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Hotărârile reuniunii Consiliului de Conducere al FCER-CM
(3-4 martie 2019 – CIR Be’Yahad Cristian)

• Consiliul de Conducere al FCER-CM
adoptă Execuţia preliminară a Bugetului
de Venituri şi Cheltuieli (BVC) al FCERCM pe anul 2018. La Adunarea Generală
din 23-24 aprilie a.c, se prezintă şi dezbate Execuţia Bugetului actualizat.
Votat în unanimitate.
• Consiliul de Conducere al FCER-CM
adoptă, de principiu, Proiectul BVC al
FCER-CM pentru anul 2019.
Se solicită:
- Până la data de 31 martie a.c, membrii Consiliului de Conducere vor trimite,
în scris, propuneri privind eventuala îmbunătăţire a Proiectului BVC al FCER-CM
pentru anul 2019;
- Pentru varianta de Proiect al BVC
tabelul comparativ privind cheltuielile faţă
de anii 2017 şi 2018 va fi structurat pe
categorii de cheltuieli (utilităţi, salarii etc);
- Se va include un capitol privind cheltuielile pentru măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului evreiesc (securizarea
sinagogilor) şi a altor obiective comunitare.
Votat în unanimitate.
• Consiliul de Conducere al FCER-CM
a luat notă, cu satisfacţie, de activitatea
reprezentantului FCER-CM în Parlamentul României, dl. Silviu Vexler:
- Adoptarea a două proiecte de legi:

o Legea pentru prevenirea şi combaterea
antisemitismului, inclusiv în mediul virtual;
o Legea prin care supravieţuitorii
Holocaustului, beneficiari ai indemnizaţiilor acordate de către România, vor
primi înapoi sumele pe care unii dintre
ei au fost obligaţi să le returneze către
Casele judeţene de Pensii sau Casa de
Pensii a Municipiului Bucureşti din cauza
unor greşeli administrative din trecut (700
cazuri din ţară şi alte cazuri din afara
ţării);
- Stabilirea, pentru toate cimitirele
evreieşti din România, a valorii de impozitare 0;
- Finanţarea de la Bugetul de stat a unui
post de Rabin şi unul de Consilier de Cult;
- O mare parte din activitate a fost
dedicată relaţiilor cu Statul Israel (16
întâlniri cu demnitari ai Statului Israel).
Aceste întâlniri au vizat lucruri practice,
precum facilitarea acordării de pensii de
către România pentru cetăţenii israelieni
de origine română şi, respectiv, dreptul
la pensie pentru cetăţenii români care au
lucrat sau lucrează legal în Israel.
Votat în unanimitate.
• Consiliul de Conducere al FCER-CM
a luat act de informarea „la zi” prezentată,
referitoare la situaţia cimitirelor, propu-

neri de clarificare a statutului juridic al
dreptului de proprietate privind cimitirele
evreieşti din România şi propuneri de valorificare a terenurilor libere de morminte.
Se solicită:
- Organizarea unor schimburi de
experienţă intercomunitare pe tema cimitirelor evreieşti aflate în administrarea
comunităţilor;
- CAPI şi Oficiul Juridic a FCER-CM, coordonate de dl. Secretar General al FCERCM, Eduard Kupferberg, vor prezenta un
set de propuneri concrete la reuniunea
Comitetului Director al FCER-CM, ce va
avea loc după reuniunea Consiliului de
Conducere. Setul de propuneri va cuprinde
şi demersurile juridice pe care le vor avea
de îndeplinit preşedinţii de comunităţi;
Concluziile finale şi propunerile vor
fi prezentate la Adunarea Generală din
23-24 aprilie 2019;
- Actualizarea listei de cimitire evreieşti cu potenţial de valorificare a terenurilor libere de morminte;
- Dl. Prim-Rabin Rafael Shaffer va verifica posibilităţile halahice de a deshuma
mormintele aflate lângă gardul cimitirelor
şi mutarea acestora spre interior, pentru a
fi disponibilizate astfel de terenuri pentru
vânzare;

- Elaborarea de propuneri privind instituirea unei contribuţii de mentenanţă
a mormintelor şi a unei contribuţii de
intrare în cimitirele evreieşti din România.
Propunerile vor fi prezentate la Adunarea
Generală.
Votat în unanimitate.
• În Agenda Adunării Generale (23-24
aprilie a.c.) se va include, în limita posibilităţilor, o vizită la Centrul Rezidenţial
pentru persoane vârstnice „Amalia şi
Şef-Rabin Dr. Moses Rosen”.
Votat în unanimitate.
• Consiliul de Conducere al FCER-CM
a luat act de informarea privind participarea delegaţiei din România la Conferinţa
„Combaterea Antisemitismului şi protejarea mai bună a comunităţilor evreieşti
în Uniunea Europeană” – Bruxelles, din
6-8 februarie 2019.
Se solicită:
- Preşedinţilor de comunităţi şi membrilor Consiliului de Conducere al FCERCM să monitorizeze, în mod direct,
problema antisemitismului în România
şi să promoveze reacţiile în consecinţă;
- Dezvoltarea manifestărilor de atitudini proactive faţă de evrei la nivel local,
naţional şi internaţional.
Votat în unanimitate.
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Ministrul israelian Gila Gamliel
s-a întâlnit la Bucureşti cu oficiali români
şi cu liderii comunităţii evreieşti

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

Analiza reuniunilor Comitetului Director şi Consiliului de
Conducere; organizarea de evenimente socio-culturale;
importanţa acordată F.C.E.R. de autorităţile statului român
în programul acţiunilor de exercitare a preşedinţiei rotative la
Consiliul UE; perspective imediate culturale, religioase, comunitare, ştiinţifice sunt teme ale interviului din această lună cu
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer.
– Care dintre subiectele dezbătute,
din acest interval de timp, la reuniunile
Comitetului Director şi la întrunirea Consiliului de Conducere al F.C.E.R. merită
atenţie sporită?
– Analiza situaţiei patrimoniului imobiliar economic, temă înscrisă pe agenda
Adunării Generale a Federaţiei; Studiul
de evaluare pentru valorificarea Complexului „Martin Băluş”; Validarea rezultatelor la alegerile pentru conducerea CE
Dej; Propunerile de clarificare a statutului
juridic privind dreptul de proprietate asupra cimitirelor evreieşti şi de valorificare a
terenurilor libere de morminte; Redacta
rea unei scrisori către European Jewish
Cemeteries Initiative spre includerea lor
în grupul beneficiarelor de ajutor pentru
prezervare; Solicitarea unei analize
financiare privind impactul sumelor încasate pentru rezidenţă la etajul 2 asupra
bugetului Căminului „Rosen”; Execuţia
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli (BVC)
pe anul 2018; Orientări privind BVC pe
anul 2019, ambele adoptate de Consiliul de Conducere; Informarea despre
măsurile întreprinse pentru redobândirea
Aron Kodeş-ului furat de la Sinagoga din
Siret; Includerea în programul Adunării
Generale a F.C.E.R. a unei vizite la
Căminul „Rosen”.
– Ce reuşite au fost evidenţiate?
– Legile, adoptate de Parlament la
propunerea deputatului Silviu Vexler,
privind prevenirea şi combaterea antisemitismului şi recuperarea sumelor
pe care beneficiarii, supravieţuitori ai
Holocaustului, le-au returnat din cauza
unor greşeli administrative din trecut,;
Întâlnirile cu demnitari israelieni vizând
reducerea birocraţiei în procedura acor
dării de pensii de către România pentru
cetăţenii israelieni originari din ţară
şi dreptului la pensie pentru cetăţenii
români care lucrează sau au lucrat legal
în Israel; Participarea delegaţiei F.C.E.R.
şi BBR la Simpozionul organizat la Bru
xelles de România cu tema „Combaterea
antisemitismului şi protejarea mai bună
a comunităţilor evreieşti în Uniunea
Europeană”.
– Dintre evenimentele recente, sub
egida F.C.E.R., la care v-aţi opri şi de ce?
– O pondere însemnată a avut-o ce
remonia de predare către CSIER şi Yad
Vashem a copiei digitalizate din fondul de
arhivă diplomatică al MAE, „Problema 33.
Chestiunea referitoare la evrei”, perioada
1900-1948. A fost încă o dovadă a bunei
colaborări între F.C.E.R. şi autorităţile
statului român. CSIER şi alţi istorici vor
avea la dispoziţie un valoros material de
investigare privind anii premergători, Holocaustul, perioada imediat următoare,
mişcarea sionistă din România, Aliaua
între 1945-1948. Consider importantă
întâlnirea cu liderii AERVH pentru
analiza poziţionării Asociaţiei faţă de
creşterea antisemitismului în Europa,
cu includerea temei pe agenda CEDO.
Marcarea, împreună cu Fundaţia „Filderman”, a Zilei Internaţionale a Femeii a
fost un prilej de a releva rolul important
al femeilor în activitatea Federaţiei.
– Tot în această perioadă aţi participat la Simpozionul „Viitorul memoriei:
Muzeul Naţional de Istorie a Evreilor şi al
Holocaustului în România”, organizat tot
în cadrul preşedinţiei rotative româneşti
la Consiliul UE. Cum l-aţi apreciat?

– M-a impresionat anvergura evenimentului. La sesiunea de deschidere
au vorbit prim-ministrul Viorica Dăncilă,
ministrul Afacerilor Externe, Teodor
Meleşcanu, ministrul Culturii şi Identităţii
Naţionale, Valer Daniel Breaz. Au fost
importante şi cuvântările ambasadorilor
Israelului şi SUA la Bucureşti, David
Saranga şi, respectiv, Hans Klemm.
Demnă de menţionat – structurarea sesiunilor: metode nonformale de educaţie;
direcţii de memorizare. Am reţinut expozeurile susţinute de: reprezentantul
special pentru combaterea antisemitismului la OSCE, rabinul Andrew Baker;
preşedinta Fundaţiei Lauder, Tova
Ben Nun-Cherbis; preşedinta Uniunii
Europene a Studenţilor Evrei, Alina
Bricman; consilierul ştiinţific la Agenţia
pentru Drepturi Fundamentale, Ioannis Dimitrakopoulos; directorul general
al INSHR - EW, dr. Alexandru Florian;
directorul la Yad Vashem, dr. Alexander
Avram; reprezentantul AMIR şi Muzeului
de la Roş Pina, Eli Shahar.
– Care au fost nucleele intervenţiei
dumneavoastră?
– Acţiunile F.C.E.R. de monitorizare şi reacţie la manifestări antisemite;
iniţiativa, adoptată de Parlament, a
deputatului Silviu Vexler privitoare la
Legea pentru prevenirea şi combaterea
antisemitismului; accentul pus pe buna
colaborare între F.C.E.R. şi autorităţile
statului, inclusiv, prin predarea istoriei Holocaustului în şcoli; importanţa
înfiinţării Muzeului Naţional de Istorie a
Evreilor şi al Holocaustului în Capitală şi
a Muzeului de Istorie a israelienilor originari din România la Roş Pina, ambele
răspunzând sintagmei „viitorul memoriei”.
– Ce acţiuni abia aţi încheiat, ce altele
sunt gata de start?
– Dând curs solicitărilor făcute de
organizaţia evreilor bucovineni supra
vieţuitori ai Holocaustului, trăitori în
Israel, pentru prezervarea memoriei
celor pieriţi în Transnistria şi alte zone
concentraţionare, am avut o întrevedere
cu secretarul de stat al Guvernului, Toni
Greblă. La Adunarea Generală a BBR voi
prezenta participarea reprezentanţilor
comunităţii evreieşti din România la
Simpozionul amintit de la Bruxelles.
Pregătirile de Purim sunt la final. Voi participa la lansarea cărţii „Şalom, Israel!”
de Claudia Motea la Târgul de Carte
şi Muzică Libris din Braşov. Împreună
cu alţi colegi, membri ai Comitetului
Director, voi lua parte la lansarea monografiei „O istorie a evreilor din Galaţi”,
de Lucian-Zeev Herşcovici şi Violeta
Ionescu, de la Templul Meseriaşilor din
oraş. La Bereşit-ul de la Alba Iulia voi
prezenta, într-una din sesiunile Limmud,
un succint istoric al activităţilor F.C.E.R.
Voi fi prezent la reinaugurarea Sinagogii
din Deva, realizată cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte şi Fundaţiei
„Caritatea”. Am în agendă o întrevedere
la sediul F.C.E.R. cu muftiul Cultului Musulman din România. Particip, ca membru de onoare, la Adunarea Generală
a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România. Împreună cu CEB, sunt angrenat într-un eveniment de sărbătorire
a nonagenarilor, membri ai comunităţii.
Sunt implicat în pregătirile de Pesah şi
pentru Adunarea Generală a F.C.E.R.
IULIA DELEANU

D. Saranga (stg.), G. Gamliel,
V. Dăncilă şi Colette Avital

Ministrul Egalităţii Sociale din Israel,
Gila Gamliel, a vizitat Bucureştiul în zilele
de 18 şi 19 februarie, având o serie de
întâlniri cu miniştri şi cu premierul Viorica Dăncilă. La finalul celei de-a doua
zile, ministrul israelian şi delegaţia care
a însoţit-o au vizitat Templul Coral şi
FCER, unde oficialul a avut convorbiri
cu conducerea comunităţii evreieşti din
România.
Din partea gazdelor, au fost prezenţi
liderii FCER (dr. Aurel Vainer, preşedinte,
Ovidiu Bănescu, vicepreşedinte, Eduard
Kupferberg, secretar general), membri
ai Comitetului Director al FCER, primrabinul Rafael Shaffer, Paul Schwartz şi
Silvian Horn, preşedintele, respectiv vicepreşedintele CEB,
Jose Iacobescu, preşedintele
BBR, Israel Sabag, directorul
JDC România, Irina Cajal, subsecretar de stat la Ministerul
Culturii şi Identităţii Naţionale.
Dr. Aurel Vainer a prezentat structura FCER, cu cele
39 de comunităţi locale, Paul
Schwartz s-a referit la cei circa
7000 de membri ai comunităţii
evreieşti din România, iar Israel Sabag a subliniat că, deşi nu
este numeroasă, comunitatea
evreiască este respectată şi
apreciată în România, că există Centre
Comunitare Evreieşti în toate regiunile
istorice ale ţării, iar acum este în pregătire cea de-a 18-a ediţie a Bereşit, care va
avea loc la Alba Iulia. Vicepreşedintele
Ovidiu Bănescu a evidenţiat diminuarea
istorică a comunităţii evreieşti, de la
750.000 de membri înainte de război,
la mai puţin de 1% din această cifră în
prezent. Cu toate acestea, a intervenit
Eduard Kupferberg, se asigură minianul
în multe comunităţi teritoriale în care
prezenţa evreiască s-a diminuat mult în
ultimii ani. Jose Iacobescu a prezentat
evoluţia proiectului european „Podurile
Toleranţei”, desfăşurat de două ori sub

înaltul patronaj al preşedintelui
României, Klaus Iohannis.
Ministrul Gila Gamliel a precizat că se află a patra sau a cincea
oară în România şi că în Israel
are prieteni din rândul comunităţii
israelienilor de origine română.
Oficialul israelian a subliniat că
în ambele ţări au loc alegeri dar
că, ulterior, speră că România
va deveni prima ţară europeană
care să îşi mute ambasada la
Ierusalim şi că relaţiile cu un
Israel puternic se vor dezvolta în
continuare.
În cadrul întrevederii sale cu
premierul Viorica Dăncilă, ministrul Gila
Gamliel, care a fost însoţită de secretarul
general al Organizaţiei Mondiale pentru Restituirea Proprietăţilor Evreieşti,
Colette Avital, şi-a exprimat satisfacţia
pentru evoluţia relaţiilor dintre România
şi Israel, precum şi pentru intensificarea
dialogului politic bilateral.
Ambele părţi au apreciat rolul comunităţii româneşti din Israel, precum
şi al comunităţii evreieşti din România,
acestea având un rol important în consolidarea relaţiilor bilaterale, inclusiv prin
impulsionarea dezvoltării relaţiilor economice. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a

E. Kupferberg (stg.), O. Bănescu şi S. Horn
o primesc pe G. Gamliel la Templul Coral

mulţumit părţii israeliene pentru sprijinul
acordat în vederea păstrării identităţii
lingvistice şi culturale româneşti.
Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale,
Marius Constantin Budăi, a abordat, în
cadrul întâlnirii sale cu Gila Gamliel, subiectul acordului bilateral privind seniorii
şi modalităţile concrete de implementare
ale acestuia, precum şi aspecte referitoare la muncă şi egalitate de şanse. De
asemenea, a fost discutată trimiterea, în
cadrul Ambasadei României din Statul
Israel, a unui ataşat pentru gestionarea
problemelor ce ţin de domeniul muncii.
ALX. MARINESCU

Emil Constantinescu şi Aurel Vainer
au semnat un protocol de colaborare

La data de 12 martie, la sediul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura
şi Civilizaţia Levantului (ISACCL), a avut
loc semnarea Protocolului de Colaborare
dintre această instituţie (reprezentată de
domnul Preşedinte Emil Constantinescu)
şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
România - Cultul Mozaic, prin dr. Aurel
Vainer, Preşedinte.

Acest document prevede asocierea
în vederea organizării unor activităţi
comune în domenii precum cercetări
ştiinţifice asupra culturilor şi civilizaţiilor
din spaţiul istoric al Levantului (Orientul
Mijlociu, Nordul Africii, Balcani, Caucaz),
protejarea arealelor geologice, biologice,
geografice şi arheologice reprezentative
pentru patrimoniul universal, crearea
unei culturi a păcii prin promovarea dialogului între popoare,
între mediul academic, liderii
religioşi şi tânăra generaţie.
Între parteneri vor avea
loc schimburi de informaţii şi
consultări periodice, în vederea
identificării de proiecte comune
care să fie implementate în
parteneriat.
La întâlnire au mai participat
o parte din membrii ISACCL
şi Directorul DepartamentuE. Constantinescu, A. Vainer şi R. Schorr (dr.). lui Cultură FCER, dl Robert
Foto: Alice Boboc-Enache
Schorr. (R.S.)
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Scrutin legislativ
în Israel

La 8 aprilie a.c., în Israel vor avea loc
alegeri legislative anticipate pentru cele
120 de locuri în Knesset. Premierul Ben
jamin Netanyahu a decis organizarea
scrutinului mai repede decât termenul
legal deoarece coaliţia de guvernare –
alcătuită din formaţiunea sa, Likud, şi
din alte partide de dreapta şi religioase
– a pierdut majoritatea. 47 de formaţiuni
politice se vor bate pentru a atinge pragul
de 3,25%, necesar intrării în parlamentul israelian. Acest prag scăzut explică
prezenţa unui mare număr de partide
în Knesset şi formarea, aproape obligatorie, a unor guverne de coaliţie, fiind
aproape imposibil ca un singur partid să
obţină jumătate plus unu de mandate
necesare formării guvernului.
În încercarea de a pune capăt dominaţiei coaliţiei conduse de premierul
Netanyahu, mai multe formaţiuni de
centru şi centru stânga au format o nouă
alianţă – Kahol-Lavan (alb-albastru, culoarea steagului israelian), supranumită
şi partidul generalilor, prin unificarea
mai multor formaţiuni politice conduse de
generali: Hosen l’Ysrael, partidul generalului Benny Ganz; Telem, al generalului
Moshe Yaalon; şi Yesh Atid, al fostului
ziarist şi om politic Yair Lapid, la această
alianţă alăturându-se şi generalul Gabi
Aşkenazi. (Toţi trei generalii au ocupat
pe parcurs funcţia de şef al Statului Major
al Armatei israeliene). Ganz a refuzat
calificarea de centru-stânga, deoarece
alianţa „Alb-Albastru” nu şi-a cristalizat
o ideologie proprie: în rândurile ei se
găsesc atât oponenţi, cât şi susţinători ai
soluţiei „două state” sau ai reluării negocierilor de pace. Epitetul de „centru-stânga”
s-ar reduce la faptul că oricine se opune
lui Benjamin Netanyahu este la stânga
Likud-ului. Cu toate acestea, alb-albaştrii
nu au exclus diferite alianţe, nici măcar
o coaliţie cu Likud, dar fără Netanyahu.
Alianţa speră să atragă de partea ei
şi alegători din tabăra dreptei, nemulţumiţi din cauza acuzaţiilor de corupţie
împotriva premierului. Cu o lună înaintea
lansării campaniei electorale, procurorul
general al Israelului, Avuchai Mandelbilt,
a făcut publice acuzaţiile de corupţie împotriva premierului Benjamin Netanyahu,
care alcătuiesc trei dosare: două dintre
ele se referă la faptul că premierul s-ar
fi înţeles cu unii patroni de presă ca, în
schimbul unor servicii, să-l prezinte într-o lumină favorabilă, al treilea cap de
acuzare susţinând că Netanyahu şi soţia
lui ar fi primit cadouri în valoare de peste
270.000 de dolari de la doi oameni de
afaceri. Fireşte, premierul a negat toate
acuzaţiile şi susţine că este victima unei
„vânători de vrăjitoare”. În condiţiile în
care, conform sondajelor, coaliţia albalbaştrilor ar obţine mai multe mandate
decât Likud (ceea ce nu înseamnă că
automat ar putea forma guvernul, având
nevoie de nişte aliaţi), Netanyahu a dorit
să-şi asigure o majoritate. De aceea,
premierul a intermediat unificarea dintre
partidul Habait Hayehudi (Căminul Evreiesc), formaţiune de dreapta moderată
şi Otzma Yehudit (Puterea Evreiască),
partid de extremă dreapta, „moştenitor” al partidului Kach al defunctului
rabin extremist Meir Kahane (asasinat),
demers condamnat atât de o parte a
opiniei publice interne cât şi de evreii
din Diaspora. Kach a fost interzis în
Knesset, legea fundamentală israeliană
interzicând incitarea la violenţă. Otzma
Yehudit militează pentru un Israel Mare,
de la Iordan la Marea Mediterană,
anexarea Cisiordaniei şi un schimb al
populaţiei arabe din Israel în teritoriile
locuite de palestinieni. Premierul este în
continuare considerat de mulţi israelieni
drept un lider carismatic şi cu o poziţie
neclintită cu privire la securitatea Israelului. De aceea, unii analişti nu exclud
posibilitatea ca Benjamin Netanyahu, în
pofida dificultăţilor cu care se confruntă,
să obţină un nou mandat.
EVA GALAMBOS
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Calendarul pentru Alegerile
organelor de conducere ale C.E.B.
– sesiunea mai 2019 –

Data şi ora

Activitatea

Locul sau modalitatea
La sediul C.E.B., e-mail
membrii, Revista Realita26.03.2019
Anunţarea alegerilor
tea Evreiască, Facebook
C.E.B.
Verificarea membrilor cu drept de vot La sediul C.E.B. – Biroul
29.03 – 12.05.2019 şi eliberarea/vizarea legitimaţiilor de Evidenţă
membru C.E.B.
01-12.04.2019
Interval orar
Înscrierea candidaţilor
La Secretariatul C.E.B.
L-V: 9,00-14,00
15.04.2019
La sediul C.E.B. – Biroul
Anunţarea candidaturilor depuse
Ora: 8,30
Evidenţă
15-18.04.2019
Depunerea contestaţiilor pentru canInterval orar
La Secretariatul C.E.B.
didaţi
L-J:9,00-14,00
Rezolvarea contestaţiilor pentru candidaţi, în şedinţa Comisiei de organi- La sediul C.E.B.
19.04.2019
zare a alegerilor.
La sediul C.E.B. – Biroul
19.04.2019
Anunţarea candidaţilor validaţi
Evidenţă
Depunerea contestaţiilor pentru lista La sediul C.E.B. – Biroul
01.03 - 12.05.2019 de alegători
Evidenţă, Secretariat
* (Nota 1 subsol)
Rezolvarea contestaţiilor pentru
19.04 -12.05.2019 membrii cu drept de vot, în şedinţa La sediul C.E.B.
Comisiei de organizare a alegerilor
Adunare pentru citirea Raportului
de activitate, a Raportului de audit La Templul Coral
05.05.2019
(cenzor), descărcarea de sarcini a
Comitetului de conducere în funcţie.
Anunţarea şi prezentarea candidaţilor
Adunarea Generală pentru Alegeri La Templul Coral
12.05.2019
** (Nota 2 subsol)
13.05.2019
Afişarea rezultatelor
13-16.05.2019
Interval orar
Primirea contestaţiilor
La Secretariatul C.E.B.
L-J:9,00-14,00
16.05.2019
Rezolvarea contestaţiilor
Ora: 15,00
Validarea rezultatelor de către Comi16.05.2019
sia de Alegeri
Afişarea rezultatelor de către Comisia
După validarea de
de Alegeri şi de către Comitetul Direccătre F.C.E.R.-C.M.
tor al F.C.E.R.-C.M.
• Nota 1: Referitor contestaţii pentru lista de alegători
Membrii C.E.B. care înregistrază restanţe la plata cotizaţiilor (respectiv până la
data de 31 decembrie 2018) îşi pot exercita dreptul de vot după achitarea sumelor
restante inclusiv în ziua de 12 mai 2019 la Adunarea Generală de Alegeri.
• Nota 2: Referitor solicitări pentru Urna Mobilă
Persoanele care nu se pot deplasa la Adunarea Generală de Alegeri şi solicită
urna mobilă vor comunica telefonic la secretariatul C.E.B. tel. 021.313.17.82 sau
021.310.29.73 sau 021.315.50.90 int. 113 (d-nei Victoria Demayo) în intervalul 29.0319.04.2019 (orele 8,30-14,30) sau prin poşta electronică la adresa: ceb.email@gmail.
com următoarele date: numele şi prenumele, adresa şi numărul de telefon.

Solidaritate şi revoltă
faţă de atentatul din Argentina

Scrisoare Deschisă adresată şef-rabinului Argentinei, Gabriel Davidovich
La câteva zile după atacul împotriva
şef-rabinului argentinian Gabriel Davidovich, FCER i-a transmis acestuia o Scrisoare Deschisă, prin care îşi manifestă
revolta faţă de actul barbar şi solidaritatea
cu şef-rabinul Gabriel Davidovich şi cu
comunitatea evreiască din Argentina.
Redăm integral textul acestei scrisori:
Un nou atentat violent şi marcat de un
revoltător antisemitism s-a produs recent
la Buenos Aires, unde şef-rabinul Argentinei, Gabriel Davidovich, şi soţia acestuia, Rachel, au fost atacaţi în propria
locuinţă de un grup de răufăcători, care
l-au bătut în mod barbar pe şef-rabin, în
vârstă de 62 de ani, provocându-i răni
grave.
Conducerea Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România-Cultul Mozaic, toţi
membrii comunităţii evreilor din România
îşi exprimă solidaritatea cu şef-rabinul
Gabriel Davidovich şi cu soţia acestuia,
precum şi revolta faţă de acest nou act
antisemit, care arată că ura împotriva
evreilor se răspândeşte cu rapiditate în
toată lumea, din SUA până în America
de Sud şi Europa. Caracterul antisemit
al acestui ultim act barbar este evidenţiat de faptul că răufăcătorii le-au strigat
victimelor că ştiau cine este şef-rabinul
Davidovich.

Rabinul G. Davidovich

Şi de această dată, FCER-CM îşi exprimă nu numai solidaritatea cu victimele,
aşa cum a făcut-o în cazul crimei multiple de la Sinagoga din Pittsburgh sau
al vandalizării mormintelor din cimitirul
evreiesc din Quatzenheim, în apropiere
de Strasbourg. Federaţia Comunităţilor
Evreieşti din România subliniază, şi de
această dată, nevoia unor măsuri ferme
şi concrete de combatere a antisemitismului la nivel internaţional şi de pedepsire
drastică a atentatorilor, conform legislaţiei
în vigoare în ţările unde au loc astfel de
fapte brutale, barbare în adevăratul înţeles al cuvântului.
Comitetul Director al FCER-CM
Preşedinte Dr. Aurel Vainer

FOC
ÎN CASA EUROPEI

După cum i-am informat pe cititorii
noştri în articolul „Foc în casa Europei”,
publicat în numărul 532-33 al revistei
noastre, filozoful şi scriitorul francez de
origine evreiască Bernard Henri Lévy a
lansat un „Manifest în apărarea umanis
mului european”, semnat de 30 de
scriitori de renume internaţional, mulţi
laureaţi ai Premiului Nobel, textul fiind
publicat în exclusivitate de cotidianul
francez „Libération”.
În dorinţa de a vedea cum este perceput acest mesaj în România, ne-am
adresat unor intelectuali de frunte, pe
care i-am rugat să îşi expună propriile
păreri pe acest subiect.
Le dăm publicităţii, în dorinţa de a
spori percepţia publicului român pe subiectul fierbinte al crizei prin care trece
Europa şi în cadrul căreia se înscrie şi
valul de antisemitism violent şi virulent
care zguduie în special ţările din vestul
şi centrul continentului.

Acad. prof. univ. dr. Răzvan
Theodorescu, vicepreşedinte
al Academiei Române
De câtva timp Europa este bolnavă,
iar primul simptom al bolii este antisemitismul. Criza actuală a continentului
implică lipsa educaţiei, incultura, radicalismul xenofob. Pentru a combate eficient
acţiunile antisemite este nevoie de un
front comun şi de activitatea celor educaţi şi culţi care, sper, sunt mai numeroşi
decât ceilalţi.

Prof. univ. dr.
Alexandru-Florin Platon
Un trecut care nu trebuie
să se mai repete
Dacă în urmă cu mai mulţi ani, cineva
mi-ar fi spus că antisemitismul va renaşte
vreodată în Europa, aproape că aş fi jurat
că acest lucru era imposibil. Nu pentru că
prejudecăţile împotriva evreilor s-ar fi şters
ca prin farmec în prezentul „de atunci”
al continentului nostru. Dar în condiţiile
prezentului istoric, suscitat de prăbuşirea
comunismului, de sfârşitul „Războiului
Rece” şi de extinderea Uniunii Europene
ca spaţiu al democraţiei şi convieţuirii în
libertate şi prosperitate, revenirea „demonilor” mi se părea cu desăvârşire exclusă.
Cel puţin în ţările cu o solidă tradiţie democrată, precum cele din apusul continentului şi, în primul rând, Franţa, care fusese şi
continua să fie – pentru toţi europenii din
Est (sau pentru cei mai mulţi dintre ei) – un
model cultural şi de civilizaţie.
Din nefericire, recentele evenimente
ne-au arătat că aceste aşteptări au fost
exagerate. Accentuarea decalajelor din
interiorul tuturor societăţilor şi greutăţile materiale ale unor largi categorii de
populaţii, criza migranţilor, impasul proiectului european de integrare, exploatat
şi accentuat de partidele populiste, amprenta tot mai puternică a identităţilor în
formele lor cele mai nocive au readus la
suprafaţă accentele xenofobe şi antisemite, reamintindu-ne de timpuri pe care
le consideram uitate.
Aceste manifestări sunt intolerabile şi
ele trebuie condamnate fără ezitare. De
aceea, Declaraţia celor 30 de intelectuali
europeni trebuie salutată şi îmbrăţişată
fără rezerve, ca expresie a voinţei de
a rezista întoarcerii la un trecut care nu
trebuie să se mai repete.
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Bugetul şi situaţia din cimitirele evreieşti,
teme prioritare la Consiliul de Conducere al FCER-CM
În zilele de 3 şi 4 martie 2019, la CIR Be‘Yahad Cristian au avut loc lucrările
Consiliului de Conducere al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România-Cultul
Mozaic, axat, în principal, pe trei subiecte de mare interes pentru întreaga comunitate
evreiască din România: Execuţia preliminară a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
(BVC) al FCER pe anul 2018; Orientări privind BVC pe anul 2019 şi analizarea
situaţiei actelor de proprietate şi a lucrărilor din cimitirele evreieşti din România. În
încheierea primei zile de discuţii şi analize, un alt subiect apreciat de participanţi
a fost prezentarea principalelor aspecte ale activităţii parlamentare a deputatului
Silviu Vexler în perioada aprilie 2018-martie 2019, sinteză realizată de tânărul parlamentar al FCER-CM.
După dezbateri îndelungate, toate cele trei puncte menţionate (Execuţia
preliminară a BVC pe 2018, Orientări pentru BVC pe 2019 şi Situaţia din cimitirele
evreieşti) au fost aprobate în unanimitate de membrii Consiliului de Conducere.

Deschiderea lucrărilor
Secretarul general al Federaţiei,
Eduard Kupferberg, a informat că întrunirea este statutară, fiind prezenţi 20 de
membri şi membri supleanţi, iar membrii
care nu au putut veni au delegat în scris
votul lor. Vorbitorul a prezentat invitaţii
(Clemansa Teohari, Valeriu Medeleţ, Dan
Singer, Beatrice Haler şi Alex. Marinescu)
şi secretariatul (Mara Clim, Raluca Lazăr
şi Laurenţiu Zilberman), toţi primind aprobarea membrilor Consiliului.
Preşedintele FCER, dr. Aurel Vainer,
a subliniat cu regret că nu s-a mai întrunit
Consiliul de Conducere de aproape un
an şi a promis că membrii acestuia vor
fi invitaţi la şedinţa Comitetului Director
care va avea loc cu prilejul reinaugurării
primului etaj de la Căminul Rosen, mo
dernizat cu sprijinul financiar al Joint,
Claims Conference şi Fundaţiei Caritatea.
După ce s-a ţinut un moment de
reculegere în memoria lui Francisc Abraham, Ţicu Goldstein, Peri Blănaru şi Jean
Waldman, vorbitorul a trecut în revistă
priorităţile activităţii FCER, un accent
cu totul deosebit fiind pus pe asistenţa
socială şi medicală, un succes demn de
subliniat fiind obţinut de DASM în activitatea de asistenţă la domiciliu. O altă prioritate a fost susţinerea activităţii de cult
mozaic, în multe comunităţi reuşindu-se
săptămânal întrunirea minian-ului, în cele
mai mari acesta existând zilnic la orele de
rugăciune. De asemenea, la Bucureşti
şi Oradea îşi desfăşoară activitatea câte
un prim-rabin, rabinul de la Timişoara
deserveşte şi comunitatea din Braşov,
iar la Iaşi avem un rabin tânăr, sosit de
la Bnei Brak, şi care se va deplasa şi în
alte comunităţi din Moldova.

Preşedintele FCER a solicitat ca la
Adunarea Generală să fie prezentată
situaţia patrimoniului economic, dat fiind
că acesta aduce un venit semnificativ în
bugetul Federaţiei.
Referitor la păstrarea identităţii iudaice, o altă prioritate în activitatea
Federaţiei, vorbitorul a evidenţiat activitatea amplă şi complexă a Centrelor
Comunitare Evreieşti (JCC).
Un accent critic a fost adresat Comu
nităţii Evreilor din Bucureşti, care nu
organizează evenimente de sărbătorire
a membrilor care au peste 90 de ani,
promiţându-se realizarea în scurt timp a
unei astfel de celebrări, pentru a aduce
mai aproape comunitatea de membrii săi.
Dintre priorităţile activităţii FCER a
mai fost menţionată cu satisfacţie cea
culturală, exemple concrete fiind Festi-

valul Sebastian, organizat cu sprijinul Mi
nisterului Culturii şi Identităţii Naţionale,
sărbătorirea Zilei Limbii şi Teatrului Idiş,
activitatea formaţiilor de klezmer, a corurilor (inclusiv cel de la Templul Coral) şi a
grupurilor de dansuri tradiţionale şi israeliene. Dr. Aurel Vainer a apreciat ca pe „un
lucru foarte bun” activităţile organizate cu
ocazia sărbătorilor religioase, ca de pildă
spectacolele de Purim din anii 2018 şi
2019. Dintre realizările recente a mai fost
menţionată şi apariţia „Istoriei comunităţii
evreilor din Galaţi”, considerându-se că
trebuie încurajată apariţia unor astfel de
volume şi la alte comunităţi.
Tot în domeniul cultural, au fost înre
gistrate progrese însemnate în activitatea
CSIER, cea mai nouă realizare fiind cercetarea întreprinsă de directorul Centrului, Adrian Cioflâncă, la una dintre „staţiile
finale” ale Trenurilor Morţii, respectiv
Călăraşi. La capitolul succeselor culturale, vorbitorul a mai menţionat matineele
duminicale şi activitatea Hasefer, care au
contribuit la promovarea „recunoaşterii
reciproce prin cunoaştere reciprocă”,
precum şi despre reflectarea amplă a
activităţilor FCER în revista „Realitatea
evreiască”.
Un alt punct prioritar a fost cel al
relaţiilor externe, conducerea FCER şi
a altor organizaţii evreieşti din România
participând la Conferinţa de la Bruxelles
dedicată combaterii antisemitismului şi
organizată de premierul Viorica Dăncilă în
cadrul preşedinţiei României la Consiliul
UE. Au fost menţionate prezenţele la evenimentele programate de World Jewish
Congress şi European Jewish Congress,
Joint, Limmud, fără a fi omis nici succesul
repurtat de „Podurile Toleranţei”, organizat de BBR cu sprijinul FCER.

Preşedintele Aurel Vainer a mai
anunţat că Adunarea Generală a FCER
va fi convocată pe 23 şi 24 aprilie 2019,
urmând ca în mai să aibă loc şi alegerile
de la CEB.
Înainte de a se trece la discutarea
Execuţiei preliminare a BVC pe 2018,
prim-rabinul Rafael Shaffer a amintit că la
lucrurile importante trebuie să colaborăm
cu toţii şi a rostit o rugăciune pentru succesul lucrărilor Consiliului de Conducere.
Eduard Kupferberg a primit mulţumiri
pentru organizarea întrunirii Consiliului.

Execuţia preliminară a Bugetului
de Venituri şi Cheltuieli pe 2018
Vicepreşedintele FCER, Ovidiu Bă
nescu, coordonatorul activităţii economice
şi financiar-contabile a Federaţiei, a arătat

că în anul 2018, activitatea economicofinanciară a FCER s-a desfăşurat potrivit
obiectivelor înscrise în BVC aprobat de
Adunarea Generala a FCER din 25-26
aprilie 2018, precum şi a deciziilor adoptate pe parcursul anului 2018 de Consiliul
de Conducere şi de Comitetul Director
ale FCER şi că preliminarea rezultatelor
s-a făcut în baza execuţiei bugetare
înregistrate la 31 decembrie 2018 şi a
fost prezentată la Reuniunea Comitetului
Director din 27 februarie 2019. Conform
acestor date, prezentate de Ovidiu
Bănescu şi apoi de Silvian Horn, directorul Departamentului de Management
Economic şi Financiar (MEFALE), de
Valeriu Medeleţ, şef serviciu economic,
şi Clemansa Teohari, contabil-şef, „anul
2018 s-a încheiat în stare de echilibru”, în
ciuda creşterii cursului valutar, a inflaţiei
şi a preţurilor la utilităţi şi servicii. De
asemenea, creşterea salariului minim
brut pe economie garantat în plată, începând cu 1 ianuarie 2018, de la 1450
lei la 1900 lei (+31%) şi indexarea de 3%
acordată de FCER angajaţilor săi au pus
o presiune considerabilă pe cheltuieli şi a
făcut şi mai dificilă obţinerea şi păstrarea
echilibrului bugetar, înregistrat la finele
lui 2018.
Faţă de preliminări, la veniturile totale ale FCER pe 2018 s-a înregistrat o
creştere de 1,2% faţă de nivelul preliminat. În urma negocierilor şi a Memorandumului semnat, sursele atrase au putut
urca puţin peste 55% din totalul surselor
financiare de care a beneficiat Federaţia,
sume care au contribuit la creşterea
calităţii activităţii de asistenţă socială
şi medicală în teritoriu, pentru membrii
asistaţi ai comunităţilor. Sponsorizările au
contribuit parţial la acoperirea cheltuielilor
legate de apariţia unor titluri la Editura
Hasefer şi de organizarea festivităţilor la
marile sărbători de Roş Haşana, Şavuot,
Purim, Pesah etc., pentru desfăşurarea
activităţilor la Centrul Comunitar Evreiesc
din Bucureşti, precum şi a celor legate de
organizarea activităţilor în parteneriat cu
Fundaţia Filderman („serbare +45”, Ziua
internaţională a femeii, Tu BiŞvat).
De remarcat şi faptul că alocaţiile
primite de FCER de la autorităţi au
crescut în 2018 cu 11,4% faţă de nivelul
din 2017. Prin efortul depus de Oficiul
Cultură, Artă, Media, în anul 2018 s-au
obţinut fonduri atât de la Secretariatul de
Stat pentru Culte, cât şi de la Ministerul
Culturii şi Identităţii Naţionale (MCIN)
pentru proiecte precum Comemorarea
victimelor masacrului din pădurea Jilava,
Ziua Internaţională de Comemorare a
Victimelor Holocaustului, tipărirea lucrării
„Temple şi Sinagogi din România”, organizarea Festivalului Mihail Sebastian la
Brăila, evocarea în cadrul simpozionului „Mari compozitori evrei“, „Podurile
Toleranţei”, Ziua Limbii şi Teatrului Idiş şi
adunarea publică „Evreii şi Marea Unire”.
Silvian Horn a ţinut să le mulţumească
preşedinţilor comunităţilor evreieşti din
Oradea, Arad, Zalău şi Cluj pentru aportul
la veniturile FCER.
Referindu-se la situaţia din capitolul
„Cheltuieli”, Ovidiu Bănescu a precizat
că „majorarea cu 1,3% a cheltuielilor în
anul 2018 faţă de cele ale anului 2017

corespunde nivelului de finanţare pe care
FCER l-a avut la dispoziţie”. În aceste
condiţii, 83% din totalul cheltuielilor au
fost alocate pentru susţinerea activităţii
comunităţilor evreieşti din teritoriu,
respectiv pentru asistenţa socială şi
medicală (cu 8% mai mult decât în 2017),
conducerea, funcţionarea şi administrarea sediilor de comunităţi (din valoarea
vânzării unui teren la Cluj-Napoca, 17,7
milioane de lei au rămas la dispoziţia
comunităţii pentru un proiect imobiliar).
Cele şase Centre Comunitare Evreieşti
(Bucureşti, Botoşani, Cluj, Oradea, Iaşi
şi Timişoara) au beneficiat de sume cu
3,5% mai mari decât în anul precedent
destinate desfăşurării de programe
specifice, tabere, Bereshit, Limmud,
asistenţa socială şi recreativă. În anul
2018, parteneriatul cu Joint s-a materializat şi prin diversificarea activităţilor
destinate dezvoltării vieţii comunitare şi
în comunităţile mici (ex: Piatra-Neamţ,
Zalău, Sibiu, Galaţi etc.).
În 2018, s-a cheltuit mai mult decât în
2017 pentru prezervarea şi reabilitarea
patrimoniului imobiliar, dat fiind că impo
zitele şi taxele au fost cu 194% mai mari.
Şi cheltuielile pentru activităţi de cult au
crescut cu 54% faţă de 2017.
După cum au spus vorbitorii, în cursul
anului 2018 obiectivul major a fost rea
lizarea măsurilor de eficientizare propuse
prin proiectul de buget şi anume creşterea
veniturilor din închirieri imobile, eficientizarea exploatării etajului 2 al Centrului
rezidenţial pentru persoane vârstnice din
Bucureşti, valorificarea proprietăţii din
Str. Anton Pann din Bucureşti în scopul
dobândirii proprietăţii din strada Maximilian Popper, valorificarea terenurilor
disponibile aflate în cimitire şi în diferite
localităţi, un exemplu pozitiv fiind valorificarea unui teren liber în Salonta – Oradea
şi valorificarea mai pregnantă a fondului
de carte şi a revistei editate de Centrul
Iudaic de Editură şi Publicistică.
Trăgând concluziile din situaţia exe
cuţiei preliminare a BVC pe anul 2018,
vicepreşedintele Federaţiei a spus, între
altele, că prevederile Bugetului aprobat
în anul 2018 au asigurat continuitatea
activităţilor FCER, fără restructurarea
acestora, precum şi creşterea salariului
minim brut garantat în plată şi indexarea
cu 3%. Roby Roth a solicitat lămuriri
privind variaţia anuală a alocaţiilor de la
JOINT şi Claims şi a propus prezentarea
sintetică a veniturilor şi cheltuielilor pe
2017, 2018 şi 2019, pentru a se putea
face o comparaţie, iar preşedintele CE
Arad, Ionel Schlesinger, a solicitat lămuriri
privind motivele nerealizării unor pro
iecte, care ar fi putut aduce sponsorizări
suplimentare. Aurel Vainer şi Clemansa
Teohari au explicat că valoarea sumelor
din surse atrase nu depinde de FCER,
ci de cei care alocă respectivele sume.
Ovidiu Bănescu a atras atenţia că
FCER dispune de un patrimoniu economic care îi permite să realizeze fonduri
proprii, dar alte minorităţi depind exclusiv
de alocaţii şi sponsorizări.
Eduard Kupferberg a subliniat că ponderea salariilor în bugetul FCER (45%)
este mult sub media acestui indicator
în bugetele majorităţii ONG-urilor şi ale
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firmelor de servicii, unde cifra se ridică
la 60% din buget. Ionel Schlesinger a
remarcat „cu satisfacţie creşterea fondurilor pentru prezervarea patrimoniului
imobiliar” şi apreciază modul în care a
fost elaborat bugetul şi în care a lucrat
echipa condusă de Silvian Horn. Irina
Cajal, subsecretar de stat la MCIN, a solicitat tuturor membrilor FCER să fie conştienţi de sprijinul şi aprecierea de care
minoritatea noastră se bucură în rândul
oficialităţilor. Acelaşi lucru l-a evidenţiat şi
Jose Iacobescu. În final, Aurel Vainer a
întrebat care este marja de aproximaţie
între cifrele Execuţiei preliminare şi cele
definitive, autorii bugetului informând
participanţii la Consiliu că cifrele pot varia
cu maximum 5%.
În urma votului, Execuţia preliminară
a BVC pe anul 2018 a fost aprobată în
unanimitate.

Orientări privind Bugetul de Venituri
şi Cheltuieli al FCER pentru 2019
Şi în anul 2019, una dintre sarcinile
dificile ale BVC va fi creşterea salariului
minim brut garantat în plată de la 1.900
lei la 2.080 lei pentru angajaţii fără studii
superioare şi la 2.350 lei pentru angajaţii
cu studii superioare, doar pentru cei care
au măcar un an vechime în domeniul
studiilor superioare necesare funcţiei pe
care o ocupă şi acordarea unei indexări
cu 5% pentru restul angajaţilor care nu
beneficiază de majorările enunţate mai
sus. Aceste măsuri, majoritatea fiind prevăzute de legislaţia în vigoare, duc la o
majorare cu 7% a fondului de salarii faţă
de 2018. O altă provocare va fi majorarea
cu cca.15% a preţurilor energiei electrice,
gazelor naturale şi apei, a tarifelor pentru
prestările de servicii precum şi a preţurilor
produselor alimentare.
După cum a explicat Ovidiu Bănescu,
sumele certe pentru BVC pe anul în curs
sunt cele provenite de la Fundaţia Caritatea, conform Memorandumului semnat
cu aceasta, de la Claims Conference, de
la Guvernul României prin DRI (ca şi în
cazul tuturor celorlalte minorităţi din ţara
noastră), care sunt prevăzute în Bugetul
de Stat, alocaţiile de la Secretariatul
de Stat pentru Culte (SSC), care vor fi
dirijate către acoperirea cheltuielilor de
renovare a Sinagogilor din Timişoara şi
Deva, din alocaţiile prevăzute de lege
provenind de la SSC şi Primăria Generală a Bucureştiului, precum şi sumele
provenite din chirii. De aici şi concluzia
trasă de vicepreşedintele Federaţiei, că
trebuie crescută ponderea veniturilor din
surse proprii.
Veniturile din surse atrase vor fi direcţionate în special pentru: Reabilitarea şi
introducerea în circuitul cultural turistic a
Templului din Vatra Dornei; Continuarea
organizării în mod tradiţional a celebrării
sărbătorilor religioase; Comemorarea
Holocaustului; Continuarea participării
FCER la proiectul multicultural „Podurile
Toleranţei” alături de B’nai B’rith România şi Fundaţia Filderman; Organizarea
Muzeului Evreilor din Deva; Organizarea
Taberei de pictură cu participare internaţională; Promovarea muzicii populare
evreieşti (klezmer) prin participarea la
festivalurile din Bucureşti, Cernăuţi şi Chişinău; Promovarea tinerelor talente prin
organizarea de concerte şi spectacole;
Decernarea de medalii pentru excelenţă
în diverse domenii de activitate; Organizarea unor evenimente de anvergură,
cum ar fi: Festivalul Internaţional Mihail
Sebastian, Ziua Naţională a Culturii şi
Limbii Idiş, evocări ale personalităţilor
evreieşti cu aport în ştiinţă, cultură, artă,
gale de film; Sesiuni de comunicări şi
seminare organizate de Centrul pentru
Studiul Istoriei Evreilor din România.
În capitolul de Cheltuieli sunt prevăzute principalele direcţii către care vor fi
alocate fondurile: Asigurarea activităţii
de asistenţă socială şi medicală conform
standardelor impuse de lege, prin sprijinul
acordat de Joint, Claims şi alţi donatori,
cu o majorare de 18,3% faţă de realizările
preliminate ale anului 2018; Asigurarea

în condiţii optime a conducerii, funcţionării şi administrării tuturor Comunităţilor
Evreieşti din România prin susţinerea
cu fonduri necesare, astfel că, faţă de
anul 2018, acest tip de cheltuială este
mai mare cu aprox. 13%; Susţinerea în
parteneriat cu Joint a dezvoltării vieţii
comunitare evreieşti prin programe dedicate tuturor grupelor de vârstă: Bereshit,
Limmud, Gesher etc. Cheltuielile proiectate sunt cu 7% mai mari faţă de 2018,
ceea ce implică un efort mai mare din
partea conducerii centrelor comunitare
de a atrage sponsori pentru susţinerea
volumului de activitate; pentru activitatea
de cult mozaic se proiectează o creştere în anul 2019 faţă de 2018 cu 9%
pentru asigurarea serviciului religios în
comunităţi de către rabini prin extinderea
deplasărilor, celebrarea sărbătorilor religioase, programul Mazal Tov, programul
Gyur, înfiinţarea punctelor muzeistice în
incinta sinagogilor; Cheltuielile preconizate pentru prezervarea şi reabilitarea
patrimoniului sacru se situează la nivelul
anului 2017, cu condiţia obţinerii în continuare a sprijinului autorităţilor centrale.
Ovidiu Bănescu şi Silvian Horn au
menţionat că în 2019 se preconizează o
majorare cu peste 100% la impozitele pe
clădiri stabilite la nivelul organelor locale,
precum şi creşterea cu cca 36% a cheltuielilor pentru asigurarea serviciilor de
pază şi securitate, creşteri semnificative
a cheltuielilor urmând a fi generate şi de
majorarea preţurilor la utilităţi.
Ionel Schlesinger a solicitat pregătirea
temeinică a proiectelor şi a atras atenţia
că există clădiri în stare avansată de degradare, care trebuie reparate pentru a nu
trebui să suportăm penalizări la impozite.
În aceeaşi ordine de idei, preşedintele
CE Arad a propus ca fiecare comunitate
să îşi evalueze propriul patrimoniu şi să
propună spre valorificare imobilele care
acum produc pierderi generate de nivelul
impozitelor comparat cu cel al chiriilor, iar
veniturile să fie dirijate spre repararea
imobilelor viabile.
Punctul de vedere a fost susţinut de
preşedintele CE Braşov, V. Plugaru, care
a atras atenţia că acum sunt vizate de
penalizări numai faţadele, dar şi alte elemente ale imobilelor (instalaţii) au nevoie
de remedieri urgente. Rudi Marcovici,
directorul CAPI, a subliniat că nici evaluările făcute de unii specialişti locali nu sunt
credibile, motiv pentru care evaluările
trebuie să fie făcute împreună cu CAPI şi
Dept. Economic al FCER. De asemenea,
va fi necesară şi asigurarea răspunderii
civile pentru activităţile desfăşurate în
sinagogi, ceea ce va genera noi cheltuieli.
Andrea Ghiţă, de la C.E. Cluj, a solicitat
ca veniturile din vânzări să fie direcţionate spre construirea de noi obiective,
punct de vedere susţinut cu exemple din
experienţa proprie de Robert Schwartz,
preşedintele C.E. Cluj. În aceeaşi ordine
de idei, Roby Roth a propus elaborarea
unui program care să stabilească imobilele care trebuie vândute şi momentul
optim al comercializării acestora.
Eduard Kupferberg a spus că a început deja o analiză a situaţiei patrimoniului
imobiliar şi ea va fi supusă dezbaterii în
Adunarea Generală.
Preşedintele FCER a solicitat o analiză a costurilor şi veniturilor, pentru a
putea valorifica patrimoniul existent. De
asemenea, trebuie impulsionată activitatea de atragere de fonduri.
În urma votului, Orientările privind
BVC pe 2019 au fost aprobate în unanimitate.

Silviu Vexler, activitate
parlamentară în perioada
mai 2018-martie 2019
Intervalul mai-martie a fost apreciat de
vorbitor ca fiind „cea mai dificilă perioadă”
din mandatul său de deputat de până
acum, în decembrie împlinindu-se doi ani
de la depunerea jurământului.
În aceste ultime luni, Silviu Vexler a
reuşit elaborarea şi adoptarea a două

proiecte de lege noi, cel mai complicat
şi care a stârnit cele mai multe discuţii
dovedindu-se a fi cel al Legii pentru combaterea antisemitismului, care a transpus
în legislaţia noastră penală definiţia antisemitismului adoptată de IHRA şi care
prevede pedepse între 3 luni şi 10 ani.
Legea acoperă atât manifestările publice,
cât şi cele de pe internet, iar deputatul şi-a
amintit că „reacţiile publice au fost nefavorabile, nu a fost nici o încurajare publică
şi m-am ales chiar şi cu două plângeri
penale (ambele respinse), una pentru
înaltă trădare şi alta pentru corupţie”. Şocul cel mai mare pentru tânărul deputat a
fost reacţia unor „organizaţii reputate din
societatea civilă, care au relaţii îndelungate cu noi” şi care l-au atacat ca „trădător
de ţară şi neam”, fiind întocmită chiar şi
o petiţie publică adresată preşedintelui
României pentru ca lui Silviu Vexler să i
se retragă cetăţenia română. Legea a fost
votată fără nici un fel de modificări. Este
prima lege de acest fel adoptată la nivel
european şi România a primit numeroase
laude pentru adoptarea acestui document
legislativ. „Îmi doresc să nu mai fie nevoie
de această lege”, a spus vorbitorul în
final, amintind că prevederile acesteia au
fost aplicate celui care a vandalizat casa
lui Elie Wiesel de la Sighetu Marmaţiei.
Diferenţa este că, până la apariţia legii,
nu puteau fi condamnate cazurile de antisemitism, deoarece acesta nu era definit
în legislaţia penală.
Al doilea proiect de lege, introdus în
septembrie 2018 şi adoptat în octombrie,
s-a referit la supravieţuitorii Holocaustului
de la care se recuperaseră de către Casele de Pensii sume considerate a fi fost
eronat atribuite de către aceste instituţii.
Conform unui amendament introdus de
Silviu Vexler, sumele vor fi restituite integral într-o singură tranşă, într-un termen
de maximum 90 de zile de la depunerea
cererii de rambursare, începând cu 1
martie 2019 şi se aplică în circa 700 de
cazuri din ţară. Nu se aplică numai evreilor, ci şi persoanelor de alte etnii care au
suferit în Holocaust.
O a treia contribuţie a deputatului
Silviu Vexler la rezolvarea unor probleme specifice comunităţii evreieşti a
fost amendamentul şi Ordinul emis de
către ANSVA şi care prevede ca toate
tăierile caşer să fie autorizate de FCER.
De asemenea, la solicitarea lui Rudi
Marcovici, Silviu Vexler a depus o serie
de modificări la Codul Fiscal care au
eliminat necesitatea reevaluării la trei ani
a clădirilor comunitare, de cult şi pentru
cimitire, cele din urmă având valoarea de
impozitare zero. De asemenea, la Legea
Bugetului de Stat pe 2019 a fost păstrată
finanţarea pentru un post de rabin şi unul
de consilier de cult.
În final, Silviu Vexler a subliniat şi bogata sa activitate pe
linia promovării relaţiilor cu Statul
Israel, fiind ales şi preşedinte al
Grupului parlamentar de prietenie
cu Israelul. În această calitate, în
cele câteva luni analizate a avut
15 întâlniri cu demnitari ai Statului
Israel (Yuri Edelstein şi Avigdor
Lieberman). Pe această linie, pe
baza unui amendament introdus
de deputat, cetăţenii israelieni
care au lucrat în România şi cei
români care au lucrat în Israel şi
au drept la pensie îşi pot primi mai
simplu documentele necesare
stabilirii drepturilor de pensie.

Informare privind
situaţia cimitirelor
În cea de-a doua zi a lucrărilor Consiliului, directorul CAPI, Rudy Marcovici,
a prezentat un amplu document privind
situaţia la zi a cimitirelor evreieşti din
România. Cele 837 de cimitire evreieşti
din ţară au o suprafaţă totală de peste
patru milioane de metri pătraţi, din care
1,5 milioane m.p. reprezintă suprafaţă
neocupată de morminte. În aceste cimitire
există 393.953 de monumente funerare,
din care aproape 40.000 trebuie să fie

reabilitate. De asemenea, trebuie reparate 18 capele din cele 51 existente şi 15
căsuţe de rabini.
Reprezintă o problemă şi împrejmuirile, care totalizează 190.000 de metri
lungime, gardurile fiind din zidărie, plăci
şi stâlpi de beton, plasă de sârmă şi sârmă ghimpată, gard de lemn şi gard viu,
aproape 15.000 de metri fiind fără nici un
fel de împrejmuiri. În ultimii trei ani s-au
cheltuit aproape patru milioane de lei (din
alocaţia de la Caritatea) pentru repararea
şi administrarea împrejmuirilor. Remarcăm, în 2018, creşterea ponderii pentru
remedierea împrejmuirilor la cimitirele din
Bucureşti. Rudi Marcovici a precizat că
forma cea mai durabilă de împrejmuire
este cea din plăci şi stâlpi de beton.
Şeful Departamentului CAPI a mai
dat exemplul Comunităţii din Arad, unde
există o colaborare cu o firmă pentru
întreţinerea cimitirului. Dr. Aurel Vainer
a subliniat că situaţia cimitirelor evreieşti
este foarte diversă în România, cele din
Satu Mare, Arad şi Braşov fiind impecabile. De asemenea, şi situaţia documentelor cadastrale e diferită, acestea existând
mai ales în Transilvania.
Vorbitorii au mai evidenţiat problemele
ridicate de retribuirea paznicilor.
Pe acelaşi subiect, şefa Departamentului Juridic, Beatrice Haler, a prezentat
o analiză detaliată privind situaţia actelor
de proprietate şi a măsurilor pentru dobândirea acestor documente referitoare
la cimitirele evreieşti.
Eduard Kupferberg a concluzionat
arătând că au fost discutate aspecte
tehnice şi juridice, dar o rezolvare a problemei implică şi modificări de legislaţie,
şi un sprijin din partea autorităţilor. În
Germania, de exemplu, legislaţia obligă
autorităţile să îşi asume întreţinerea cimitirelor. Referitor la introducerea unei taxe
de vizitare, conform propunerii lui Iancu
Aizic (C.E. Tecuci), secretarul general a
spus că ar trebui statuată obligaţia aparţinătorilor de a întreţine mormintele membrilor familiei. Ca atare, taxa de vizitare
nu ar mai fi posibilă, dar s-ar putea introduce una de întreţinere a mormintelor, cu
excepţia cazurilor unde există morţi din
timpul Holocaustului. Ionel Schlesinger a
acceptat cu plăcere propunerea lui Aurel
Vainel de a se organiza la Arad o întrunire
pentru schimb de experienţă pe aceste
teme. Preşedintele FCER a solicitat şi o
implicare mai profundă a preşedinţilor de
comunităţi în problema cimitirelor şi chiar
precizarea demersurilor juridice care
trebuie făcute de către aceştia.
Toţi cei prezenţi au apreciat profunzimea şi detalierea analizelor şi, la vot,
documentele au fost aprobate în unanimitate.

A. Vainer şi J. Iacobescu
semnând protocolul

Reuniunea Consiliului de Conducere
al FCER s-a încheiat cu prezentarea
participării delegaţiei din partea FCER şi
a BBR la Conferinţa internaţională de la
Bruxelles pe tema combaterii antisemitismului şi a protejării comunităţilor evreieşti
în UE. La finalul prezentării, cei doi raportori, dr. Aurel Vainer şi Jose Iacobescu,
au semnat un Protocol de colaborare.
La ultimul punct de pe ordinea de zi,
„Actualitatea vieţii comunitare evreieşti”,
Silvian Horn, Mona Bejan şi Jose Iacobescu au prezentat pe scurt activităţile
MEFALE, DASM şi respectiv BBR.
ALX. MARINESCU
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Purim 5779 la Templul Coral din Capitală

A. Vainer (stg.), Ieronim Sinaitul,
S. Nistor, S. Vexler, V. Opaschi

Sărbătoarea de Purim 5779 a fost
celebrată miercuri, 20 martie, la Templul
Coral din Capitală, într-o audienţă numeroasă – lideri şi membri ai F.C.E.R.-C.M.,
C.E.B., BBR, JCC, dar şi personalităţi
ale vieţii culturale româneşti. Evenimentul a fost moderat de ec. Silvian Horn,
vicepreşedinte al C.E.B. şi director al
Departamentului M.E.F.A.L.E., care a
indicat structura inedită a momentelor de
sărbătorire a Purimului: citirea Meghilat
Ester va fi precedată şi succedată de
momente artistice pregătite cu talent şi
dăruire.
Dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.C.M., a adresat publicului urarea tradiţională „Hag Purim Sameah!” şi a îndemnat
la punerea în aplicare a versetelor 21-22
din capitolul 9 al Cărţii Esterei: „...să facă
ziua a 14-a a lunii Adar şi ziua a 15-a a
ei în fiecare an... asemeni zilelor în care
au avut răgaz de vrăjmaşii lor şi luna
care s-a prefăcut din jale în bucurie şi
din doliu în sărbătoare să le facă zile de
petrecere şi bucurie şi trimis bucate prietenilor şi daruri sărmanilor”. Vorbitorul a
precizat: „Pentru evreii din întreaga lume,
această zicere din Cartea Esterei a rămas
valabilă, de-a lungul timpului. Oriunde şi
oricât de greu le-a fost, seara de Purim
a fost onorată ca sărbătoare a bucuriei”.
În continuare, el i-a salutat pe oaspeţi:

dr. Ioan-Aurel Pop,
preşedintele Academiei Române (aflat
pentru prima dată la
Templul Coral); dr.
Sergiu Nistor, consilier prezidenţial; ÎPS
Ieronim Sinaitul; Victor Opaschi, secretar
de stat pentru Culte;
Pr. prof. univ. dr. Wilhelm Dancă, rectorul
Institutului Teologic
Romano-Catolic din
Bucureşti; ambasadorul Germaniei la
Bucureşti, E.S. Cord
Meier-Klodt, alături
de soţie; Tudor Buzatu, secretar de stat.
Consilierul prezidenţial Sergiu Nistor
a caracterizat Purimul drept „sărbătoarea
la care ne întâlnim cu tot ceea ce este
uman în noi, în relaţia cu Celălalt. [...]
Ne trăim prezentul şi ne gândim viitorul
împreună cu comunitatea evreilor” şi a
subliniat că acesta este şi punctul de
vedere al preşedintelui României, Klaus
Iohannis.
Deputatul Silviu
Vexler a anunţat
promulgarea unei
legi pentru studierea istoriei comunităţilor evreieşti din
România. Pentru
prima dată după 80
de ani, vor putea
fi cercetate documentele oficiale şi
S. Vexler
de stat emise în
perioada 1935-1989 referitoare la istoria
evreilor din România. În acest context,
dr. Aurel Vainer a amintit de un alt pas
fundamental care creează premisele unor
noutăţi în cercetare: recenta ceremonie
de predare a copiei digitalizate a fondului „Problema 33. Chestiuni privitoare la
evrei”, din Arhiva Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe, documente care
acoperă perioada 1900-1948 privind
evreii din România.

O primă secvenţă de momente muzicale a cuprins un recital susţinut de Corul
de Copii al JCC Bucureşti, coordonat de
Magda Kupferberg, dirijor Bogdan Lifşin.
Acesta a fost urmat de Bucharest Klezmer Band (dirijor Bogdan Lifşin, manager
Silvian Horn), alături de Arabela Neazi,
Carmen Hannah Ioviţu şi Geni Brenda
Vexler, care au cântat melodii în idiş şi
în română (inclusiv compoziţia „Lalele”,
în amintirea lui Aurel Storin). O premieră
a fost colaborarea între Bucharest Klezmer Band şi Corul Templului Coral (dirijor
Robert Olteanu), cu o melodie cântată
pe aceeaşi scenă: „Aseară ţi-am luat
basma”. Cele două formaţii au fost succedate de evoluţia Corului Hazamir (dirijor
Bogdan Lifşin, manager Silvian Horn).
În intervenţia sa, Eduard
Kupferberg, secretarul general al
F.C.E.R.-C.M. şi
director al Cancelariei Rabinice, a
ales să vorbească
despre fericire, o
stare sufletească
imposibil de măsuE. Kupferberg
rat ori de cântărit:
„De Purim, atunci când ne punem masca,
putem să fim din nou copii. În spatele
unei măşti putem să lăsăm deoparte anii
care au trecut, orgoliile şi frica de a nu ne
face cumva de râs. Putem să râdem şi
să fim fericiţi. De Purim nu avem, în Meghilat Ester, nici Numele lui Dumnezeu,
nici miracole. Pentru că de Purim se dă
deoparte masca şi vedem că miracolul
cel mai mare este însăşi această lume,
însăşi Creaţia lui Dumnezeu. Vedem cum
lucrurile bune se
pot întâmpla pur şi
simplu respectând
regulile jocului –
trăindu-ne viaţa şi
comportându-ne
bine, aşa cum am
fost învăţaţi de
Dumnezeu. Şi, în
momentul în care
ne comportăm
bine, vine o mul- S. Horn

cu – preşedintele Forumului B’nai B’rith
România, deputatul Silviu Vexler, au luat
loc în sală numeroşi invitaţi şi prieteni ai
comunităţii evreieşti, membri ai Corpului
diplomatic şi ai altor culte.

să treacă cu bine Christina Cârcei, o enoriaşă amatoare de humântaş şi tenace pe
deasupra, ghidată de un vajnic agent de

ţumire a sufletului care ne poate face
fericiţi”.
Prim-rabinul Rafael Shaffer a analizat
cum a fost statornicită porunca de Purim
numită Mişloah Manot, care se referă la
bucatele alese împărţite celor dragi în

W. Dancă şi R. Shaffer

această zi. Mordehai şi Ester s-au uitat
în jur şi, văzând că oamenii, la bucurie,
fac un ospăţ, au statornicit această datină
pentru generaţiile viitoare. După 2500
de ani, ne amintim de înaintaşii noştri cu
gândul că, dacă ei n-ar fi fost salvaţi, noi
n-am fi fost aici, a sintetizat vorbitorul.
La rugăciunea de seară, cu lectura în
ebraică şi română a Meghilat Ester, au
participat prim-rabinul Rafael Shaffer,
oficiantul de cult Yehuda Livnat şi cantorul
Emanuel Pusztai.
Înaintea celei de-a doua suite de
momente artistice a luat cuvântul preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz, care a
reliefat importanţa unei sărbători vesele,
cum este Purimul, dat fiind că „în viaţă,
bucuriile vin rar”. Totodată, el a trasat linia
de conduită menită să aducă fericirea
fiecărui om: „Toată lumea ar trebui să facă
binele. Făcând binele, suntem fericiţi”.
Oana Ghioca, actriţă a Teatrului de
Revistă „Constantin Tănase”, aflată pentru prima dată la Templul Coral, a susţinut
o serie de cuplete umoristice. În acelaşi
spirit, actorii TES Cristina Cârcei şi Viorel
Manole şi grupul umoristic „Gogu, Miţa şi
Mariţa” au pus în scenă două mici piese
de teatru. Formaţia de dansuri „Hora” (coregraf Gabi Bucăţică) a prezentat un scurt
program artistic bine gândit. În final, Corul
Templului Coral (dirijor Robert Olteanu) a
oferit un microrecital de muzică în italiană, ebraică şi română, unele melodii fiind
cântate fără instrumente, doar cu vocea
caldă, solemnă, vibrantă.
CLAUDIA BOSOI

P u r i m s p i e l l a Te a t r u l E v r e i e s c d e S t a t
Purimul la control...

Muzică, umor, dans şi voie bună –
într-un cuvânt, Purimspiel. Tradiţia a
fost respectată şi anul acesta la Teatrul
Evreiesc de Stat, unde spectatorii au avut
ocazia să vizioneze spectacolul „Purimul
la control”, în regia lui Cezar Ghioca,
după un text semnat de Sorin Lucian
Ionescu, scriitor şi publicist, preşedintele
C.E. Constanţa.
Alături de membri ai comunităţii şi
de conducerea FCER (dr. Aurel Vainer
– preşedinte, ec. Ovidiu Bănescu – vicepreşedinte, Eduard Kupferberg – secretar
general), de ing. Paul Schwartz şi ec.
Silviu Horn – preşedintele, respectiv,
vicepreşedintele C.E.B., José Iacobes-

Un revizor zelos, întruchipat de Nicolae Călugăriţa, trimis de la „centru”
cu însărcinări deloc secrete, demarează
o anchetă demnă de romanele poliţiste
la sediul unei comunităţi, ca oricare
alta, conduse de un mai vechi preşedinte, nimeni altul decât Mihai Ciucă.
Pe fondul acestei întâmplări, întreaga
„organigramă” este puternic zguduită,
dând naştere unor situaţii extrem de
comice. Dorina Păunescu, Nicolae Botezatu, Viorica Bantaş şi Luana Stoica
se vor strădui, pe rând, în virtutea unor
documente justificative, să descurce o
situaţie complet nejustificată: cheltuirea
unei sume de bani aferente organizării
spectacolului de Purim. Hăţişurile birocratice nu sunt nici ele date uitării, ba mai
mult, prin aceste furci caudine încearcă

pază, interpretat de actorul Viorel Manole.
Oana Ghioca a interpretat cu succes un
moment de umor bazat pe vicisitudinile
lumii artistice, dând viaţă unui personaj
spumos, plin de optimism.
Un moment deosebit a fost prezentat
de Maia Morgenstern, directoarea Teatrului Evreiesc de Stat, care a readus în
actualitate umorul catrenelor eternului Ion
Pribeagu. Cum nici un Purimspiel nu este

complet fără muzică şi dans, Bucharest
Klezmer Band şi TES Orchestra, alături
de Geni Brenda Vexler, Carmen Hannah
Ioviţu şi Arabela Neazi, au cântat în idiş şi română. Dirijorul
Bogdan Lifşin, alături de Corul
Hazamir, ambele coordonate de
ec. Silviu Horn, au oferit publicului cele mai cunoscute şi iubite
melodii de Purim. De asemenea,
trupele de dans Haverim, Hora
şi Cabaret Royal au prezentat
publicului o coregrafie tematică,
bazată pe teme muzicale dintre
cele mai diverse.

Surprize...
Printre surprizele oferite de organizatori s-a numărat şi un moment umoristic
susţinut de Vasile Muraru şi Valentina
Fătu, de la Teatrul de Revistă „Constantin
Tănase”, care au prezentat o poveste
de dragoste cu accente contemporane,
apreciată de puDAN DRUŢĂ
blicul spectator
(Continuare în pag. 8)
şi răsplătită cu
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Un Muzeu al Istoriei Evreilor din România – o necesitate vitală
Daniel Valer Breaz, ministrul
Culturii şi Identităţii Naţionale:

Am sprijinit manifestări care servesc
nemijlocit combaterii antisemitismului

A. Vainer (stg.), D. Saranga, T. Meleşcanu, V. Dăncilă, D.V. Breaz, H. Klemm

La 13 martie a.c., România, deţinătoare a preşedinţiei rotative a Consiliului UE,
a organizat un nou eveniment care se înscrie în cadrul unor obiective asumate de
ţara noastră – combaterea manifestărilor de xenofobie, discriminare, antisemitism,
intoleranţă şi a discursului bazat pe ură şi intensificarea activităţilor de educaţie
privind Holocaustul. Intitulată „Viitorul memoriei: Muzeul Naţional al Istoriei Evreilor
şi al Holocaustului din România”, simpozionul, desfăşurat la Muzeul Naţional de
Artă al României, sub patronajul premierului României, Viorica Dăncilă, a urmărit
să evidenţieze rolul esenţial al unui astfel de muzeu care, în afară de prezentarea
reperelor legate de istoria tumultuoasă şi de multe ori tragică a evreilor din ţara
noastră, pune accentul pe contribuţia minorităţii evreieşti, a personalităţilor din rândul ei, la dezvoltarea României. Printre organizatori au figurat Guvernul României,
Institutul „Elie Wiesel” (INSHR), Ministerul român de Externe, Ministerul Culturii şi
Identităţii Naţionale, FCER şi Forumul B’nai B’rith România. Au participat membri
ai Guvernului României, parlamentari, reprezentanţi ai Corpului diplomatic, lideri ai
FCER şi BBR, parteneri internaţionali ai MAE şi INSHR, din partea marilor muzee
evreieşti din lume. De menţionat că lucrările conferinţei internaţionale s-au desfăşurat
în condiţiile în care soarta clădirii viitorului muzeu, atribuită INSHR, a fost pusă sub
semnul întrebării.

Dr. Alexandru Florian,
directorul Institutului „Elie Wiesel”:
Memoria publică a Holocaustului –
strategie guvernamentală asumată
Dr. Alexandru Florian a vorbit despre
concluziile şi recomandările Raportului
elaborat de Comisia „Wiesel”, în care Guvernul român s-a angajat ca prin diferite
mijloace şi instituţii să menţină memoria
Holocaustului. A fost creat INSHR, a
fost ridicat un Memorial al Victimelor
Holocaustului, s-a editat un manual de
istorie a evreilor şi Holocaustului pentru
licee, iar Holocaustul a devenit obiect de
studiu în şcoli. În continuarea acestor
demersuri, Administraţia Prezidenţială şi
Guvernul României au lansat un proiect
de ţară – crearea Muzeului Naţional al
Istoriei Evreilor şi Holocaustului, care
va ilustra rolul comunităţii evreieşti în
procesul de democratizare a României.
Istoria proiectului, a remarcat vorbitorul,
este complicată şi dacă în urmă cu câteva
luni, se spera inaugurarea Muzeului în
2020, acum se pare că, din cauza unor
dificultăţi de ordin birocratic, evenimentul
se amână cu doi ani.

Teodor Meleşcanu,
ministrul Afacerilor Externe:
Avem datoria să menţinem vie amin
tirea unui episod dramatic din istoria
noastră
Teodor Meleşcanu a explicat că este
nevoie de un Muzeu Naţional de Istorie
a Evreilor şi al Holocaustului în România
deoarece „avem datoria de a menţine
vie amintirea unui episod dramatic din
istoria noastră naţională, din care să
învăţăm lecţii importante şi, mai ales, să
învăţăm să nu le mai repetăm vreodată.
Onorarea acestui trecut reprezintă un
test al adevărului pe care noi, cei de
astăzi, trebuie să îl trecem spre binele
generaţiilor viitoare”. Viitorul Muzeu
Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului în România, a mai arătat vorbitorul, va avea sarcina de a se insera în
reţeaua largă de muzee ale României şi
din Europa, care va trebui să contribuie,
de o manieră semnificativă, la educarea generaţiilor viitoare, la cercetarea
adevărului istoric şi la prezentarea acestuia în public cu mult curaj. „Câtă vreme
vor exista oameni dedicaţi precum colegii
de la INSHR, atunci avem, cu adevărat, o
garanţie că lucrurile sunt pe făgaşul normal. Dar chiar şi ei au nevoie de sprijinul
instituţiilor statului – fie că este vorba de
autorităţile centrale sau locale. MAE, în

cooperare cu celelalte instituţii, va face tot
ce-i stă în putinţă pentru a susţine acest
proiect. După cum cunoaşteţi, unul dintre
reprezentanţii de seamă ai diplomaţiei
româneşti actuale, regretatul ambasador
Mihnea Constantinescu, a fost unul dintre
cei mai fervenţi susţinători ai viitorului
Muzeu de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului în România”, a spus în încheiere
vorbitorul, adăugând că Muzeul va sprijini
instituţiile statului în combaterea negării
şi trivializării Holocaustului din România,
precum şi în prevenirea antisemitismului,
a extremismului şi a populismului.

Viorica Dăncilă,
premierul României:
Muzeul va contribui la promovarea
educaţiei privind Holocaustul la nivelul
întregii societăţi româneşti
„Evenimentul de astăzi vine în completarea celui pe care l-am deschis în
urmă cu aproximativ o lună la Bruxelles,
este concentrat pe promovarea unuia dintre cele mai importante proiecte aflate în
atenţie, în prezent, la nivel naţional, cel al
deschiderii Muzeului Naţional de Istorie a
Evreilor şi al Holocaustului din România”,
a subliniat vorbitoarea, care a precizat că
experienţa de pe urma exercitării de către
România a preşedinţiei IHRA în perioada
2016-2017 a demonstrat că „sunt nece
sare, la nivel naţional, măsuri suplimentare, atât în direcţia promovării educaţiei
privind Holocaustul, cât şi în direcţia fixării
în conştiinţa publică a societăţii româneşti
a unor elemente legate de responsa
bilitatea României în evenimentele din
perioada Holocaustului şi de memoria
victimelor Holocaustului din România.
Proiectul pe care l-am menţionat, cel al
deschiderii Muzeului Naţional de Istorie
a Evreilor şi al Holocaustului din România, îşi propune obiectivul ambiţios de
a contribui la promovarea educaţiei
privind Holocaustul la nivelul întregii
societăţi româneşti”. „Istoria – a arătat
premierul României – trebuie cunoscută
şi asumată. Datoria noastră de onoare
este să luptăm, într-un front comun, împotriva oricărei manifestări de intoleranţă
pe criterii etnice sau religioase”. Vorbitoarea a apreciat importanţa implicării
comunităţilor evreieşti în aceste acţiuni,
în mod concret a FCER, în proiectul des
chiderii viitorului Muzeu. În încheierea
discursului său, premierul şi-a exprimat
speranţa ca eforturile României în domeniul educaţiei, cercetării şi memoriei
Holocaustului să constituie un punct de
referinţă pentru statele din regiune şi în
plan internaţional.

Referindu-se la tragedia Holocaustului în Europa, inclusiv în România, D.V.
Breaz a subliniat importanţa păstrării
memoriei acestor evenimnte în condiţiile
în care martorii sunt pe cale de dispariţie:
„De necrezut la sfârşitul războiului,
astăzi Europa este bântuită de ideologii asemănătoare celor din anii ’30 ai
secolului trecut, al căror produs final a
fost Holocaustul. Alături de antisemitism,
xenofobia, populismul şi discursul bazat
pe ură se intensifică şi se răspândesc şi,
din păcate, noile cuceriri tehnologice pe
care le-am salutat ca indicii ale progresului – internetul, spaţiul virtual, paginile
de socializare – se transformă în mâinile
celor care proferează aceste ideologii în
arme redutabile.
România a avut şi are o politică coe
rentă în combaterea acestor concepţii.
Iniţiativa la care participăm acum se concentrează asupra importanţei educaţiei şi
culturii ca instrumente pentru combaterea
antisemitismului şi negaţionismului. Ea se
referă concret la deschiderea în perspectivă a Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România, un
proiect generos, dar nu lipsit de dificultăţi.
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a sprijinit în permanenţă organizarea
unor evenimente şi manifestări care, prin
tematica lor, servesc nemijllocit combaterii antisemitismului, negaţionismului şi
ilustrează convieţuirea în condiţii bune a
populaţiei româneşti şi a diferitelor etnii
pe teritoriul ţării noastre, precum şi contribuţia diferitelor etnii, părţi componente
ale civilizaţiei şi culturii româneşti, la dezvoltarea României”, a subliniat vorbitorul.

E.S. David Saranga,
ambasadorul Israelului în România:
Cine ne va scrie istoria?
Amintind iniţiativa grupului „Oneg
Şabat” din ghetoul de la Varşovia de a
păstra documente legate de evenimen
tele din ghetou, David Saranga, citând o
carte scrisă pe baza acestor documente,
a repetat titlul lucrării: „Cine ne va scrie
istoria?”, – întrebare pusă de cei câţiva
supravieţuitori ai Holocaustului de astăzi.
„Studiile au arătat că, dacă legătura dintre
o persoană şi un eveniment este foarte
strânsă, cu atât mai eficientă este memoria sa. Memoria este vie doar atunci
când cineva o transformă în ceva relevant
pentru sine. Şi din acest motiv ne aflăm
astăzi aici: să ne scriem istoria. Să scriem
istoria evreilor din România.
Autorităţile române au făcut eforturi
remarcabile în promovarea educaţiei
asupra subiectului Şoahului. De asemenea, au luat măsuri concrete: informarea
generaţiilor tinere cu privire la subiect,
promulgarea de legi ce interzic negarea
Holocaustului, elaborarea unei definiţii de
lucru a antisemitismului sunt doar câteva
exemple. România este o ţară care nu
numai că promite măsuri, ci şi una care
adoptă o poziţie fermă împotriva xenofobiei, a rasismului, a discriminării şi care
a transformat aceste demersuri într-o
prioritate a preşedinţiei sale la Consiliul
Uniunii Europene. Trăim într-o perioadă
în care xenofobia, antisemitismul, intoleranţa şi negarea Holocaustului sunt
nişte chestiuni problematice în Europa.
Acestea reprezintă o ameninţare nu doar
asupra comunităţilor evreieşti. Ele sunt o
ameninţare asupra idealurilor europene,
asupra proiectului european. Un Muzeu
Naţional al Istoriei Evreilor şi al Holocaustului va fi o unealtă importantă în
confruntarea capitolului întunecat al Holocaustului din România. Putem construi
un viitor doar prin asumarea trecutului. Şi,
referindu-mă la muzeu, doresc să adaug
că am încredere că Guvernul român şi
Consiliul General al Primăriei Capitalei

vor reuşi să rezolve curând această situaţie neplăcută”.

E. S. Hans Klemm,
ambasadorul SUA în România:
Sper ca muzeul să fie inaugurat la
Bucureşti
„De la sosirea mea în România, în
2015, m-a inspirat implicarea tuturor
instituţiilor statului român în crearea
muzeului. Am lucrat cu toţi prim-miniştrii,
începând din 2015, şi aceştia şi-au arătat
implicarea şi angajamentul. Deşi a existat
un obstacol în calea realizării muzeului
în intervalul temporal vizat iniţial, am
convingerea că, în final, deschiderea
muzeului va fi realizată aici, în Bucureşti”,
a spus diplomatul american. „Oricine
dintre dumneavoastră care aţi vizitat o
instituţie aşa cum este Muzeul Memorial
al Holocaustului din Washington, Muzeul
din Varşovia, Muzeul din Tel Aviv – şi
există multe alte exemple puternice, în
multe alte ţări – ştiţi că acestea pot avea
un efect transformator asupra memoriei
istorice a unei naţiuni, legat de istoria
evreilor şi Holocaust, însă şi un efect
puternic asupra societăţii, asupra culturii
şi în mod intrinsec asupra capacităţii unei
naţiuni de a se asigura că evenimente,
aşa cum este Holocaustul, sunt comemorate în mod adecvat“, a spus ambasadorul Statelor Unite.

Dr. Aurel Vainer,
preşedintele FCER:
Memoria trebuie să fie prezentă în
permanenţă în viaţa noastră
„Am convingerea că această manifestare la care participăm este un moment
în construcţia păcii, aşa cum concepea
construcţia păcii marele diplomat român
Nicolae Titulescu: să edificăm o lume a
păcii”, a afirmat preşedintele FCER. El a
mulţumit premierului Dăncilă pentru organizarea celor două evenimente şi pentru
faptul că a scos în evidenţă prezenţa
şi contribuţia Federaţiei în cadrul acestora. „Pentru noi, evreii de astăzi, este
un eveniment cu totul deosebit şi eu aş
spune că se înscrie pe linia a două mari
valori ale iudaismului, larg îmbrăţişate în
lumea largă: memoria şi recunoştinţa.
Mă bucur că titlul acestei manifestări
este «Viitorul Memoriei». Sigur că avem
o memorie a trecutului, dar trebuie
să avem în vedere ca memoria să fie
prezentă în viaţa noastră în permanenţă
şi în acelaşi timp să gândim cum o ducem
mai departe. Deci, aici este vorba concret
de memoria Holocaustului, dar foarte
importantă pentru noi este memoria
evreilor care au trăit de-a lungul secolelor
sau, după unii autori, de-a lungul mileniilor”. Preşedintele FCER le-a mulţumit celor care au elaborat Constituţia României,
în care s-a prevăzut prezenţa minorităţilor
în Parlament. El a apreciat ideea noului
muzeu, în care se face o paralelă între
istoria evreilor şi istoria Holocaustului, şi
a asigurat muzeul de tot sprijinul.
Prezenţa FCER la conferinţa „Viitorul
Memoriei: Muzeul Naţional de Istorie şi al
Holocaustului în România” a fost apreciată şi de Alex. Victor Micula, secretar de
stat la MAE şi şeful delegaţiei române
la IHRA, care a adresat o scrisoare de
mulţumire conducerii Federaţiei, unde a
precizat: „Mulţumim pentru prezenţa şi
implicarea dvs. în cadul lucrărilor conferinţei. Apreciem în mod deosebit sprijinul
pentru organizarea momentului artistic
desfăşurat la Templul Coral, prilej cu care
participanţii la conferinţă au avut ocazia
de a afla despre trecutul acestui loc unic
în istoria României, dar şi de a-l audia
pe maestrul Alexandru Tomescu interpretând Balada lui Ciprian Porumbescu”.
Semnatarul a dat asigurări că MAE „va
contribui la lupta împotriva antisemitismului şi a negării Holocaustului”.
EVA GALAMBOS

(Continuare în pag. 24)
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D e s p r e f aptă şi răsplată (3)

Credinţa că răsplata pe măsura faptelor va fi primită doar
în lumea care vine înlătură multe întrebări. Sunt totuşi unele
pe care le lasă fără răspuns. Cea mai dureroasă dintre ele:
De ce suferă şi chiar mor copiii care nu au păcătuit niciodată?
O explicaţie încercată de unii ar fi cum că în aceste trupuri
suferinde s-au pogorât suflete care au avut în trecut în lumea
aceasta şi un alt trup, au păcătuit şi nu şi-au luat pedeapsa
pe lumea aceasta. Deşi li se cuvenea pedeapsa pe veşnicie,
ele au primit şansa de a se pogorî într-un alt trup pentru a-şi
repara faptele rele, ori prin fapte bune, ori prin suferinţă.
Din auzite ştiu că în cărţile de Cabala se găseşte o astfel
de abordare. Deşi, pentru echitate, ar fi trebuit să citesc opinia
celor care susţin ideea, am preferat totuşi să nu deschid
aceste cărţi.
În TaNaCh (Biblia ebraică) scrie foarte puţin despre ce se
întâmplă cu sufletul după moarte. Singura referinţă am găsit-o
în Kohelet/ Ecleziastul 12:7 – „Şi se va întoarce ţărâna în
pământ precum a fost, iar sufletul se va întoarce la HAŞEM,
care l-a dat”. Despre o eventuală revenire a sufletului într-un
alt trup, nici vorbă.
Cartea Iov, din păcate de prea puţini citită, este un profund
dialog între Iov, care îl învinuieşte pe HAŞEM că fără motiv
l-a năpăstuit, şi tovarăşii săi, care încearcă pe toate căile să-i
îndreptăţească suferinţa. Iov le arată că justificările lor nu au
nicio noimă, iar el, deşi nevinovat, suferă crunt. Dacă tovarăşii
i-ar fi spus că suferinţa lui este pedeapsa unei fapte săvârşite
într-o încarnare anterioară, de care el nu îşi mai aminteşte,
Iov nu ar fi avut ce să le răspundă. Argumentul, deşi capabil
să câştige disputa, nu a fost ridicat. Cea mai bună dovadă
că idea reîncarnării era în afara oricărei discuţii.
Nici în Mişna, nici în Talmudul Babilonian nu este
menţionată reîncarnarea. Deşi în Talmud se găsesc, pe lângă
disputele legale, şi numeroase pasaje mistice, între care
crezul reîncarnării şi-ar fi găsit locul, nu găsim nicio astfel
de menţiune. Dovadă grăitoare că reîncarnarea era în afara
sferei de interes a înţelepţilor acelor vremuri.
Crezul reîncarnării este menţionat pentru prima oară în
scrierile iudaice în perioada Gaonică (între anii 500-1000 era
curentă). Rabi Saadia Gaon (882-942), unul dintre ultimii şi

cei mai faimoşi Gaoni, în cartea sa „Emunot veDeot” (Credinţe
şi Cunoştinţe) neagă vehement acest crez.
În ultimele sute de ani, datorită popularizării Cabalei, în
general, şi a mişcării hasidice, în special, crezul reîncarnării
şi-a dobândit o largă popularitate. Dincolo de a fi o naraţiune
frumoasă, el justifică orice ar face HAŞEM, părând că poate
aduce astfel linişte sufletească credincioşilor.
Dar este oare această linişte sufletească binevenită? Îmi
amintesc, în acest context, de un dialog pe care l-am avut în
urmă cu câţiva ani în Israel, cu un şofer de taxi. M-a întrebat
dacă eu cred în reîncarnare. Nu i-am răspuns. Mi-a povestit că
are un prieten asupra căruia pluteşte blestemul unei încarnări
anterioare. Orice întreprinde nu reuşeşte. Oricând primeşte
bani, îi pierde.
Povestea nu mi-a plăcut deloc. Am mirosit acolo lene,
puturoşenie, moleşeală şi refuz de a-şi asuma răspunderea
propriilor fapte. Dacă n-ar fi crezut în reîncarnare, poate nu
s-ar fi dat bătut atât de repede sau cel puţin nu ar fi avut o
scuză atât de convenabilă pentru eşecurile sale.
Acesta nu este un caz izolat. Hinduismul, în care crezul
reîncarnării este fundamental, a dus şi mai duce până astăzi
sute de milioane de oameni la o acceptare necondiţionată a
soartei în speranţa unei vieţi mai bune într-o încarnare viitoare.
Mai grave decât aceste considerente practice sunt două
întrebări de fond. Prima: De ce trebuie noul trup să sufere pentru păcatele pe care le-a comis sufletul pe care îl găzuieşte,
când acesta era într-un alt trup? A doua: Când ne dă pedepse
HAŞEM, El o face pentru a ne ajuta să ne înţelegem păcatele
şi astfel să ne îndreptăm căile. Ce rost ar avea pedepsirea
unei fapte pe care nu o cunoaştem?
Dacă refuzăm ideea reîncarnării, suferinţa copiilor, care
sunt încă prea tineri pentru a păcătui, rămâne fără nicio
explicaţie. Ce avem atunci de făcut? Pe de o parte, să
rămânem sensibili la suferinţa celor din jur, fără a recurge la
justificări pe care nu le înţelegem. Pe de altă parte, să trăim
cu credinţa că, deşi nu avem nicio explicaţie, judecata este
totuşi dreaptă.
Prim-rabin RAFAEL SHAFFER

Purimspiel la Teatrul Evreiesc de Stat

aplauze. Un alt
moment inedit a
fost oferit de doi invitaţi speciali, Ovi şi
Paula Selling, care au interpretat cele mai
îndrăgite melodii, acompaniaţi de vocile
şi aplauzele celor prezenţi în sală.
(Urmare din pag. 6)

In Memoriam Rudy Rosenfeld
R o x a na Guttman,
acompaniată
de dirijorul
Bogdan Lifşin,
a evocat prin
intermediul
unui moment
muzical amintirea actorului Rudy Rosenfeld, unul
dintre vechii
parteneri de
scenă în cadrul spectacolelor de Purim,
organizate la
TES.

Mulţumiri şi recunoştinţă
În încheiere, vicepreşedintele C.E.B.,
Silvian Horn, a adresat cuvenitele
mulţumiri tuturor celor prezenţi pentru
susţinere şi aplauze, dar în special celor
care au trudit la realizarea spectacolului,
şi anume „tuturor prietenilor şi colegilor” care l-au ajutat pe el şi pe Robert
Schorr în organizarea acestui spectacol.
Recunoştinţa celor doi organizatori principali a mers către gazda evenimentului,
directoarea TES, Maia Morgenstern,
către invitaţii de onoare (Vasile Muraru
şi Valentina Fătu, Oana Seling şi Ovi,
Oana Ghioca), către actorii de la TES,
formaţiile artistice Bucharest Klezmer
Band, Corul Hazamir şi dirijorul Bogdan
Lifşin, Cabaret Royal şi Haverim – coregrafi Ioana şi Alex Simion, formaţia Hora
– coregraf Gabriela Bucăţică, talentata
Carla Lifşin.

Mulţumiri
speciale au
fost exprimate Andreei Varodin, şef Protocol, Janinei
Ilie, pentru
sponsorizări,
lui Jean Bercu şi echipei de la
Administrativ, lui Mihai
Pope, Irinei
Hârlăoanu, Vioricăi Chiorpec, lui Sandu
Câlţia şi Laurenţiu Zilberman, Silviei
Solomonovici, echipei TVR – Carmen
Ştefănescu şi Traian Popescu, Elenei
Mudava şi echipei de la Complexul Alimentar „Martin Băluş”.
Silivian Horn a adresat „mulţumiri din
suflet” lui Sorin Ionescu pentru textul de
Purim şi regizorului Cezar Ghioca (Tea
trul „Constantin Tănase”), „vinovaţii” de
această reuşită.
În cuvântul său, Robert Schorr, unul
dintre producătorii spectacolului, a mulţumit tuturor celor care au făcut posibil
acest eveniment,
în special protagoniştilor.
Preşedintele Aurel Vainer a
adresat mulţumiri
şi felicitări tuturor
colegilor care au
lucrat din greu
pentru ca acest
spectacol să fie
realizat şi s-a declarat „copleşit de
ceea ce a văzut”:
„Îmi pun problema
dacă am trăit în
realitate sau am
visat. Este incredibil ca un spectacol
de Purim să adune
atâta lume pe scenă! Vă mulţumesc,

tuturor!”. De asemenea, liderul F.C.E.R.
i-a adresat mulţumiri Maiei Morgenstern.

Decernare de medalii
Memoria şi recunoştinţa – a arătat
dr. Aurel Vainer – sunt dintre cele mai
importante valori ale
iudaismului, deci se
cuvine ca acestea
să ne ghideze acţiunile. Astfel, dr. Aurel Vainer şi Robert
Schorr au înmânat
două Medalii „Prieten al Comunităţii
Evreieşti din România”. Una a fost
acordată regizorului
S. Ionescu
Cezar Ghioca, pentru ajutorul acordat
organizării şi regizării spectacolelor
de Purim şi pentru buna colaborare cu
F.C.E.R., şi cu alte personalităţi evreieşti
din România. Regizorul le-a mulţumit
preşedintelui F.C.E.R. şi celorlalţi reprezentanţi ai Federaţiei şi a arătat că
este încântat de această bună şi veche
colaborare.
Al doilea laureat este Sorin Lucian
Ionescu, preşedinte al C.E. Constanţa
şi autor al scenariului care a stat la baza
spectacolului. El a primit „Medalia de
Onoare pentru Devotament în activitatea comunitară a evreilor din România”
pentru contribuţia la dezvoltarea vieţii
comunitare, promovarea valorilor morale
şi identităţii iudaice, la combaterea antisemitismului şi negaţionismului.

A. Vainer (dr.), Robert Schorr (stg.)
înmânând medalia lui Cezar Ghioca

Pesah, Maţa, Maror:
Pesah, azimă,
rădăcini amare
În seara de ajun de Pesah, la cina
tradiţională Seder (cuvânt care înseamnă
ordine), în Hagada (povestirea ieşirii lui
Israel din Egipt, din casa robiei în libertate)
sunt citite cuvintele lui Raban Gamliel, un
înţelept din Talmud: „Cel care, de Pesah, nu
povesteşte despre următoarele trei lucruri,
acela nu a îndeplinit porunca istorisirii ieşirii
din Egipt, iar aceste trei lucruri sunt: Pesah,
Maţa u-Maror (Pesah, Azimă şi Rădăcini
amare)”. Care este semnificaţia acestor
trei cuvinte ebraice? Răspunsul îl găsim în
textul Hagadei şi în comentarii la el.
Pesah este numele sărbătorii. El se
referă la jertfa adusă de strămoşii noştri cu
ocazia ei în timpul în care exista Templul
de la Ierusalim. Interpretarea cuvântului
Pesah este şi lingvistică: în limba ebraică el
provine de la rădăcina PSH, înrudit fiind cu
verbul Lifsoah (a sări). Motivul era că Bunul
Dumnezeu, Binecuvântat fie El, a sărit peste
casele fiilor lui Israel şi le-a ocolit atunci
când i-a ucis pe primii născuţi din Egipt. Era
cea de a zecea plagă pe care au primit-o
egiptenii; după ea, fiii lui Israel au ieşit din
Egipt, din robie, nemaifiind împiedicaţi de
faraon. Deci, o dublă salvare a neamului lui
Israel: atât salvarea vieţii, cât şi eliberarea
din robie. Viaţa şi libertatea sunt strâns
legate una de cealaltă. Israel devine popor.
Maţa, azima pe care o mâncăm, este în
amintirea aluatului nedospit luat de strămoşii noştri cu ei în noaptea ieşirii din Egipt.
Aluatul nu apucase să dospească, dar fiii lui
Israel nu mai puteau şi nici nu aveau voie să
aştepte dospirea lui. Eliberarea din robie nu
aşteaptă, nu se amână, nu poate întârzia.
Libertatea este mai presus de orice. Pentru
a fi liber omul plăteşte un preţ, consumă o
pâine săracă, nedospită, dar nu renunţă la
libertate şi nu-şi amână eliberarea din robie.
Mai ales în acest caz, când eliberarea a fost
decisă şi făcută de Dumnezeu.
Maror, rădăcinile amare pe care le mâncăm la cina de Seder, au rolul de a ne aminti
de suferinţa strămoşilor noştri în robia egipteană, viaţa lor amară ca robi. Nu este suficient să ne bucurăm de libertate, ci trebuie
şi să ştim a o preţui. Pentru aceasta trebuie
să ne amintim de perioada în care am fost
robi. Un filozof spunea că omul preţuieşte
sănătatea tocmai atunci când ea îi lipseşte,
altfel, o consideră ca pe ceva firesc. De
fapt, este un dar de la Dumnezeu. La fel şi
libertatea: o preţuim, ne gândim la modul
în care am primit-o de la Dumnezeu sau
am câştigat-o, atunci când ne amintim de
vremurile în care nu am avut-o, în care ne-a
lipsit. Memoria istorică a robiei şi suferinţei
trebuie cultivată pentru ca ele să nu se mai
repete, nici în privinţa noastră, nici a altor
oameni. Odată, cineva compara memoria
robiei egiptene cu memoria Holocaustului.
Pesah este cea mai mare sărbătoare
evreiască şi totodată o sărbătoare universală. Este sărbătoarea naşterii poporului
evreu şi totodată sărbătoarea libertăţii, a
eliberării din robie. Mi-avdut le-herut: din
robie în libertate. De aceea „Hagada de Pesah” spune că în fiecare generaţie, fiecare
om trebuie să ştie că nu doar strămoşii lui
au ieşit din Egipt, ci şi el însuşi a ieşit din
Egipt. De aceea „Hagada de Pesah” este
a doua cea mai răspândită şi mai tradusă
carte ebraică de iudaism, prima după Tora.
Ea trebuie să fie înţeleasă de toţi, inclusiv
de copii. Printre numeroasele ei traduceri,
în diferite limbi, există câteva în limba română. Cea mai recentă dintre ele, însoţită
de comentarii şi explicaţii halahice, folclorice
şi istorice, o adevărată carte de învăţătură
bogat ilustrată, realizată de Marele Rabin
Menachem Hacohen şi de scriitorul Baruch
Tercatin, a fost publicată de Editura Hasefer
în anul 2018. Sperăm să fie citită de cât mai
mulţi oameni, atât de evrei, cât şi de creştini
sau de atei interesaţi de cultura universală.
Chiar dacă, din punct de vedere tradiţional,
este destinată a fi citită o seară pe an în
Israel şi două seri pe an în ţările Diasporei.
Hag Pesah Caşer Vesameah, Tuturor!
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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Interviu cu IVAN ERIC BLOCH, preşedintele CE Lugoj

„Să îmbini pragmatismul şi viziunea ca
să-ţi serveşti cât mai bine comunitatea”
Matematicianul Ivan Eric Bloch, preşedintele comunităţii lugojene de mai bine de-un sfert de veac, crede în criteriul „conducători
potriviţi pentru vremuri ce vor veni”. Face parte din generaţiile
post-război, priveşte lucrurile în perspectivă, ceea ce se reflectă
şi-n viaţa profesională. Dovadă – specializările ulterioare: analiză
numerică, programator; şi experienţa acumulată la Centrul Teritorial de
Calcul Electronic (CTCE) Timişoara, Întreprinderea de Utilaje de Ridicat
şi Transportat (IURT) Lugoj. Experienţă determinându-l să-şi ia asupră-şi,
cu succes, responsabilităţi de manager şi patron al unei firme IT: Systacom Service
S.R.L. Reţele de Calculatoare. Receptivitatea la prezent-viitor este dublată de interesul pentru istoria evreilor din Lugoj şi din împrejurimi. „Sunt mândru – spune – că
aparţin unei comunităţi care şi-a dovedit, timp de aproape două secole, efervescenţa
socială, culturală, conectată la valorile lumii din acea vreme, fiindcă, de-a lungul
secolului al XIX-lea până la mijlocul secolului trecut, Lugojul a fost capitală de judeţ:
în Imperiul Austro-Ungar, apoi – în România reîntregită”.
– Care momente din istoria comunităţii
vi se par semnificative?
– Anul 1793, când se construieşte o
mică sinagogă din lemn, distrusă de un
incendiu în 1842. Noua sinagogă, ridicată
în 1843, care există şi astăzi, avea să se
extindă în 1903 până la capacitatea de
500 de locuri, dat fiindcă populaţia evreiască crescuse simţitor şi în 1910 ajunsese
să reprezinte 9% din populaţia Lugojului.
Trebuie spus că sinagoga neologă a fost
dotată cu orgă, construită de reputatul
constructor timişorean de orgi Leopold
Wegenstein. Cu zece ani înainte se înfiinţase prima şcoală evreiască. Ceea ce
surprinde, la prima vedere, este numărul
relativ apropiat de locuitori evrei din 1910,
când se înregistrează cifra maximă – 1878
–, fiind a patra etnie din oraş, şi cel de la
sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial:
1620 de evrei. Numai că foarte mulţi erau
refugiaţi din Bucovina şi se pregăteau de
Alia. Dovadă că în 1950, la scurt timp
după proclamarea independenţei statale
a Israelului, au şi ajuns acolo, în frunte cu
rabinul Abraham Isac Nebel.
– Mai funcţionează orga în sinagoga
lugojeană?
– A putut fi ascultată până în 1960,
apoi a tăcut. Până în 2014. Atunci, conducerea comunităţii a început să strângă
fonduri pentru restaurare. Cu ajutorul prietenilor din toată lumea, al municipalităţii
din Jena, oraş german înfrăţit cu Lugojul,
am reuşit să terminăm lucrările. Orga
şi-a regăsit menirea. Iubitorii de muzică clasică lugojeni, timişoreni, reşiţeni,
arădeni vin să asculte, verile, concerte
organizate la sinagogile din Lugoj şi
Caransebeş, obşte arondată. În decursul unui an, comunitatea organizează
4-5 concerte de orgă şi muzică de cameră la Sinagoga Neologă din Lugoj şi 2-3
concerte la Sinagoga Neologă din Caransebeş. Intrarea este gratuită, concertele
fiind finanţate din donaţii.
– Aminteaţi de gradul ridicat de cultură
al evreilor lugojeni. Aţi putea concretiza
afirmaţia?
– Mă refeream la prevalenţa profesiunilor intelectuale, dând performeri în ştiinţe
şi arte. Câteva exemple: Eduard Teller,
inginer; George Deveraux, psihiatru; dr.
Simon Kanitz, medic şi botanist; prof. univ
dr. Hugo Strauss; dr. Fülop Neumann, întemeietorul „dinastiei” Neumann din Lugoj;
marele compozitor în viaţă şi cetăţean de
onoare al oraşului, Kurtag Győrgy.
– Ce priorităţi există în agenda dumneavoastră comunitară?
– Încercăm să soluţionăm problemele
de zi cu zi ale membrilor comunităţii, în
special, de natură socială şi medicală.
Comunicăm permanent cu asistaţii noştri
prin mijloace moderne (e-mail, Skype)
şi clasice (telefoane, vizite periodice la
domiciliu). Deşi, momentan, nu avem
asistent social şi echipa noastră e mică –
preşedinte, secretar, îngrijitor –, dialogul
ajută mult la rezolvarea dificultăţilor cu
care ne confruntăm. În copilărie am fost
foarte bolnav şi asta mi-a creat, cred, o

receptivitate mai mare la suferinţă. E o
muncă pe care n-o poţi face cum trebuie
dacă nu iubeşti oamenii. Dorim să menţinem viaţa religioasă la parametrii normali-

tăţii. În sezonul rece, avem la sinagogă o
cameră încălzită, unde facem rugăciunile.
Ţinând cont de numărul mic de bărbaţi,
asigurarea minianului nu e uşoară.
– Ce credeţi că merită evidenţiat?
– Participarea remarcabilă a membrilor comunităţii la viaţa culturală. Buna
comunicare cu alte filiale de organizaţii
ale minorităţilor naţionale, facilitată de
multilingvismul caracteristic oraşului şi
zonei. Parteneriatul cu Institutul „Wiesel”, organizator principal, The „Olga
Lengyel” Institute – New York, Fundaţia
„Pâinea Vieţii” din Lugoj pentru punerea
în practică a proiectului unei şcoli de vară,
„Holocaustul din România între istorie şi
receptare”, destinată profesorilor de liceu
care predau istoria Holocaustului. În 2018
a avut loc a VII-a ediţie. Rezultatele sunt
vizibile: în fiecare an, de Ziua Naţională
a Holocaustului în România, 9 octombrie,
elevi şi profesori prezintă prelegeri din ce
în ce mai bine documentate la Sinagoga
Neologă din oraş. Reprezentanţi ai cultelor ortodox, greco-catolic, romano-catolic, reformat calvin, ortodox ucrainean,
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evanghelic, baptist, penticostal, mozaic
se întâlnesc bilunar şi poartă convorbiri
interconfesionale, la care particip periodic. Reprezentanţi ai cultelor evanghelic,
reformat şi ai societăţii civile din Jena ne
vizitează anual sinagoga.
– Cum priviţi situaţia actuală a evreilor
români, a celor europeni?
– Dacă evreimea vest-europeană se
simte în nesiguranţă din cauza intensificării acţiunilor extremei drepte, România
poate fi un exemplu de întărire a legislaţiei de combatere a antisemitismului.
– Ce însuşiri consideraţi definitorii
unui lider comunitar?
– Pragmatismul, viziunea, dorinţa de a
servi cât mai bine interesele comunităţii.

„Nu-i uşor, dar când proiectele ies cum trebuie,
satisfacţiile sunt mari”
Interviu cu Robert Schorr, directorul Departamentului Cultură, Artă, Media al FCER

Orice comunitate evreiască, oriunde în Galut, era de neconceput fără
sinagogă şi heder. Copiii începeau să
silabisească alef-bet-ul de la trei ani.
„Suntem un cult cult”, circula o butadă în
anii cenzurii. Este ceea ce azi ilustrează Departamentul Cultură, Artă, Media
(DCAM), din care fac parte Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România
(CSIER), Centrul Iudaic de Editură şi
Publicistică (CIEP), Muzeul de Istorie şi
Cultură a Evreilor din România (MICER),
Biblioteca „Dr. Alexandru Şafran”. „Cultura este punte de comunicare interumană”,
spune directorul Departamentului, Robert
Schorr. „Într-o lume tensionată, în care
diversiunea antisemită este folosită,
ca-ntotdeauna, drept capital politic, mottoul acţiunilor promovate de F.C.E.R.,
de preşedintele ei, dr. Aurel Vainer, «prin
cunoaştere reciprocă» spre recunoaştere
reciprocă este definitoriu în deschiderea
spre societatea românească prin evenimente culturale organizate de noi”.
– Ce v-a atras înspre această muncă?
– M-am format într-o familie de intelectuali evrei bucovineni, într-o casă
plină de cărţi. Am absolvit un liceu de
prestigiu, cu profesori de elită – Colegiul
Naţional „Ştefan cel Mare”, din Suceava.
Unul dintre profesorii de azi, care predă
acolo fizica, este Sorin Golda, preşedintele comunităţii din oraşul meu natal. Am
terminat Dreptul la Universitatea Ecologică din Bucureşti. Din ’99 până în 2013,
când am venit în Federaţie, am condus
sectoare de marketing şi publicitate la
Compania elveţiană Ringier România,
Adevărul Holding, cotidianul Click. Înainte
de a muri, tata, zihrono livraha, m-a rugat:
„apropie-te mai mult de comunitate!” I-am
promis. M-am ţinut de cuvânt.
– Cum vă structuraţi proiectele?
– În funcţie de principalele orientări ale
Federaţiei: combaterea antisemitismului
şi a negării Holocaustului; readucerea
în conştiinţa publicului de azi a operei
sociale, culturale create de înaintaşii
noştri; dialogul interetnic şi interreligios.
Pentru a ajunge la sufletele oamenilor, a
le da teme de meditaţie, tot ce alegem să
facem ţine de gradul de reprezentativitate
pentru cultura şi istoria evreilor români,
implicit – cultura română şi universală.
– Dintre numeroasele acţiuni, în anii
din urmă, răspunzând luptei împotriva
antisemitismului, organizate de DCAM,
pe care le consideraţi mai semnificative?
– 2016: comemorarea a 75 de ani
de la deportarea evreilor în Transnistria,
cu precădere din Basarabia şi Bucovina,

dar şi din alte teritorii româneşti. 2017:
comemorarea Pogromului legionar din
Bucureşti din 1941, cu vizionarea spectacolului TES „Bucureşti ’41, Tur-Retur”
şi a filmului „Înfruntând rinocerii”, în
prezenţa regizorului său, Simcha Jacobovici; matineul despre curajul elevilor
evrei de la Liceele „Cultura” înfruntând
dictatura antonesciană. 2018: cinstirea,
la faţa locului, a memoriei celor ucişi în
Pădurea Jilava în Pogromul de la Bucureşti din 1941, urmată de un simpozion;
simpozionul „Antisemitism-antisionism
în lumea contemporană”; lansarea cărţii
„Miturile fondatoare ale antisemitismului”,
de Carol Iancu.

Dar, în afară de activităţile dedicate
luptei împotriva antisemitismului, aş
mai adăuga zecile de lansări de cărţi şi
dezbateri, prezentarea unor importante
personalităţi evreieşti, Festivalul „Mihail
Sebastian”, organizat în oraşul de baştină al scriitorului, precum şi sărbătorirea
primei ediţii a Zilei Limbii şi Teatrului Idiş,
ambele manifestări urmând să continue
în 2019.
– Care este drumul de organizare a
unui eveniment cultural?
– În funcţie de complexitate, drumul
poate dura de la câteva săptămâni la
un an, fiindcă avem nevoie să colaborăm cu instituţii, să implicăm intelectuali
evrei şi neevrei de primă mărime şi,
mai ales, să atragem finanţări. După
aprobările preşedintelui F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer, ale Comitetului Director
şi consultări intercolegiale –, mă refer
la Silvia Solomonovici, Sandu Câlţia,
Laurenţiu Zilberman –, pornim la treabă.
Asta înseamnă: să cooperăm cu instituţii
centrale şi locale – Guvern, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, Departamentul
pentru Relaţii Interetnice (DRI), Ministerul
Culturii şi Identităţii Naţionale, Consilii
Judeţene, Primării –, fundaţii şi asociaţii

având tangenţă cu preocupările noastre.
În cazul festivalurilor interetnice, al „Podurilor Toleranţei”, eveniment construit
în parteneriat cu B’nai B’rith România,
intrăm în legătură cu alte organizaţii ale
minorităţilor naţionale. Cu fiecare am realizat, în timp, relaţii excelente. Conlucrăm,
de asemenea, cu lideri de comunităţi din
ţară, foarte receptivi. O menţiune specială merită TES, colaborator permanent,
fireşte. Facem sincronizarea agendei
noastre cu a personalităţilor contactate.
Cum nimic nu se pune în mişcare fără
fonduri, mulţumim Fundaţiei „Caritatea”
şi American Joint Distribution Committee.
De mare ajutor ne este sprijinul primit din
interior: conducerea Federaţiei, Departamentele MEFALE, Financiar-Contabil,
Biroul Proiecte de Finanţare, Muzeistică,
Sponsorizări, Fundraising, Serviciul Administrativ etc. Nu-i deloc uşor, dar, când
proiectele ies cum trebuie, satisfacţiile
sunt mari.
– Ce ecouri înregistraţi în mass-media
din ţară şi din lume?
– Nu există eveniment important – dau
câteva exemple recente: Festivalul Internaţional „Mihail Sebastian”, Festivalul
dedicat Zilei Naţionale a Limbii şi Teatrului
Idiş, „Evreii şi Marea Unire” – care să
nu fie reflectat în emisiuni ale radioului
public, ale posturilor naţionale de televiziune, cotidiene cu filialele lor locale, presa
israeliană de limbă română, internet etc.
Un ecou salutar pentru adâncirea conlucrării între Federaţie şi Biserica Ortodoxă
Română, cult majoritar, l-a avut expoziţia
deschisă la Palatul Patriarhiei Române,
„Temple şi Sinagogi din România, Patrimoniu Evreiesc, Naţional şi Universal”,
la care au participat Patriarhul Daniel
şi reprezentanţii cultelor religioase din
ţara noastră, apoi la Muzeul Naţional de
Istorie a României, din Capitală. Devenită
itinerantă, expoziţia a fost găzduită de
palate mitropolitane, sedii ale unor muzee
de istorie din ţară. Succesul a determinat
F.C.E.R. să publice în 2018, la Editura
Hasefer, albumul bilingv (română şi engleză), sub acelaşi titlu, cu finanţare de
la Guvernul României, prin Secretariatul
de Stat pentru Culte. M-am bucurat să
coordonez acest proiect – incursiune
în istoria evreilor din România şi operă
de artă –, colaborând cu CSIER, CAPI,
MICER.
– Cum prefiguraţi viitorul apropiat?
(Continuare în pag. 19)

Pagină realizată de
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C o m u n i tAT i
Brăila

Manifest împotriva antisemitismului

La fel ca la Ierusalim şi în întreaga Europă, pe 10 martie 2019, şi Comunitatea
Evreilor din Brăila se alătură celor care
transmit lumii că antisemitismul e toxic.
În ultima vreme reapar în lume voci
care strigă nu doar împotriva uzurpatorilor de drepturi umane simple
şi fireşti, cum sunt cele la o
viaţă normală şi demnă, ci
şi împotriva evreilor. Nimeni,
din rândul oamenilor cu mintea întreagă, nu pricepe ce
anume îi face pe unii dintre
semeni să se revolte împotriva altor semeni care nu au
altă „vină” (dacă s-ar putea
numi aşa) decât aceea de a
fi de alt neam şi altă credinţă,
şi care, până la urmă, sunt o
bucurie a diversităţii (ca şi în
natură, de altfel).
Comunitatea Evreilor din Brăila s-a
alăturat manifestului împotriva antisemitismului, protest care a avut loc în data
de 10 martie 2019 la Ierusalim, fix la ora
14.00 ora locală, dar şi în diverse locuri
din Europa. Imaginea – realizată în faţa
Templului Coral din oraşul Brăila –, îi
cuprinde nu doar pe membrii activi ai
Comunităţii Evreilor brăileni, împreună
cu preşedinta Nadia Ustinescu, ci şi pe
câţiva prieteni ai comunităţii, care nu sunt
evrei, dar care participă la toate evenimentele, asumându-şi, ca orice prieten

adevărat, prezenţa cu trup şi suflet, cu
sentimentul că a fi aproape înseamnă,
cu adevărat, a fi împreună.
Antisemitismul este sinonim cu ura
şi dispreţul faţă de tot ce nu e aidoma
ţie, aşa cum nazismul şi comunismul au

În Comunitatea Evreilor din Brăila
sărbătorile se petrec împreună. Cum
primăvara prilejuieşte două astfel de momente festive (1 martie – ziua Mărţişorului
şi 8 martie – Ziua internaţională a femeii),
nici nu era nevoie să ne mai povestească
Nadia Ustinescu, preşedinta Comunităţii
Evreilor brăileni, că la aceste momente
din calendar a fost oferită bucurie persoanelor de vârsta a treia. Acestora le-au
trecut pragul emisarii CE Brăila cu flori
şi dulciuri, dar mai ales „cu toată căldura
sufletească pe care putem să o oferim”.
Primele felicitate au fost doamnele care,
din motive lesne de înţeles, nu se pot
deplasa şi nu pot părăsi căminul familial.
Dar au fost şi membre ale comunităţii
care au fost dublu felicitate, la început
de martie fiind şi aniversarea lor. Bucuria lor, la primirea simbolului universal

al recunoştinţei, floarea, a fost nespus
de mare pentru că li s-a arătat că sunt
repere pentru membrii comunităţii, la fel
cum sunt pentru propriii copii şi nepoţi.
Astfel, a fost felicitată la aniversare, pe
8 martie, Olga Lutmar, la fel cum în 9
martie a fost rândul Sandei Convelt. Şi
dacă tot amintim aici aniversaţii, să nu-i
uităm pe alţii care au fost felicitaţi tot în
preajma acestor zile: Tudoriţa Iorga (24
februarie), Haim Burihovici (26 februarie),
Moisi Bercovici (22 februarie) şi, tot cam
pe atunci, Eugen Iosif.
La rândul lor, asistaţii social au făcut
gesturi frumoase pentru membrii din conducerea Comunităţii, venind la sediul din
strada Petru Maior cu flori şi bomboane,
reciprocitatea de gesturi şi sentimente
fiind un semn al preţuirii pe care şi-o
poartă unii altora. (A.F.)

Elevii şi profesorii participanţi la festival, unii din ţară, alţii de peste hotare, au
aflat că în oraşul cu salcâmi trăiau în 1930
peste 15 000 de evrei, reprezentând o
pătrime din întreaga populaţie brăileană.
Că Brăila este un spaţiu cultural îmbogăţit
prin prezenţa mai multor etnii, ai căror
reprezentanţi trăiesc în bună înţelegere
de secole, nu se mai satură să povestească scriitorii – şi sunt destule exemple
în acest sens. Dar acest aspect este
fructificat şi în mediul educaţional, pentru
ca tinerilor să li se ofere şansa de a afla
obiceiurile şi tradiţiile celor care şi-au găsit un bun refugiu în „oraşul cu salcâmi”,
cum îl descria Mihail Sebastian în romanul său omonim, publicat în 1935. Un
proiect educaţional în acest sens, denumit festivalul „Cununa interculturalităţii”,
s-a derulat la Şcoala Gimnazială „I. L.
Caragiale” din Brăila, coordonator fiind
profesoara Maria Milea, care este şi noua
preşedintă a Comunităţii Ruşilor Lipoveni
din urbe.
La un simpozion naţional în a doua
ediţie, desfăşurat la finele lunii februarie 2019 la Consiliul Judeţean Brăila,
partener în proiect, membri ai mai multor comunităţi etnice – greci, evrei, bulgari, romi, turci, armeni şi ruşi lipoveni
– trăitoare în oraşul de la Dunăre s-au
întâlnit cu profesori şi elevi, participanţii
fiind din mai multe zone ale României,

şi au povestit despre viaţa lor, oferind
elemente tipice ale culturii tradiţionale
proprii.
Nadia Ustinescu, preşedinta Comu
nităţii Evreilor din Brăila, a adus în atenţie
perioada interbelică, amintind că, spre
exemplu, în 1930 la Brăila, la o populaţie
de 60 000 de etnici creştini ortodocşi, mai
bine de 15 000 erau evrei. De asemenea,
Nadia Ustinescu a prezentat câteva elemente de port popular şi cu semnificaţie
religioasă. A vorbit de asemenea, stârnind sentimente puternice în rândul elevilor
– pentru că nu toţi au învăţat aceste file
de istorie –, despre atrocităţile suportate
de evrei în perioada Holocaustului, şi
nu a fost vorba doar despre lagărele de
exterminare, ci şi despre frică şi foame,
despre ura dusă până la absurd pentru
ca omul să distrugă definitiv alt om, doar
pentru simplul motiv că are altă credinţă –
ceea ce în zilele noastre ar trebui să pară
o mare, uriaşă prostie (dar, din nefericire,
nu este aşa!).
Nu în ultimul rând, în expoziţia culinară prin care organizatorii au dorit să
arate atracţii ale gastronomiei din bogăţia
culturală a etniilor trăitoare la Brăila, Comunitatea Evreilor a prezentat două feluri
de dulciuri – humăntaşen şi pricomigdale,
cel de-al doilea binecunoscut în întreaga
lume şi pregătit în mai toate bucătăriile şi
cofetăriile. (A.F.)

însemnat forme de nivelare a conştiinţelor până la anihilarea completă a voinţei
proprii şi chiar a existenţei fizice a omului.
Flagelul antisemit trebuie străpuns cu săgeţile dragostei de oameni, de tot felul de
oameni – frumuseţea stând în diversitate,
trebuie să înţelegem aceasta, cu forma
firească în comunităţi de a fi împreună şi
de a lucra în comun la şi pentru binele
tuturor, chiar dacă unii cred în Iehova ori
Allah, sau se roagă lui Iisus, meditează
ca Budha etc.
ARMANDA FILIPINE

Daruri de martie

Proiect aprobat: Reamenajarea
Cimitirului Neolog Evreiesc Oradea
cu scop turistic

Oradea

Pe 28 februarie, Primăria Oradea a încheiat procedura de bugetare participativă
pentru anul 2019, în urma căreia s-au
stabilit cele mai importante proiecte care
vor fi finanţate din fondurile europene şi în
parteneriat privat. Bugetarea participativă
este o oportunitate oferită cetăţenilor de
către municipalitate, prin care aceştia
şi-au propus ideile de dezvoltare a urbei,
iar cele mai bune idei au fost alese prin
vot de către orădeni.
Iniţial, pentru judeţul Bihor, inclusiv
municipiul Oradea, au fost depuse 40
de proiecte transfrontaliere, iar, în urma
selecţiei finale, zece dintre acestea au
obţinut finanţare europeană. Pe lista
proiectelor câştigătoare din acest an, spre
surprinderea CEO, pe locul 2, cu 1446
voturi (online+offline) se află proiectul
referitor la Reamenajarea Cimitirului
Neolog Evreiesc Oradea cu scop turistic,
acesta fiind declarat monument istoric şi
obiectiv turistic.
„Spre satisfacţia noastră, componenţa
voturilor a scos în evidenţă că doar
14% din voturi au venit de la membrii
comunităţii evreilor din Oradea, restul
provenind de la neevrei, practicanţi ai
cultelor creştine sau cetăţeni atei. Pe
această cale, în numele F.C.E.R. şi
al Comunităţii Evreilor din Oradea, le
mulţumim membrilor comunităţii şi tuturor
concitadinilor care şi-au arătat interesul
prin votul acordat acestui proiect. De
asemenea, doresc să menţionez şi
faptul că, fără eforturile pe care le-au
depus oficialităţile judeţene şi municipale,
acest proiect n-ar fi ajuns nici măcar să
participe la competiţie”, a declarat pentru
R.E. preşedintele CEO, ing. Felix T. Koppelmann.
Imediat după validarea voturilor a început acţiunea de pregătire a cimitirului

Festivalul „Cununa interculturalităţii”

Foto: Tavaszi Janos

Foto: Tavaszi Janos

în vederea finalizării, ca în maximum doi
ani toate elementele să fie restaurate şi
reabilitate, atingând la final standardele
europene.
Ce aduce nou proiectul şi care sunt
avantajele pe care le aduce comunităţii?
După finalizarea reabilitării, mulţi
turişti din străinătate şi din ţară vor fi
interesaţi să viziteze mormintele evreilor
de seamă, care au contribuit în mod
substanţial atât la dezvoltarea oraşului
Oradea, cât şi la progresul societăţii
umane, în general.
Cimitirul Neolog Evreiesc este un
cimitir cu o mare valoare istorică, unde
au locuri de veci foşti oameni importanţi
precum ingineri constructori, arhitecţi,
medici, avocaţi, rabini sau comercianţi.
Dintre aceştia, îi amintim pe rabinul Lipót
Kecskeméti, un mare orator al evreimii de
rit neolog. Era atât de faimos, încât foarte
mulţi creştini se duceau săptămânal la
sinagogă să-l asculte. Dr. Miklós Nyiszli
a fost unul dintre supravieţuitorii Holocaustului şi a scris o carte pe această temă,
din care s-a inspirat şi scenaristul filmului
„Fiul lui Saul”, care a primit premiul Oscar
în 2017. Dintre evreii celebri înmormântaţi în acest cimitir, îi mai amintim: pe
doctorul Menyhért Grósz, primul care
s-a luptat pentru ameliorarea
calităţii apei potabile din oraş;
pe poetul Tamás Emőd; pe Adolf
Sonnenfeld şi fiii săi, proprietarii
tipografiei Sonnenfeld; pe Emil
Veiszlovits, proprietarul Hotelului Parc de pe strada Republicii,
din Oradea; pe Ignác Deutsch
K., care deţinea fabrica de
lămpi şi porţelanuri; şi pe Jenő
Grünwald, fabricant de obloane. Gavril Ardelean, maestrul
Filarmonicii orădene, a fost şi el
înhumat mai recent în Cimitirul
Neolog.
E important de amintit şi de
reţinut că acest cimitir nu este un
obiectiv turistic apreciat numai
pentru că aceste mari personalităţi se află înhumate aici,
ci şi datorită aspectului estetic
şi arhitecturii monumentelor
funerare, proiectate de arhitecţii
care au construit oraşul Oradea.
DOINA BUMBU

Tu biŞvat la
o şcoală generală din Târgovişte

Târgovişte

În semn de recunoştinţă pentru donatorii Elisa şi Iosef Samuel, elevii Şcolii
Generale „Smaranda Gheorghiu” şi-au
propus să studieze istoria poporului evreu
şi a Statului Israel în cadrul activităţilor
lor extracurriculare. Revista „Realitatea
Evreiască”, pe care o primesc lunar, cadou din partea redacţiei, s-a dovedit de
mare ajutor în acest demers.
Din mulţimea de semnificaţii ale sărbătorii Tu biŞvat (Anul Nou al Pomilor),
elevii au ales anul acesta simbioza omului
cu natura. Întrucât clima din România nu
permite plantări de pomi în 21 ianuarie,
elevii şcolii, din familii de bulgari legumi-

cultori, au semănat în solarii legume şi
flori pe care le vor urmări pe toată perioada de vegetaţie. Ceilalţi elevi au plantat
bulbi, rizomi, butaşi în ghivece, pe care
le-au aşezat la ferestrele claselor.
Elevii, membri ai Asociaţiei Centrale
de Prietenie şi Colaborare Culturală
cu Israelul, Filiala Târgovişte, transmit
colegilor lor evrei Hag Sameah, iar dumneavoastră, cititorilor, urarea folosită de
ei de anul nou civil, 1 ianuarie: „Să trăiţi,
să înfloriţi, să rodiţi ca merii, ca perii în
mijlocul verii!”
La mulţi ani!
ILEANA GHENCIULESCU
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C o m u n i tAT i
Iaşi

Memoria timpului – Locuri şi oameni din Iaşiul de altădată

O plimbare pe strada Lăpuşneanu din
Iaşiul de astăzi trezeşte multe amintiri şi
nostalgii. Socotită de renumitul profesor
Iorgu Iordan „echivalentul monden al Căii
Victoriei din Bucureşti“, ea şi cunoscutele
personalităţi care au făurit istoria bătrânei
noastre urbe au constituit tema matineului
cultural intitulat „Bazarul amintirilor-strada
Lăpuşneanu”, organizat de Activitatea
de Cult YACHAD din cadrul Comunităţii
Evreilor din Iaşi. Au fost invitaţi să-şi depene amintirile alături de noi dr. Aurica
Ichim, managerul Muzeului Municipal
Iaşi, şi cercetător dr. Sorin Iftimi, autorii
volumului-album „Strada Lăpuşneanu,
Iaşi – Memoria Monumentelor”, publicat
în anul 2015, şi jurnalistul Dan Teodorescu, autorul volumului „Născut pe Lăpuşneanu”, publicat în anul 2018.
Moderatoarea manifestării, ing. Mar
tha Eşanu, l-a evocat pe regretatul inginer
Ion Mitican, „trecutologul”, cunoscut cercetător al vechilor locuri şi zidiri ieşene,
autorul volumului „Strada Lăpuşneanu de
altădată” publicat în anul 2002.
Dr. Aurica Ichim a subliniat că la Iaşi,
„oraşul care vorbeşte prin sine despre
trecutul său şi al neamului românesc”,
strada Lăpuşneanu i-a încântat, de-a
lungul timpului, pe toţi cei ce şi-au purtat
paşii pe aici, prin măreţia arhitecturală a
valoroaselor monumente ce vorbesc de
evenimentele istorice petrecute în bătrâna cetate a Moldovei. Strada, numită în
documente Uliţa Sârbească, a fost redenumită în anul 1866 strada Lăpuşneanu
de către Dimitrie Gusti, primarul oraşului
Iaşi la acea vreme, ca „recunoştinţă
pentru aducerea şi statornicirea capitalei
Moldovei pe malul Bahluiului” de către
domnitorul Alexandru Lăpuşneanu.
Poetul Vasile Alecsandri remarca „aspectul oriental, pe de o parte, şi aspectul
european, pe de altă parte, al oraşului,
ce avea case mari, cu două-trei etaje,
balcoane de fier forjat, cu numele străzii
şi numărul casei, felinare cu gaz, străzi
şi trotuare pavate cu piatră, sergenţi de
stradă, birje şi magazine luxoase”. Dintre

Bistriţa

casele de pe această stradă, a subliniat
vorbitoarea, cea mai însemnată şi cu un
puternic simbol istoric este cea construită
de Costache şi Eliza Catargiu, între anii
1805 şi 1809. După ce a fost în posesia
mai multor proprietari, imobilul a fost
închiriat de autorităţile locale şi a servit
ca reşedinţă domnitorului Alexandru Ioan
Cuza. Tot aici, în timpul Primului Război
Mondial a fost amenajată reşedinţa regelui Ferdinand. În octombrie 1938, la etajul
imobilului s-a inaugurat Muzeul Cuza
Vodă, sub conducerea Comisiunii Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului
Culturii şi Instrucţiunii Publice, director
fiind numit Rudolf Suţu, scriitor şi gazetar. În cel de al Doilea Război Mondial
imobilul a fost puternic bombardat. După
restaurare, muzeul se redeschide la 23
noiembrie 1959 ca Muzeul Unirii.
Cercetătorul dr. Sorin Iftimi şi arheologul Mădălin-Cornel Văleanu sunt autorii
cărţii „Piaţa Mihai Eminescu din Iaşi. Repere istorice şi cercetări arheologice”, cel
dintâi vorbind despre clădiri importante
de pe această stradă, din care unele au
fost demolate după cutremurul din 1977,
fiind în pericol de prăbuşire. Amintindu-l pe
Ion Mitican, de la a cărui trecere în lumea
umbrelor se împlinesc în curând şapte ani,
vorbitorul a relevat meritul acestuia de a fi
trezit gustul ieşenilor pentru istoria Iaşiului.
La începuturile epocii moderne capitala Moldovei ducea lipsă de pieţe civice
şi edilii oraşului s-au gândit să amenajeze astfel de spaţii inspirându-se după
modelul occidental. Astfel, Piaţa Unirii
a apărut la intersecţia străzii Uliţa Mare
(Cuza Vodă), Uliţa Consulatului Rusesc
(strada Unirii), Uliţa Sârbească (strada
Lăpuşneanu), Uliţa Academiei Mihăilene
(strada Arcu) şi Uliţa Talpalari (strada
Săulescu). Nucleul noii pieţe a fost locul
pe care se află astăzi Hotelul Traian şi
terenul din faţa sa.
Hotelul Traian a fost construit după
planurile arhitectului Gustave Eiffel în anii
1879-1882. Clădirea cu subsol, parter,
trei etaje şi mansardă este inclusă în Lista

Comemorarea Zilei Internaţionale
a Victimelor Holocaustului

La 27 ianuarie a.c., în sinagoga din Bistriţa a avut loc o emoţionantă şi răscolitoare comemorare a celor şase milioane de victime, evrei care s-au stins în urma
atrocităţilor din lagărele de concentrare naziste. În amintirea lor a fost organizat un
concert extraordinar, care a avut în program câteva dintre tulburătoarele creaţii literare şi muzicale ale unor artişti evrei şi români. Soprana Daniela Păcurar, laureată a
concursului internaţional „Haricleea Darclée” şi a concursului „Puccini”, a interpretat
lieduri, iar Elena Ivanov, actriţă a Teatrului Naţional din Cluj-Napoca, a recitat poeme
semnate de Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Tudor Arghezi şi Elie Wiesel. Au participat
violonistul Claudiu Hontilă şi pianistul Lucian Duşa, ambii din Cluj-Napoca.
Actriţa Elena Ivanov şi-a încheiat recitalul cu întrebarea pusă de Elie Wiesel
într-una din cărţile lui: „Mamă, unde a fost Dumnezeu la Auschwitz? Iar mama mi-a
răspuns: Întreabă oamenii. Oamenii unde au fost la Auschwitz? Cel mai mare păcat
este să uiţi, să taci şi să rămâi indiferent la durerile lumii”.
FREDI DEAC
preşedinte C E Bistriţa

Zalău

Vizita ambasadorului rus

E.S. Valeri Kuzmin, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Federaţiei
Ruse în România, a efectuat o vizită în
judeţul Sălaj. La Prefectura judeţului, el a

fost primit de către prefectul Florin Florian
şi de primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt. La primire a participat şi preşedintele
Comunităţii Evreilor din Zalău, Dan Has.
După terminarea
discuţiilor, delegaţia
oficială a Federaţiei
Ruse în România şi
preşedintele Dan Has
s-au deplasat la Monumentul ridicat în memoria
soldaţilor ruşi care au
luptat împotriva fasciştilor
pentru eliberarea Europei. Au fost depuse
coroane şi jerbe de flori în
memoria martirilor ucişi.
dan has
preşedinte
C.E: Zalău

Monumentelor Istorice din judeţul Iaşi.
Spre strada Lăpuşneanu, tot în spaţiul
Hotelului, au funcţionat Atelierul Foto al
lui Fanchette Packer (1899), ziarul „Evenimentul” (1905), Librăria Şaraga, urmată
din 1920 de Magazinul de Automobile al
lui L. Leonida.
Între anii 1903-1932, pe str. Lăpuşneanu se afla vestita Librărie a fraţilor
Elias şi Samoil Şaraga. În anii Primului
Război Mondial, librăria a fost „un punct
de întâlnire al intelectualilor bucovineni,
olteni, munteni, ardeleni, bucovinieni,
basarabeni, aflaţi în refugiu la Iaşi”.
Sub bolţile Depozitului de vinuri, proprietate a lui David Bercu Finkelstein,
numit de prieteni şi cunoscuţi „Moş Berl“,
în „odăile cu miros de tămâioasă şi buchet de busuioc“ aveau loc întrunirile
vesele ale junimiştilor, în frunte cu Iacob
Negruzzi şi Gheorghe Panu.
Prăvălioara cu „coloniale şi vinuri
alese“ a băcanului Samoil găzduia, prin
anii 1935-1936, şi „Academia Liberă“.
Aceasta întrunea, la un pahar de vorbă,
pe cei înzestraţi cu spirit ales şi concura
vestita „Bolta Rece”.
Jurnalistul Dan Teodorescu, autorul
volumului „Născut pe Lăpuşneanu”, şi-a
petrecut primii 12 ani de viaţă pe istorica
stradă Alexandru Lăpuşneanu, la nr. 15,

în fosta casă aparţinând lui Heimann
Tiktin unde, după cum ne dezvăluie
documentele vremii, marele lingvist se
întâlnea adesea cu Mihai Eminescu şi
purtau discuţii pe marginea Dicţionarului
româno-german pe care viitorul academician H. Tiktin urma să-l editeze.
Inginerul Mihai Caba, autorul postfeţei
la volumul „Născut pe Lăpuşneanu”, a
depănat şi el amintiri despre această
stradă, pe care a cunoscut-o în urmă cu
63 de ani, când a venit elev în Iaşi, oraş
de atunci foarte drag inimii sale.
„Despre Iaşi, despre pecetea sa aurită
în legendă şi adevăr, despre spiritul său
inconfundabil, ca oraş al umbrelor sale
glorificate şi al luminilor sale mereu înnoitoare, s-a tot scris şi se va tot scrie în
cronica sa colbuită de veacuri, dând la
iveala prezentului noi şi sfinte suveniruri,
oferite drept chezăşie a unei viitorimi
nemărginite”.
La reuşita matineului de duminică a
contribuit şi parteneriatul cu Biblioteca
Judeţeană „Gheorghe Asachi” din Iaşi,
care a prezentat o interesantă expoziţie
fotografică cu imagini ale vechilor clădiri,
ce amintesc parfumul renumitei străzi
Lăpuşneanu de altădată, expoziţie
realizată de Oana Viorica Ciobanu.
MARTHA EŞANU

AD MEA VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi
născuţi în luna aprilie

n Hainrich Brif, preşedintele CE Bacău, menţine vie viaţa
comunitară, reuşind
să-şi atingă obiectivul
printr-o bună organizare a evenimentelor:
sărbători religioase,
manifestări culturale,
aniversări ale asistaţilor la sediul comunitar. Este preocupat să
restaureze Sinagoga
Mare, în care a predicat gaonul Beţalel
Şafran z.l., tatăl şi mentorul fostului
şef-rabin dr. Alexandru Şafran z.l. Are
darul de a atrage în acţiunile întreprinse
membri de toate vârstele din comunitate. Îi mulţumim pentru articolele trimise
permanent revistei noastre.
n Paul Schwartz, preşedintele CE
Bucureşti, implicat de
multă vreme în viaţa
comunitară, s-a remarcat prin energie,
devotament, competenţă în toate responsabilităţile asumate:
consilier F.C.E.R.
pentru generaţia de
mijloc; vicepreşedinte
al F.C.E.R., funcţie
cumulată o perioadă cu aceea de preşedinte al comunităţii bucureştene, cea mai
numeroasă din ţară; în prezent – preşedinte al CEB. Este ferm în ceea ce-şi
propune şi reuşeşte să facă, receptiv la
problemele oamenilor, oferindu-le sprijin.
n Corneliu Sabetay, preşedintele
CE Craiova, somitate
în domeniul pediatriei, discipol al lui
Pesamosca, este respectat, atât în mediul
academic din ţară şi
străinătate, cât şi în
capitala Băniei: de
la autorităţile locale şi reprezentanţi
ai cultelor la membrii comunităţii pe
care o conduce de zeci de ani. O
face cu implicare sufletească, pricepere, dorinţă de a păstra moştenirea
spirituală a înaintaşilor. Promovează, de asemenea, strânse relaţii cu
Statul Israel în plan cultural, sportiv,
ştiinţific.

n Mişu Rosenberg, preşedintele
CE Dej, răspunde de
bunul mers al unei
comunităţi mici, cu
probleme mari, cum
se întâmplă în cazul
multor comunităţi, în
aceeaşi situaţie, din
ţară. În scurtul interval de timp de când
şi-a luat asupră-şi
această misiune, s-a
dovedit demn de ea, îngrijindu-se
de cei vârstnici, singuri, cu inerente
probleme de sănătate, menţinând în
bună stare patrimoniul sacru local –
sinagogă, cimitir –, cinstind memoria
victimelor Holocaustului şi antrenând
oficialităţi locale în manifestările comemorative.
n Sorin Blumer, preşedintele CE
Galaţi, conduce comunitatea cu dăruire,
talent organizatoric,
profund sentiment al
evreităţii. Una din marile reuşite recente
este restaurarea Templului Meseriaşilor şi
a sediului comunitar.
Ing. Sorin Blumer este
dedicat acţiunilor de
păstrare a istoriei comunităţii. În urmă cu ani, împreună cu
soţia sa Violeta, şi ea devotată comunităţii, a organizat o expoziţie despre
fostele şcoli evreieşti din Galaţi. Curând,
la Templul Meseriaşilor va fi lansată o
monografie comunitară, scrisă de Lucian
Herşcovici şi Violeta Ionescu.
n Aurel Davidovici, preşedintele
CE Piteşti, şi-a făcut din bunul mers
al comunităţii sale
un scop pe care-l
realizează cu perseverenţă, luciditate,
bună gospodărire.
Sinagoga este bine
întreţinută, sărbătorile sunt respectate.
Are grijă de membrii comunităţii, majoritatea vârstnici, ştie să atragă spre
comunitate oameni de toate vârstele.
Cultivă bune relaţii cu autorităţile
locale.
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Felicia Carmelly (Steigman):
invitaţie la o „Călătorie pe fluviul amintirilor”
Deportarea în Transnistria, prin ochii unui copil de 10 ani

lui, ea iniţiind în cadrul unor comunităţi
locale „Săptămâna de educaţie a Holocaustului”. Doru Liciu a fost prezent la
lansarea cărţii în Canada şi a menţionat
că Felicia Carmelly spera în traducerea ei
în română şi lansarea în România.
La rândul ei, PeAnca Tudorancea (stg.), Cl. Bosoi, F. Waldman, P. Zilberman, D. Liciu ninah Zilberman,
preşedinta fundaţiei
„Tarbut” din Sighetu
Marmaţiei, care are
în program traducerea unor cărţi din
engleză şi ebraică
dedicate Holocaustului, a vorbit despre istoricul editării
cărţii, mai întâi în
engleză, cu ajutorul fundaţiei „Azrieli” din Canada, şi
apoi în România,
cu ajutorul fundaţiei
Foto: Irina Spirescu „Tarbut”. Autoarea,
a afirmat Peninah
dezbaterilor organizate de către CSIER. Zilberman, ar fi dorit să participe la lansaCartea este deosebit de interesantă şi rea cărţii în limba română. Din păcate, a
nu se limitează numai la anii petrecuţi în decedat la puţin timp după apariţia cărţii,
condiţii inumane în Şargorod (Transnis- la Editura „Hasefer”. Ea a dat citire şi unei
tria), ci plasează aceste amintiri în con- scrisori a autoarei, adresate cititorilor din
textul întregii vieţi a scriitoarei, cu capitole România.
Într-o analiză pertinentă, redactorul
dedicate tinereţii din România, emigrării
în Israel şi Canada, dificultăţilor de adap- de carte, dr. Claudia Bosoi, prezentând
tare în cele două ţări şi relaţiilor cu familia pe scurt conţinutul lucrării, care se adreşi cu prietenii. Ultima parte descrie efortu- sează unui cerc larg de cititori, istorici
rile cu totul excepţionale ale autoarei de a şi oameni obişnuiţi, evrei şi neevrei, a
reda, poate pentru prima dată în engleză, scos în evidenţă curajul şi onestitatea
ce a însemnat Transnistria, organizarea autoarei legate de eşecurile personale,
în Canada a unei asociaţii a supravie- ele referindu-se la relaţiile cu mama şi
ţuitorilor din lagărele Transnistriei şi fiica ei, la ataşamentul în adolescenţă şi
numeroasele interviuri ale autoarei, care în primii ani de tinereţe faţă de ideologia
s-a implicat în iniţiativa lui Steven Spiel- comunistă, care a întârziat plecarea din
berg, „Fundaţia pentru Istoria Vizuală a ţară a familiei şi neadaptarea părinţilor
Şoahului”, de a înregistra cât mai multe (din cauza vârstei) la condiţiile din Israel.
Două sunt temele principale ale cărţii –
amintiri ale supravieţuitorilor.
În cadrul dezbaterilor, moderate de memoria şi problema identitară. Spre
conf. dr. Felicia Waldman, s-a vorbit în deosebire de mama ei, care nu a vrut să
primul rând despre naşterea acestei cărţi. vorbească niciodată despre Holocaust,
Istoricul şi diplomatul Doru Liciu, care a Felicia Carmelly, conştientă de valoarea
fost la post şi în Canada, a relatat despre memoriilor, s-a implicat cu toate forţele
întâlnirile cu Felicia Carmelly, despre în acest demers, a făcut mari eforturi,
impresia pe care i-a făcut-o această deşi nu mai era la o vârstă tânără. În
persoană plină de optimism şi energie, ceea ce priveşte identitatea, ea a fost
despre eforturile ei de a face cunoscute recunoscătoare părinţilor că, în pofida
generaţiei tinere aspecte ale Holocaustu unor condiţii extrem de dificile, respectiv
„Călătorie pe fluviul amintirilor” de
Felicia Carmelly (Steigman), un adevărat bildungsroman, în care problema
Transnistriei – deportarea şi străduinţele
de a evoca o tragedie uitată – ocupă
numeroase pagini, a fost lansat în cadrul

„Europa muzicală” la Ierusalim

La 19 februarie 2019, în auditoriumul
hotelului YMCA Ierusalim a avut loc concertul de gală „Europa muzicală”, oferit în
onoarea primului mandat al României la
preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii
Europene. Evenimentul a fost organizat
de ICR Tel Aviv, în colaborare cu Primăria
Ierusalimului şi Biblioteca Muzicală din
acelaşi oraş. Concertul a fost precedat
de o serie de intervenţii susţinute de oficiali români şi israelieni, care au reliefat
importanţa contextului în care a fost organizat acest concert. Martin Salamon, directorul ICR Tel Aviv, a punctat priorităţile
strategice ale preşedinţiei României la
Consiliul UE. Eyal Ezri, directorul adjunct
al Departamentului de Cultură din cadrul
Primăriei Ierusalimului, a încurajat schimburile bilaterale în domeniul cultural, în
virtutea bunelor relaţii diplomatice existente între statul român şi cel israelian.

Lieduri româneşti şi arii din opere semnate de compozitori europeni renumiţi
(Dvořák, Mozart, Donizetti, Verdi, Offenbach, Curtis, Bizet, Puccini) au fost
interpretate de baritonul român Valentin
Vasiliu, solist al Operei Naţionale din
Bucureşti, alături de artişti internaţionali
precum sopranele israeliene Monica
Schwarz, Audelia Zagouri, Maria Yoffe
şi Menorah Winston (România/SUA),
mezzosoprana Kira Zibniţki (Israel),
acompaniate la pian de Sonia Mazar
(Israel). La invitaţia partenerilor israelieni, a doua zi Valentin Vasiliu a susţinut
şi un master class de tehnică vocală la
Biblioteca Muzicală „Rose” din Ierusalim,
ca urmare a succesului constant repurtat
de artiştii români care participă la evenimente de profil din Israel.
CLAUDIA BOSOI

ameninţarea deportării, nu au dorit ca,
printr-o eventuală înfiere, copilul lor să-şi
piardă identitatea evreiască, care, potrivit
autoarei, „constituie însuşi nucleul fiinţei
mele”.
Referindu-se la volum, dr. Felicia
Waldman a subliniat importanţa memoriei
acum, când generaţia supravieţuitorilor
dispare. Cărţile reprezintă documente
istorice şi sunt surse ale unor informaţii
pe care le putem afla numai din memoriile
supravieţuitorilor.
În discuţiile care au urmat, Ileana
Ghenciulescu, Eva Galambos, Dan
Schlanger şi Adrian Cioflâncă, directorul
CSIER, s-au întrebat şi au încercat să
dea răspuns (prin exemple concrete) la
modul în care ar trebui să-i abordezi pe
cei care nu doresc să vorbească despre
amintirile lor, ei fiind de asemenea surse
importante de date şi informaţii. Dr. Aurel
Vainer, preşedintele FCER, a arătat cât
de mult l-au impresionat amintirile preşedintelui AERVH, dr. Liviu Beris, deportat
şi el în Transnistria. El a propus să se
facă cercetări despre istoria comunităţilor
evreieşti şi viaţa evreiască în localităţi în
care nu mai trăieşte nici un evreu, referindu-se concret la Vatra Dornei, unde s-a
născut Felicia Carmelly.
MAGDALENA PORUMBARU

Ziua
Internaţională
a Femeii
celebrată la TES

Vineri, 8 martie, cu ocazia
celebrării Zilei
Internaţionale a
Femeii, Teatrul
Evreiesc de Stat a
prezentat spectacolul „Un teatru şi
mai multe femei”.
El a cuprins un
recital de poezie,
dedicat femeii, cu
Maia Morgenstern
toate valenţele ei
Foto: Oana
– de mamă, soMonica
Nae
ţie, soră şi iubită.
Acompaniamentul muzical a fost oferit
de TES Orchestra, aflată în coordonarea
dirijorului Bogdan Lifşin.
În a doua parte a serii, a fost celebrat
de asemenea sublimul feminin. Spectacolul „Amantul” (Maia Morgenstern,
Mircea Rusu), oferit în mod special la
cererea publicului, ilustrează o altfel
de poveste de dragoste, reinventată de
cei doi protagonişti, aflaţi de ani buni în
mrejele unei căsnicii cât se poate de
convenţionale.
DAN DRUŢĂ

O zi cu muzică, flori şi daruri

„Femeia, al cincilea anotimp”, ediţia 2019

tat concepţia conservatoare – menirea
femeii limitată la gospodărie, copii şi
practicarea religiei –, respectului în plan
social acordat femeii în iudaism, cu trimitere la judecătoarea şi profetesa Debora.
Debora a jucat un rol important în victoria
evreilor împotriva canaaniţilor, prin înfrângerea lui Sisera, căpetenia armatei
lor. Făcând un salt în timp, vorbitorul a
arătat că, în Europa veacului XX, s-a
produs accesul femeii la cele mai înalte
funcţii în stat. Un exemplu: prim-ministrul
britanic Margaret Thatcher a luptat cu un
moment de recesiune a ţării acordând
un interes crescut controlului inflaţiei. „A
avut curajul să atace industria tradiţională
a mineritului, puternic factor poluant”, a
„promovat economia de piaţă”. În actuala
structură a F.C.E.R, conducerea DASM, a
unor comunităţi este asigurată cu succes
de femei.
Urări de pace, sănătate, împliniri au
fost adresate de preşedintele CEB, ing.
Paul Schwartz, preşedintele BBR, ing.
Jose Iacobescu, preşedintele Clubului
Cavalerilor Ospitalieri, George Rusu.
Laureaţii concursului literar – Ionel
Horn, Nicoleta Şerban, Robert Hodorog,
Tatiana Zadoina, Nadia Bozaş, Odiseu
Bujoreanu, Alin Boingiu, Gilbert Şaim – au
fost anunţaţi de preşedinta juriului, Ioana
Niţescu. Au fost premiaţi şi participanţii
la concursul gastronomic. Totul – graţie
sponsorizărilor.
Recitalul de canţonete, şlagăre ale
muzicii uşoare, arii de operetă – protagonişti, Diana Hurja, Mircea Ene, Constantin
Alexandru (foto) – a fost aplaudat la scenă deschisă. O zi cu flori şi daruri pentru
sărbătoritele ei.
IULIA DELEANU

Azi se vorbeşte mult despre „egalitatea de gen”. O idee străveche, dacă ne
gândim la cele şase femei care au salvat
viaţa pruncului Moşe: mama, moaşa,
sora, sclava, prinţesa, doica. Porunca
a cincea din Decalog: Cinsteşte pe tatăl
tău şi pe mama ta. Donaţiile pentru primul
Chivot Sfânt făcute, deopotrivă, de femei
şi bărbaţi. Iată un punct de plecare iudaic
al ediţiei 2019 „Femeia, al cincilea anotimp”, eveniment realizat şi moderat de
şefa Biroului Proiecte de Finanţare, Janina Ilie, ajutată de Laurenţiu Zilberman,
Jean Bercu, Nicoleta Şerban, Clemansa
Teohari.
Într-o succintă incursiune în istoricul
sărbătorii, preşedintele Fundaţiei „Filderman” – organizatoare a evenimentului,
în parteneriat cu F.C.E.R. şi CEB –, ing.
Albert Kupferberg, a reamintit însemnătatea mişcării feministe din SUA de la
sfârşitul veacului XIX – începutul veacului
XX, militantism care a câştigat teren în
lume ducând, în 1975, la decizia ONU: 8
martie va fi sărbătorită în întreaga lume
ca Ziua Internaţională a Femeii. „Sunt
încă ţări în care femeile se bucură doar
parţial sau deloc de egalitate în drepturi
cu bărbaţii. Sunt ţări cu veche tradiţie democrată – Marea Britanie, Germania – în
care prim-ministrul,
respectiv, cancelarul
sunt femei”. În exilul
babilonian, «soluţia
finală», preconizată de Haman, a fost
împiedicată de regina
Ester. Istoria Statului
Israel modern reţine
numele prim-ministrului Golda Meir.
Preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel
J. Ilie (prim plan) vorbind auditoriului de Ziua Femeii
Vainer, a contrapunc-
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Relaþii bilaterale
ROMÂNIA - ISRAEL (1967)

„Audiţii de Purim”, lansare la Constanţa

Continuăm trecerea în revistă a principalelor momente
din istoria relaţiilor diplomatice româno-israeliene.
1967, Israel – publicarea în limba idiş, în
traducerea lui Litman
Vigder, a volumului Poezii, de Tudor Arghezi.
10 ianuarie, Bucureşti – Eliezer Doron, noul trimis extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al Israelului, şi-a prezentat
Scrisorile de Acreditare.
10 ianuarie, Israel – violonistul Ion
Voicu a sosit în Israel pentru susţinerea a
şase concerte la Haifa, Tel Aviv, Ierusalim
şi Netanya.
19 ianuarie, RSR – ministrul Israelului, Eliezer Doron, a transmis MAE
comunicarea privind sprijinirea de către
delegaţia israeliană la Naţiunile Unite a
candidaturii ministrului Afacerilor Externe
al României, Corneliu Mănescu, la preşedinţia celei de-a XXII-a sesiuni a ONU.
Februarie – „Tehnoforest-Export” a
semnat cu firma israeliană M.A.R.S. un
contract pentru export mobilă în valoare de circa 300.000 $ până la sfârşitul
anului.
2 februarie, Tel Aviv – în urma vizitei
efectuate de diplomatul Neagu Ionescu,
secretar II în cadrul Oficiului României
de la Tel Aviv, la trei centre şcolare organizate de Aliyat Hanoar, preşedintele
organizaţiei, Itzhak Artzi, a apreciat
că ,,din aproape 12.000 de elevi care
provin din 37 de ţări, ce sunt cuprinşi în
şcolile acestei organizaţii, cei sosiţi din
România au dovedit că posedă o foarte
bună pregătire teoretică, remarcându-se
printr-un bagaj multilateral de cunoştinţe
teoretice însuşite, fiind un sprijin efectiv
în desfăşurarea procesului de învăţământ
prin ajutorul individual ce-l acordă celorlalţi colegi”.
Martie, RSR – după 17 ani de inactivitate, organizaţia JOINT a primit din
partea autorităţilor române permisiunea
de a activa din nou în România.
19-29 martie, Israel – vizita delegaţiei României, conduse de Vasile Răuţă,
adjunct al ministrului Comerţului Exterior,
însărcinată cu discutarea unor probleme
de cooperare economică şi tehnicoştiinţifică cu Israelul. Presa israeliană
a remarcat că a fost prima delegaţie
din statele socialiste la „un nivel aşa de
ridicat”, care „a avut şi rolul de a învăţa
partea israeliană cum se poate efectua în
mod practic o cooperare bilaterală şi pe
terţe pieţe”. De asemenea, s-a atribuit delegaţiei române rolul de „pionier” în ceea
ce priveşte ameliorarea relaţiilor politice
şi economice dintre toate celelalte state
socialiste şi Israel.
9-16 aprilie, Bucureşti – tratative
româno-israeliene privind încheierea
unui nou acord comercial şi de plăţi şi
a unui acord de cooperare economică
şi tehnico-ştiinţifică. Interesul crescut al
părţii israeliene faţă de aceste tratative
a reieşit şi din prezenţa în România a
ministrului de Finanţe, Pinhas Sapir,
care a fost primit de ministrul Afacerilor
Externe, Corneliu Mănescu, precum şi de
către preşedintele Consiliului de Miniştri,
Ion Gheorghe Maurer. A fost pentru prima
dată când, în mod oficial, un ministru israelian s-a deplasat într-un stat din blocul
răsăritean, la invitaţia autorităţilor acestuia, pentru a purta tratative economice.
14 aprilie, Bucureşti – încheierea
unui nou Acord Comercial şi de Plăţi între
România şi Israel, cu valabilitate până la
31 decembrie 1971, în prelungirea celui
încheiat, iniţial, la 9 septembrie 1954, la
Ierusalim. În baza acordului comercial,
a fost înfiinţată o comisie mixtă românoisraeliană.
14 aprilie, Bucureşti – încheierea
unui Acord de cooperare economică
şi tehnico-ştiinţifică între RSR şi Statul
Israel. Se stabilea că actul va avea valabilitate atâta timp cât nu va fi denunţat de
una din părţi. Prevederi principale: knowhow, cooperarea în producţia de maşini

şi utilaje şi în domeniul
agriculturii ş.a.
11 - 1 6 a p r i l i e ,
Bucureşti – Nahum
Goldmann, preşedintele Congresului Mondial Evreiesc, a
vizitat capitala României, la invitaţia
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti, momentul reprezentând ,,o dată istorică
pentru evreimea mondială”, marcând
,,reîntoarcerea Congresului Mondial în
Europa de Est”.
9 iunie, Moscova – consfătuirea statelor membre ale Organizaţiei Tratatului
de la Varşovia, consacrată situaţiei din
Orientul Mijlociu. Delegaţia României a
refuzat să semneze Declaraţia finală a
reuniunii privind condamnarea ,,agresiunii Israelului” în contextul Războiului
de Şase Zile.
12 iunie, Bucureşti – ministrul Israelului a solicitat intervenţia României pentru a media conflictul din zona Orientului
Apropiat dintre Israel şi lumea arabă.
Data marchează începutul conturării
unui canal diplomatic românesc al unor
contacte fără publicitate între părţile aflate
în conflict.
16 iunie, Bucureşti – George Macovescu, prim-adjunct al ministrului
Afacerilor Externe, l-a primit în audienţă
pe Eliezer Doron, ministrul Israelului în
România, la cererea acestuia. Diplomatul
a evidenţiat „aprecierea şi recunoştinţa
guvernului şi poporului israelian pentru
poziţia adoptată de România în legătură
cu acest conflict [arabo-israelian] şi şi-a
exprimat convingerea că această ţară ar
putea juca un rol istoric ajutând la realizarea unei reconcilieri între Israel şi ţările
arabe, pe de o parte, şi Israel şi URSS,
pe de altă parte”.
28 iulie, Tel Aviv – cu prilejul sărbătoririi în România a 50 de ani de la luptele
de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz (19171967), din Primul Război Mondial, presa
din Israel a publicat date despre aceste
înfruntări, iar mai mulţi cetăţeni israelieni
originari din România, care au luat parte
la aceste lupte, s-au prezentat la Legaţia
RSR exprimându-şi adeziunea faţă de
semnificaţia semicentenarului.
28 septembrie – a treia trimitere de
Suluri sfinte ca dar al FCER către Statul
Israel. Transportul a conţinut un număr
de 865 de Suluri, în total ajungându-se
la trimiterea a 3.100 de Suluri.
31 octombrie, Israel – vizită a şefului
Misiunii Diplomatice româneşti în Israel,
Valeriu Georgescu, la ministrul Comerţului şi Industriei, Zeev Sharef. Acesta a
transmis că „având în vedere reducerea
de taxe vamale de care ţara sa se bucură
pe piaţa SUA, reprezentanţii israelieni
au intrat în legătură cu cercuri evreieşti
financiare şi comerciale pentru a găsi în
mod concret căile şi metodele imediate
pentru exportul mărfurilor româneşti în
America”.
Decembrie – încheierea Acordului
aerian româno-israelian. Se prevedea
deschiderea unei linii aeriene între Bucureşti şi Tel Aviv, companiile TAROM
şi EL-AL urmând să organizeze câte un
zbor inaugural în luna iunie 1968.
11 - 20 decembrie, Israel – vizita
delegaţiei economice guvernamentale
române conduse de Gheorghe Cioară,
ministrul Comerţului Exterior, în vederea
participării la lucrările Comisiei Mixte Româno-Israeliene. Prezenţa lui Gh. Cioară
a marcat cea dintâi vizită în Israel a unui
ministru dintr-o ţară socialistă.
19 decembrie, Israel – semnarea
Acordului între guvernele RSR şi Statului
Israel privind reglementarea relaţiilor româno-israeliene pe linie de aviaţie.
23 decembrie, Ierusalim – Şef-rabinul Moses Rosen a sosit în Israel pentru
a participa la Congresul Sinagogilor din
întreaga lume.
Dr. FLORIN C. STAN
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„O apariţie editorială extrem de importantă pentru Constanţa, şi nu numai,
a avut loc sâmbătă seara, 9 martie 2019,
în spaţiul generos al Librăriei Cărtureşti
de la City Park Mall. Sorin-Lucian Ionescu
este autorul, iar cartea, o piesă de teatru,
se intitulează Audiţii de Purim“, scrie cotidianul „Telegraf”. Reamintim că volumul
a apărut recent la Editura Hasefer, iar
autorul, Sorin-Lucian Ionescu, nu e la
prima „abatere editorială”, fiind un recidivist cu vreo zece volume la activ. El este
cunoscut cititorilor noştri şi din calitatea
sa oficială, respectiv, de preşedinte al
Comunităţii Evreilor din Constanţa.
Sursa citată consideră că „Audiţii de
Purim este o paradigmă dură a prezentului, în care umorul are un tăiş dur, ce
sapă adânc în fiinţa nutrită din cotidian,
oricare ar fi aceasta. Piesa este o întreagă lume, un astăzi complex, în care,
ne convinge dramaturgul, cu toţii avem
rolurile potrivite. Aceste roluri însă, devin
interşanjabile, în funcţie de realitatea raţională a fiecărui cititor/ spectator, iar râsul
se încheie adesea cu o grimasă amară,
în funcţie de cât de experimentat este şi

Un nou volum
de Boris Mehr

O carte semnată
de colegul
nostru Boris
Mehr, intitulată „Fanteziile
unui nebun
calm”, a văzut de curând
lumina tiparului la Editura
Astralis.
„Nu pot
scrie numai
pentru mine”,
a spus autorul
despre propria sa carte, explicând: „Ar
semăna cu situaţia unui pictor care îşi
termină tablourile şi le ascunde sub pardosea. După 50 de ani începe îmbătrânirea lentă, Alzheimer bate la uşă, nu este
nicio ruşine. Important este să crezi în
tine. După 1989 mulţi se cred democraţi.
Nu te lua după alţii, este un păcat. Am cunoscut mulţi perfizi, hoţomani, dreptatea
este un scorpion. Ura nu compensează
iubirea. Locul nostru este aici. Viaţa mea
s-a scurs în mii de clipe. Trăiesc pentru
scris, nu pentru unii care se cred dăştepţi.
Cred în diversitate. Iubesc pe cei ce mă
iubesc. Minciuna nu mi-este prietenă.
Primesc o carte din partea arcaşului.
Pomul Cunoaşterii va reveni pe Pământ”.
De pe ultima copertă a volumului mai
aflăm:
„Totul este vanitate. Ce rămâne din
truda ta? Pământul este pământ. Tu ce
eşti? Vântul aduce noroc şi nenoroc,
tu ce aduci? Apele curg spre mare, dar
marea nu se umple. De ce? Oare scrisul tău este apă? Ce a fost înainte nu
va mai fi, ce va fi nu se va mai repeta.
Am încercat să scriu ce se petrece pe
acest pământ, ce se petrece cu mine.
Tot ce se naşte strâmb, strâmb rămâne!
Unde este înţelepciune, este şi tristeţe.
Am încercat să fiu vesel şi bun. O voce
mi-a spus: Zadarnic. Râsul este un
semn de prostie. Am râs, am simţit că
sunt un prost.”

de cât înţelege fiecare
cititor/ spectator”.
Mai mult decât atât,
ziarista crede că volumul ar fi fost interzis pe
vremea lui Ceauşescu,
iar „în Antichitate, Aristotel ar fi putut îmbogăţi definiţia comediei
pe baza acestui text”.
Acum, la mai bine de
două milenii distanţă,
„nu ne rămâne decât
să aplaudăm curajul de
a aduce societatea în
scenă, verosimil, cu tot ceea ce înseamnă
ea: DNA, abuzuri, procurori, marii hăituiţi
ai prezentului, politica, administraţia,
socialul, vehemenţa şi limitarea acestuia, respectul şi lipsa respectului pentru
valorile intrinseci culturale, democraţia şi
haosul şi multe altele asemenea”.
Încheiem felicitându-l pe autor şi reluând ultimele rânduri ale articolului din „Telegraf”, care consideră că Sorin-Lucian
Ionescu practică „un soi de dramaturgie

Sorin Ionescu dând autografe la lansare

jurnalistică, o tribună la care evoluează
un teatru de umbre, transparent, vizibil şi
accesibil pentru toată lumea”.
Mai subliniem că la lansare a participat şi noul director al Teatrului de Stat din
Constanţa, Erwin Şimşensohn.
Piesa lui Sorin-Lucian Ionescu are
11 scene şi, după părerea altui periodic
constănţean, „Replica”, „personajele
comediei poartă discuţii spumoase, cu
trimiteri la „faraonul” din Alexandria, spre
exemplu, sau la contextul actual european – integrare, asimilare, ajutoare sociale, imigranţi, aşa cum face vorbire, chiar
în prima scenă, personajul „Directoarea”,
interpretat anul trecut, de Purim, la TES,
de Maia Morgenstern. (A.M.)

„De dragoste”,
la JCC Bucureşti

La 24 februarie 2019, JCC Bucureşti
a găzduit lansarea volumului de poezii
„De dragoste”, de Zigmund (Zigu) şi Liana Tauberg, tată şi fiică. Volumul a fost
prezentat de Delia Marc, coordonatoare
de programe culturale pentru grupa de
vârstă 35-65 de ani.
În lumina pregătirii de matematician
a lui Zigu Tauberg, Delia Marc a propus
căutarea unui răspuns la întrebarea: „Ce
au în comun matematica şi poezia?” –
„Poate că este vorba despre bucuria pură
de a simţi şi a înţelege, o curiozitate frustă
în faţa fenomenelor vieţii”. Este al treilea
volum de versuri al lui Zigu Tauberg, după
„Cer, om, pământ” şi „Petale de gând”.
Redactat de Liana Tauberg (medic pediatru) după un concept de Alina Burca,
volumul este un omagiu al fiicei pentru
părinţii Edith şi Zigu, a căror poveste
de dragoste a durat 55 de ani. Cele 12
poezii cuprinse în el se subsumează mai
multor forme de iubire: maritală, familială,
intelectuală (faţă de poezie, matematică,
infinitul astral). Volumul este completat
de poezia „Focul”, aparţinându-i Lianei
Tauberg.
Evenimentul a fost întregit de un
spectacol dens şi elevat de muzică şi
poezie, susţinut de pianiştii Alexandru
Burcă şi Teodora Ţepeş; sopranele Aida
Pascu, Mădălina Ştefania Radu şi Diana
Tudor; tenorii Alin Stoica şi Andrei Pleşca;
basul Ştefan Lamatic şi baritonul Andrei
Cocîrlea.
CLAUDIA BOSOI
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De 4 ori Purim la JCC

Respectând tradiţia Centrului Comunitar, am oferit motive variate pentru a
petrece Purimul în comunitate.
Duminică, 17 martie, cei mai mici
membri, alături de părinţii lor, au avut ocazia să înveţe despre povestea Purimului

JCC
IAŞI

În cinstea primăverii şi a Purimului
Membrii comunităţii ieşene au participat vineri, 22 februarie, la un Oneg
Şabat special.
Directorul JCC, Albert Lozneanu, a
rostit binecuvântarea tradiţională cu care
se începe masa de Şabat, iar rabinul
Yehoshua Aronovici a vorbit despre luna
Adar Sheni sau Adar I, a şasea lună

ŞTIRI DESPRE

Centrele Comunitare Evreieşti
şi să participe la o adevărată aventură,
alături de clovni şi ateliere dedicate
sărbătorii.
În a doua parte a zilei, 80 de vo
luntari inimoşi şi-au dat întâlnire la JCC
pentru a vizita persoane vârstnice şi
singure din comunitate, într-un proiect
care se desfăşoară la scară naţională,
realizat în parteneriat cu DASM, JDC
şi comunităţile locale. Mişloah Manot,
aflat la cea de-a treia ediţie, este acea
tradiţie de Purim în care vizităm prieteni,
familii ori persoane în nevoie, oferin-

Redescoperirea patrimoniului
evreiesc, un demers european

La Comunitatea Evreilor Timişoara
şi la JCC Timişoara luna februarie a stat
sub semnul proiectului Rediscover, un
important program cu finanţare europeană, care are în componenţă nouă oraşe
din Bazinul Dunărean. Municipalitatea
oraşului Timişoara, ca principal partener, şi Comunitatea Evreilor s-au raliat
acestei iniţiative, care îşi propune să
realizeze un circuit turistic de interes pe
JCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18
Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro
www.jcc.ro

Din viitorul apropiat
#Taberele de vară JCC – Au început înscrierile. Detalii şi informaţii de
ultimă oră puteţi afla pe siteul www.jcc.
ro, secţiunea „Tabere 2019“. Fie că este
vorba de tabăra sportivă, de cea pentru
familii cu copii, taberele seniorilor, ori
tabăra internaţională de la Szarvas,
oferim tuturor membrilor comunităţilor
evreieşti din ţară prilejul de a se întâlni,
de a învăţa şi de a se relaxa.
ADRIAN GUERON

Copii, părinţi şi bunici au participat
duminică, 24 februarie, la evenimentul
„Ne pregătim pentru Mărţişor şi Pu-

încercăm să-i sensibilizăm pe copii şi
să conştientizeze tragedia secolului XX,
Holocaustul. De multe ori copiii trec pe
lângă aceste clădiri şi nu au idee ce
semnifică, aşa că ne revine nouă, ca profesori, rolul să le vorbim tinerilor despre
trecut, ca acesta să nu mai fie repetat”, a
spus reprezentanta grupului, profesoara
de engleză Anca Albu.
Pe 15 februarie am avut în vizită la
comunitate un delegat oficial, reprezentant al Primăriei oraşului Haifa, Elisha
Hainberg, inginer-şef al oraşului, originar
din Iaşi.
Această vizită s-a realizat la iniţiativa
primarului Ilie Bolojan şi a directorului
TVR Cluj, Romeo Couţi. Întâlnirea a avut
scopul de a se ajunge la o înţelegere
în ceea ce priveşte înfrăţirea oraşelor
Oradea şi Haifa, respectiv, colaborarea

între evreii din Oradea şi cei din Haifa
în domeniile medical, asistenţă socială,
hi-tech, turistic, educaţional, economic
şi cultural. Prin înfrăţirea celor două
oraşe se doreşte stabilirea unor legături
de solidaritate între comunităţi, schimb
de experienţe şi oportunităţi în beneficiul cetăţenilor şi membrilor celor două
comunităţi.
În prima fază s-a pus în discuţie o
posibilă susţinere din partea ambelor
administraţii locale privind derularea unor
proiecte şi activităţi centrate pe diferite
teme cu scopul de a implementa dezvoltarea comunitară a celor două oraşe,
urmând ca oficialităţile din ambele oraşe
să încheie un acord de înfrăţire între
cele două municipii, alături de cele două
comunităţi evreieşti.
Ultimul program dedicat tinerilor,
care a avut un succes remarcabil, a
fost Şabatonul din Chişinău, care s-a
desfăşurat în perioada 28 februarie-3
martie 2019. Din Oradea au participat
Alexandrina Chelu, Teodora Betea,
Hanna Mihenţ, Leah Freunlich şi Tobias
Mihentz, toţi foarte implicaţi şi activi în
cadrul Şabatonului.
Locul ales pentru desfăşurarea aces
tui program a fost noul JCC din Chişinău,
numit Haverim (în traducere – prieteni),
unde a avut loc un schimb de experienţă
între evreii români şi cei moldoveni. Tinerii
au fost antrenaţi în diferite jocuri de ice-

breaking, unde s-au format echipe de
câte doi, patru sau mai mulţi, dându-se
diverse task-uri, inclusiv un treasure hunt,
unde au putut descoperi clădiri istorice
sau statui din Chişinău.
„Mi-a plăcut momentul muzical,
pregătit de o tânără din Moldova, în care
ne-a învăţat, la chitară, câteva piese,
pregătind astfel împreună melodii de
Şabat şi de Havdala”, ne-a povestit Alexandrina Chelu.
Aducem mulţumiri directorului JDC
pentru România, Israel Sharli Sabag,
care-şi concentrează eforturile şi susţine
necondiţionat diversele activităţi şi întâl
niri între tinerii evrei din ţară şi străinătate,
combinând într-un mod armonios cultura

urmele patrimoniului evreiesc din aceste
oraşe şi să facă relevante şi cunoscute
istoria lor iudaică, trecutul evreiesc, dar
şi prezentul. Este un demers pasionant
şi ambiţios, căci atât Timişoara – cel mai
mare partener în cadrul acestei iniţiative – cât şi oraşele Szeged (Ungaria),
Galaţi (România), Murska Sobota (Slovenia), Osijek (Croaţia), Regensburg
(Germania), Subotica (Serbia), Kotor
(Muntenegru), Banja Luka (Bosnia şi
Hercegovina) au foarte multe de oferit în
acest domeniu. O echipă pasionată de
subiect, cu persoane dedicate şi competente din cadrul Primăriei Timişoara,
coordonată de Floriana Ştefan, se ocupă
de acest proiect. Primul Cross County
Walkshop – o reuniune faţă în faţă a
tuturor partenerilor – a avut loc chiar la

Timişoara. A fost o primă ocazie pentru
ca toţi participanţii din ţările partenere să
cunoască o parte a patrimoniului tangibil
şi intangibil al acestui oraş. În compania
arhitectului dr. Gabriel Szekely, oaspeţii
au avut posibilitatea să descopere numeroasele clădiri evreieşti din centrul şi din
cartierele adiacente ale municipiului de
pe Bega. Rabinul Zvika Kfir i-a purtat pe
participanţi pe aleile cimitirului evreiesc,
povestindu-le, în detaliu, despre cultul
mozaic, despre ramurile ortodoxă şi neologă ale iudaismului din această parte
a lumii şi despre marile personalităţi care
şi-au găsit odihna în acest foarte mare cimitir. O vizită la Sinagoga Iosefin, singura
funcţională din oraş în momentul de faţă,
a fost un alt prilej de a vorbi despre ce
înseamnă iudaismul şi ce a adus acesta

în toate aceste oraşe. Un moment impresionant pentru cei peste 60 de delegaţi ai
municipalităţilor şi partenerilor asociaţi a
fost popasul la Comunitatea Evreilor din
Timişoara. Preşedinta comunităţii, dr.
Luciana Friedmann, le-a prezentat viaţa
actuală a acesteia, activităţile pe care
le are instituţia în sensul păstrării patrimoniului evreiesc, al asistenţei sociale,
programelor pentru copii, tineri şi pentru
cei ce aparţin „vârstei de aur”. Oaspeţii au
avut şansa să vadă şi o scurtă prezentare
a unui foarte interesant ghid al Timişoarei
evreieşti, realizat de Getta Neumann,
volum care va putea fi lecturat, în curând,
şi de publicul larg.

O comunitate deschisă dialogului
şi prieteniei

JCC
Timişoara

du-le în dar dulciuri şi preparate specifice
Purimului.
Seara de Şabat este prin definiţie
specială, însă, seara zilei de 22 martie
a fost de două ori specială, pentru că
tema şi meniul acestei seri au fost cele
specifice sărbătorii de Purim.
Studenţii comunităţii şi-au dat întâlnire
sâmbătă la un „Bal mascat de Purim în
jurul lumii”. Cele mai reuşite costume au
fost premiate!

a anului ecleziastic şi luna în care se
celebrează Purimul, care în anii bisecţi,
cum este acest an şi cum a fost anul în
care s-au petrecut evenimentele relatate
în Cartea Esterei, este precedată de luna
numită Adar Alef sau Adar I, precum şi
despre Miţvot de Purim: citirea Meghilat
Ester, Seudah Purim – masa festivă
şi veselă, Mişloah Manot şi Matanot
La’Evyonim – oferirea de alimente şi
daruri prietenilor şi celor nevoiaşi.
Atmosfera caldă, revederea prietenilor, cântecele tradiţionale şi mâncarea
delicioasă au întregit un eveniment plăcut,
aşteptat cu nerăbdare de participanţi.

JCC
ORADEA

În luna februarie, în cadrul activităţilor
JCC Oradea, am sprijinit în mai multe
etape un proiect ce are ca scop educarea copiilor în spiritul toleranţei. Acest
proiect, intitulat „Poveşti care schimbă
lumea”, este condus de prof. Anca Albu,
de la Colegiul Tehnic „Traian Vuia” din
Oradea. Ca lector, care să prezinte cel
mai bine istoria evreilor orădeni, a fost
invitat cunoscutul scriitor prof. univ. dr.
Florin Ardelean. Un grup format din 200
de liceeni a fost organizat în trei sesiuni,
în zile diferite ale lunii, sub forma unor
întâlniri, vizite şi prezentări istorice ale
evreilor orădeni, dar şi istorisiri despre
Holocaust.
„Ne dorim ca elevii noştri să cunoască
istoria şi civilizaţia oraşului Oradea, realizând un tur al celor trei obiective turistice
– simboluri ale cultului mozaic şi anume:
Sinagoga Mare Ortodoxă, Sinagoga
Neologă şi Muzeul Istoriei Evreilor din
Oradea. Cu această ocazie descoperim
oraşul şi, prin întâlnirile directe cu aceste
monumente şi chiar cu supravieţuitorii,
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Jcc IaŞi
Str. Elena Doamna 15
Telefon: 023.231.37.11
www.facebook.com/groups/
jcciasi

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

rim”, prilejuit de sosirea primăverii şi
a sărbătorii de Purim, ocazie perfectă
pentru cei mici de a se cunoaşte mai
bine şi de a confecţiona, îndrumaţi şi
ajutaţi de Benjamina Ides-Vladcovschi,
felicitări şi mărţişoare pentru cei dragi,
dar şi de a învăţa lucruri inedite despre
eroii din povestea Purimului.
Creioanele colorate, cariocile şi acua
relele, măştile şi desenele reprezentând
personajele Ester, Mordehai, Haman şi
Ahaşveroş, dulciurile, imaginaţia, creativitatea şi veselia au fost ingredientele unei
frumoase dimineţi petrecute la JCC Iaşi.
SILVIAN SEGAL

cu religia şi turismul prin numeroasele
programe distractive.
DOINA BUMBU

LUCIANA FRIEDMANN
Jcc TimiŞoara
Str. Gh. Lazăr 5
Telefon: 025.620.16.98
Pagină coordonată de
GEORGE GÎLEA
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Ceremonia de predare a copiei digitalizate a fondului de arhivă
„Problema 33. Chestiuni privitoare la evrei”

La 7 martie 2019, la Templul Coral
din Bucureşti a avut loc ceremonia de
predare a copiei digitalizate a fondului
de arhivă „Problema 33. Chestiuni privitoare la evrei” din Arhiva Diplomatică
a Ministerului Afacerilor Externe către
Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor
din România „Wilhelm Filderman” şi
Yad Vashem – The World Holocaust
Remembrance Center-Israel. La prezidiu
s-au aflat dr. Aurel Vainer, preşedintele
F.C.E.R.-C.M. (moderatorul evenimentului), E.S. David Saranga, ambasadorul
Statului Israel în România, dr. Monica
Gheorghiţă, secretar de stat în cadrul
Ministerului Afacerilor Externe, dr. Doru
Liciu, şef serviciu la Arhiva Diplomatică a
Ministerului Afacerilor Externe, şi Adrian
Cioflâncă, directorul CSIER.
Dr. Aurel Vainer a caracterizat această
ceremonie drept „un moment istoric, de
restituţie a Istoriei” şi a adresat mulţumiri

Ministerului Afacerilor Externe pentru
înfăptuirea unui „act de dreptate şi de
normalitate”. Documentele din arhiva
digitalizată acoperă perioada 1900-1948
privind evreii din România, iar însemnătatea lor este deopotrivă istorică, politică şi
practică. Vor demonta acuzaţii nefondate
aduse evreilor din România şi vor duce
la o mai bună cunoaştere a nedreptăţilor
faţă de ei. Vorbitorul a pledat pentru
prelungirea acestui gest de restituţie a
Istoriei şi în privinţa documentelor de
după 1948.
E.S. David Saranga a analizat modul
în care se poziţionează România în raport
cu fenomenele care au devenit recurente
în lume – intoleranţa, antisemitismul,
xenofobia – şi care sunt îngrijorătoare
în primul rând pentru Europa. Guvernul
român vorbeşte despre trecut – nu numai guvernul actual, ci şi cele care l-au
precedat. România şi-a asumat istoria

şi a luat măsuri pentru ca aceasta să fie
învăţată de noile generaţii. Un exemplu
este recenta conferinţă de la Bruxelles
privind lupta împotriva antisemitismului, organizată în contextul mandatului
României la preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Un altul este
digitalizarea Arhivei Ministerului Afacerilor
Externe, salutată şi încurajată de prietenii
de la Yad Vashem. Acţiunile României
sunt apreciate nu numai în Israel, ci şi
în întreaga lume evreiască, a conchis
vorbitorul.
Dr. Monica Gheorghiţă a declarat:
„Gestul nostru, unul firesc, are şi o valoare simbolică, din punct de vedere
moral, pentru păstrarea memoriei comunităţilor evreieşti din România, inclusiv
a victimelor Holocaustului, la care se
referă o parte din acest fond documentar.
(...) Ne dorim ca, prin astfel de iniţiative
punctuale în domeniul cercetării istoriei
şi culturii evreieşti, să stimulăm interesul
publicului din România şi din străinătate
pentru trecutul comunităţilor şi pentru
contribuţia acestora la valorile culturale
şi istorice româneşti”. Câteva dintre acţiunile concrete ale României pentru a
apăra memoria victimelor Holocaustului,
relevate de vorbitoare, au fost: asumarea
trecutului; condamnarea negării Holo
caustului şi a antisemitismului; înfiinţarea
Comisiei Naţionale pentru Studierea
Holocaustului; lansarea „Raportului final”
al comisiei prezidate de Elie Wiesel şi
implementarea recomandărilor acestui
raport, inclusiv prin înfiinţarea Institutului
„Elie Wiesel”.

La 13 februarie 2019, la Muzeul de
Istorie şi Cultură a Evreilor din România,
din interiorul Templului „Unirea Sfântă”
din Bucureşti, a avut loc un eveniment
editorial amplu, care a reunit lansarea
a două publicaţii ştiinţifice în domeniul
istoriei – Caietele CNSAS, nr. 2/2017
(editor Elis Pleşa), şi Revista de Istorie a
Evreilor din România, nr. 3/2018 (editor
Andreea Balaban). La prezidiu s-au aflat
dr. Anca Tudorancea, secretar ştiinţific
al CSIER, care a şi moderat discuţia; dr.
Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.-C.M.;
dr. Constantin Buchet, preşedintele Colegiului CNSAS; dr. Silviu B. Moldovan, şef
serviciu cercetare-editare la CNSAS; dr.
Elis Pleşa, cercetător al CNSAS; Robert
Schorr, directorul Departamentului Cultură, Artă, Media al F.C.E.R.
Dr. Anca Tudorancea a subliniat unitatea tematică a celor două titluri lansate.
Dacă articolele, interviurile şi recenziile
din Caietele CNSAS au urmărit tema
„Minoritatea evreiască din România”, cele
din RIER 3 (apărută la Editura Hasefer)
au vizat „Evreii în România interbelică”.
Vorbitoarea i-a dedicat acest eveniment
Andreei Balaban, pentru care activitatea
de editare a RIER 3 a reprezentat o
probă câştigată. Acurateţea ştiinţifică a
articolelor a fost verificată de Colegiul
de redacţie, format de Adrian Cioflâncă,
Natalia Lazăr, Anca Tudorancea şi George Weiner. Simţului estetic şi experienţei
de grafician ale Irinei Spirescu, doctor în
istorie şi cercetător la CSIER, li se datorează noua imagine a publicaţiilor recente
ale Centrului şi ale F.C.E.R.
Dr. Aurel Vainer a făcut un scurt istoric
al CSIER (înfiinţat în mai 1977 de Moses
Rosen), menţionând că în viitor Centrul
va purta numele doctorului în drept Wilhelm Filderman, conform unei decizii
recente a Comitetului Director al F.C.E.R.,
în semn de recunoaştere faţă de cel care
a iniţiat şi a condus, pe rând, organismele
de reprezentare Uniunea Evreilor Pământeni (1909), Uniunea Evreilor Români
(1923), Uniunea Comunităţilor Evreieşti
din România (1929) şi Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti din România
(1937). Vorbitorul le-a adresat felicitări lui
Adrian Cioflâncă şi echipei de cercetători
pentru performanţele CSIER şi a salutat

apariţia noului număr RIER şi iniţierea
unui parteneriat ştiinţific cu CNSAS.
Dr. Constantin Buchet a reliefat principalele aspecte ale parteneriatului dintre
CSIER şi CNSAS: „CNSAS încercă să
dezvolte o temă mai puţin cunoscută şi
din punct de vedere istoriografic, şi din
perspectivă comunitară – o redescoperire
a unei istorii vii a comunităţii evreieşti, a
patrimoniului, a suferinţelor, a destinelor
personale” (exemplul biografiilor Anei
Novac, Angelicăi Rozeanu, analizate în
prezentul număr al Caietelor CNSAS).
De altfel, CNSAS a susţinut un demers
instituţional mai amplu, anterior stabilind
un parteneriat şi cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale,
din Cluj.
Dr. Silviu B. Moldovan a arătat că una
dintre cele şapte mari teme de studiu ale
cercetătorilor acreditaţi
de la CNSAS priveşte
istoria minorităţilor naţionale şi religioase. În
acest context, istoria
evreilor şi mozaismul
constituie o preocupare
importantă şi constantă. Vorbitorul a dezvăluit că următorul număr
al Caietelor CNSAS
se va subsuma aceleiaşi teme de cercetare, devenind partea a
II-a a studiilor despre
„Minoritatea evreiască
din România”. Revista
poate fi citită în format
electronic pe site-ul
www.cnsas.ro.
Dr. Elis Pleşa a conturat profilul Caietelor CNSAS, publicaţie înfiinţată în
2008, care iniţial a apărut în numere de
tip varia, iar din 2014 a fost structurată în
numere tematice. Acestea din urmă au
fost coordonate de câte un cercetător al
CNSAS, respectiv Adrian Nicolae Petcu
(tema cadrelor Securităţii), Liviu Ţăranu
(cultele religioase) şi Mihai Demetriade
(propagandă şi reeducare). Apariţia acestui număr dedicat evreilor din România
se datorează, pe de o parte, colaborării
cultivate de vorbitoare cu Anca Tudorancea, Natalia Lazăr, Lya Benjamin,

cercetătoare ale CSIER, iar, pe de altă
parte, tuturor celor care şi-au publicat
articolele aici.
Robert Schorr, directorul DCAM, a
rememorat vechea formulă a Buletinului
Centrului, Muzeului şi Arhivei istorice a
evreilor din România, demonstrând că
publicaţia CSIER are o istorie mult mai
îndelungată decât cele trei numere apărute într-o formulă nouă şi unitară, adusă la
standarde academice şi modernizată sub
aspect grafic. El a reliefat diversitatea subiectelor abordate în aceste trei numere:
istoria Holocaustului, personalităţi evreieşti, lăcaşe de cult mozaic, organizaţii
evreieşti, precum Joint; mişcarea B’nai
B’rith şi mişcarea sionistă etc. Nefiind
o lucrare ermetică, revista se constituie
într-o lectură profitabilă pentru un public
vast, fără segregarea tipurilor de cititori
(evrei-neevrei, istoricinespecialişti). Revista
apare cu sprijinul financiar oferit de F.C.E.R.,
Ministerul Culturii şi
Identităţii Naţionale şi
Departamentul pentru Relaţii Interetnice.
În final, el a mulţumit
întregii echipe CSIER
pentru reuşita acestui
eveniment editorial şi
pentru devotamentul
depus în derularea
multor alte proiecte de
cercetare şi manifestări
ştiinţifice.
Din public a luat
cuvântul prof. univ. dr.
Carol Iancu, de la Universitatea din Montpellier, membru de
onoare al Academiei Române, preşedintele Consiliului Ştiinţific al CSIER, recent
înfiinţat. El i-a felicitat pe cei care au contribuit la realizarea acestor două publicaţii
şi a adăugat câteva cuvinte despre doi
dintre semnatarii lor, Ioana Cosman şi Lucian Zeev Herşcovici – ambii cu teze de
doctorat în domeniul studiilor iudaice, al
căror coordonator ştiinţific a fost. Totodată, vorbitorul i-a mulţumit doctorului Aurel
Vainer pentru implicarea sa permanentă
în direcţia valorilor iudaice ale istoriei,
memoriei şi recunoştinţei.

A. Cioflâncă (dr.), D. Saranga, A. Vainer, M. Gheorghiţă şi D. Liciu

Dublă lansare: RIER 3 şi Caietele CNSAS
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Din activităţile de cercetare ale

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

Dr. Doru Liciu a trasat liniile directoare
ale conţinutului fondului de arhivă oferit
astăzi în copie digitalizată: emigrarea
evreilor, la începutul secolului al XX-lea;
acordarea cetăţeniei române, după 1918;
incidentele antisemite din perioada interbelică; perioada guvernării antonesciene,
cu legislaţia antisemită, exproprierea bunurilor evreieşti, prestarea muncii obligatorii, deportările în Transnistria. Vorbitorul
a prezentat istoricul Arhivelor Diplomatice
– o instituţie care a luat fiinţă în 1831 şi
care a parcurs istoria dramatică a României. Arhiva a fost „evacuată, bombardată,
incendiată, capturată parţial ca trofeu de
război şi răscolită periodic în căutare de
informaţii vitale, în momentele de criză,
precum cele două războaie mondiale”.
De remarcat este că în al Doilea Război
Mondial s-a înregistrat tentativa ministrului Afacerilor Străine de atunci, Mihai Antonescu, de a modifica documentele de
arhivă incriminatoare privind colaborarea
sa cu Germania nazistă şi implicarea în
Holocaust. Episodul este relatat pe larg
în memoriile fostului mareşal al Palatului,
Ioan Mocsony-Stârcea. Această tentativă
nu a reuşit, pe de o parte datorită căderii
regimului, la 23 august 1944; pe de altă
parte, pentru că doi tineri diplomaţi au
avut curajul de a păstra o copie a documentelor originale, pentru a asigura informarea corectă, obiectivă de mai târziu.
Totodată, în vara anului 1944, un arhivist
avea să apere cu preţul vieţii fondurile de
documente, atunci când clădirea în care
se aflau strămutaţi la Băile Herculane a
fost bombardată de aviaţia germană.
Adrian Cioflâncă şi-a exprimat bucuria şi recunoştinţa cercetătorului pentru
momentul pe care îl trăieşte. El a arătat
că, în termenii teoriei politice, acţiunea
de astăzi constă în producerea unui bun
public: „Producem ceva care este disponibil tuturor; accesul unuia nu diminuează
dreptul altuia de a avea acces la acest
bun public. Creăm încă o poartă de acces
la o arhivă extrem de valoroasă, digitalizată într-o formă grafică extraordinară”.
Vorbitorul a parcurs integral cele 43 de
dosare ale fondului de arhivă menţionat,
cuprinzând aproximativ 20.000 de file,
şi a apreciat că, în marea lor majoritate,
informaţiile sunt unice (de pildă, există
documente de jandarmerie, de poliţie,
de armată ale căror originale s-au pierdut, iar corespondenţa cu Ministerul de
Externe este tot ce a rămas). Dintre cele
43 de dosare, peste 10 privesc problema
imigraţiei, iar cel puţin alte 10 – problema
Holocaustului. Una dintre cele mai valoroase piese este un dosar care conţine
statisticile Holocaustului, făcute chiar de
regimul Antonescu. În aceste dosare se
regăsesc cea mai bună analiză a Legii
revizuirii cetăţeniei, în 1938-1939, dar
şi analize excelente privind evoluţia istorică a problemei evreieşti, a statutului
juridic al evreilor în deceniile de până la
Holocaust şi relatări despre numeroase incidente antisemite. Un exemplu îl
constituie violenţele de la Chişinău din
decembrie 1926, inclusiv episodul unui
pogrom care eşuează, graţie sportivilor
de la Clubul Macabi care i-au bătut pe
naţionaliştii din jurul lui Zelea Codreanu
şi A.C. Cuza. Arhiva digitalizată devine
o sursă esenţială pentru reconstituirea
Adevărului, căci conţine documente care
pot modifica percepţia publică şi cunoaşterea ştiinţifică asupra unor episoade
importante din istoria României şi istoria
comunităţilor evreieşti din România.
În urmă cu exact 15 ani s-a stins din
viaţă dr. Nicolae Cajal. La iniţiativa dr.
Aurel Vainer, în memoria lui s-a ţinut un
moment de reculegere. Manifestarea s-a
încheiat prin înmânarea copiei digitalizate
Excelenţei Sale David Saranga şi doctorului Aurel Vainer de secretarul de stat dr.
Monica Gheorghiţă.
Pagină realizată de CLAUDIA BOSOI
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Astmul şi cancerul – legături neştiute
Munitz de la Universitatea Tel Aviv. „Eozinofilele sunt celule albe din sânge care
secretă puternice proteine distrugătoare”,

a spus prof. Munitz. „S-ar putea să fi jucat
un rol evolutiv în combaterea paraziţilor.
Dar acum, când majoritatea oamenilor, în
special în Occident, se bucură de o bună
igienă şi de mai puţini paraziţi, eozinofilele au devenit agenţi distructivi, provocând
alergii şi astm”. Profesorul arată că noua
cercetare a teoretizat faptul că, deoarece
eozinofilele sunt capabile să ucidă paraziţi şi pot provoca daune plămânilor pacienţilor cu astm bronşic, acestea ar putea
juca un rol şi în tratamentul cancerului şi
ar putea să distrugă celulele tumorale.
Cel mai mare rezervor de eozinofile
este situat în sistemul digestiv, astfel încât
iniţial cercetătorii au decis să-şi testeze
teoriile asupra cancerului colorectal. În
prima etapă de cercetare, au selectat
probe din tumori de la 275 de pacienţi
pentru a determina numărul de eozinofile
dintr-o tumoră în comparaţie cu stadiul şi

severitatea bolii. Cercetarea a relevat că
boala este cu atât mai puţin severă, cu
cât numărul de eozinofile din tumoră este
mai mare, ceea ce reprezintă o corelare
clară, a spus prof. Munitz. El crede că
eozinofilele ar putea fi utilizate în tratarea

Cercetătorii israelieni au descoperit
că somnul este necesar pentru a repara
daunele acumulate ale ADN-ului, care pot
reprezenta cauze ale bolilor neurodegenerative. Aşadar, nu este un secret că un
somn bun este important. De ce? Aceasta
este întrebarea la care cercetătorii de la
Universitatea Bar-Ilan au căutat să răspundă. Într-un studiu publicat recent în
revista Nature Communications, ei şi-au
propus să descopere cum poate fi definit
somnul şi de ce dormim.
Prof. Lior Appelbaum, unul dintre coautorii studiului, afirmă că au fost folosite
tehnici inovatoare de scanare 3D în timp
real, pentru a scana activitatea cromozomilor şi celulelor şi a afla ce se întâmplă
când dormim. Subiecţii cercetării au fost
peşti deoarece, explică el, activitatea creierului lor nu este ascunsă în spatele unui

craniu, făcând mai uşoară monitorizarea
în mediul lor natural. De asemenea, peştii
au o structură a creierului asemănătoare
cu cea a oamenilor, dar mult mai simplă.
„În timpul stării de veghe, ADN-ul nostru
şi neuronii acumulează daune. Dacă vom
continua să împiedicăm peştii să doarmă,
daunele asupra ADN-ului se acumulează
în număr mai mare”, spune prof. Appelbaum. Această „întreţinere nucleară”,
care are loc în timpul somnului, este un
proces necesar pentru a repara daunele
provocate ADN-ului şi care au loc în mod
natural în celulele noastre. Cercetările au
arătat că în timpul stării de veghe, când
mişcarea cromozomilor este scăzută,
deteriorarea ADN-ului se acumulează

în mod constant şi poate atinge niveluri
nesigure, care pot fi conexe bolilor neurodegenerative, precum Alzheimer-ul.
„Până la sfârşitul nopţii [când peştii au
dormit], somnul normalizează totul, iar
neuronii revin la starea normală”, explică el. Profesorul afirmă că fenomenul
este asemănător lucrărilor de reparare
a infrastructurii, care de cele mai multe
ori au loc noaptea, atunci când traficul
este lejer. În ceea ce priveşte somnul,
explică savantul, nu trebuie să ne privăm
de somn şi nici să amânăm programul
de somn. Durata, afirmă el, este relativă,
recomandându-le tuturor să doarmă atât
timp cât simt că au nevoie.

Selfie
cu Pământul

O echipă de cercetători israelieni,
coordonată de prof. Assaf Zaritsky, membru al Departamentului de Software şi
Ingineria Sistemelor Informaţionale de la
Universitatea Ben-Gurion, în colaborare
cu specialişti din cadrul Universităţii din
Texas, au realizat o cercetare pe care ei
o numesc „histologie cantitativă de celule
vii”. Aceasta constă în filmarea celulelor
canceroase vii cu camere microscopice
şi utilizarea inteligenţei artificiale pentru
a analiza secvenţa video şi pentru a
identifica aspectul celulelor şi modelele
comportamentale care se asociază cu
potenţialul metastatic. Echipa a demonstrat faptul că reprezentarea stării funcţionale a celulelor individuale poate prezice
şansele ca un melanom din stadiul III să
progreseze până la etapa a IV-a, cea mai
avansată fază a melanomului şi o formă
gravă de cancer de piele. Acesta este un
progres important, care indică faptul că
anumite tipuri de cancere s-au răspândit
de la ganglionii limfatici la alte organe,
cel mai adesea la plămâni.
Prof. Zaritsky a declarat pentru Jerusalem Post că echipa sa de cercetare a

folosit celule de melanom de la pacienţi
care au fost anterior implantate în şoareci
şi au prezentat un potenţial metastatic
asociat cu rezultatul pacientului. Echipa
a investigat dacă acest potenţial poate
prezice dinamica celulelor. El a explicat
că, în mod
normal,
p r o g r e s i a
metastatică
este prezisă printr-o
combinaţie
de teste ge
netice, istoricul pacientului şi diapozitivele histologice statice.
El a mai spus că este comună măsurarea
proprietăţilor celulelor, cum ar fi forma lor.
Cu toate acestea, metodele obişnuite de
imagistică nu ar da informaţii concludente despre dinamica rapidă din interiorul
celulelor. „Reţelele neuronale profunde
captează unele din aceste informaţii şi ne
permit să facem distincţia între celulele
melanomului, inclusiv între cele ce vor
progresa sau nu spre stadiul IV.

Un maxilar superior al unui Homo
Sapiens ar putea rescrie istoria evoluţiei,
după ce cercetătorii care au studiat fosila,
descoperită într-o peşteră din Israel, au
apreciat că este cel mai vechi fragment
de schelet al unei fiinţe umane moderne
descoperite în afara Africii. Fosilele des
coperite în ultimii ani i-au determinat pe
antropologi să reanalizeze cronologia
acceptată până de curând în ceea ce
priveşte evoluţia omului şi momentul
în care primii reprezentanţi ai speciei
au părăsit continentul african. Cea mai
veche fosilă umană, un maxilar superior cu majoritatea dinţilor încă ataşaţi,
provine din peştera Misliya din Israel şi a
fost datată ca provenind dintr-o perioadă
plasată acum 177.000 - 194.000 de
ani. La ora actuală ea este considerată
cea mai veche fosilă de Homo Sapiens

descoperită în afara Africii.
Cei mai vechi membri ai familiei
din care face parte şi Homo Sapiens,
denumiţi hominizi, au trăit acum şaseşapte milioane de ani în Africa. Abia acum
două milioane de ani primii strămoşi ai
omului au părăsit Africa şi s-au răspândit
în restul lumii. Pentru o bună perioadă
de timp, antropologii au considerat că
Homo Sapiens a apărut în Africa acum
circa 200.000 de ani. Descoperirea
fosilei umane timpurii în peştera Misliya
din Israel a împins estimarea extinderii
speciei în afara Africii cu peste 50.000 de
ani, a declarat antropologul Rolf Quam,
de la Universitatea de Stat din New York,
membru al echipei de cercetare din Israel.

Un recent studiu israelian ia în calcul
o ipoteză inedită: celulele albe din sânge,
cauzatoare de alergii şi astm, pot fi folosite pentru a distruge celulele canceroase.
Un nou studiu surprinzător constată că
celulele cancerigene colorectale maligne
pot fi eliminate cu eozinofile, celulele albe
din sânge, care provin din măduva osoasă şi despre care se ştia că ucid paraziţii
intestinali, iar astăzi sunt responsabile de
astmul bronşic şi de unele alergii. Cercetarea, publicată în Cancer Immunology
Research, a fost condusă de prof. Ariel

cancerului, dacă reacţia lor antitumorală
robustă ar putea fi dezvoltată farmaceutic
sau prin combinarea tratamentelor pentru
a valorifica forţele puternice ale eozinofilelor şi ale celulelor T-citotoxice.

Cât de important este somnul?

Bereshit, prima misiune spaţială
israeliană, lansată pe 22 februarie spre
Lună, a transmis un selfie cu Pământul.
Imaginea, trimisă de la 37.600 de kilometri distanţă, a captat o parte din nava
Bereshit şi Pământul, în fundal. Ea a fost
transmisă la punctul de control din Yehud,
Israel. Partenerii, NGO SpaceIL şi compania de stat Israel Aerospace Industries,
au lansat misiunea, fără echipaj uman,
din Cape Canaveral (Florida). Având o
greutate de 585 de kilograme, capsula
spaţială a fost lansată cu ajutorul unei
rachete Falcon 9 a companiei SpaceX,
deţinută de antreprenorul Elon Musk.
Călătoria este programată să dureze
şapte săptămâni. Nava Bereshit ar urma
să revină pe Pământ pe data de 11 aprilie.
Misiunea israeliană vine la jumătate
de secol de când astronauţii americani
au păşit pentru prima dată pe suprafaţa
Lunii. Pentru Statul Israel, aselenizarea
este misiunea principală, însă nava duce

cu ea şi instrumente de măsură, precum
şi o „capsulă a timpului” cu fişiere digitale
ce conţin textul Bibliei, desene realizate
de copii, cântece israeliene, amintirile
unui supravieţuitor al Holocaustului şi un
steag al Israelului. Israelul se alătură astfel celor trei state – Rusia, Statele Unite
şi China – care au reuşit să străbată cei
384.000 de kilometri şi să aselenizeze.

Progres în prevenirea melanomului

Cel mai vechi Homo Sapiens – în Israel

Grupaj realizat de DAN DRUŢĂ

Şalom Alehem –
160 de ani
de la naştere

Şalom Alehem (Şalom Rabinovici)
s-a născut în 1859 în oraşul Pereiaslav
(Ucraina), trăindu-şi copilăria în micul
târg Voronka (pe care îl va transfigura
literar sub numele Kasrilifka), într-o
familie ataşată valorilor tradiţionaliste.
Moartea mamei, Ester, survenită atunci
când Şalom avea 13 ani, va fi urmată,
la scurt timp, potrivit cutumelor, de recăsătorirea tatălui. Caracterul mamei
vitrege îi va inspira copilului o primă
operă literară: un lexicon atipic, denumit
Sporovăielile unei mame vitrege, al cărui
conţinut presupunea redarea, în ordine
alfabetică, a blestemelor, a epitetelor injurioase, a poreclelor peiorative pe care
aceasta le folosea faţă de el şi fraţii lui.
Romanul său autobiografic Întoarcerea
de la iarmaroc detaliază acest episod.
În acord cu spiritul tatălui său, Nohem Rabinovici, deschis influenţelor
modernităţii, Şalom va urma cursurile
Şcolii secundare ruse – şi nu un liceu
evreiesc –, pe care o va absolvi, cu merite deosebite, în 1876. Un an mai târziu

va deveni preceptorul fiicei unui moşier
evreu din satul Sofievka, Elimeleh Loiev, funcţie la care va trebui să renunţe,
după trei ani. În intervalul 1880-1883,
de foarte tânăr, el va accede la statutul
de rabin al oraşului Lubny, apoi se va
căsători cu fosta lui elevă, Olga Loiev.
Dificultăţile materiale îi fac să se retragă
la Odessa (1890), într-un apartament
modest. Pogromurile care au succedat
Revoluţiei din 1905 din Rusia îi silesc
să părăsească Imperiul Ţarist şi să ia
drumul Americii, petrecând două săptămâni în România, în oraşele Ungheni,
Iaşi, Piatra Neamţ, Galaţi, Brăila; vor
locui câteva luni la Lemberg, Geneva,
Londra şi Berlin şi vor ajunge la New
York către sfârşitul anului 1906. Aici,
conflictele de tip ideologic, greutăţile
materiale şi nostalgia faţă de Europa
de Est îi aduc hotărârea de a pleca din
America (1908), unde se va întoarce
abia în 1915 (1914, după alte surse),
cu puţin înaintea morţii.
Un detaliu anecdotic, semnificativ
atât pentru caracterul integru şi generos
al lui Şalom Alehem, cât şi pentru lumea
înfăţişată în universul operei lui, se referă la moştenirea pe care i-o va încredinţa
tatăl său. Testamentul, redactat de acesta înainte de a muri, la 58 de ani (fiul va
trăi cu un an mai puţin) conţinea: „Într-o
epistolă de numai câteva fraze, dispune
ca toată averea lui să revină fiului său
Şalom, căruia «Dumnezeu i-a dăruit mai
multă înţelepciune şi mai multă ştiinţă de
carte decât tuturor celorlalţi copii» ai săi.
[...] Nu trecu mult şi Şalom, legatarul universal, se văzu pus în faţa tristei obligaţii
de a-şi lua în primire moştenirea, care se
compunea din: unsprezece fraţi drepţi,
rezultaţi din prima căsătorie a tatălui
său, cinci fraţi vitregi, fruct al căsătoriei
de-a doua şi încă vreo cinci-şase fraţi
aduşi de mama vitregă în casă, în ziua
cununiei, ca zestre. Numai aşa se poate
înţelege de ce şi-a putut îngădui răposatul să fie, cu conştiinţa împăcată, atât de
inechitabil în distribuirea averii agonisite
de el într-o existenţă de şase decenii.
Ştia că urmaşii lui nu se vor lua la ceartă
pentru o asemenea moştenire – şi că
numai unul dintre ei se va arăta dispus
s-o primească: Şalom” (I. Ludo, Cuvânt
înainte, în Şalom Alehem, Opere alese,
vol. I, ESPLA, Bucureşti, 1955, pp. 5-6).
CLAUDIA BOSOI
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O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile
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Avem zone libere de evrei în Bucureşti?

O decizie luată luni, 11 martie 2019, de
Consiliul General (CG) al Primăriei Municipiului
Bucureşti a avut darul de a provoca un adevărat ţunami,
cu atât mai mult cu cât votul a fost dat cu numai două zile
înainte de deschiderea, în Capitala României, a Conferinţei
„Viitorul memoriei: Muzeul Naţional de Istorie a Evreilor şi al
Holocaustului în România”, organizată în cadul mandatului
deţinut de România la preşedinţia Consiliului UE.
Refuzul consilierilor generali de a da în administrarea
Institutului „Elie Wiesel” (INSHR) a clădirii situate pe str.
Lipscani, unde ar fi trebuit să funcţioneze „Muzeul Naţio
nal de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului în România”
are foarte multe aspecte care se cer analizate, depăşind
cu mult semnificaţia unui simplu vot în Consiliul General.
Proiectul înfiinţării acestui muzeu a fost, dacă nu singurul,
atunci unul dintre puţinele proiecte care au întrunit sprijinul
Preşedinţiei, Guvernului şi Primăriei Generale, ceea ce a
şi permis ca în septembrie 2016 imobilul să fie trecut în
administraţia INSHR (tot prin votul consilierilor generali),
efectuându-se şi o serie de cheltuieli, inclusiv pentru organizarea unui concurs pentru amenajarea clădirii. A urmat un
proces pierdut de Primărie, ceea ce a şi dus la necesitatea
unui nou vot în CG, care ar fi trebuit să adune 36 de voturi
„pentru”. Având în vedere unanimitatea susţinerii din partea
autorităţilor şi lipsa oricărei opoziţii a partidelor faţă de proiect, nimeni nu anticipa un vot negativ pe 11 martie 2019.
Dar, cu 12 abţineri (şapte de la USR!) şi un vot împotrivă,
imprevizibilul a devenit realitate.
Rezultatul concret, sintetizat pentru Agerpres de Alexandru Florian, directorul general al INSHR, este (cel mai probabil) o amânare cu un an şi jumătate a inaugurării Muzeului: „În
urmă cu un an şi jumătate eram optimist, am spus că în 2021
îl vom inaugura... Azi, permiteţi-mi să îmi asum – datorită unor
elemente obiective - o prelungire a acestui termen cu încă un
an şi jumătate”. Şi premierul Viorica Dăncilă a reafirmat, atât
la întâlnirea cu ambasadorul Hans Klemm, cât şi cu Radu
Ioanid, director în cadrul Muzeului Memorial al Holocaustului
din SUA, că există „întreaga susţinere a Guvernului României
pentru realizarea acestui proiect al cărui obiectiv este acela
de a contribui la promovarea educaţiei privind Holocaustul
la nivelul întregii societăţi româneşti”. La rândul ei, Gabriela
Firea a promis un nou vot în CG, dar, chiar dacă lucrurile se
vor rezolva cu o întârziere de un an şi jumătate, ele au, cum
spuneam la început, o cu totul altă valenţă.
Votul a pus în evidenţă resentimentul unor consilieri de
a vedea un Muzeu al Holocaustului în inima Bucureştiului,
sau, cum spunea Radu Ioanid, „dorinţa de a-l trimite într-o
zonă inaccesibilă”. Cel mai vocal a fost viceprimarul Adrian
Bădulescu, care a susţinut că imobilul vizat se află într-o
„zonă plină de românism, foarte vascularizată în istoria noastră”. Deci, există în Bucureşti „zone” pline de „românism”,
zone unde evreii nu au ce căuta! Punct de vedere împărtăşit
şi de Roxana Wring, conform cotidianului „Adevărul“, care
sublinia: „abţinerea mea şi a colegilor mei se referă la dacă
acesta este cel mai potrivit imobil sau dacă trebuie să găsim
un imobil, de exemplu în Cartierul Evreiesc”.
Nici consilierii PSD, nici cei ai USR nu pot fi bănuiţi de
atâta naivitate încât să nu fi înţeles că abţinerile echivalează
cu un vot negativ. Votul se va relua, vom vedea rezultatul,

dar atitudinile care au generat abţinerile nu se vor schimba
de la o şedinţă a CG la alta, iar ideea unor zone din care
românismul impune alungarea evreilor e una care, probabil,
ne vom mai izbi!

2

Israelul, ţara tehnologiilor avansate

Cu cât vrei să ai produse mai bune şi mai
ieftine, cu atât trebuie să foloseşti mai mult înalta
tehnologie. Pentru pomicultorii care se confruntă cu lipsa
mâinii de lucru pentru cules, firma israeliană Tevel Aerobotics Technologies oferă ... drone care culeg fructe şi întreţin
pomii, informează site-ul C’TECH. Drona este dotată cu un
braţ metalic de un metru lungime, pe care pot fi montate
dispozitive pentru recoltatul merelor, portocalelor, fructelor
de mango sau avocado, precum şi pentru tăierea ramurilor.
De asemenea, drona poate evalua calitatea fructelor şi gradul de coacere. În momentul de faţă, aparatul poate lucra
numai în timpul zilei, dar firma israeliană lucrează deja la
prevederea dronei cu echipamente care să asigure vederea
pe timp de noapte, ceea ce poate creşte productivitatea.
Trebuie subliniat că acest echipament, care pare de
domeniul ştiinţifico-fantastic, devine din ce în ce mai mult
unul obişnuit dacă ne gândim că anul trecut 1150 de firme
israeliene de tip start-up foloseau sau dezvoltau utilaje din
domeniul inteligenţei artificiale, informează C’TECH. Aceste
firme au reuşit în 2018 să atragă investiţii de 2,25 miliarde de
dolari SUA, ceea ce înseamnă că 37% din totalul capitalului
atras de firmele start-up israeliene a mers către sectorul
inteligenţei artificiale!

3

Şi totuşi, ce loc ocupăm în UE?

Un interesant studiu al Oficiului European de
Statistică EUROSTAT arată cum au evoluat cheltuielile guvernamentale din statele membre UE. Desigur, nu
trebuie să uităm că România a fost şi rămâne unul dintre
statele sărace ale Uniunii dar, totuşi...
Pentru protecţia socială, state ca Finlanda, Danemarca,
Franţa sau Italia alocă cel puţin 20% din produsul lor intern
brut (PIB), iar România, alături de Bulgaria, Cehia sau ţările
baltice cheltuie numai 13% pentru acest sector.
Mai rău stau lucrurile în domeniul sănătăţii, către care
Danemarca dirijează 8,4% din PIB, Austria 8,2%, Franţa
8%, iar România stă pe penultimul loc, cu numai 4,3%.
Pentru activităţile economice, grupă din care fac parte
cheltuielile pentru transporturi, combustibili şi energie,
minierit şi comunicaţii, guvernele europene cheltuiau în
2017 (ultimul an pentru care există date) 7,1% din PIB
(Ungaria) sau 6,3% (Belgia), în timp ce România se limita
la 4,4% din PIB.
Pentru activităţi recreative, cultură şi religie, Ungaria a
alocat cel mai mult (3,5% din PIB), iar în România au rămas
numai 1% din PIB. Dar cel mai rău ne situăm la protecţia
mediului, unde noi distribuim numai 0,5% din PIB, în timp ce
în Olanda procentul a fost de trei ori mai mare. Şi, atenţie,
e vorba de procent, nu de suma efectivă alocată, pentru că
unul e PIB-ul Olandei, altul al României.
Desigur, sunt şi domenii unde ne apropiem de media
europeană, dar ele nu vizează bunăstarea cetăţeanului: e
vorba de apărare şi siguranţă şi ordine publică, unde noi
avem 2%, iar media UE este de circa 2,5%.
ALX. MARINESCU

Moştenirea spirituală a lui NICOLAE CAJAL
15 ani de la intrarea în posteritate

Somitate a lumii
medicale,
apreciere
concretizată prin
înalte distincţii – de
cinci ori
Doctor Honoris Causa, membru al Societăţii Regale de
Medicină din Londra, al Societăţii Internaţionale de Patologie Comparată, al
Societăţii Franceze de Microbiologie,
al Academiei de Ştiinţe din New York
etc –, acad. Nicolae Cajal z.l., de la
a cărui trecere în eternitate se împlinesc 15 ani, a îmbinat înzestrările
cărturarului cu ale terapeutului social.
A condus vreme îndelungată Institutul
de Virusologie „Ştefan Nicolau”, a fost
vicepreşedinte al Academiei Române,
preşedinte al Academiei de Ştiinţe
Medicale, preşedinte al Fundaţiei Elias
etc. Cu umorul care nu l-a părăsit până
la sfârşitul vieţii, obişnuia să spargă
rigiditatea protocolului la diferite reuniuni unde era invitat. La apelativul

„luaţi loc, domnule preşedinte”, îşi
corecta imediat interlocutorul: „luaţi
loc, domnule preşedinţi”. După ’90 a
avut un aport substanţial în viaţa sociopolitică a ţării: senator independent în
Constituanta din ’90-’92, ambasador
al României cu însărcinări speciale,
din 1997, director onorific al Centrului
European pentru Comunicare Socială
şi Relaţii Interetnice.
Când a devenit preşedinte al Federaţiei, în 1994, a înlocuit conducerea
unipersonală cu o conducere democratică. A declanşat alegeri pentru
conducerile comunităţilor din ţară. A
alcătuit un colectiv care să elaboreze
un nou Statut al Federaţiei, în acord
cu epoca acelui prezent. A dat o nouă
orientare revistei, conformă cu principiul realsemitismului, schimbându-i
nu doar titlul – din Revista Cultului
Mozaic în Realitatea Evreiască –, ci şi
conţinutul, promovând, în paginile ei,
cunoaşterea realei înfăţişări a evreimii
române. În Editura Hasefer au fost
publicate cărţi de cultură şi educaţie
iudaică, ilustrative pentru orientarea
amintită. În acelaşi spirit a fost concepută şi activitatea CSIER, prin care a

fost popularizat aportul evreilor români
în ştiinţă, cultură, artă, economie. Un
accent special: participarea evreilor în
Războiul de Independenţă din 1877 şi
în Războiul de Reîntregire a ţării din
1916-1918. A modernizat, cu ajutorul
Joint-ului, întreaga asistenţă socială şi
medicală comunitară. A reactivat, alături de ing. Siegfried (Bubi) Schieber
z.l., Forumul B’nai B’rith „Dr. Moses
Rosen” din România, dând o nouă
confirmare conceptului Di Goldene
Keit, pe care se sprijină viaţa evreiască: tatăl lui, profesorul Marcu Cajal z.l.
a fost ultimul preşedinte al organizaţiei
interzise de dictatura antonesciană,
fiul – primul lider al său, la reînfiinţare.
A acordat multă atenţie educaţiei iudaice, creând organizaţii-pepinieră pentru
lideri comunitari actuali.
Calmul, încrederea în oameni l-au
caracterizat în tot ce-a făcut ca preşedinte al F.C.E.R.: a apărat demnitatea
populaţiei evreieşti din România, păstrându-şi identitatea în cadrul societăţii
româneşti; a slujit devotat interesele
ţării, a iubit şi respectat Statul Israel.
IULIA DELEANU

17

Uer în confruntare
cu antisemitismul
Anii ‘30 ai secolului al XX-lea au marcat o
nouă etapă în istoria propagandei şi a violenţei
antisemite. „Curierul Israelit” redă, numai pe
luna iunie 1930, câteva evenimente sângeroa
se. „Agresiunile cuziste continuă”, se scria
în numărul din 1 iunie 1930 al ziarului. „Cu
prilejul zilei eroilor au avut loc noi agresiuni antisemite la Iaşi, bătăi pe străzile Bucureştiului.
Imunitatea huliganică este riguros respectată.”
În acest context politic reţine atenţia, printre
altele, memoriul Reprezentanţei UER înmânat
de dr. Wilhelm Filderman şi Zelţer Sărăţeanu
ministrului Cultelor şi Instrucţiunii Publice la 1
iunie 1930. Memoriul este un document relevant
pentru starea de spirit antisemită de la data
respectivă şi pentru poziţia UER faţă de evenimentele în desfăşurare. Ministrul este informat
de faptul că agitaţiile antisemite au reînceput
cu o violenţă care ameninţa să ia proporţii,
situaţie care nu putea lăsa indiferent nici Departamentul Cultelor. În politica
sa de apărătoare a prevederilor
constituţionale, a tratatelor de pace
de după Primul Război Mondial,
conducerea UER reaminteşte, în
memoriul înaintat, că „aceste documente asigură tuturor cultelor deplină egalitate,
garantându-le aceeaşi protecţiune din partea
statului”. Prevederile respective obligă diferitele
culte, se arăta în memoriu, să se respecte reciproc, iar, pe de altă parte, cultele atacate au
dreptul a face apel la puterea executivă, adică la
Ministerul Cultelor, care trebuie să fie păzitorul
ordinii şi al păcii confesionale.
Ce eveniment a determinat conducerea
UER să ridice astfel de probleme în audienţa la
ministrul departamentului respectiv? Se pare că
în Bucureşti şi în alte localităţi fuseseră difuzate
manifeste care incitau la acţiuni antievreieşti.
Manifestele apărute în Bucureşti au fost semnate de către diaconul I. Popescu-Mozăreni, de
la o biserică locală. În textul manifestului erau
invocate fraze din Evanghelie, care îi cheamă
pe creştini la luptă împotriva evreilor, acuzându-i
că sunt „otrăvitori publici”. Creştinii sunt chemaţi
să lupte împotriva pericolului evreiesc, pentru
apărarea Mântuitorului şi a Regelui. Ministrul
este rugat să ia măsurile necesare pentru ca
feţele bisericeşti să renunţe la difuzarea unor
astfel de texte cu caracter vădit antisemit. Ce
reacţie ar avea opinia publică, dacă vreun
slujitor al Cultului Mozaic ar difuza manifeste
anticreştine? Ministerul Cultelor ar reacţiona
în mod cert şi i-ar trage la răspundere pe evrei.
Nici conducerea UER şi nici o altă organizaţie
evreiască nu ar dezaproba acţiunea Ministerului. Făcând apel la egalitatea constituţională şi
la dreptul la egală proteguire a tuturor culte
lor, delegaţia UER şi-a exprimat speranţa că
Ministerul va lua împotriva bisericii respective
aceleaşi măsuri pe care le-ar lua împotriva rabinilor care, în numele cărţilor sfinte mozaice, ar
chema populaţia evreiască la război împotriva
creştinilor. Ministrul Cultelor a recunoscut
temeinicia punctelor de vedere exprimate în
memoriul Reprezentanţei UER şi a promis că va
lua măsurile cuvenite pentru respectarea legii.
Totuşi, excesele antisemite nu au fost curmate.
Tot pe probleme de agitaţie împotriva religiei
mozaice, UER adresează un nou memoriu
guvernului Tătărăscu, în care se arăta că în
câteva ziare antisemite Vechiul Testament nu
era socotit ca un document al religiei, ci ca o
lege satanică, evreii fiind acuzaţi de practicarea
omorului ritual. Exprimându-şi protestul faţă
de astfel de afirmaţii antievreieşti, conducerea
UER reaminteşte, în memoriul înaintat, că
asta se poate întâmpla deşi legile în vigoare
prevăd pedepsirea ofenselor aduse vreunei
religii. Aşadar, sub regimul cenzurii şi al stării
de asediu, presa antisemită se bucură de
un neînţeles privilegiu, ale cărui roade – se
conchide în memoriu – se văd în mişcările
care tulbură Capitala în ultimele zile, iar organele de pază se arată cu totul insuficiente în
apărarea cetăţenilor. În încheierea memoriului,
se adresează guvernului următorul apel: „Vă
rugăm să binevoiţi a dispune ca legile ţării să
fie aplicate, ca starea de asediu să se arate
eficace şi atunci când este vorba de apărarea
vieţii evreilor, ca cenzura să fie eficace şi atunci
când este vorba de agitaţie antievreiască“.
LYA BENJAMIN

Evrei
în viaţa
publică
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Intervenţii ale delegaţilor BBR şi Laude Reut România
la Conferinţa pentru combaterea antisemitismului

Una dintre acţiunile de răsunet organizate în cadrul preşedinţiei Consiliului UE
deţinute de România a fost conferinţa dedicată combaterii antisemitismului, din 7
februarie, la care a luat parte şi o numeroasă delegaţie din partea organizaţiiilor
evreieşti din România. Continuăm informarea pe această temă începută în numărul
trecut al revistei noastre cu o sinteză din intervenţiile preşedintelui Forumului B’nai
B’rith România, ing JOSE IACOBESCU, şi ale preşedintei şi elevilor de la Complexul
Educaţional Laude Reut din Bucureşti.

Jose Iacobescu,
preşedintele
B’nai B’rith România
În România, B’nai B’rith are o istorie
de 145 de ani, cu un parcurs sinuos, a
spus preşedintele Forumului BBR „Dr.
Moses Rosen”. Vorbitorul a arătat că
organizaţia a fost desfiinţată de dictatura
antonesciană şi apoi, din nou, de dictatura comunistă.
Actuala organizare a Forumului se
adaptează condiţiilor de azi din România şi din lume, având şi sprijinul FCER,
al B’nai B’rith Europa şi al B’nai B’rith
International.
Cu un număr crescut de membri şi cu
un grup de sprijin format din neevrei, personalităţi ale vieţii ştiinţifice, culturale şi
economice din România, BBR a dobândit
experienţă naţională şi internaţională în
derularea unor proiecte, cel mai important
fiind cel iniţiat de BBE pentru şapte ţări,
în 2013, Anul Cetăţeanului European
şi intitulat „Podurile Toleranţei”. Acesta
şi-a propus să contribuie la combaterea
prejudecăţilor, discriminării, rasismului şi
antisemitismului, la înţelegere şi respect
reciproc.
In România, proiectul şi-a propus să
creeze o platformă educaţională, prin
care să se prezinte contribuţia evreilor
la diferitele aspecte ale vieţii culturale
şi economice din ţara noastră şi colaborarea cu populaţia majoritară. Prima
ediţie a avut ca temă „Contribuţia etniei
iudaice la dezvoltarea României”. Cea
de-a doua ediţie a avut ca teme: „Importanţa educaţiei; Păstrarea memoriei
Holocaustului; Imaginea evreului în
societatea românească şi contribuţia sa
în domeniul diplomaţiei”. Ediţia a treia a
adus o noutate: alături de evrei s-au aflat
în atenţia participanţilor şi minorităţile
romă şi tătară, minorităţi care, de-a lungul istoriei, au trecut prin perioade grele.
De altfel, şi tematica a cuprins acest
nou aspect: „Dimensiunile convieţuirii
şi contribuţii la dezvoltarea României”.
A patra ediţie a dovedit că ”Podurile Toleranţei” este un proiect reuşit. Ulterior,
am ales o temă generoasă: „Minorităţile
naţionale din România – Un secol de
convieţuire”, după care a urmat, în ediţia
de anul trecut, „Contribuţia minorităţilor
din România la dezvoltarea şi vitalitatea
culturii europene”.
Promovând cultura toleranţei şi acordând importanţă diversităţii etnice, lingvistice şi religioase vom putea construi,
prin educaţie, un viitor în care să se
atenueze manifestările antisemite, care,
din păcate, s-au intensificat în ultimii ani
în Europa. Nu este vorba numai despre
toleranţă, ci şi de recunoaşterea valorilor
create de orice individ sau grup social,
indiferent de apartenenţa etnică, de
modalitatea de a folosi valorile democratice, de crearea unei punţi obţinute
prin dezvoltarea umană, prin cultură şi
educaţie.

Reprezentanţii
Complexului Laude Reut
Tova Ben Nun-Cherbis,
preşedinta Complexului
Educaţional Laude Reut
…Prin generozitatea March of the
Living International, elevii şi profesorii
Laude Reut, împreună cu colegii lor din
24 de şcoli din Bucureşti şi Republica
Moldova, au participat la evenimentele
anuale organizate, vizitând locurile tragediei din Polonia.
Cinci zile a durat această lecţie pe
viu despre Holocaust, care a culminat
cu parcurgerea pe jos a distanţei de trei
km dintre Auschwitz şi Birkenau, ca un
omagiu adus victimelor. Am participat
la ceremonia de comemorare ascultând
numele victimelor recitate cu voce tare
şi urmărind cerul albastru, limpede întunecându-se cu fumul negru, dens, menit
să creeze atmosfera terorii de zi cu zi din
lagăr. Ne-am întors la hotel în Cracovia

într-o stare de emoţie profundă; elevii
s-au aşezat pe covor în hol şi au plâns,
sprijinindu-se unii de alţii.
Acţiuni similare organizate de şcoala
noastră urmăresc obiectivul de a aduce
istoria şi mărturiile de primă mână în faţa
elevilor şi a tuturor celor interesaţi, prin
publicarea cărţilor scrise de supravieţuitorii Holocaustului, povestiri pe cât de
terifiante, pe atât de motivante în aprecierea vieţii. Tânăra generaţie este viitorul şi
trebuie să-i îndrumăm pe tineri să devină
martori ai amintirii Holocaustului, ambasadori ai multiculturalităţii şi toleranţei.
Fiţi vigilenţi şi nu uitaţi niciodată, astfel
încât asemenea tragedii să nu se mai
întâmple NICIODATĂ!
Fac un apel pentru educaţie şi sensibilizare în rândul adolescenţilor cu ajutorul
instituţiilor statului român, astfel încât
amintirea să nu moară! Prin urmare, a
fi martor al amintirii Holocaustului ar trebui să devină un proiect naţional pentru
tânăra generaţie românească, purtând
numele regretatului ambasador Mihnea
Constantinescu.

David Morărescu,
tânăr diplomat şi absolvent
al Complexului Educaţional
Laude Reut
În urmă cu câţiva ani, am participat
la March of the Living, eveniment care a
avut loc în Polonia şi care a adunat oameni din toată lumea pentru a comemora
una din cele mai întunecate perioade din
istorie…Îmi amintesc de vizitarea unor
locuri precum Treblinka, Majdanek, Ghetoul din Varşovia şi Auschwitz-Birkenau. A
fost într-adevăr o experienţă copleşitoare,
care nu numai că m-a ajutat să înţeleg
mai bine Holocaustul, dar care mi-a dat
şi o misiune: să lupt împotriva urii şi a
discriminării. Suntem martorii intensificării
mişcărilor antisemite, care devin din ce
în ce mai vocale şi care neagă existenţa
Holocaustului.
Avem nevoie de mai multe campanii şi

evenimente precum acesta, pentru a face
cunoscut pericolul pe care aceste grupări
îl prezintă nu numai pentru comunităţile
evreieşti, ci şi pentru întreaga umanitate.

Matei Vlădescu, elev
Din păcate, lupta împotriva antisemitismului este încă o necesitate în vieţile
noastre şi este departe de a fi doar un
subiect care ţine de trecut… Vremurile
sumbre ale acelei perioade şi amintirea
înfiorătoare a Holocaustului, împreună
cu toate documentele legislative pe care
Uniunea Europeană le-a adoptat în vederea combaterii antisemitismului, nu au
reuşit să elimine complet acest fenomen
social din viaţa europeană. În acest context, trebuie să menţionăm că mulţi evrei
din statele membre ale Uniunii Europene
au decis să plece în Israel, deoarece
se tem să mai rămână în ţările lor de
origine din cauza accentuării tendinţelor
şi mişcărilor antisemite. Evident, aceste
tendinţe trebuie să fie tratate cu deplină
responsabilitate de instituţiile europene şi
de fiecare stat membru în parte, pentru a
preveni resurecţia mişcărilor antisemite,
similare cu cele petrecute în anii 1930 şi
care au condus la tragedia Holocaustului
şi nu numai.

Daria Goldenberg, elevă
Este foarte important să înţelegem
că antisemitismul nu acţionează doar la
scară mare, antisemitismul este prezent
până şi în cele mai mici comunităţi şi este
prezent chiar şi după Holocaust.
Anul trecut am avut una dintre cele
mai marcante experienţe. Împreună cu o
delegaţie de 40 de elevi, am participat la
March of the Living. În timpul marşului de
trei km am început să înţeleg că suntem
puternici doar când suntem uniţi şi că
există speranţă pentru o tânară generaţie care va lupta împotriva nedreptăţii,
împotriva oricărei forme de antisemitism.
Doresc să închei citându-l pe Elie
Wiesel: „Opusul iubirii nu este ura, este
indiferenţa”. Cred cu tărie că, pentru a
putea lupta împotriva indiferenţei şi a
antisemitismului, tânăra generaţie trebuie
să înveţe despre trecut şi nimeni nu ar
trebui să îl uite.(E.G.)

Armand Beraru, un ar tist al imaginilor

Artistul-fotograf israelian Armand Beraru este cunoscut publicului bucureştean,
dar nu numai, prin expoziţiile pe care le-a realizat în ţara noastră. Fotografia l-a
preocupat încă din România, dar arta fotografică a perfecţionat-o în Israel, unde a
plecat în 1965. Ceea ce la început a fost un hobby – meseria de bază a domniei sale
şi pe care a practicat-o a fost de inginer – a devenit cu timpul preocuparea principală, pe care o realizează la cel mai înalt nivel. Am aflat că a avut recent o expoziţie
de fotografii la Craiova; de aceea am dorit să-l întreb care mai sunt gândurile lui.
– Am observat că sunteţi în continuare activ în hobby-ul dumneavoastră de
fotograf. De fapt, nu mai e hobby, este
principala dv. preocupare. Povestiţi-mi,
în câteva cuvinte, cum a ajuns dragostea
pentru fotografie pe locul întâi şi dacă
există anumite subiecte preferate în
fotografiile dv.
– Fotografia m-a preocupat încă din
tinereţe, când primele aparate cu care
am surprins imagini au fost Lubitel, apoi
Zenit. Sosind în Israel, am achiziţionat
aparate mai sofisticate şi, după ce m-am
pensionat, având deja timp liber, mi-am
intensificat activitatea, făcând parte dintr-un club fotografic.
Am început să aleg, pe mine intere
sându-mă subiecte diverse, tot ce prin
sesem pe pelicula de celuloid şi apoi în
memoria aparatelor digitale. La început
mi-am expus lucrările (133 la număr)
la Haifa, apoi în alte localităţi, iar după
aceea, fiind apreciat şi recunoscut, am
trecut graniţa, expunând de la Berlin,
Moscova, Bucureşti şi în alte oraşe din
România, până în Kyoto, Japonia. Astăzi,
mă limitez la a expune în Israel, numai la
Centrul Comunitar Aba Hushi din Haifa,
deoarece prezentarea unei expoziţii
necesită o sumă de bani deloc neglijabilă,
deşi exponatele nu sunt comercializate.
Am participat la festivaluri şi simpozi
oane şi am iniţiat şi organizat, împreună
cu colegii artişti fotografi din Israel, Româ-

nia şi Austria, expoziţii colective în Israel,
Japonia, România, Austria şi Germania.
Sunt membru al Societăţii Israeliene
de Artă Fotografică, cu distincţia A. IPAS,
laureat al Fondului Cultural „Sara şi Haim
Ianculovici”.
O parte din fotografiile mele sunt expuse permanent în instituţii din Israel şi
pe Internet. Lucrările mele au apărut în
presă şi au fost prezentate pe micul ecran
în Israel, România şi Germania.
– Când aţi expus ultima dată în România şi care a fost tematica expoziţiei?
– Sunt „membru creator consacrat” al
Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România
cu distincţia Hon. AAFR – membru de
onoare al Fotocluburilor NUFĂRUL din
Oradea şi „Mihai Dan-Călinescu” din
Craiova. În ultima perioadă, am participat la expoziţia ESENŢE, ediţia a II-a, a
membrilor Asociaţiei Artiştilor Fotografi

din România - AAFR, la Craiova şi la
Râmnicu Vâlcea, cu o tematică generală.
Pe 4 martie a avut loc, la Clubul Fotografic „Mihai Dan Călinescu” al Casei
Armatei din Craiova, vernisajul expoziţiei
mele Mozaic Fotografic. Expoziţia a cuprins 32 de fotografii color, cu tematică
variată. „Artistul prezintă, într-o bogată
paletă cromatică, diferite situaţii, oameni
şi locuri din multiplele sale deplasări atât
în ţara natală, cât şi din diferite locuri din
Europa, inclusiv din România”, au precizat organizatorii.
Chiar dacă nu a putut participa la
vernisaj, deşi şi-ar fi dorit, Armand Beraru i-a salutat prin mijloace electronice
pe cei care au fost de faţă, şi-a exprimat
părerea de rău că nu a fost prezent. El i-a
mulţumit preşedintelui fotoclubului „Mihai
Dan Călinescu”, col. (r) Mircea Anghel,
pentru aprecierea şi eforturile depuse în
organizarea expoziţiei.
– Când aveţi de gând să organizaţi
şi la Bucureşti o expoziţie, bineînţeles în
prezenţa dv.?
– Aş dori să expun la Bucureşti, la
Centrul Comunitar Evreiesc, problema
fiind însă înrămarea, care la Craiova a
fost asigurată de clubul respectiv.
În încheiere, vă invit să vizitaţi siteurile mele personale www.armand-beraru.com/www.aafro.ro/membri/armandberaru/.
În ceea ce priveşte tematica fotografiilor lui, Armand Beraru mi-a înşirat
o listă întreagă, din care vom menţiona
aici câteva: fotografi în acţiune; cu aceste
mâini; din expoziţii; dansuri: pe scene,
pe străzi, pe mese; reflectări; folclor;
artizanat; antichităţi; din zbor.
A consemnat
EVA GALAMBOS
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Ungaria, Slovacia şi Cehia
deschid reprezentanţe comerciale
şi culturale la Ierusalim

Premierul Benjamin Netanyahu i-a găzduit în Israel pe premierii Ungariei, Slovaciei
şi Cehiei. Cei trei prim-miniştri s-au aflat în Israel deoarece aici urma să se desfăşoare
prima reuniune a Grupului de la Visegrad în afara Europei. Din grupul de la Visegrad
fac parte Cehia, Slovacia, Polonia şi Ungaria. Din cauza unor neînţelegeri între Israel
şi Polonia cu privire la rolul polonezilor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
Varşovia şi-a anulat participarea la reuniunea Grupului. De aceea, nu a mai avut loc
o întâlnire în grup, ci cu fiecare premier separat.
După întâlnirile cu Viktor Orban (Ungaria), Andrei Babits (Cehia), Peter Pellegrini
(Slovacia) şi un dejun comun, premierul Benjamin Netanyahu a subliniat, într-o declaraţie înregistrată video, relaţiile ascendente pe care Israelul le are cu cele trei ţări,
care au decis să crească nivelul prezenţei lor diplomatice la Ierusalim. Netanyahu
a arătat că, după mai multe luni de eforturi, Praga a deschis la Ierusalim un centru
cultural, Budapesta a decis să deschidă o reprezentanţă comercială „cu statut diplomatic” – „o prelungire a ambasadei”, a precizat Netanyahu – iar Slovacia va avea un
centru de informaţii culturale şi de inovaţii.
Bulgaria şi Australia sunt alte două ţări care doresc să fie reprezentate, într-un fel
sau altul, la Ierusalim. Netanyahu a calificat aceste demersuri drept „realizări foarte
importante”, a relevat presa din Israel. (E.G.)

„Nu-i uşor, dar când
proiectele ies cum trebuie…

– Vi i t o r u l d e
care vorbiţi se preschimbă iute în trecut până la apariţia
revistei, care este lunară. Pentru onorarea Zilei Internaţionale a Limbii Materne,
David Solomonovici, elev în clasa a V-a,
a adresat internauţilor mesajul de pace
„Şalom”, filmul fiind postat pe site-urile
DRI şi F.C.E.R. La Muzeul Naţional
al Ţăranului Român, în colaborare cu
Centrul Rus pentru Ştiinţă şi Cultură, va
fi fost deschisă o expoziţie de fotografii
din anii Holocaustului, urmată de filmul
„Sobibor”. Va fi fost lansată monografia
„O istorie a evreilor din Galaţi” la Templul
Meseriaşilor din oraş. Va fi fost aplaudat
spectacolul de Purim din Capitală, în
(Urmare din pag. 9)

cooperare cu MEFALE (prin implicarea
devotată a directorului acestui departament, ec. Silvian Horn), TES, Teatrul
„Constantin Tănase”. Totuşi – viitor: vor
fi matinee despre contribuţia evreilor români în economie, în sport. În colaborare
cu CSIER, vom recupera memoria victimelor din Trenul Morţii la staţia terminus
Călăraşi, cu inaugurarea unui memorial.
Sub genericul „Memorie şi recunoştinţă”,
vrem să investigăm – echipa CSIER va fi
condusă de prof. univ. dr. Carol Iancu, cu
implicarea conf. univ. dr. Felicia Waldman
– cazuri neştiute încă de salvatori de vieţi
evreieşti în anii Holocaustului. Organizăm evocarea unui Drept între Popoare
român: Constantin Karadja.

„A(m) iubi(t) iubirea”, după Nina Cassian
La 15 februarie 2019, în spaţiul
neconvenţional al mansardei Muzeului
Literaturii Române din Bucureşti a avut
loc o nouă reprezentaţie a spectacolului
de teatru „A(m) iubi(t) iubirea”, o adaptare
după Nina Cassian, în viziunea actriţei
Roxana Guttman şi a regizoarei Cătălina

Diogene care căuta un om purtând un
felinar în mână în plină zi, instanţa feminină, ajunsă la vârsta senectuţii, poartă o
lanternă de miner pe cap, căutând tenace
în jurul ei iubirea şi umanitatea: „Ştiţi ce
îi diferenţiază pe învingători de învinşi?
Speranţa şi răbdarea! Ştiţi că uneori
renunţăm la drum exact cu cinci minute
înainte de miracol?”
CLAUDIA BOSOI
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„Doctor Jivago” şi cozonacii româneşti

ra rusă şi de cea română, ceea ce îl făcea
şi mai râvnit, într-un fel de gest rebel faţă
de ideologia comunistă, dar şi ca un alt
fel de desfătare a sărbătorilor de iarnă
din România). Cei născuţi după 1989
nu vor mai înţelege (slavă Domnului!)
rigorile „epocii de aur” (întunericul, lipsa
de alimente, programul de două ore la
televizor ş.a.m.d.) şi şansa extraordinară
de a viziona – într-un fel de clandestinitate – „Doctor Jivago” pe o videocasetă,
în pragul sărbătorilor de iarnă.
Din cauza poziţiei independente a autorului, s-a refuzat publicarea romanului
„Doctor Jivago” în URSS. La îndemnul
lui Giangiacomo Feltrinelli, manuscrisul
a fost transportat ilegal la Milano şi publicat în 1957. Pasternak a fost distins
cu Premiul Nobel pentru Literatură în
anul următor, un eveniment care a iritat
Partidul Comunist din Uniunea Sovietică.
Romanul a fost ecranizat de regizorul
britanic David Lean în 1965, iar de
atunci a fost de două ori adaptat pentru
televiziune, cel mai recent în 2006, ca un
miniserial rusesc.
Boris Leonidovici Pasternak (născut
în 1890 la Moscova, decedat în 1960) a
fost un poet şi scriitor evreu rus, laureat
al Premiului Nobel pentru Literatură în
1958. La sfârşitul anilor ‘30, deprimat de
anii terorii staliniste, Pasternak renunţă

pentru o vreme la opera personală şi
îşi câştigă existenţa traducând Shakespeare, Kleist, Goethe, Petőfi, Shelley,
Verlaine, din germană, din engleză şi
din poezia gruzină. În timpul războiului
publică volume de versuri, apoi începe
să scrie romanul „Doctor Jivago”, despre
soarta unui intelectual cu opţiuni tragice
între viaţa intimă şi existenţa socială. În
1948, întregul tiraj de Opere alese ale lui
Pasternak, tipărit în anul precedent, este
dat la topit. Publicarea romanului în străinătate în 1957, în Italia, şi decernarea
Premiului Nobel pentru literatură în 1958
au generat ascuţite
critici în presa sovietică, soldate cu
excluderea sa din
Uniunea Scriitorilor
şi constrângerea să
renunţe de „bunăvoie” la Premiul Nobel.
***
„Doctor Jivago”
a fost filmul care mi
l-a făcut apropiat
pe actorul egiptean
Omar Sharif, iar Julie
Christie a fost actriţa din Occident pe
care am pus-o la inimă în contextul unei
epoci în care îţi era interzis să călătoreşti
în Occident, să asculţi emisiuni de radio
(în limba română) transmise din Occident,
să te îndrăgosteşti de actriţe din Occident
(pentru că acest lucru – vorba bunicii –
„nu cadra” cu tipul de „cetăţean socialist
promovat de ţările din Est”).
Recitesc numele lui Boris Pasternak
şi în memoria mea învie amintirea unei
felii de cozonac proaspăt scos din
cuptor, un
fel de „stea
fierbinte” în
universul
acela lipsit
de lumină şi
căldură de
dinainte de
1989. Mulţumim, Boris
Pasternak,
că în nişte
ani imposibili ai unei dictaturi comuniste ne-ai
dat şansa să gustăm din aroma unei
capodopere ce „nu cadra” cu preceptele
ideologice ale Estului.
IOAN IACOB

Altfel, ciorba mea de fasole
nu a trecut neobservată nici de
juriul profesionist, drept care
sunt mândrul posesor al unei
onorante menţiuni. Nu vă grăbiţi să spuneţi că e puţin lucru,
pentru că nu e. Socotiţi doar că
în concurs au fost 23 de ciorbe.
Dacă adunăm locurile 1, 2 şi 3,
premiul de popularitate şi cele
6 menţiuni acordate, iese că
ciorba mea a fost între primele
X. Dacă tot credeţi că-i puţin,
nu-mi rămâne decât să vă provoc să participaţi anul viitor cu
propria voastră ciorbă şi mai
vorbim atunci.
Acum, trecând la lucruri mai importante decât ciorba făcută
de mine, aflaţi că anul
acesta locul 1 a fost câştigat de Moshe Revach cu
supa israeliană. Locul 2 a
fost câştigat de Andreea
Gache pentru supa sa
de linte roşie. Locul 3 i-a
revenit lui Shai Orny, cel
care a şi înfiinţat festivalul
în urmă cu X ani, pentru
supa yemenită. Iar premiul de popularitate a fost
câştigat anul acesta de
Adriana Bir, pentru ciorba
de fasole boabe.

Menţiuni au mai primit Sergiu Goldberger – ciorba Margareta, Aurica Abramovici – ciorba de potroace a seniorilor,
Centrul Rezidenţial dr. Rosen – ciorba
de perişoare, Rodica Doija de la Bucharest Klezmer Band şi copiii JCC cu supa
Rază de Soare, care a fost pregătită de
copii chiar în acea dimineaţă la Centrul
Comunitar.
Premiile au constat în electrocasnice
de bucătărie şi cărţi de bucate oferite de
sponsorii acestei ediţii.
Din juriul profesionist la ediţia a X-a a
Ciorberiei au făcut parte: Cristian Greţcu,
de la Divertis, Vlad Dobrescu, fondatorul
Supa Dupa, şi Cosmin Dragomir de la
Gastro Art. Preşedintele juriului a fost
Horia Vârlan.
GEORGE GÎLEA

Când am citit în „File de calendar”
(rubrică extrem de utilă) că printre evreii
născuţi în luna februarie se află şi laureatul Premiului Nobel pentru literatură
Boris Pasternak, în mintea şi în sufletul
meu a înviat o amintire legată de pelicula
„Doctor Jivago”.
Am urmărit filmul (realizat după un
roman scris de Boris Pasternak şi publicat
pentru prima oară în 1957 în Italia) pe o
videocasetă, în casa unor prieteni care
făceau cozonaci pentru Crăciun prin 1986
sau 1987. Eram fericit că aveam şansa să
văd acest film celebru (interzis de cenzu-

„Ciorberia X” – ediţia la care un jurnalist a făcut o ciorbă

Buzoianu. Din distribuţie au făcut parte
Roxana şi Naomi Guttman, de la Teatrul
Evreiesc de Stat din Bucureşti, şi Mihai
Niţu, de la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca. Spectacolul urmăreşte trăirile fiinţei
umane la mai toate vârstele, de la copila
de 11 ani („Cândva, într-o ţară de foarte
departe,/ Trăia o domniţă cu nasul în
carte”) şi fata dornică să cunoască fiorul
adolescentin al primei iubiri, la femeia
pasională respinsă brutal în societate:
„De unde ştie jidoavca asta atât de bine
româneşte?” Sigură pe sine, ea afirmă:
„Nu am timp să dau tuturor o dovadă,/A
marilor, uimitoarelor mele virtuţi!/ Cine are
ochi de văzut, să vadă!/ Altfel, ochii mei
rămân necunoscuţi!” Asemenea unui nou

De-a lungul anilor – pentru că, iată,
Festivalul ciorbelor şi supelor Ciorberia a
ajuns la ediţia aniversară, a X-a –, am tot
relatat de la faţa locului, aşa cum obişnuieşte orice gazetar trimis la un eveniment.
Şi au fost multe ciorbe, le-am degustat şi
le-am scris, dar parcă nu era de ajuns.
Aşa se face că anul acesta m-am gândit
să şi particip la acest concurs.
Şi pentru că toate reţetele încep aşa,
am luat o ceapă şi am tăiat-o mărunt. Mai
departe nu vă mai spun, că doar nu mă
apuc acum să vă divulg aici reţeta mea
secretă. Cert este că mi-a ieşit o ciorbă
de fasole destul de bună, cel puţin dacă e
să ne luăm după copiii prezenţi la festival,
mulţi dintre ei întorcându-se în faţa oalei
mele şi pentru a doua porţie.
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REALITY

The budget and situation in the Jewish cemeteries
discussed by the FJCR Leadership Council

On March 3-4, 2019, the meeting of the Leadership Council
of the Federation of Jewish Communities in Romania - Mosaic
Cult took place at the Educational and Recreational Center
Be’Yahad in Cristian. Mr. Aurel Vainer reviewed the priorities
of the FJCR activity, with a special emphasis on the social and
medical assistance, a success worthy of being highlighted being
the SMAD in home care assistance. Another priority was to
support the mosaic worship activity and in many communities
the minian meeting is held weekly, while in the larger ones
being held daily during prayer hours. Regarding the preservation
of the Jewish identity, the FJCR president underlined the
extensive and complex activity of the Jewish Community
Centers (JCC).
One of the priorities of FJCR’s activity was mentioned to be
culture. Another priority point was foreign relations, the leadership
of FJCR and other Jewish organizations in Romania attending the
Brussels Conference dedicated to combating anti-Semitism and
organized by Prime Minister Viorica Dăncilă under the presidency
of Romania to the EU Council.

Preliminary Implementation
of the Income and Expense Budget in 2018
FJCR vice president Ovidiu Bănescu, the coordinator of the
Federation’s economic and financial activity, said that “2018
ended in equilibrium” despite the increase in the exchange
rate, inflation and utilities and services prices. Referring
to the situation in the chapter “Expenses”, Ovidiu Bănescu
said that 83% of the total expenditures were allocated to
support the activity of the Jewish communities in the territory,
respectively for social and medical assistance (8% more than in
2017).

Guidelines on FJCR Income and Expense Budget for 2019

Similarly to the last year, one of the difficult burdens of the
budget will be the increase of the guaranteed minimum salary in
payment. Another challenge will be the increase by 15% of the
prices of electricity, natural gas and water, the tariffs for services
and the food prices. As Ovidiu Bănescu explained, the share of
revenues from our own sources must be increased.
Following the vote, both the Budget Preliminary Implementation
of 2018 and the Budget Guidelines for 2019 were unanimously
approved.

Silviu Vexler, parliamentary activity between May 2018
and March 2019
Between May and March, FJCR deputy Silviu Vexler
succeeded in drafting and adopting two new draft laws: the
Anti-Semitism Law and the Law for full and in one single step
restitution of the sums recovered by the Pension Houses from
the Holocaust survivors.
Finally, Silviu Vexler also highlighted his rich activity on
promoting relations with the State of Israel, being also elected
president of the Parliamentary Group for Friendship with Israel.

Information on the situation of cemeteries
On the second day of the Council session, Rudy Marcovici,
CAPI Director, presented a comprehensive document on the
up-to-date situation of Jewish cemeteries in Romania. The
837 Jewish cemeteries in the country have a total area of over
four million square meters, where there are 393,953 funerary
monuments. There is also a problem of the fencing, which totals
190,000 meters long.

The Ceremony of Handing Over the Digital Archived Copy
“Problem 33. Issues Concerning Jews”

On March 7, 2019, at the Coral Temple
in Bucharest took place the ceremony of
handing over the digital copy of the archive
fund “Issue 33. Jewish Issues” from the
Diplomatic Archives of the Ministry of
Foreign Affairs to the Center for the Study
of the History of the Jews in Romania
“Wilhelm Filderman” and Yad VashemThe World Holocaust Remembrance
Center. The presidium included:Dr. Aurel
Vainer, president of FJCR-CM (the
event moderator), His Excellency David
Saranga, Ambassador of the State of
Israel to Romania, Dr. Monica Gheorghiţă,
State Secretary at the Ministry of Foreign
Affairs, Dr. Doru Liciu, chief service of
the Diplomatic Archives of the Ministry
of Foreign Affairs, and Adrian Cioflâncă,
CSIER director.
Dr. Aurel Vainer specified that the
documents in the digital archive on Jews in
Romania cover the period 1900-1948, and
their significance is historical, political and
practical. He pleaded for the prolongation
of this gesture of restitution of history also

for the documents after 1948.
His Exellency David Saranga analyzed
how Romania is positioned in relation to
phenomena that have become recurring
in the world – intolerance, anti-Semitism,
xenophobia - that are worrying primarily for
Europe. Romania has assumed its history
and has taken steps to make it taught to
the new generations. The digitization of
the Ministry of Foreign Affairs archives was
welcomed and encouraged by our friends
from Yad Vashem, the actions of Romania
being appreciated not only in Israel but
also throughout the Jewish world.
Dr. Monica Gheorghita said: “Our
natural gesture also has a moral symbolic
value for preserving the memory of the
Jewish communities in Romania, including
the victims of the Holocaust, to which part
of this documentary fund refers”. Dr. Doru
Liciu detailed the content of the archive
fund: the emigration of the Jews at the
beginning of the 20th century; the granting
of Romanian citizenship after 1918; antiSemitic incidents in the interwar period;

the period of Antonescu’s ruling, antiSemitic legislation, expropriation of Jewish
goods, compulsory labor, deportations
in Transnistria. The speaker presented
the history of the Diplomatic Archives, an
institution founded in 1831, which traveled
through the dramatic history of Romania.
Adrian Cioflâncă pointed out that, in
terms of political theory, today’s action
consists in producing a public asset: „We
are producing something that is available
to all; access to one side does not diminish
the right of another to have access to this
public good. We create another gateway to
an extremely valuable archive, digitized in
extraordinary graphics.” The speaker has
covered all of the 43 files of the mentioned
archive fund, including about 20,000 tabs,
and appreciated that the vast majority of
the information is unique.
The event ended with handing over
the digital copy to His Excellency David
Saranga and to Dr. Aurel Vainer by Dr.
Monica Gheorghiţă, State Secretary.

Israeli Minister Gila Gamliel met with Romanian officials
and Jewish community leaders in Bucharest

Israel’s Social Equality Minister Gila Gamliel visited
Bucharest on February 18- 19, having a series of meetings
with ministers and Prime Minister Viorica Dăncilă. At the end
of the second day, the Israeli Minister and the accompanying
delegation visited the Coral Temple and FJCR, where the
official had talks with the leadership of the Jewish community in
Romania.
Dr. Aurel Vainer presented the structure of the FJCR with the
39 local communities, Paul Schwartz referred to about 7,000
members of the Jewish community in Romania, and Israel Sabag
pointed out that although the Jewish community is not large in
number, it is respected and appreciated in Romania, that there
are Jewish Community Centers in all the historical regions of the
country, and the 18th edition of Bereshit, which will take place in
Alba Iulia, is now in preparation.
Vice-President Ovidiu Bănescu highlighted the historical
diminution of the Jewish community, from 750,000 members
before the war, to less than 1% of this figure today. However, as
Eduard Kupferberg intervened, the minian is ensured in many
territorial communities where the Jewish presence has diminished
much in recent years. Jose Iacobescu presented the evolution
of the European project “Bridges of Tolerance”, carried out twice

under the high patronage of the President of Romania, Klaus
Iohannis.
Minister Gila Gamliel said that she is for the fourth or fifth
time in Romania and that she has friends from the community
of Romanian Jews in Israel. The Israeli official has stressed that
elections are taking place in both countries, but she hopes that
Romania will eventually become the first European country to
move its embassy to Jerusalem, and that the relations with a
strong Israel will continue to evolve.
During her meeting with Prime Minister Viorica Dăncilă, Mi
nister Gila Gamliel, accompanied by the general secretary of the
World Organization for the Restitution of the Jewish Property,
Colette Avital, expressed her satisfaction with the development
of relations between Romania and Israel as well as with the
intensification of the bilateral political dialogue.
Both sides appreciated the role of the Romanian Jews’
community in Israel as well as the Jewish community in Romania,
which played an important role in strengthening the bilateral
relations, including by boosting the development of economic
relations. Prime Minister Viorica Dăncilă thanked the Israeli side
for the support in preserving the Romanian linguistic and cultural
identity.

The World
Anti-Semitism –
a Worrying
Phenomenon

For years a worrying phenomenon
has taken place in Europe and
has now encompassed both North
and South America, namely the
rise of anti-Semitic manifestations,
materialized by attacks on individuals,
from harassment to assassination, to
vandalism against Jewish institutions,
synagogues and cemeteries.
The EU Declaration on antiSemitism and the conclusions of the
anti-Semitism conference, organized
in Brussels by Romania as EU Council
President, show that Jews in Europe
are afraid, they are not sure that their
security in the country they live in is
guaranteed and expect actions in
this regard. Some have resorted to
solutions such as leaving their adoptive
country and immigrating in Israel.
And these fears are paradoxically
met in countries with democratic
traditions where the Jews have long
enjoyed equal rights with the majority
population. Examples from France
are the “yellow jackets” attacks on
philosopher Alain Finkielkraut, the
murder of some Jews in Toulon,
those killed during the attacks on a
Parisian kosher shop or the murder of
a Holocaust survivor. The last target
of the anti-Semites was a cemetery in
northeastern France where 90 graves
were vandalized.
French President Macron has
listed the victims of the anti-Semitic
assassinations in recent years, saying
that “this enumeration is our failure,”
he said and added: “We condemned
and passed laws, but we did not know
how to act effectively. The time has
come for us to move to tremendous
measures”. Thus, France will adopt
the working definition of anti-Semitism,
which also includes anti-Zionism, the
one formulated by IHRA. Macron also
spoke about fighting “the virtual antiSemitism” and promised a bill against
cyber-harassment, to be presented
in May.
In United Kingdom a vehement
form of anti-Semitism is manifested
in the Labor Party, led by Jeremy
Corbyn, who is included into the great
camp of the left and the extreme left,
supporting anti-Semitism in the form
of anti-Israel and anti-Zionism. Jeremy
Corbin has always sympathized with
the Palestinian radical organizations
Hamas and Hezbollah and criticized
the State of Israel. That is why, up to
this date, nine Labor parliamentarians
have left the party and not all were
Jews. Leaders of British Jewry
appreciated that a Labor government
would be an existential threat to the
Jews. A recent poll indicated that
over 34 percent of voters considered
Corbyn as anti-Semite and 24 percent
believed the party to be anti-Semitic.
Unfortunately anti-Semitic attacks
are not limited to Europe alone. In
Argentina, where a large Jewish
community lives, Chief Rabbi Gabriel
Davidovich was brutally attacked
by a band that had penetrated his
apartment. Jewish organizations in
Argentina have said it is “a brutal antiSemitic aggression that is part of the
anti-Semitic events that take place in
European countries.”
Both Israeli Prime Minister Benjamin
Netanyahu and the Jewish World
Congress and FJCR condemned the
attack.
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Antisemitismul mondial – un fenomen îngrijorător

De ani de zile, un fenomen îngrijorător se manifestă în Europa şi anume
creşterea manifestărilor antisemite.
Din păcate, el nu are numai un aspect
teoretic, prin lansarea unor idei şi teorii
antisemite, unele vechi şi altele noi, cum
ar fi antisionismul, respectiv antiisraelismul sau discursurile de ură, răspândite
mai ales pe internet, ci s-a concretizat şi
prin atacuri împotriva persoanelor, de la
hărţuire la asasinate, împotriva instituţiilor
evreieşti, sinagogilor şi cimitirelor.
Situaţia este atât de gravă încât atât
Declaraţia Uniunii Europene cu privire la
antisemitism cât şi concluziile Conferinţei
împotriva antisemitismului, organizate
de România la Bruxelles, în calitatea ei
de preşedinte al Consiliului UE, arată că
evreii din Europa se tem, nu sunt siguri
că securitatea lor în ţara în care trăiesc
este garantată şi aşteaptă măsuri în acest
sens. Unii au recurs la soluţii precum
părăsirea ţării lor adoptive şi emigrarea
în Israel, în care văd garanţia securităţii,
a supravieţuirii lor. Şi aceste temeri se
întâlnesc, în mod paradoxal, în ţări cu
tradiţii democratice, în care evreii s-au
bucurat de secole de drepturi egale cu
populaţia majoritară. Ne gândim aici la
două exemple, Franţa şi Marea Britanie.
Ultimele evenimente din Franţa, şi mă
gândesc la atacurile „vestelor galbene” –
care sunt departe de a fi o forţă progresistă cum au vrut unii să explice – împotriva
marelui intelectual Alain Finkielkraut. Nu
a fost un gest întâmplător, ci o concretizare a ideologiei antisemite susţinute de
o parte din demonstranţi. Şi dacă vrem
să facem şi o retrospectivă istorică, să ne
aducem aminte de asasinarea unor evrei
la Toulon, de cei ucişi în timpul atacurilor
împotriva unui magazin caşer de la Paris
sau de omorârea unei supravieţuitoare a
Holocaustului. Ultima victimă a antisemiţilor a fost un cimitir în nord-estul Franţei, în
care au fost vandalizate 90 de morminte.
Nu este aici locul de a analiza cine
sunt vinovaţii şi de ce această resurgenţă
a antisemitismului, sau să vorbim despre
rolul internetului, al „social media” în
răspândirea discursului de ură împotriva
evreilor (şi a musulmanilor). Importante
sunt, în acest moment, poziţia conducerii
statului, măsurile care se intenţionează
să se ia. Lucrurile în acest context au fost
evidenţiate şi subliniate de preşedintele
Franţei, Emmanuel Macron, în discursul
său, ţinut la dineul CRIF (Consiliul Reprezentativ al Organizaţiilor Evreieşti din
Franţa).
Macron a început cu enumerarea
victimelor asasinatelor antisemite din
ultimii ani, „martiri”, a subliniat el, care
ilustrează „reapariţia neaşteptată a
antisemitismului, observată în ansamblul democraţiilor occidentale. Această
enumerare este eşecul nostru”, a spus
preşedintele francez, după ce a evocat
agresiunea împotriva lui Alain Finkielkraut
şi profanarea cimitirului din Quatzenheim.
„Am condamnat şi am votat legi, dar n-am

ştiut să acţionăm eficient. A venit vremea
să trecem la măsuri tranşante”, a subliniat
el. Astfel, Franţa va adopta definiţia de
lucru a antisemitismului, care cuprinde
şi antisionismul, cea formulată de IHRA.
El a vorbit şi despre necesitatea de a
pătrunde în cartiere unde se constată
radicalizarea maselor şi există un anti-

semitism fondat pe islamismul radical şi
a anunţat desfiinţarea în viitorul apropiat
a trei asociaţii de extremă dreapta, rasiste
şi antisemite: Blood and Hunt Hexagone,
Combat 18 şi Bastion Social. Un sondaj
publicat recent şi evocat de preşedinte
arată că 22 la sută dintre francezi (şi 44
la sută dintre „vestele galbene”) afirmă
că există un complot sionist la scară
mondială. Macron a vorbit şi despre combaterea „antisemitismului virtual” de pe
internet şi a promis un proiect de lege împotriva ciber-hărţuirii, care va fi prezentat
în mai. În concluzie, preşedintele Franţei
a arătat că „antisemitismul nu este pro
blema evreilor, este problema Republicii”.
În Marea Britanie, o formă vehementă
de antisemitism se manifestă în Partidul
Laburist, condus de Jeremy Corbyn.
La prima vedere ar fi un paradox ca o
formaţiune politică de stânga, promotoare
a ideilor de egalitate şi nediscriminare,
să poarte stigmatul antisemit. La o
analiză mai atentă, Partidul Laburist şi
liderul său se înscriu în marea tabără a
stângii şi extremei stângi care susţin antisemitismul sub forma antiisraelismului
şi antisionismului. Jeremy Corbin a simpatizat întotdeauna organizaţiile radicale
palestiniene Hamas şi Hezbollah şi a
criticat Statul Israel. Sub presiunea unor
membri ai partidului, el a exclus câţiva
laburişti antisemiţi, dar nu a reuşit să
convingă. De aceea, până la ora actuală,
nouă parlamentari laburişti au părăsit
partidul şi nu toţi erau evrei. Ultimii doi
au fost Ian Austin şi David Hirsh. Austin
a declarat despre conducerea partidului

Benny Goodman, un clasic al jazzului

Ca şi în arta cinematografică din America, evreii s-au remarcat şi în muzică.
Benny Goodman (30 mai 1909 – 13 iunie 1986) a fost supranumit „regele swingului”.
Compozitor, clarinetist, şef de orchestră, la 16 ianuarie 1930 a oferit la Carnegie
Hall un concert rămas în memoria iubitorilor de muzică. Prejudecăţile rasiale au
fost învinse de talentul muzicianului, care avea „două pete” – era şi evreu şi negru.
„Muzica m-a salvat de sărăcie”, declara muzicianul. Era unul dintre cei nouă copii ai
unor imigranţi din Rusia. Părinţii erau croitori. A învăţat muzică de la un profesionist
din cartier. Când avea 17 ani, şi-a pierdut tatăl într-un accident rutier.
A reluat tradiţia muzicală a jazzului din New Orleans. A debutat cu succes la
Chicago, iar în 1926 şi-a format propria formaţie. Radio Chicago l-a lansat; orchestra
avea clarinetişti, saxofonişti, solişti baritonali, unii deja celebri. A compus o piesă,
devenită populară, „Room 1411”. Formaţia sa a căpătat amploare, având soliste
de succes. Benny Goodman a devenit o stea a jazzului. A fost susţinut de NBC.
California l-a adoptat pentru mai mulţi ani.
Europenii, în speţă, britanicii, au început să se intereseze de el înainte şi după
război. Apogeul carierei lui Goodman a fost în 1938. Propaganda nazistă i-a blocat
transmisiile în Germania. Charlie Christian s-a alăturat formaţiei lui Goodman cu
chitara sa electrică: o nouă etapă.  În timpul războiului mondial, jazzul lui Goodman a
însoţit trupele aliate în lupta cu nazismul. Treptat, jazzul s-a clasicizat şi diversificat,
cuprinzând întreaga lume muzicală. Au fost preluate motive din muzica instrumentală
cultă.  După război a dat concerte în Europa, Germania, URSS etc. Este unul dintre
„monştrii sacri” ai jazzului.						
B.M.M.

că nu a reuşit să rezolve problema urii
faţă de evrei. David Hirsh, autorul lucrării
„Antisemitismul stângii contemporane”, a
anunţat că părăseşte Partidul Laburist,
al cărui membru a fost de la vârsta de
18 ani. „Nu doresc ca Jeremy Corbyn
să fie următorul prim-ministru. Este atât
de legat de politica antisemită, încât îi

este imposibil să se elibereze de cultura
antisemită pe care a adus-o în centrul
ideologiei laburiste”, a menţionat el întrun mesaj pe Facebook. Anterior, o altă
personalitate care a părăsit partidul a
fost Michael Dugher, fost vicepreşedinte
al laburiştilor. Motivul invocat de el a
fost eşecul repetat al laburiştilor de a
găsi o soluţie adecvată antisemitismului.
„Partidul Laburist căruia m-am alăturat a
fost un partid antirasist mândru. Azi nu
este aşa. Liderii laburişti şi conducerea
laburistă ar fi avut numeroase posibilităţi
să soluţioneze problema antisemitismului, dar au eşuat”, a spus Dugher.
Liderii evreimii britanice au apreciat
că un guvern laburist ar fi o ameninţare
existenţială pentru evrei. Un recent
sondaj de opinie a indicat că peste 34
la sută dintre alegători îl consideră pe
Corbyn antisemit şi 24 la sută consideră
că partidul este antisemit.
Situaţia este cu atât mai periculoasă
cu cât nu este exclusă posibilitatea ca, în
cazul în care Marea Britanie va avea un
Brexit fără acord, dacă se organizează
alegeri anticipate, Partidul Laburist să
câştige scrutinul, ceea ce ar fi o lovitură
pentru democraţia britanică.
Din păcate, atacurile cu caracter antisemit nu se rezumă numai la Europa.
În Argentina, unde trăieşte o numeroasă
comunitate evreiască, şef-rabinul Gabriel
Davidovich a fost atacat cu brutalitate
noaptea de o bandă care a pătruns în
apartamentul lui. Ei l-au bătut pe rabin
şi au furat din casă bani şi obiecte. Soţia
lui a fost imobilizată de răufăcători.
care ştiau exact unde sunt, deoarece
i-au strigat că ştiu că este rabinul AMIA
(Centrul Comunitar Evreiesc). Davidovich
a fost transportat la spital, având nouă
coaste rupte. Deşi poliţia a considerat că
este vorba de un simplu jaf, organizaţiile
evreieşti din Argentina au afirmat că este
„o agresiune brutal antisemită, care se
înscrie în şirul evenimentelor antisemite
ce se desfăşoară în ţări din Europa”.
Atât premierul Israelului, Benjamin
Netanyahu, cât şi Congresul Mondial
Evreiesc şi FCER au condamnat atacul.
„Nu trebuie să permitem reapariţia antisemitismului. Condamn cu tărie recentele acţiuni antisemite şi cer comunităţii
internaţionale să ia măsuri împotriva lor”,
a declarat Netanyahu. La rândul său,
Robert Singer, preşedintele executiv al
Congresului Mondial Evreiesc, şi-a exprimat speranţa că autorităţile îi vor aduce în
faţa justiţiei pe făptaşi şi vor afla motivele
care i-au determinat să-l atace pe rabin,
idei care se regăsesc şi în comunicatul
transmis de FCER.
EVA GALAMBOS
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Drame mai puţin
cunoscute
ale Holocaustului
Evreii din batalioanele
de muncă forţată ucişi la Satu Mare
în octombrie 1944 şi călăii lor

În urmă cu douăzeci de ani, am refăcut harta sectorizată cu morminte a
Cimitirului evreiesc din Satu Mare. La
redesenarea sectoarelor 17, respectiv
9, am constatat că pe unele rânduri nu
există pietre funerare. Cu trecerea anilor
şi ca urmare a digitalizării evidenţei şi
completării cu fotografiile mormintelor din
cimitir, am aflat că în registrele alfabetice
şi pe sectoare ale mormintelor s-au făcut
însemnări ulterioare ale numelor şi datei
decesului cu aceeaşi cerneală şi scris.
La menţiuni am găsit pentru unele persoane data înhumării 26 octombrie 1944,
respectiv cauza decesului: moarte prin
execuţie (împuşcare). Acest lucru mi-a
trezit curiozitatea. Am reuşit să aflu din
documentele anexate sentinţei procesului
ghetourilor din 1946, că în ziua eliberării
municipiului Satu Mare, în curtea poliţiei
au fost executaţi evreii reîntorşi din detaşamentele de muncă forţată şi reţinuţi
de jandarmii şi poliţia ungară în arestul
poliţiei. Unul dintre cei executaţi, Fekete
Márton, este menţionat în sentinţă. Ordinul de execuţie a fost dat de prefectul
de Satu Mare, dr. Barnabás Endrődy, în
execuţie fiind implicat şi comisarul secţiei
politice a Poliţiei din Satu Mare, Ioan Vancsa (Vancea). Endrődy Barnabás, locotenent-colonel de jandarmi, a fost trecut
în rezervă în aprilie 1944 pentru a prelua
funcţia de prefect. În această calitate, a
coordonat strângerea evreilor în ghetourile din Satu Mare şi Baia Mare (Valea
Borcutului). La instalarea sa în funcţie a
declarat următoarele: „Cu toate puterile
mele voi stărui ca nimeni să nu ne poată
împiedica în munca de construire a noului
stat, în munca naţional-socialistă, pentru
victoria finală în lupta contra duşmanului
bolşevico-capitalisto-evreiesc…”.
În 3 iulie 1944 a fost distins de regentul
Miklós Horthy cu Crucea de Cavaler al
Ordinului de Merit Ungar, pentru rezultatele deosebite în îndeplinirea eficientă a
diferitelor sarcini încredinţate. Suspendat
temporar din funcţie în septembrie 1944,
este reconfirmat în octombrie ca prefect de
guvernul Crucilor cu Săgeţi al lui Ferenc
Szálasi. În toamna anului 1944, Barnabás
Endrődi a organizat o adevărată vânătoare
a evreilor întorşi în judeţ de la detaşamentele de muncă (forţată), ordonând ca
orice evreu găsit pe teritoriul judeţului să
fie executat fără cruţare. Astfel, pe baza
acestui ordin, a fost executat în ziua de
22 octombrie 1944 detaşamentistul Martin
Fekete, după cum rezultă din certificatul
de deces depus la dosar. După război,
Endrődi Barnabás a fost condamnat pe
viaţă în contumacie în procesul ghetourilor din Cluj. În Ungaria, cazul său a fost
deferit Tribunalului Poporului în 1945,
fiind condamnat în 1945, 1949 şi 1955.
Autorităţile ungare nu l-au extrădat însă
României. În timpul revoluţiei ungare din
1956, cu ocazia eliberării deţinuţilor politici
în 3 noiembrie 1956, reuşeşte să scape din
închisoarea unde îşi executa pedeapsa
de 15 ani şi să fugă în Occident şi apoi în
Argentina. Aici, a coordonat Asociaţia de
camaraderie a Jandarmilor Maghiari din
exil, militând pentru disculparea Jandarmeriei pentru rolul jucat în deportarea evreilor.
Am adresat Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare cererea de
confirmare a evidenţei de cimitir cu numele
celor înhumaţi în sectorul 17, rândul 4. Mi
s-a răspuns că aceasta poate fi transmisă
doar persoanelor în cauză (ceea ce este
absurd, cei masacraţi neavând posibilitatea de a cere acest lucru), după identificarea completă a identităţii lor. Sper ca altor
instituţii abilitate din România şi Israel să
li se acorde mai multă înţelegere în acest
demers de păstrare a memoriei celor ucişi.
PAUL DANCU
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כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

האנטישמיות העולמית – תופעה מדאיגה

זה שנים רבות קיימת תופעה מדאיגה
באירופה ,ועכשיו זו התרחבה גם לעבר
צפון אמריקה ודרומה :גידול המעשים
האנטישמיים אם בהתקפות נגד אישים,
הטרדות עד כדי מעשי רצח ,ומעשי
ונדליזם נגד מוסדות יהודיים ,בתי כנסת
ובתי עלמין.
הצהרת האיחוד האירופי לגבי
אנטישמיות וסיכומי הוועידה נגד
האנטישמיות שאורגנה על ידי רומניה
בבריסל ,בהיותה של רומניה נשיאת
מועצת אירופה ,מלמדים שיהודי אירופה
חוששים לביטחונם בארצות מגוריהם,
וממתינים לנקיטת אמצעים בטיחותיים.
אחדים מהם הגיעו לפתרונות כמו עזיבת
ארץ מולדתם ועלייה לישראל .חששות
מסוג זה מתחזקים במפתיע במדינות
בעלות מסורת דמוקרטית ,שבהן
היהודים נהנו זמן רב מזכויות שוות עם
כל האוכלוסייה .הדוגמאות בצרפת הן
ההתקפות של "האפודים הצהובים" נגד
אלן פינקלקראוט ,רצח של כמה יהודים
בעיר טולוז ,ההרוגים בהתקפה נגד חנות
סופר-כשר בפריז ,הריגתה של ניצולת
שואה .היעד האחרון של האנטישמים

היה בית העלמין בצפון-מזרח צרפת:
תשעים קברים חוללו בו.
מאקרון מנה את קורבנות הרציחות
האנטישמיות מן השנים האחרונות
והעריך שמניין זה "הוא הכישלון שלנו".
אלה דברי הנשיא הצרפתי שהוסיף:
"חייבנו והצבענו לטובת חוקים אבל לא
ידענו לפעול בצורה יעילה .הגיע הזמן
לעבור לצעדים מכריעים" .הדגש הוא על
כך שצרפת תאמץ את הגדרת העבודה
של האנטישמיות ,הכוללת גם את
האנטי ציונות ,הגדרה שנוסחה על ידי
האיגוד העולמי להזכרת השואה .מאקרון
גם דיבר על המאבק ב"אנטישמיות
וירטואלית" והבטיח הצעת חוק נגד כל
ביטוי אנטישמי באמצעי הסייבר ,שתוצג
במאי השנה.
בבריטניה הגדולה ,צורה תקיפה של
אנטישמיות מקבלת ביטוי במפלגת
הלייבור ,שבראשה עומד ז'רמי קורבין,
שנחשבת למחנה הגדול של השמאל ושל
השמאל הקיצוני ,שתומכים באנטישמיות
בצורה של אנטי ישראליות ואנטי
ציונות .ז'רמי קורבין חיבב תמיד את
הארגונים הרדיקליים הפלסטינים,

חמאס וכן חיזבאללה ,וגילה ביקורת
כלפי מדינת ישראל .לכן ,עד עתה ,תשעה
חברי פרלמנט ,אנשי הלייבור ,עזבו
את המפלגה ,ולא כולם יהודים .ראשי
היהדות בבריטניה העריכו כי ממשלה
מטעם הלייבור תהיה בבחינת איום
קיומי ליהודים .סקר דעת קהל ציין
שלמעלה מ 34-אחוזים מבין הבוחרים
חושבים שקורבין אנטישמי ו 24-אחוזים
מבין הבוחרים חושבים שמפלגתו
אנטישמית.
לצערנו ,ההתקפות האנטישמיות אינן
מוגבלות לאירופה בלבד .בארגנטינה,
שבה קיימת קהילה יהודית גדולה,
הותקף הרב הראשי גבריאל דוידוביץ
באכזריות בשעות הלילה על ידי כנופיה
שחדרה לדירתו .הארגונים היהודיים
בארגנטינה אמרו שזאת "התקפה
אנטישמית אכזרית ,שנרשמת בשורת
האירועים האנטישמיים המשתלשלים
בכמה ממדינות אירופה" .ראש ממשלת
ישראל ,בנימין נתניהו ,הקונגרס היהודי
העולמי והפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה גינו את ההתקפה הנ"ל.

התקציב והמצב של בתי העלמין היהודיים נדונים במועצת ההנהלה
של הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה

ב 4-3-במרץ  ,2019במרכז ההדרכה
והנופש "ביחד" בקריסטיאן ,התקיימה
ישיבת מועצת ההנהלה של הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה – דת משה.
ד"ר אאורל ויינר התייחס לעדיפויותיה של
הפדרציה .דגש מיוחד ניתן לסיוע החברתי
והרפואי ,והודגשה בה הצלחה חשובה של
המינהל לסעד לענייני רפואה הניתנים
בבתים של האנשים .עדיפות אחרת הייתה
בפעילות הדתית :בקהילות רבות הצליחו
לקיים מניין תפילה פעם בשבוע ובקהילות
הגדולות ביותר מדי יום בשעות התפילה.
באשר לשמירת הזהות היהודית ,יו"ר
הפדרציה ציין לשבח את הפעילות הרחבה
והמורכבת של המרכזים הקהילתיים
היהודיים.
מבין העדיפויות בפעילות הפדרציה
צוינה בסיפוק הפעילות התרבותית .נקודה
מועדפת הייתה גם זו של יחסי החוץ :של
הנהגת הפדרציה וארגונים יהודיים אחרים
מרומניה שהשתתפו בוועידת בריסל,
שהוקדשה למאבק באנטישמיות ואורגנה
על ידי ראשת הממשלה ויוריקה דנצ'ילא
במסגרת הנשיאות של רומניה במועצת
אירופה.

הוצאה לפועל מוקדמת של
תקציב ההכנסות וההוצאות לשנת
:2018

סגן יו"ר הפדרציה ,אובידיו בנסקו,
מתאם הפעילות הכלכלית והפיננסית-
חשבונאית של הפדרציה הראה "ששנת
 2018הסתיימה במצב של איזון" על
אף האינפלציה ועל אף עליית המחירים
למוצרים ושירותים .בהתייחסות למצב
בפרק "הוצאות" ,אובידיו בנסקו הבהיר
ש 83-אחוזים היו בעד תמיכה בפעילות
הקהילות היהודיות ,פירושו של דבר בענייני
סעד וסיוע רפואי )ב 8-אחוזים יותר
בהשוואה לשנת .(2017

מסקנות לגבי תקציב ההכנסות
וההוצאות של הפדרציה לשנת 2019

גם בשנת  2019אחת המשימות הקשות
של תקציב ההכנסות וההוצאות תהיה עליית
שכר המינימום המובטח בתשלום .בעיה
נוספת תהיה העלייה ב 15-אחוז של מחירי
החשמל ,הגזים הטבעיים והמים ,ונוסף על
כך גם עלייה במחירי השירותים ומוצרי
המזון .לפיכך הדגיש אובידיו בנסקו ,כי יש
צורך לעלות את משקל ההכנסות ממקורות
עצמאיים.
בהצבעה ,התקבלו פה אחד גם
ההוצאה לפועל המוקדמת של תקציב
ההכנסות וההוצאות לשנת  ,2018וגם

המסקנות לגבי תקציב ההכנסות וההוצאות
לשנת .2019

סילביו וכסלר ,פעילות
פרלמנטרית בחודשים מאי 2018-
מרץ 2019

בחודשים מאי 18-מרץ  ,19חבר
הפרלמנט מטעם הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה ,סילביו וכסלר,
הצליח בהכנתן ובקבלתן של שתי הצעות
חוק חדשות :החוק בנושא המאבק
באנטישמיות ,והחוק להחזרתם הכללית
ובתשלום אחד של הסכומים שהושגו על
ידי קופות הפנסיה מניצולי השואה .סילביו

וכסלר גם הדגיש בדבריו את פעילותו
העשירה למען קידום היחסים עם מדינת
ישראל .הוא גם נבחר על ידי הקבוצה
הפרלמנטרית לידידות עם מדינת ישראל.
ידיעה לגבי מצב בתי העלמין
ביום השני של ישיבת המועצה ,מנהל
המרכז לניהול הנכסים ,רודי מרקוביץ,
הציג מסמך מקיף לגבי מצב בתי העלמין
היהודיים מרומניה .במדינה  837בתי עלמין
יהודיים המשתרעים על שטח של למעלה
מארבעה מיליון מטרים מרובעים ,שבו
קיימות  393,953מצבות .ויש שאלה גם לגבי
הגדרתם של סביבות בתי העלמין שאורכן
 190אלף מטרים.

טקס המסירה של התעתיק הדיגיטלי של חטיבת
הארכיון" :בעיה מס'  .33עניינים המתייחסים ליהודים"

ב 7-במרץ  ,2019בהיכל הכוראלי שבבוקרשט נערך טקס המסירה של התעתיק
הדיגיטלי של חטיבת הארכיון "בעיה  .33עניינים המתייחסים ליהודים" מן הארכיון
הדיפלומטי של משרד החוץ אל המרכז לחקר תולדות יהודי רומניה על שם "וילהלם
פילדרמן" ואל יד ושם – המרכז העולמי להזכרת השואה .בנשיאות ישבו :ד"ר אאורל
ויינר ,יו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה – דת משה )שהיה גם יו"ר האירוע(;
דוד סרנגה ,שגריר ישראל ברומניה; ד"ר מוניקה גיאורגיצא ,מזכירת המדינה במסגרת
משרד החוץ; ד"ר דורו ליצ'יו ,מנהל מחלקה בארכיון הדיפלומטי של משרד החוץ;
אדריאן צ'יופלנקא ,מנהל המרכז לחקר תולדות יהודי רומניה.
ד"ר אאורל ויינר הבהיר שהתעודות מן הארכיון הדיגיטלי לגבי יהודי רומניה
מכסות את השנים  1948-1900וחשיבותן היא גם היסטורית ,גם פוליטית ,וגם מעשית.
הוא דיבר למען המשך מעשה זה של החזרה היסטורית גם לגבי התעודות של אחרי שנת
.1948
השגריר דוד סרנגה ניתח את עמידתה של רומניה ביחס לתופעות שהפכו
מערערות בעולם – חוסר סובלנות ,אנטישמיות ,שנאת זרים – שמדאיגות את אירופה.
רומניה נטלה על עצמה אחריות ונקטה אמצעים כדי שנושא זה יילמד לדורות החדשים.
הדיגיטציה של הארכיון של משרד החוץ קיבלה ברכה ועידוד מן הידידים מ"יד ושם",
ופעולותיה של רומניה קיבלו הערכה לא רק בישראל כי אם בעולם היהודי כולו.
ד"ר מוניקה גיאורגיצא הצהירה" :המחווה שלנו הוא טבעי ויש לו גם ערך
סמלי ומוסרי למען שמירת זכר הקהילות היהודיות מרומניה ,כולל של קורבנות השואה,
שאליהם מתייחס חלק מהחטיבה התיעודית הזאת".
ד"ר דורו ליצ'יו פירט את תוכן חטיבת הארכיון :הגירת היהודים בתחילת
המאה ה ,20-מתן האזרחות הרומנית אחרי  ,1918תקריות אנטישמיות בשנים שבין
שתי מלחמות העולם ,תקופת הממשל האנטונסקאי עם החקיקה האנטישמית ,הפקעת
הנכסים היהודיים ,ביצוע עבודת החובה ,הגירושים לטרנסניסטריה .הדובר הציג
את ההיסטוריה של הארכיונים הדיפלומטיים – מוסד שהוקם בשנת  ,1831ונכח גם
בהיסטוריה הדרמטית של רומניה.
אדריאן צ'יופלנקא הראה שבמונחי התיאוריה הפוליטית ,הפעולה של היום היא
בבחינת נכס ציבורי" :אנו מייצרים דבר פתוח לכולם .גישתו של אדם אחד אינה מקטנת
את זכותו של אדם אחר לגשת לנכס ציבורי זה .אנו מייצרים שער נוסף בגישה לארכיון
בעל ערך רב ביותר ,שעבר דיגיטציה בצורה גרפית יוצאת מן הכלל" .הדובר עבר על כל
 43התיקים של החטיבה הארכיונית הנ"ל ,שכוללים כ 20-אלף דפים ,והעריך שברובם
הם יחידים במינם.
האירוע הסתיים במסירת התעתיק הדיגיטלי לשגריר דוד סרנגה ולד"ר אאורל
ויינר על ידי מזכירת המדינה ד"ר מוניקה גיאורגיצא.

השרה הישראלית
גילה גמליאל נפגשה
בבוקרשט עם בכירים
מרומניה ועם ראשי
הקהילה היהודית

שרת השוויון החברתי בממשלת
ישראל ,גילה גמליאלי ,ביקרה בבוקרשט
ב 19-18-בפברואר ונפגשה עם שרים
ועם ראשת ממשלת רומניה ,ויוריקה
דנצ'ילא .בסוף היום השני של ביקורה,
השרה הישראלית וחברי המשלחת ביקרו
בהיכל הכוראלי ובפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה ,שם שוחחה עם ראשי
הקהילה היהודית מרומניה.
ד"ר אאורל ויינר הציג בפניה את
מבנה הפדרציה שבו  39קהילות מקומיות.
פאול שוורץ התייחס לכ 7000-חברים
בקהילה היהודית מרומניה .ישראל סבג
הדגיש שאף על פי שאינה גדולה ,הקהילה
היהודית מכובדת ומוערכת ברומניה ויש
מרכזים קהילתיים יהודיים בכל האזורים
ההיסטוריים של הארץ ,והוסיף כי בימים
אלה ממש כבר יצאו לדרך ההכנות
לקראת המהדורה ה 18-של "בראשית",
שתתקיים בעיר אלבה-יוליה .סגן היו"ר
אובידיו בנסקו ציין את הצטמצמות
הקהילה מבחינה היסטורית ,מ 750-אלף
חברים לפני המלחמה לפחות מאחוז
אחד ממספר זה כעת .אדוארד קופפרברג
השתתף אף הוא בשיחה ואמר שאף על
פי כן ,מובטח המניין לתפילה בקהילות
רבות בהן מספר היהודים ירד בהרבה
בשנים האחרונות .ז'וסה יעקובסקו הציג
את קידום הפרויקט האירופאי "גשרי
הסובלנות" ,שהתקיים פעמיים בחסותו
של נשיא רומניה ,קלאוס יוחאניס.
השרה גילה גמליאל ציינה שזו
לה הפעם הרביעית או החמישית לבקר
ברומניה וכי בישראל יש לה ידידים
בקרב הישראלים ממוצא רומני .הבכירה
הישראלית הדגישה שבשתי המדינות
מתקיימות בחירות ,והיא מקווה שבעתיד
רומניה תהיה המדינה האירופאית
הראשונה שתעביר את שגרירותה
לירושלים ,ויחסיה עם מדינת ישראל
חזקה ימשיכו להתפתח בעתיד.
בפגישתה עם ראשת הממשלה
ויוריקה דנצ'ילא ,השרה גילה גמליאל,
בליווי המזכ"לית של הארגון העולמי
להחזר הרכוש היהודי ,קולט אביטל,
ביטאה את שביעות רצונה על התפתחות
היחסים בין רומניה לבין ישראל וחיזוק
הדו-שיח המדיני הדו-צדדי .שני הצדדים
העריכו את תפקידה של הקהילה הרומנית
מישראל ושל הקהילה היהודית מרומניה,
היות שלשתי הקהילות הנ"ל יש תפקיד
חשוב בחיזוק היחסים הדו-צדדיים,
כולל בדחיפת פיתוח היחסים הכלכליים.
ראשת הממשלה ויוריקה דנצ'ילא הודתה
לאורחת הישראלית על התמיכה בשמירת
הזהות הלשונית והתרבותית הרומנית.
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Cele trei şanse ale inginerului
Iosif Cotnăreanu

Inginerul Iosif Cotnăreanu este o personalitate bine cunoscută şi apreciată printre
membrii comunităţii evreieşti din Bucureşti. După ce şi-a încheiat cariera „civilă” de
inginer, peste două decenii a ocupat funcţia de director al „Sacra”. Luna viitoare
împlineşte frumoasa vârstă de 95 de ani. Cu acest prilej, l-am vizitat la Căminul „Rosen”, al cărui rezident este de patru ani. Eram curioasă să aflu care sunt gândurile
lui „aniversare”. De altfel, există o legătură specială între noi, Iosif Cotnăreanu fiind
unul dintre cei mai activi membri ai „Clubului cărţii”, la care participam şi eu şi care
a funcţionat vreo patru ani la Biblioteca Şafran.
„Din cauza bolii de ochi pe care
o am şi care mă face să văd în jurul
meu numai întunericul, nu mai pot citi
cărţi, ziare, reviste, nu mă mai pot uita
la televizor. Unul dintre puţinele lucruri
pe care pot să le fac este să scriu la
acest calculator cu tastatură specială,
primită de la o nepoată dragă din Israel. Astfel că îmi ţin un jurnal, pe care
l-am început în 2006, în care scriu ceea
ce gândesc, ceea ce mai sper. Chiar
dacă acest jurnal nu va fi publicat, cred
că după ce voi dispărea, va fi un material
interesant pentru un psiholog. O primă
parte am scris-o încă acasă.
Să ştiţi că nu gândesc nimic special
în ajunul celor 95 de ani, dar fac o retro
spectivă a vieţii mele care, după părerea
mea, este compusă din întâmplări faste
şi nefaste, care nu depind de noi. Este
vorba de hazard, de şansă. Şi eu vreau
să spun că am avut parte de nişte şanse.
Pentru mine, ca evreu, prima dintre
ele a fost că barza m-a adus la Bucureşti,
unde în anii de prigoană ne-am bucurat
de un regim mai blând, nu era situaţia
celor din Moldova, Bucovina, nemaivorbind de Transilvania de Nord. Aici, la
Bucureşti, am avut parte şi de un sistem
de învăţământ excelent, după ce am fost
scoşi din liceele de stat. La Liceul „Cultura
B” am avut privilegiul să învăţ cu profesori
excepţionali. Am avut o viaţă mai uşoară,
chiar şi la munca obligatorie, pe care am
prestat-o la Institutul de Statistică, deci
era o muncă de birou. Tot în perioada
aceea nenorocită, am avut şansa – cea
de-a doua – să cunosc marea iubire care,
din păcate, s-a terminat în mod tragic,
soţia mea, cu care m-am căsătorit foarte
tânăr, a murit la 31 de ani, împreună cu
copilul de şase luni pe care-l purta. A fost
momentul cel mai greu din viaţa mea.
Am avut şi am norocul memoriei şi,
în plus, această memorie este selectivă,
spre pozitiv. În mod obişnuit, când stau
aici în cameră, cu ochii în tavan zi de
zi, amintirile mele sunt cele plăcute. Mă
gândesc la cei 12 ani de mare iubire.
Ne-am căsătorit când eram studenţi,
eu la Politehnică, ea la Medicină dar,
aşa cum v-am zis, lucrurile nu au durat.
Apoi, după trei ani de la moartea soţiei,
am avut o altă şansă – de a întâlni o tânără care corespundea perfect criteriilor
şi dorinţelor mele – citită, cultă, blândă,
înţelegătoare – şi am putut forma o nouă
familie, căsătorie care a durat 48 de ani.
De-aici au rezultat un fiu şi doi nepoţi, de
18 şi 16 ani, copii excepţionali care promit un viitor frumos. Ei trăiesc cu toţii în
Canada, dar ţinem legătura. Gândul la ei
îmi creează o stare plăcută, sunt mândru

de nepoţi şi uneori
mă gândesc că prin
ei va exista o continuitate a noastră.
Ultima şi cea
de-a treia şansă a
fost acest cămin.
Înainte de a veni
aici, am încercat
şi o altă soluţie,
mi-am putut permite să-mi angajez o femeie care să stea cu
mine. Ea avea grijă de mine, dar lipsea
asistenţa medicală de care ne bucurăm
din plin aici, la cămin. Problema viitorului
meu m-a preocupat după ce mi-a murit
soţia. În Jurnalul meu apare de multe
ori această problemă a viitorului meu,
cu menţiunea: „orice, dar să nu ajung la
cămin”. Am ajuns, totuşi, şi mi-am dat
seama că această frică era de fapt o prejudecată, pe baza a ceea ce se vorbeşte
în târg, pe uliţa evreiască. În loc să bârfim
şi să ne exprimăm veşnic nemulţumirile,
ar trebui să apreciem munca depusă de
cei de-aici, de directorii Pavel şi Perrotta.
Nu le este uşor nici lor, se confruntă şi ei
cu multe probleme dificile.
În concluzie, toate aceste amintiri mă
ajută să-mi menţin un moral bun şi să-mi
păstrez şi simţul umorului.
Un alt lucru de excepţie despre care
vreau să amintesc sunt prieteniile. Am
ajuns la vârsta asta să am câţiva prieteni
foarte buni şi aici, la cămin – Pompiliu,
Doroteea şi alte câteva persoane de
vârsta mea – dar şi tineri de vârsta fiului
meu, pe care-i consider copiii mei. Sunt
sinceri şi devotaţi, mă vizitează des şi mă
sună aproape zilnic, fie din România, fie
din străinătate, din Israel sau Canada,
unde se află fiul şi nepoţii mei. Cu puţina vedere pe care o mai am, pot folosi
skype-ul. Din păcate, vederea mea se
deteriorează continuu şi această boală
m-a lovit exact în marea mea pasiune –
cititul. Dar apropiaţii vin aici şi se ocupă
de mine, Pompiliu îmi citeşte din ziare şi
am prietenul meu fidel, radioul, unde pot
asculta ştiri, evenimente culturale şi muzică. Cu tot optimismul meu, nu pot să nu
mă gândesc şi la moarte, care, sper, va fi
una uşoară, fără suferinţe”, şi-a încheiat
povestirea Iosif Cotnăreanu.
Nu am putut decât să simt o admiraţie profundă faţă de seninătatea cu
care-şi priveşte bătrâneţea acest om cu
totul excepţional. Domnule Cotnăreanu,
alături de urările mele de bine, sper să
stau de vorbă cu dumneavoastră şi la
...100 de ani!
A consemnat
EVA GALAMBOS

În tânărul oraş Ariel, din Samaria
(unii îi spun, mai în glumă, mai în serios, „Capitala Samariei”), oraş care
a sărbătorit a 40-a aniversare, a luat
recent naştere un grup format din zece
tineri talentaţi, cu vârste cuprinse între
20 şi 35 de ani, ne-a spus Shai Orny,
fost director al JCC Bucureşti. Reamintim
că membrii formaţiei „Tânărul Ariel” au
oferit o serie de spectacole, inclusiv la

Bucureşti, cu ocazia sărbătorii de Hanuca 5779, făcându-i fericiţi în special
pe rezidenţii Căminului pentru persoane
vârstnice „Amalia şi dr. Moses Rosen”,
din Bucureşti.
Cel mai tânăr membru al grupului
a fost ofiţer în Forţele de Apărare ale
Israelului (IDF), iar atunci când a venit
în România tocmai îşi terminase stagiul
militar; alţi doi membri ai grupului sunt
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Bătrâneţea e mai senină la Căminul Rosen, din Bucureşti

De ce să alegi CĂMINUL ROSEN?

Pentru că vrei să asiguri seniorilor din familie un trai liniştit!
· FCER este furnizor acreditat de
servicii sociale, în baza Licenţei nr.
2735/08.06.2016, eliberată de Ministerul
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
· Cazare excelentă - Etajul II al Căminului
a fost renovat complet şi inaugurat în 2015,
cu fonduri europene şi de la FCER, existând
51 de locuri în 30 de camere de 1 şi 2 paturi
(7 camere single, 19 duble, 4 apartamente)
· Îngrijire de specialitate (medic, asistentă medicală)
· Dotări moderne pentru petrecerea
timpului liber (sala de mese, salon TV,
bucatarie ocupationala, unde rezidentii pot
pregăti ceea ce doresc să mănânce, salon
pentru vizitatori, salon dotat cu biblioteca şi
computere cu conexiune la internet.
· Spaţiu verde pentru plimbări şi recreere
· Îmbătrânirea activă - concepţie modernă de îngrijire a persoanelor vârstnice,
promovată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. La Căminul Rosen există teatru pentru
vârstnici, cerc literar, sesiuni de artă vizuală,
yoga pentru vârstnici, grădina de legume şi
animale de companie îngrijite de seniori.
Strada Jimbolia nr. 105, Sector 1, Bucureşti (la 500 de metri de Staţia de metrou
Parc Bazilescu, Magistrala 4)
Mobil: +40-0760.670.955; Tel: +40-021667.36.33 contact@caminulrosen.ro
www.caminulrosen.ro

CĂMINUL ROSEN – o mare familie

Centrul Rezidenţial pentru persoane
vârstnice „Amalia şi Şef Rabin Dr. Moses
Rosen” este o titulatură oficială, solemnă
a unei instituţii create de FCER pentru
ajutorarea celor în etate. Noi îi spunem
pe scurt Căminul Rosen. Cred că astfel
sună mai expresiv situaţia concretă.
Cămin înseamnă adăpost, în familie,
acasă, adică o oază de linişte unde ne
simţim apăraţi, ajutaţi, în siguranţă. E un
sentiment extrem de benefic, mai ales
când ai ajuns la o vârstă înaintată.
Eu sunt la Căminul Rosen de 13 ani
şi am simţit permanent această senzaţie
de „acasă”, că sunt ocrotit. Recent am
avut ocazia să înţeleg pe deplin ce reprezintă existenţa acestui Cămin, a acestei
familii. Medicii noştri au observat cu
îngrijorare că am în aceeaşi zi tensiune
foarte ridicată şi tensiune mică, iar pulsul
foarte scăzut. Ca urmare, am fost trimis la

Z e c e t i n eri talentaţi din Israel

căsătoriţi şi împărtăşesc pasiunea pentru
muzică.
Shai Orny, care a condus vizita
formaţiei în România, ne-a povestit că
„atunci când aceşti tineri au aflat că pot
merge să cânte şi să aducă un zâmbet
şi o lumină pentru poporul evreu din
România, nu au ezitat nici o secundă”,
acceptând chiar să îşi achite singuri majoritatea costurilor necesare deplasării
în România. La Bucureşti au cântat la
Templul Coral şi la Căminul Rosen. Tinerii
au considerat că prestaţia de la Căminul
Rosen le-a adus cele mai mari satisfacţii
şi emoţii, datorită „lacrimilor şi zâmbetelor
spectatorilor, care încercau să fredoneze
cuvintele unor cântece”. Au reuşit chiar să
cânte împreună Yerushalayim shel Zahav, Babylon, Adon Olam şi alte melodii,
a amintit Shai Orny.

Centrul medical „Dan Furtună”, unde mi
s-a pus un aparat care îmi înregistra
tensiunea timp de 24 ore. Menţionez
că a venit şi dr. Steliana Anghel, care a
discutat cu specialiştii Centrului. Când
au apărut rezultatele investigaţiei, s-a
hotărât că este bine să fiu trimis la Spitalul
Militar Central pentru o analiză completă. De data asta, s-a ocupat de mine dr.
Ioana Sillion. Pe scurt, s-a decis că este
necesar să mi se implanteze un stimulator cardiac care să regleze automat tensiunea. Zis şi făcut. Totul s-a desfăşurat
perfect.
Ce vreau să subliniez este că am
fost dus la spital de dr. Sillion cu maşina
personală, la externare tot ea m-a luat.
În spital am stat şase zile, iar dr. Sillion
m-a vizitat în acest timp de cinci ori şi a
stat de vorba cu medicii. De fiecare dată
mi-a adus fructe, dulciuri şi m-a informat
că s-au interesat zilnic de sănătatea mea
atât conducerea Căminului, cât şi colegii.
De altfel, la înapoiere, mi s-a făcut o primire aproape „triumfală” care, sincer, m-a
emoţionat profund. Mai mult, au venit să
mă vadă ing. Paul Schwartz, preşedintele
CEB, şi dr. Mona Bejan, tutorele nostru de
la DASM, ei făcând parte de asemenea
din marea familie a Căminului Rosen.
Desigur, odată cu înaintarea în vârstă,
în mod firesc rămânem tot mai singuri,
numărul rudelor noastre scade mereu,
e inevitabil, dar iată că, prin intrarea la
Cămin, dimpotrivă, familia mea s-a mărit.
Căminul Rosen este pentru fiecare dintre
noi o mare, o minunată familie.
În final, sunt foarte bucuros că m-am
întors acasă, la Căminul Rosen şi cred
că, dacă mi s-ar face o radioscopie în
zona pieptului, inclusiv stimulatorul salvator, pe ecran ar apărea cu litere mari
cuvântul RECUNOŞTINŢĂ!
POMPILIU STERIAN
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Un Muzeu al Istoriei Evreilor din România – o necesitate vitală
(Urmare din pag. 7)

Rolul şi importanţa
educaţiei
Prima sesiune care a urmat deschiderii conferinţei a avut ca tematică:
Mijloace şi metode folosite în educaţia
privind Holocaustul. Dezbaterile au fost
deschise de ambasadorul Michael Baier,
şeful delegaţiei Austriei în cadrul IHRA.
El a subliniat necesitatea educaţiei des
pre Holocaust ca parte a eforturilor de
combatere a antisemitismului şi a scos
în evidenţă Declaraţia UE în problema

antisemitismului, care arată situaţia de
azi din Europa. Ca membru în structurile
IHRA, el a dat o înaltă apreciere definiţiei
de lucru a antisemitismului, elaborată
sub conducerea regretatului ambasador
Mihnea Constantinescu, adoptată deja de
numeroase ţări. Michael Baier a mulţumit
României pentru participare şi pentru
contribuţia adusă în educaţia privind Holo
caustul şi combaterea antisemitismului.
Rabinul Andrew Baker, reprezentant
special pentru combaterea antisemitismului în cadrul OSCE, a subliniat că
subiectul conferinţei este viitorul memoriei, dar trebuie să se ştie care este
situaţia din România; de aceea a făcut
un istoric detaliat al evoluţiei poziţiei
româneşti în problema Holocaustului,
scoţând în evidenţă momentul în care
Guvernul român şi-a asumat Holocaustul
şi a început să pună în aplicare o serie
de măsuri în domeniul educaţiei privind
Holocaustul. Referindu-se la muzeu, care
până la urmă se va face, Andrew Baker
a afirmat că istoria evreilor face parte din
istoria României.
În cuvântul ei, Tova Ben Nun-Cherbis,
preşedinta Complexului Educaţional
Laude Reut, a subliniat rolul educaţiei
şi, în acest context, cel al şcolii pe care
o conduce, care este un far împotriva
tendinţelor de ură. Primul manual de
educaţie privind Holocaustul a fost
realizat cu ajutorul Fundaţiei Lauder,
a arătat ea. În ceea ce priveşte tânăra
generaţie, ea este viitorul şi „trebuie să-i
îndrumăm pe tineri să devină martori ai
amintirii Holocaustului, ambasadori ai
multiculturalităţii şi toleranţei. Amintirea
nu trebuie să moară, iar păstrarea memoriei Holocaustului ar trebui să devină un
proiect naţional pentru tânăra generaţie
românească, purtând numele regretatului
ambasador Mihnea Constantinescu”, a
spus Tova Ben Nun-Cherbis.
La fel ca la Bruxelles, trei elevi ai şcolii
şi-au declarat profesiunea de credinţă
pentru păstrarea memoriei Holocaustului. Astfel, Matei Vlădescu s-a angajat
să lupte împotriva mişcărilor extremiste,
Daria Goldenberg a arătat că datoria tine
rilor este de a lupta împotriva uitării, iar
Tudor Cobrea a atras atenţia că „antise
mitismul există. El este subtil şi nevăzut,
dar există. Scânteia care dă naştere
tornadei de foc trebuie înăbuşită cu orice
preţ. Şi în fiecare dintre noi sălăşluieşte
puterea de a i se opune – puterea de a
apăra umanitatea”.
Alina Bricman, preşedinta Uniunii
Europene a Studenţilor Evrei, a vorbit de
asemenea despre percepţia tinerilor cu
privire la Holocaust în condiţiile în care
este vorba de a treia sau chiar a patra
generaţie de după Holocaust. Există
mai multe moduri de a cunoaşte acest
fenomen: cel legat direct de memorie
sau modelul explicativ. După părerea
vorbitoarei, memoria în sine trebuie să
reprezinte începutul, nu sfârşitul. Trebuie
întrebaţi bunicii despre cum au trăit Holo-

caustul, iar aceste amintiri să fie urmate
de modul explicativ, lecturi, studii care să
ne indice cum să înţelegem Holocaustul.
Ioannis Dimitrakopoulos, consilier
ştiinţific la Fundamental Rights Agency,
a prezentat situaţia educaţiei cu privire la
Holocaust în Grecia, dificultăţile întâmpinate deoarece foarte multe lucruri au fost
uitate, acum în şcoli crescând cea de a
treia generaţie de după Holocaust. În
general, lumea nu mai ştie ce s-a întâmplat, a spus vorbitorul, care a dat exemplul unui recent sondaj european din care
a reieşit că 50% dintre cei chestionaţi au
crezut că Holocaustul este o invenţie,

iar 68% nu cunosc istoria evreilor din
ţara lor. Memoria Holocaustului trebuie
prezentată într-o perspectivă mai largă
şi abordată în funcţie de ţări, a explicat I.
Dimitrakopoulos.

Muzeul – un segment
din istoria civilizaţiei
din România
Cea de a doua sesiune a conferinţei
s-a referit la perspectivele şi viitorul
muzeelor şi a debutat cu alocuţiunea lui
Radu Ioanid, director al Muzeului Memorial al Holocaustului de la Washington.
Într-o scurtă introducere el a atras atenţia
asupra dificultăţilor pe care le-a întâmpinat realizarea viitorului Muzeu al Istoriei
Evreilor din Bucureşti, deşi este sprijinită
de Ministerul de Externe şi Ministerul
Culturii şi a cerut participanţilor să ţină
un moment de reculegere în amintirea
diplomatului Mihnea Constantinescu,
al cărui vis a fost acest muzeu. În continuare, dr. Alexandru Florian a prezentat
detaliat istoria Muzeului, sprijinul de care
se bucură, fiind promovat de Guvernul
României. Muzeul reprezintă un segment din istoria civilizaţiei din România
şi îşi propune să facă educaţie, să diminueze impactul prejudecăţilor faţă de
evrei. Vorbitorul şi-a exprimat regretul
că, deocamdată, nu poate vorbi despre
proiectele viitoare, dar a făcut o trecere în
revistă a etapelor parcurse până acum în
realizarea acestui obiectiv. Alexandru Florian a menţionat dificultăţile întâmpinate

din cauza unor neînţelegeri cu Primăria
Generală, ceea ce duce la întârzierea
unor proiecte care trebuiau de-acum
lansate. Faptul că Consiliul General al
Capitalei a respins darea în administrare
INSHR-ului a clădirii se poate pune în
legătură cu funcţia acestui muzeu care,
dimpotrivă, are menirea să îngroape
prejudecăţile legate de Holocaust, iar
respingerea este în parte expresia unei
prejudecăţi, a apreciat vorbitorul. Ideea
a fost susţinută şi de Radu Ioanid, care
a arătat că respingerea este un semn al
neînţelegerii semnificaţiei Muzeului. El
a sugerat că opozanţii proiectului, prin
propunerea de a muta Muzeul în cartierul
evreiesc, doresc ghetoizarea evreilor, aşa
cum au acţionat Ion Antonescu şi Nicolae
Ceauşescu.
Dr. Alexander Avraham, directorul
Departamentului Sălii Numelor din cadrul
Arhivelor Yad Vashem, a făcut o prezentare detaliată a ansamblului Institutului
Yad Vashem, însoţită de demonstraţii
video. Yad Vashem, a spus vorbitorul, este
dedicat memoriei victimelor Holocaustului.
Are rolul de a disemina prin toate mijloacele, inclusiv cele tehnologice moderne,
faptele legate de Holocaust. În plus, are un
puternic rol educativ, prezentând şi viaţa
de zi cu zi a unor comunităţi evreieşti.
Yad Vashem are o serie de programe
destinate tinerilor – de la copii la studenţi
şi cercetători. Yad Vashem, a spus Alexander Avraham, încurajează organizarea
Muzeului din România.
Eli Sahar, reprezentantul AMIR – orga
nizaţia israelienilor de origine română din
Israel – şi al Muzeului de la Rosh Pina,
a arătat că acest complex va fi dedicat
emigranţilor români din Moineşti care, la
sfârşitul secolului al XIX-lea, au fondat
localitatea şi va prezenta rolul emigranţilor
români în crearea Israelului. AMIR, care se
află la originea acestei iniţiative, doreşte
ca prin acest muzeu să păstreze memoria evreilor români, spiritul şi moştenirea
acestora. De altfel, AMIR sponsorizează
studii istorice şi evenimente despre evreii
români şi acesta este scopul Muzeului
din Rosh Pina şi al centrului de studii.
În realizarea Muzeului, a mai arătat Eli
Sahar, FCER şi Fundaţia „Caritatea” sunt
parteneri importanţi. În continuare, el a
prezentat concepţia muzeului şi stadiul
de realizare a obiectivului.
Harry D. Wall, membru al conducerii
„Olga Lengyel Foundation” din New York,
a prezentat situaţia antisemitismului în
Statele Unite, unde manifestările antise
mite s-au intensificat şi există o serioasă
ameninţare a extremei drepte. Tinerii, a
remarcat el, nu cunosc aproape nimic
despre Holocaust, există o ignoranţă

generală asupra acestui subiect. Situaţia
nu este mai bună nici în Europa, unde nu
există sinagogi fără pază poliţienească.
Holocaustul, a afirmat vorbitorul, a
început cu cuvinte, de aceea trebuie
acordată atenţie ameninţărilor şi discursului de ură. H. D. Wall a insistat asupra
necesităţii educaţiei privind Hololcaustul
şi a meţionat că în SUA şi în Europa sunt
şcoli unde se predă istoria Holocaustului.
În încheierea sesiunii, preşedintele
Aurel Vainer le-a mulţumit vorbitorilor şi
a solicitat ca în cadrul secţiunii despre
România de la Yad Vashem să nu fie
omisă mişcarea sionistă din România,
respectiv Congresul de la Focşani.

În vizită la expoziţia
dedicată Vioricăi Agarici
Participanţii au fost invitaţi să viziteze
expoziţia dedicată Vioricăi Agarici, una
dintre personalităţile româneşti căreia i
s-a atribuit titlul de „Drept între Popoare”
pentru curajul manifestat în ajutorarea
victimelor din „Trenurile morţii” care se
îndreptau spre Călăraşi. Explicaţiile
expoziţiei de fotografii au fost date de
cercetător ştiinţific Anca Tudorancea,
secretar ştiinţific la CSIER, specializată
în istorie vizuală.

Recital al violonistului
Alexandru Tomescu
La Templul Coral din Bucureşti a fost
organizat un recital extraordinar de vioară
în onoarea paricipanţilor la conferinţă,
precedat de un scurt recital al Corului
Templului. Eforturile lui Robert Schorr,
directorul Departamentului de Cultură,
Artă, Media al FCER, şi ale lui Silvian
Horn, director MEFALE şi organizator
de spectacole şi concerte, de a-l aduce
pe violonistul Alexandru Tomescu au fost
încununate de succes. Marele maestru al
viorii a susţinut un recital cu compoziţii
de Johann Sebastian Bach, Ciprian
Porumbescu („Balada”), Fritz Kreisler,
încântându-i pe spectatori. Cu lacrimi în
ochi, preşedintele Federaţiei i-a mulţumit
maestrului pentru că „a cântat atât de
frumos în casa lui Dumnezeu”. La rândul
său, Alexandru Tomescu a mărturisit că
a fost deosebit de emoţionat, deşi a mai
cântat în sinagogi, de exemplu la Bistriţa
şi la Istanbul, şi a apreciat în mod deosebit acustica Templului Coral.
La recepţia organizată la Muzeul
Naţional de Artă, Alexandru Micula,
secretar de stat la Ministerul român de
Externe, a subliniat importanţa evenimentului şi a mulţumit pentru prezenţa şi
contribuţia participanţilor.

Rabinul Gaon Efraim Gutman z.t.l., prietenul meu, ne-a părăsit
Cu durere în suflet am primit ştirea că
Rabinul Alialei Române în Israel, Gaonul
Efraim Gutman şi-a dat sufletul luni 11
Adar Bet – 18.03.2019.
Era socotit unul dintre cei mai importanţi rabini. Înmormântarea sa a avut loc
în aceeaşi zi, la Cimitirul Nachlat Itzhak
din Ghivataim în Parcela Admorilor Rujin, lângă mormântul tatălui său, Gaonul
Rabin Zwi Gutman z.t.l. Ceremonia a
început la Sinagoga şi Centrul Comunitar
Rav Zwi Gutman din Tel Aviv, str. Pekiin
8, şi de acolo s-a plecat spre locul de
veci, drum pe care l-au condus sute de
oameni. Fiul Gaonului, Rabinul Elhanan
Gutman, a ţinut un discurs impresionant.
Au mai vorbit Rabinul Tobias şi alţii. Cu
multă tristeţe, publicul a părăsit cimitirul.
Rabinul Efraim Gutman s-a născut la
Bucureşti. Este fiul Gaonului Rabin Zwi
Gutman. Rabinul Efraim Gutman a ter
minat liceul „Cultura” din Bucureşti (unde
am fost colegi de bancă). Concomitent,
a urmat şi studii religioase. A studiat
rabinatul sub îndrumarea părintelui său.
Rabinul Efraim Gutman era o personalitate bine cunoscută în România, dar
în special în Israel, unde e considerat
rabinul originarilor din România.

Din păcate, încă de la vârsta de 13
ani, viaţa sa nu a fost uşoară. În noaptea
de 21 ianuarie 1941, în timpul rebeliunii
legionare, tatăl său, rabinul Zwi Gutman,
împreună cu doi fii, Iacov şi Iosef, au
fost scoşi din casă în miez de noapte şi
împuşcaţi la Jilava. Numai printr-o minune, tatăl, Rabi Zwi Gutman, a scăpat cu
viaţă. Întâmplarea a lăsat urme adânci în
viaţa copilului de atunci, Efraim Gutman.
Soarta însă nu l-a ocrotit nici în continuare. În noaptea de 13 mai 1954, tânărul
rabin Efraim Gutman (avea atunci 26 de
ani) este ridicat din casa părintelui său
şi arestat de către Securitatea română,
învinuit de sionism, deoarece a predat
cursuri de Tora tinerilor sionişti de la Bnei
Akiva. Odată cu el au mai fost arestaţi
cinci sionişti; în închisori se aflau deja
câteva sute. Pentru părinţii săi, după ce
doi fii fuseseră ucişi de legionari, arestarea celui de-al treilea fiu a fost ceva
de nesuportat. Disp erat, rabinul Zwi
Gutman a apelat la oricine l-ar fi putut
ajuta. După multe apeluri, în seara zilei
de sâmbătă, 12 iunie 1954, tânărul rabin
Efraim Gutman a fost eliberat. Odată cu
el au fost eliberaţi şi alţi arestaţi învinuiţi
de sionism.

Mama rabinului Efraim Gutman, Ethel
Gutman, cea care a fost atât de încercată
în timpul rebeliunii legionare din 1941, nu
a rezistat acestei noi încercări. Ea s-a
îmbolnăvit şi, după suferinţe îndelungate, şi-a găsit odihna şi liniştea alături de
Iacov şi Iosef, la Cimitirul Filantropia din
Bucureşti.
În 1955, Rav Efraim Gutman a fost
numit secretar al Sfatului Rabinic din
Bucureşti. În această calitate, a fost
trimis să ţină prelegeri în sinagogile din
Bucureşti sâmbăta şi de sărbători, astfel
încât a predicat în aproape toate sinagogile de atunci (aproape 50).
Baruch Tercatin
(Continuare în pag. 27)
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„Cititorul” – o dramă cu profunde semnificaţii

Holocaustul este o temă care pe unii
îi irită, pe alţii îi plictiseşte, dar rămâne
o temă de neocolit, cel puţin în istoria ultimelor două milenii. El ridică două
întrebări, care rămân valabile, identice şi
pentru anii de teroare nazistă, şi pentru
teroarea comunistă din Gulagul sovietic:
este orice om capabil să-şi ucidă semenii, în anumite condiţii? Ştia populaţia  despre atrocităţile comise de nazişti
(în cazul URSS – de KGB-işti)?
Bernhard Schlink   a avut curajul să
abordeze aceste două întrebări fundamentale în romanul „Cititorul” (Polirom,
2002, trad. Ana Mureşanu). La asemenea întrebări   nu poţi răspunde cu da
sau nu, fără a mai spune ceva. Eu am
vizitat lagărul de la Auschwitz în 1972 şi,
spre stupoarea mea, nu am fost înspăimântat sau uluit, ştiind foarte multe din
lecturi. Şi eu sunt un cititor. Acelaşi lucru
îl afirmă o supravieţuitoare a acestui
lagăr, în finalul filmului realizat după romanul omonim: lagărele sunt nişte ruine
ale  istoriei şi ale memoriei pentru mulţi.
Numai mărturiile celor vii, ale celor care
au mai trăit după 1945 sau arta inspirată
din aceste mărturii pot ajuta la înţelegerea unor crime aproape de neînţeles.
Unii ucideau semeni fără nicio motivaţie
personală, doar din orbire, influenţaţi de
propagandă, din teamă, dintr-un simţ al
datoriei „patriotice”, sunt multe motivaţii,
una mai absurdă ca alta. Nimeni nu se
întreba cu ce era vinovat omul trimis la
moarte. Hanna, eroina cărţii şi filmului,
este o analfabetă, dar nu pare a fi un
monstru. Avea un serviciu la o fabrică
Siemens. A fost îndemnată să se înroleze

în trupele SS de gardieni. Era în 1942.
Câţi germani ştiau că nazismul   avea,
între altele, un plan clar stabilit de nimicire a unei populaţii care în istorie nu i-a
agresat niciodată pe germani? Nu i-au
jefuit, nu i-au umilit, aveau ocupaţii în
toate domeniile accesibile, aveau, unii, o
religie diferită de luteranism, catolicism,
dar o religie care nu îndemna la ură,
cum susţineau antisemiţii. Nu toţi evreii
erau religioşi. Nu toţi cei socotiţi evrei
erau evrei. După legile de la Nürnberg,
elaborate de Rosenberg şi Goebbels, un
bunic evreu în familie determina autorităţile să înregistreze întreaga familie la
rubrica evrei. Au fost prelaţi creştini care,
benevol, s-au autodenunţat ca evrei, deşi
nu erau. Aceste chestiuni se cunosc, azi,
de unii; de alţii, nicidecum.
Filmul şi cartea nu tratează chestiunea sub aspect istoric. Avem, deci, o
fată, care devine gardiană, şi care este
chemată să propună lunar zece evreice
pentru gazare,  la fel ca şi colegele ei. O
singură deosebire: fiind analfabetă, ea
semnează un contract pe care nici nu ştie
să-l citească. De obicei, seara, chema o
deţinută tânără şi o punea să-i citească
literatură. În 1945, lagărul Auschwitz
este eliberat, iar o parte dintre deţinute
şi gardieni se refugiază în interiorul Reichului. Trei sute de deţinute evreice se
refugiază într-o biserică, biserica ia foc de
la bombardament, iar Hanna  fuge şi se
asigură că toate uşile sunt închise. După
război, Hanna lucrează la transportul
urban cu tramvaiul, se îndrăgosteşte de
un bărbat cu 20 de ani mai tânăr, un copil,
de fapt, nu avea decât 15 ani.

După un timp, încep procesele gardienilor din lagăre. La proces, ea afirmă că
nu putea elibera deţinutele pentru a evita
haosul. Răspunsul este nimicitor. Sentinţa  dată de juriu  este închisoare pe viaţă,
colegele Hannei dând vina în principal
pe ea, astfel că ele primesc pedepse
mult mai mici, de patru-cinci ani. Tânărul, student la Drept, participă la procesul
Hannei. Este şocat, dezorientat, nu ştia
nimic. Îi citea acasă din Cehov, Homer,
Tolstoi, era chiar fericit, îndrăgostit. După
20 de ani Hanna este eliberată pentru
bună purtare. Fostul liceean o întreabă pe
Hanna: tu te mai gândeşti la trecut? Da,
zice ingenua noastră eroină, te-am iubit.
Nu, te întreb dacă te gândeşti la ce ai
făcut înainte. Am început să mă gândesc
după proces, răspunde fosta gardiană.
Hanna oferă toţi banii adunaţi pe
când era liberă evreilor supravieţuitori,
dar este refuzată de o evreică trăitoare
în SUA. Drumurile foştilor îndrăgostiţi se
despart definitiv, iar Hanna se spânzură.
Era deja în vârstă, nu mai avea pentru
cine sau pentru ce să trăiască, iar acţiunea se încheie. Se încheie? Nimic
nu se uită! Ce facem cu milioanele de
„analfabeţi”  care trăiesc şi azi ca potenţiale victime ale unei propagande  criminale, etnocide? Scriitorul nu dă soluţii.
Nici noi.
Romanul „Cititorul” a fost ecranizat în
regia lui Stephen Daldry, cu Ralph Fiennes şi Kate Winslet în rolurile principale.
Filmul a obţinut  cinci nominalizări şi un
premiu Oscar.
BORIS MARIAN MEHR

Cinematografia israeliană, pe val

Anul 2019 a început foarte bine pentru creatorii evrei de filme
şi, în special, pentru cinematografia israeliană. Prima veste foarte bună a venit de la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin,
unul dintre cele mai importante evenimente de profil din Europa,
poate chiar cea mai importantă competiţie cinematografică de
pe continent. Lung-metrajul „Synonyms”, al regizorului israelian
Nadav Lapid, a câştigat Ursul de Aur, fiind desemnat cel mai bun
film din competiţia oficială a celei de-a 69-a Berlinale.
Filmul spune povestea unui tânăr, fost soldat israelian, care
fuge la Paris, fiind inspirat din experienţa personală a regizorului
de a se muta în străinătate şi de sentimentele sale ambivalente
pentru ţara natală. Este o coproducţie Franţa-Israel-Germania.
Povestea lui Yaav (interpretat de Tom Mercier) reprezintă lupta
lui de a se reinventa ca francez, renunţând la tot ce este israelian. La primirea premiului, Nadav Lapid a declarat că acest
film autobiografic ar putea provoca „un scandal în Israel”. Însă,
a adăugat el, „sper ca oamenii să poată înţelege că furia, ostilitatea, ura şi dispreţul intervin doar între fraţi şi surori, atunci
când există un ataşament solid şi emoţii puternice”.
Dincolo de povestea pe care o spune şi de controversele politice pe care le poate naşte, sunt importante abordarea regizorală,
estetica, faptul că această creaţie cinematografică a fost desemnată cea mai bună, în cadrul prestigioasei Berlinale, anul acesta.

And the Oscar goes to…

La scurt timp, o altă veste bună a venit tocmai din Los Angeles, în noaptea Oscarurilor: „Skin”, regizat de Guy Nattiv, a
fost desemnat cel mai bun scurtmetraj de ficţiune. O statuetă
Oscar a mers, aşadar, către acest film scurt, cu Jamie Bell,
Danielle Macdonald, Vera Farmiga, Bill Camp şi Mike Colter,
şi a cărui premieră europeană a avut loc chiar la Berlinală, în
secţiunea „Panorama”.
În dimineaţa de după premiile Oscar, preşedintele Israelului,
Reuven Rivlin, îi transmitea felicitări regizorului israelian Guy
Nattiv pentru succesul înregistrat:
„Felicitări lui Guy Nattiv pentru câştigarea categoriei cel
mai bun scurtmetraj de ficţiune la Gala Premiilor Academiei
Americane de Film. Dragă Guy, tot creditul pentru „Skin” este
al tău, al lui Sharon şi al lui Jaime Ray, dar filmul este un dar
pentru copiii şi nepoţii noştri şi pentru viitorul pe care dorim să
îl aibă. Mândru să fiu israelian! Mazal Tov!“
Un început de an extraordinar, aşadar, pentru creatorii israelieni de film, cu două premii la cele mai importante competiţii
anuale.
GEORGE GÎLEA

Israelul – cel mai fierbinte punct pe harta distracţiei

Cu un an plin de evenimente de divertisment în care va figura ca gazdă şi actor
principal, Israelul şi-a redefinit strategia
de marketing şi promovare, trecând de la
turismul religios, la dezvoltarea sectoarelor de entertaining.
La cel mai important târg de turism
din România, desfăşurat la pavilionul
Romexpo din Capitală între 21 şi 24
februarie, Statul Israel a prezentat un
stand plin de culoare, în care imaginile
cu cele mai importante obiective turistice
s-au regrupat sub sloganul: „O ţară – mai
mult decât ai visat vreodată”; un slogan
îndrăzneţ, ce a marcat schimbarea strategiei turistice, anunţate de ministrul de
resort, Yarin Levin, pentru 2019. Câştigă-

tor al concursului Eurovision, Israelul va fi
gazda ediţiei de anul acesta, aşteptând o
creştere semnificativă a numărului turiştilor europeni, în căutarea unei destinaţii
exotice şi sigure, aproape de Bătrânul
Continent.
Turismul religios către Ţara Sfântă
asigură întâietatea Ierusalimului pe harta destinaţiilor de acest fel, atât pentru
vizitatorii europeni, cât şi pentru cei americani. România a înregistrat în 2018 o
creştere cu aproximativ 35% a numărului
de turişti care au vizitat Israelul, situându-se imediat după Polonia, din regiunea
Europa Centrală şi de Est.
Începută în 2018, noua campanie de
promovare turistică a Israelului în România a cunoscut o intensificare pe mai
multe planuri, prin reclame TV, articole
în presa de specialitate, precum şi prin
apariţiile media ale noului ambasador
israelian la Bucureşti, David Saranga.
Cuvântul de ordine este distracţia, iar
principalele oraşe promovate sunt Tel
Aviv şi staţiunea Eilat, de pe litoralul
Mării Roşii.
Conform declaraţiilor organizatorilor,
noua orientare turistică a atras la standul
Israelului cu precădere segmentul de

persoane tinere, încântaţi de zborurile
zilnice către Tel Aviv sau Eilat, unde pot
găsi soare aproape tot timpul anului.
Rămâne de văzut cum se vor traduce în
cifre eforturile de promovare turistică din
acest an.
DIANA RUSU
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„Generaţiile
viitoare trebuie
să ştie adevărul”
Expoziţie de fotografii
despre Holocaust
şi seară de film
la Muzeul Ţăranului Român
Prezenţa publicului bucureştean,
în majoritate tânăr, în sala de cinema
„Horia Bernea” de la Muzeul Ţăranului
Român, venit să vadă filmul „Sobibor”
(despre care revista noastră a scris
încă de la premieră – n. red.), despre
revolta şi evadarea în masă a deţinuţilor din lagărul nazist cu acelaşi nume,
indică un interes născut din nevoia de
a înţelege ceea ce se petrece azi în
inima Europei, la 74 de ani de la încheierea războiului: atacări de sinagogi,
profanări de cimitire, violenţe antisemite. Filmul a fost prefaţat de o expoziţie
de fotografii pe tema Holocaustului.
Evenimentul a fost organizat de
F.C.E.R., Centrul Rus pentru Ştiinţă şi
Cultură, în colaborare cu Ambasada
Federaţiei Ruse la Bucureşti, Muzeul
Ţăranului Român, Asociaţia ArtViva.
„Nu e suficient să evocăm una din
cele mai mari tragedii ale secolului XX,
Holocaustul, ci şi să luăm atitudine împotriva celor care, în prezent, încearcă
să distrugă părţi vitale din memoria
colectivă a popoarelor, incitând la ură
faţă de Celălalt, punând în pericol însăşi specia umană”, atrăgea atenţia, în
deschiderea evenimentului, directorul
general al Muzeului Ţăranului Român,
Virgil Niţulescu.
„Ca fiu de soldat care a luptat împotriva nazismului în al Doilea Război
Mondial, din 1941 în 1945, mă simt dator faţă de veterani, de memoria celor
căzuţi pe front, de memoria victimelor
Holocaustului”, a spus E.S. Valeri
Kuzmin, ambasadorul plenipotenţiar
al Federaţiei Ruse în România. „Mă
simt răspunzător faţă de generaţiile
viitoare, care trebuie să ştie adevărul.
Numai aşa tinerii pot fi vaccinaţi împotriva trucării istoriei. În octombrie anul
trecut a fost adoptată în Parlamentul
European o rezoluţie împotriva xenofobiei, rasismului, antisemitismului.
Diplomaţia rusă susţine această rezoluţie. Din nefericire, însă, sunt voci care
confecţionează o mască de eroism
nazismului, răstălmăcind dreptul la
libera exprimare. Filme ca «Sobibor»
vorbesc despre eroismul rezistenţei
antinaziste evreieşti şi neevreieşti”.
Mulţumind co-organizatorilor, gazdelor, reprezentanţilor unor organizaţii
de minorităţi naţionale prezenţi în sală,
directorul DCAM, Robert Schorr, s-a
referit la importanţa educativă a unor
astfel de evenimente, în contextul, din
păcate, extrem de actual de creştere a
mişcărilor de extremă dreapta: „acest
val de ură nu este doar împotriva evreilor, ci şi a altor popoare”.
Filmul, la care regizorul şi protagonistul său, Konstantin Habenski,
a lucrat peste cinci ani în Arhivele
Federaţiei Ruse, „este puternic ca act
de creaţie şi, totodată, ca document”, a
arătat directoarea Centrului Rus pentru
Ştiinţă şi Cultură, Natalia Mujennikova.
La bază sunt fapte reale: ofiţerul sovietic Alexander Pecerski intră clandestin
în lagăr, organizând evadarea împreună cu un grup de deţinuţi evrei.
„Cât timp ne vom aminti de ei,
eroii Rezistenţei din lagăr vor trăi”, l-a
citat pe Habenski preşedinta Asociaţiei ArtViva, Ruxandra Cernat. Şi un
epilog, tot real. Un supravieţuitor al
evadării, adolescentul Toivi, avea să
se întâlnească peste ani, în America,
unde se stabilise, cu fostul comandant
de la Sobibor.
IULIA DELEANU
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Emoţii şi tristeţe la înhumarea lui Ţicu Goldstein z.l.

Familia şi prietenii l-au condus pe
ultimul drum pe Ţicu Goldstein, critic şi
istoric literar, eseist, traducător unanim
apreciat de breaslă, intelectual care şi-a
dedicat întreaga viaţă cărţilor.
Ceremonia religioasă a fost oficiată la
Cimitirul Giurgiului de prim-rabinul Rafael
Shaffer şi de cantorul Emil Diamant.
„Avuţia lui nu se pogoară după dânsul. Aceste cuvinte se potrivesc în cazul
acelor oameni care toată viaţa au trudit
pentru a aduna bunuri materiale. De data
aceasta, însă, tristeţea este mai mică,
pentru că bunurile pe care le-a lăsat în
urma sa Ţicu Goldstein sunt de altă natură. Sunt spirituale. Cărţi pe care le-a scris,
cărţi pe care le-a tradus, idei pe care le-a
discutat. Rodul acestei munci rămâne şi
nu se pierde”, a spus Rafael Shaffer.
„Ne despărţim astăzi de un mare
cărturar şi un mare evreu, dar în acelaşi
timp un bun român, care şi-a făcut până
în ultima clipă datoria. Este o despărţire
dureroasă pentru că Ţicu Goldstein a fost
un om irepetabil”, a spus preşedintele
C.E.B., ing. Paul Schwartz, prezent la
ceremonie,
A luat apoi cuvântul preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer: „Ne-am adunat
astăzi, potrivit unei vechi tradiţii iudaice,
să îl conducem pe ultimul drum pe Ţicu
Goldstein. Un mare intelectual evreu
român, un susţinător puternic al tradiţiilor noastre şi mai ales un militant pentru
înţelegerea între oameni. Ţicu Goldstein
nu a avut idei preconcepute. A fost un
cunoscător şi păstrător al iudaismului,
dar foarte deschis către societatea umană, indiferent de etnia oamenilor sau de
convingerile lor. Noi ne despărţim astăzi
de un mare intelectual şi de un mare om.
Un om adevărat. Să-l ocrotească Dumnezeu în lumea în care a intrat, iar noi
să-i păstrăm pentru totdeauna o amintire
frumoasă!”.
Într-o scrisoare trimisă de la Montpellier de profesorul Carol Iancu, prietenul şi

Curs de instruire
în practica
religioasă

Cancelaria rabinică a organizat la
CIR BeYahad Cristian cel de-al IX-lea
modul de formare şi instruire a oficianţilor
de cult. Au participat 20 de învăţăcei, unii
mai vechi, alţii la prima prezenţă, inclusiv trei preşedinţi de comunităţi (Zalău,
Sighet şi Bacău). Din partea C.E. Bacău
au participat dr. Herman Iulian şi Grosu
Marius.

Prim-rabin Rafael Shaffer şi cantor
Emanuel Pusztai au organizat cursul,
preşedintele C.E. Bacău, Brif Hainrich,
remarcând atât progresele organizatorice, cât şi pe cele ale învăţăceilor. Printre
tematicile abordate s-au numărat ritualul
de comemorare, ritualul de înhumare şi
cele de Kabalat Şabat, Şaharit şi Musaf
de Şabat. S-a făcut pregătirea rugăciunilor specifice de Roş Haşana şi Yom
Kipur, la aceasta din urmă insistându-se
pe Kol Nidrei.
De intonarea rugăciunilor s-a ocupat
Emanuel Pusztai, cu talentul său vocal
binecunoscut şi cu metode pedagogice
deosebite.
Sâmbătă seara s-a participat la o
frumoasă Havdala şi la un Kiduş Levana
- Sfinţirea lunii noi. Dintre studenţi, s-a făcut remarcat Boris Mor, de la C.E. Arad.
Au fost adresate mulţumiri şi gazdelor
de la CIR. (Brif Hainrich)

colaboratorul lui Ţicu Goldstein, şi citită la
ceremonia de înmormântare de arhitecta
Marina Nicolaev, Carol Iancu îşi exprimă
regretul pentru despărţirea de prietenul
său şi face o biografie a acestuia, aşa
cum l-a cunoscut, din care aflăm: „Ţicu
Goldstein s-a născut la Bucureşti într-o
familie modestă, cu ambii părinţi originari
din Moldova, acesta fiind cazul pentru
foarte mulţi evrei bucureşteni, între cele
două războaie mondiale. Tatăl, Lazăr
Goldstein, a plecat din Huşi şi s-a stabilit de tânăr în capitală unde a lucrat
ca tâmplar, iar mama sa, Surica Tobias,
orfană de mamă, a învăţat croitoria de
la tatăl ei, părăsind deja oraşul natal
Piatra Neamţ la vârsta de 15 ani. Câtva
timp tatăl a avut un atelier în care şi Ţicu
dădea o mână de ajutor, începând de la
vârsta de 10 ani. Neputând plăti impozitele, atelierul tatălui a fost confiscat, iar
familia a trebuit să părăsească o casă
acceptabilă de pe strada Logofăt Tăutu
şi să se mute în două cămăruţe mizere
din strada Negru Vodă. A urmat Şcoala
primară evreiască de băieţi de pe strada
Colonel Orero, unde putea lua masa
gratuit, primind uneori îmbrăcăminte şi
încălţăminte. Admis după examen la
Gimnaziul românesc Regele Ferdinand,
i-a fost însă interzis să studieze acolo
din cauza legislaţiei antisemite impuse
prin Statutul Evreilor din 8 august 1940,
care îi elimina pe profesorii şi elevii evrei
din şcolile româneşti. A putut însă învăţa
la Liceul evreiesc Cultura C, unde a fost
bursier, fiind un elev bun”, scrie Carol
Iancu şi continuă: „A ales să studieze
filozofia, fiind atras de lumea ideilor, iar în

timpul studenţiei, înainte de suprimarea
organizaţiilor evreieşti, a devenit membru al organizaţiei sioniste de orientare
socialistă Haşomer Haţair (Paznicul
tânăr). Ţicu Goldstein a insistat de mai
multe ori asupra faptului, că în niciun CV
al său nu a ascuns acest lucru, ceea ce
i-a provocat multe necazuri în perioada
regimului comunist. Începând din 1955, a
fost repartizat la Radiodifuziune, unde a
lucrat ca redactor al emisiunilor de cultură
timp de 18 ani, până în 1973, când a fost
dat afară. Datorită unei intervenţii, a fost
primit la Institutul de Igienă, unde a lucrat
ca sociolog, pensionându-se în 1989. Din
1980 a fost colaborator la Revista Cultului
Mozaic, şi apoi la Realitatea evreiască,
pe teme iudaice, lucrând de asemenea la
Editura Hasefer, ca traducător specialist
din franceză în română”, mai notează Carol Iancu, făcând în încheiere un portret
al prietenului său, aşa cum l-a cunoscut:
„Pot afirma că ideea centrală a
scrierilor sale a fost demonstrarea «universalismului iudaic», care este şi titlul
unui important volum publicat în 2015,
în care a reunit articole apărute timp de
trei decenii în diferite reviste. În ceea
ce mă priveşte, recunoştinţa mea faţă
de el este motivată nu numai de faptul
că a tradus majoritatea cărţilor mele din
franceză în română dar, mai ales, pentru
prietenia noastră statornică de aproape
trei decenii, pentru care stă mărturie o
corespondenţă care cuprinde peste o
sută de scrisori manuscrise şi zeci de
e-mail-uri, după inventarea internetului.
Cum aş putea defini personalitatea prietenului meu Ţicu Goldstein? El a fost un

reprezentant de elită al «tribului evreiesc»
din România, un distins intelectual evreu
român, care se dorea învestit cu o veritabilă misiune: a face cunoscută bogăţia
spirituală a iudaismului, în general, şi a
iudaismului român, în special. El a fost
toată viaţa un om liber. Nu a fost niciodată membru în partidul comunist, nu a
alergat după onoruri oficiale şi nu a ezitat
să spună, adeseori cu glas tare, anumite
adevăruri care supără. Îndrăgostit şi mare
amator de cărţi – cele două mici camere
ale apartamentului său modest din strada
Atena conţin câteva mii de volume –, el
s-a făcut cunoscut prin vasta sa cultură.
Nu a fost un intelectual închis într-un turn
de fildeş, ci s-a implicat în viaţa cetăţii,
denunţând rasismul şi antisemitismul,
propovăduind prietenia dintre evrei şi
creştini. Un om îndrăgostit de muzica clasică, ca şi distinsa lui soţie Volia König, un
om simplu şi plin de nobleţe sufletească,
care te primea întotdeauna cu zâmbetul
pe buze, un «mensch» în cea mai bună
tradiţie a iudaismului aşchenaz, aşa l-am
cunoscut pe Ticu Goldstein”, conchide
profesorul Carol Iancu.
În finalul ceremoniei, a rostit un cuvânt
de adio fiul regretatului Ţicu Goldstein,
Felix Goldstein:
„Ţin să vă mulţumesc din toată inima
tuturor celor care aţi venit astăzi aici.
Pentru mine este o mare alinare să vă
văd pe toţi. Tot ce pot face eu este să
continui valorile tatălui meu, pentru că
el va fi prezent în fiecare clipă în viaţa
mea, prin tot ceea ce a făcut”, a spus
Felix Goldstein.
GEORGE GÎLEA

Ţicu Goldstein z.l., promotor
în România al filozofiei iudaice moderne

Când l-am cunoscut, în fostul sediu al Revistei Cultului
Mozaic, Ţicu Goldstein z.l. era unul dintre rarii intelectuali evrei
români care aveau curajul să se afişeze într-un loc supravegheat
cu străşnicie de cerberii epocii. Spiritul iconoclast, pasiunea
pentru filozofie, cu precădere iudaică, înzestrările literare erau
vizibile în tot ce scria. A fost prezent, mai bine de 40 de ani,
în paginile revistei, în formă iniţială şi apoi cu titlul Realitatea
Evreiască. Făcea parte din grupul de conferenţiari de succes
aducând publicului, venit la Centrul Cultural Evreiesc, o gură
de aer respirabil în atmosfera sufocantă din anii aceia. După
’90, a colaborat intens cu Editura Hasefer.
Istoria sa personală face parte din istoria evreilor români de
la începutul secolului al XX-lea până în prezent. A trăit dramele
Holocaustului, a suferit consecinţe ale aberantelor legiuiri din
totalitarism. Dar importantă a fost atitudinea demnă în faţa
nedreptăţilor sociale. Demnitate care l-a ajutat să fie, până la
urmă, învingător. După primele clase făcute la o şcoală evreiască bucureşteană a intrat în învăţământul de stat, la gimnaziul
„Regele Ferdinand”, de unde avea să fie exmatriculat în 1940,
din cauza legislaţiei rasiale. A continuat să înveţe la Şcoala
„Malbim”, apoi la Liceul „Cultura”. A fost bursier, fiindcă era
elev bun. Părinţii n-aveau bani de taxe. După 23 august ’44,
Ţicu s-a înscris la Haşomer Haţair. A ales să studieze filozofia.
Când organizaţiile sioniste au fost interzise, convingerile sioniste
i-au adus multe necazuri, mai întâi în facultate, apoi la Radio,
unde era redactor de emisiuni culturale. S-a pus problema să
fie dat afară. A scăpat ca prin urechile acului. N-a acceptat să
fie membru de partid, ceea ce i-a crescut vulnerabilitatea. În
’68 a fost anchetat de Securitate, pe motiv că „a introdus arta
decadentă în Radio”. Era vorba de un album de artă modernă
pe care-l arătase prietenilor. Cât de „prieteni”, s-a văzut! În ’73
a fost transferat la Revista Pompierilor. A refuzat. A reuşit să
intre la Institutul de Igienă, pe post de sociolog. Făcea anchete
şi statistici medicale.
La Revista Cultului Mozaic s-a ocupat de subiecte sensibile.
De pildă, comentariile asupra antiidolatriei în Biblie – tema unui
serial al cărui semnatar era – i-au permis să „bage şopârle”
despre cultul personalităţii, dominant în anii Ceauşescu, mai
ales spre final. În Realitatea Evreiască i-au apărut eseuri despre
Franz Rosenzweig, Jules Isaac, Moses Gaster, André Neher
etc., indicând aceeaşi înclinaţie pentru filozofia iudaică. Dar Ţicu
Goldstein a început să-şi dea măsura abia după ’90, când a tălmăcit în română memoriile fostului şef-rabin din România, între
1940-1947, dr. Alexandru Şafran, apărute la Editura Hasefer,
„Un tăciune smuls flăcărilor”. Faptul are legătură cu un detaliu
biografic semnificativ: în 1932, tânărul rabin Alexandru Şafran
l-a pregătit pentru ceremonia de Bar Miţva. S-a creat atunci o
apropiere sufletească cu ecouri benefice în timp, fostul elev fiind
unul dintre pionierii procesului de readucere a cărturarului de
anvergură europeană în conştiinţa cititorilor români. „A traduce
înseamnă a recrea”, mărturisea, în ’97, Ţicu Goldstein, invitat al
rubricii „Confesiuni esenţiale” din Realitatea Evreiască. „Trebuie

să ai afinitate cu
creatorul originalului. Traducerea cărţii a
constituit pentru
mine o experienţă extraordinară şi m-a
făcut să înţeleg
mai bine ceea
ce am trăit”. Au
urmat alte tălmăciri din opera
doctorului Alexandru Şafran:
„Înţelepciunea
Cabalei”, „Schiţa unei etici religioase iudaice”,
„Etica evreiască şi modernitatea” etc.
O fertilă şi apreciată colaborare cu Editura Hasefer l-a propulsat printre promotorii în România ai unor opere de referinţă
din filozofia iudaică modernă. A fost interesat de opera lui Emmanuel Lévinas, despre care a scris şi în Realitatea Evreiască,
dintre preocupările filozofului evreu francez originar din Lituania
fiind atras de eseurile lui de filozofie iudaică, „Dificila libertate”.
Atent la explorările din unghi mitic, teurgic, mistic ale iudaismului
întreprinse de Moshe Idel, s-a oprit asupra „Misticii mesianice”,
carte apărută în română cu titlul „Mistică şi mesianism”.
Sub îngrijirea sa, a apărut antologia de scrieri din operele
unor importanţi filologi, folclorişti, filozofi, rabini, ziarişti, scriitori
evrei români de la sfârşitul secolului al XIX-lea – prima parte a
secolului XX, „De la Cilibi Moise la Paul Celan” (Hasefer, 1996).
Începând cu traducerea în română a cărţii cunoscutului istoric evreu român francez Carol Iancu, „Emanciparea evreilor
din România (1913-1919)”, Ţicu Goldstein a ajutat ca opera
acestuia, scrisă în franceză, consacrată în bună parte istoriei
evreilor din România, să aibă audienţa binemeritată în ţara
natală, iar autorul ei să fie din ce în ce mai prezent, la figurat
dar şi la propriu, în comunitatea şi în ţara de baştină, cu cele
mai înalte recunoaşteri, până la conferirea titlului de Membru
de Onoare al Academiei Române. O frumoasă prietenie între
creator şi tălmăcitorul său s-a legat de-a lungul acestui aproape
un sfert de veac. Prietenie despre care trebuie vorbit la prezentul continuu.
Cărţile proprii de istorie literară şi filozofie, apărute în ultimii
ani la Hasefer, „Cilibi Moise, un filozof popular”, „Universalismul iudaic”, dar şi haiku-urile, carte-liliput de poezie veritabilă,
tipărită în regie proprie, reconfirmă prevalenţa calităţii asupra
cantităţii şi deschid încă o perspectivă de cercetare a operei lui
Ţicu Goldstein z.l. în posteritate.
IULIA DELEANU
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Rabinul Gaon Efraim Gutman z.t.l., prietenul…

În 1958, a fost nu(Urmare din pag. 24)
mit rabin predicator al
Templului Unirea Sfântă, unde a funcţionat
până în 1961, când a plecat în Israel. După
trecerea în lumea celor drepţi a tatălui său, în
anul 1973, rabinul Efraim Gutman a preluat
conducerea Centrului comunitar din Tel Aviv,
paralel cu activitatea din cadrul Ministerului
Cultelor, unde s-a ocupat cu problemele
sinagogilor din Israel. La Centrul comunitar
se adună zeci şi sute de enoriaşi originari din
România; se ţin cursuri zilnice de Talmud şi
Şulhan Aruh (legi), vin miniştri, deputaţi, profesori universitari ca să conferenţieze despre
cele suferite de evreii originari din România:
Lizkor velo lişkoah – Să ţii minte şi să nu
uiţi. Yad Zikaron şi Federaţia Comunităţilor
Evreieşti din România au ridicat în curtea
Templului Coral din Bucureşti un panou în
amintirea celor 120 de evrei ucişi la Bucureşti,
în ianuarie 1941.
Preşedinţia rabinului Gutman, în toate
instituţiile pe care le-a condus, şi-a pus amprenta pe orice activitate, cuvintele sale de
mângâiere, de încurajare oferă celor ce vin
la acest centru o atmosferă care-i face să se
simtă ca acasă.
Rabinul Efraim Gutman era bine cunoscut ca având o casă deschisă pentru cel ce

doreşte un sfat, pentru cel ce are o bucurie
şi doreşte să-şi serbeze aniversările la acest
centru, dar şi pentru cel căruia i s-a întâmplat
o nenorocire. Era cunoscut ca un om ospitalier. Casa sa oferă o masă de sâmbătă şi de
sărbători multor enoriaşi. De menţionat că ambasadorii României în Israel au venit frecvent
în casa sa şi la Centrul comunitar, în zilele de
sărbătoare, dar şi în zile triste.
Rabinul Efraim Gutman, pentru activitatea
sa intensă, a fost proclamat, în 2002, Cetăţean
de Onoare al oraşului Tel Aviv. A colaborat cu
articole pe teme religioase la săptămânalul
Adevărul, la Revista Cultului Mozaic (19561961), la cotidienele israeliene Ultima Oră,
Viaţa noastră, Jurnalul săptămânii şi la alte
publicaţii sau scrieri în limba română din Israel
sau din Germania (în idiş) precum şi la KOL
ISRAEL, emisiunea în limba română.
A editat, în cadrul Centrului Comunitar,
revista lunară Hatzionut. Întreaga obşte a
alialei române l-a cunoscut şi l-a apreciat şi
azi e îndoliată de această pierdere. Vreau să
sper că activitatea Centrului Comunitar Yad
Zikaron cât şi Sinagoga Rav Zvi Gutman îşi vor
continua activitatea normal, sub conducerea
Rabinului Elhanan Gutman, căci aşa îşi dorea
Gaonul Efraim Gutman z.t.l.
Să se odihnească în linişte şi pace.

A încetat din viaţă, după o grea suferinţă,
prietenul şi colaboratorul nostru Abraham
Francisc (Nelu), vicepreşedintele Comunităţii
Evreilor din Craiova, Oltenia.
Familia Abraham, de origine din Comuna
Panticeu, jud. Cluj, a fost formată din opt persoane, care au suportat ororile perioadei naziste, dar şi ale celei antonesciene şi hortiste.
Bunicii şi sora lui Nelu au ajuns în lagărul de
la Auschwitz şi au fost gazaţi; ceilalţi au ajuns
în lagărele din Transnistria şi au supravieţuit
detenţiei.
Tatăl lui Nelu Abraham, Itzac, întors în ţară,
a ajuns pe tărâmuri oltene, unde a aşteptat
venirea celorlalţi din familie, spre a le oferi un
acoperiş. Cei doi băieţi pe care i-a avut familia
Abraham, Nelu şi Bebe, au trăit în Craiova,
Nelu născându-se în anul 1938.
Familia Abraham, părinţii şi fratele Bebe,
au emigrat în Israel în anul 1973 şi au închis
ochii în Ţara Sfântă. Nelu Abraham, căsătorit
cu Attia (Tita), dintr-o dragoste nemăsurată, a
rămas toată viaţa în Craiova.
Nelu Abraham a lucrat în industria de
construcţii şi, paralel, a fost un susţinător asi
duu al echipei de fotbal „Constructorul” Craiova, club care l-a desemnat pe el preşedinte
şi cu care a întreţinut relaţii de amiciţie toată
viaţa.
Aprecierea deosebită de care Nelu Abraham s-a bucurat din partea conducătorilor
firmelor de construcţii din Craiova, cât şi din
partea celorlalte cluburi de fotbal craiovene,
s-a manifestat şi în ultimul moment, Clubul
„Constructorul” Craiova rugând comunitatea ca maşina mortuară care-l ducea pe
Francisc Abraham pe ultimul drum să se
oprească o clipă în dreptul Stadionului şi
al Clubului.
Soţia sa, Attia Abraham, a fost asistentă
medicală, şefă a Secţiei de Pediatrie a Spitalului Nr.1 din Craiova.
Proaspăt pensionaţi, în urmă cu 15-16
ani, subsemnatul, în calitate de preşedinte
al Comunităţii Evreilor din Craiova, Oltenia
le-am făcut propunerea de a se angaja la
Comunitate, Nelu Abraham deţinând postul
de vicepreşedinte. Apreciam experienţa sa în
domeniul construcţiilor, dar şi în cel sportiv,
cunoşteam felul lui omenos de a fi, prietenos
cu oricine din jurul său, felul cum era primit în
cadrul obştii craiovene.

Putem spune că, pornind de la calităţile lui
de familist, Nelu Abraham a devenit un stâlp al
Comunităţii din Craiova, un om care radia de
veselie şi nu îşi putea face duşmani.
Realizările sale ca vicepreşedinte al
Comunităţii Evreilor din Craiova au fost numeroase şi au fost legate atât de grija faţă
de întreţinerea şi repararea Sinagogii, cât şi
de organizarea sărbătorilor tradiţionale. El a
făcut vizite în toată comunitatea din Oltenia, la
enoriaşi şi asistaţi (Orşova, Severin, Vâlcea,
Corabia, Târgu Jiu, Slatina, Turnu Măgurele),
a supravegheat şi a îngrijit permanent cimi
tirul, vechi de peste 100 de ani şi în care s-a
construit o casă-locuinţă pentru îngrijitor, a
coordonat refacerea unui număr însemnat de
pietre tombale, căzute după cutremurele din
1977 şi 1990. Trebuie amintite colaborarea cu
studenţi ai Facultăţii de Sociologie şi îngrijirea
Monumentului Eroilor căzuţi în Primul Război
Mondial.
Intr-un cuvânt, nu pot acoperi toate faptele
bune făcute de prietenul, „ruda noastră”, Nelu
Abraham până în momentul când a plecat
pe neaşteptate dintre noi, Nelu fiind un mare
iubitor de viaţă, cu planuri multe înainte, un
om de societate, plăcut şi aşteptat peste
ot.
Familia din Israel a venit să fie alături de
noi la momentul despărţirii.
L-au însoţit pe ultimul drum foarte mulţi,
nu numai din Craiova, ci şi din alte localităţi,
personalităţi marcante ale administraţiei publice, presă şi nu numai, arătând cât de puter
nică a fost prietenia dintre evreii comunităţii şi
neevrei, cetăţeni ai Craiovei şi Olteniei.
Aduc mulţumirile mele personale primrabinului Shaffer, lui Rudy Marcovici, lui Silvian
Horn, lui Dan Singer, dar şi preotului ortodox
Marcel Răduţ Selişte, preşedintelui Consiliului
Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, Jandarmeriei
Dolj, generalului de brigadă Florea Constantin,
cotidianului din Oltenia „Cuvîntul Libertăţii”,
manager Mircea Kanzer şi Marga Bulugear, şi
tuturor celorlalţi, atât de mulţi prieteni, colegi,
vecini care au fost prezenţi.
Dumnezeu să ni-l aşeze unde crede că
este locul cel mai frumos, aşa cum el şi-a dorit
să fie aşezat printre cei care i-au fost dragi şi
acum se odihnesc în cimitirul nostru.
Prof. dr. CORNELIU SABETAY
preşedinte C.E. Craiova

Să îţi fie amintirea binecuvântată,
Francisc Abraham!

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
Ana şi Maia fiice, Cela şi Mişu
Schechter, prieteni, deplâng dispariţia fulgerătoare a dr. SANDA MIHAIL
RADNEV la 26 februarie 2019.

Înhumaţi în cimitirele CEB în luna februarie 2019: CUNUCER
GREGORY (Cimitirul Giurgiului); BLĂNARU PERI (Cimitirul
Giurgiului); MANOLIU ANCA-SIMONA (Cimitirul Giurgiului);
DAVID VASILICA (Cimitirul Giurgiului); WALDMAN JEAN
(Cimitirul Filantropia); GOLDSTEIN ŢICU (Cimitirul Giurgiului).

Înhumaţi în cimitirele CEB în luna martie: DAVID BERNARD (Cimitirul Giurgiului); WEISSENBERG
ARNOLD (Cimitirul Giurgiului); FAKLER MARTHA (Cimitirul Giurgiului); SEGAL NELU (Cimitirul Giurgiului).
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Evrei născuţi în luna aprilie
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 învăţătura Talmudului.
Stabilit la Bratslav, 1802, apoi în 1810, la Uman, unde a murit în acelaşi an.
Mormântul lui este loc de pelerinaj.
Simcha Jacobovici – regizor, arheolog, scriitor canadian. Născut în Israel
din părinţi originari din România, 4 aprilie 1953. Autor de cărţi şi producător
de filme asupra istoriei evreieşti antice.
Mircea Săucan – regizor şi prozator. Născut la Paris, 5 aprilie 1928,
revenit cu familia in 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 şcolii de fenomenologie. Decedat
la Freiburg, 1938, respins de regimul nazist.
Maria Banuş – poetă. Născută la Bucureşti, 10 aprilie 1914. Primul
volum, „Ţara fetelor”, 1937. Premiul Herder pentru poezie, 1986. Decedată
la Bucureşti, 1999.
Stefan Heym (Helmut Flieg) – scriitor. Născut la Chemnitz, 10 aprilie
1913, refugiat în SUA,1935-1952. Premiul Ierusalim, 1993. Decedat la Ein
Bokek, Israel, înmormântat la Berlin, 2001.
Tristan Tzara (Samuel Rosenstock) – poet. Născut la Moineşti, 16 aprilie
1896, stabilit în Franţa. Unul dintre întemeietorii dadaismului. Decedat la
Paris, 1963.
Menachem Mendel Schneerson, Lubavitcher Rebbe, cel de al 7-lea lider
al mişcării Chabad-Lubavitch. Născut la Nikolaev, 18 aprilie 1902. Stabilit în
SUA, 1941, a întemeiat o reţea de sinagogi, şcoli, instituţii medicale. Decedat
la New York, 1994.
Rita Levi-Montalcini – neurobiolog. Născută la Torino, 22 aprilie 1909.
Premiul Nobel pentru medicină şi fiziologie, 1986. Senator pe viaţă în Senatul
Italiei. A decedat în 2012.
Barbra Streisand – actriţă de cinema şi cântăreaţă. 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 şi lider al evreimii
franceze. Născut la Nîmes, 30 aprilie 1796. Preşedinte al Consistoriului
Central al Israeliţilor din Franţa, 1834-1880 şi întemeietor al Alianţei Israelite
Universale,1860. Decedat la Paris, 1880.

Evrei decedaţi în luna aprilie
Helena (Chaja) Rubinstein – producătoare de cosmetice şi colecţionară
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 şi
poezii pe teme iudaice. Decedat la New York, 5 aprilie 1997.
Isaac Asimov (Isaak Yudovich Ozimov) – biochimist şi scriitor. Născut la
Petroviki, Rusia, 1920, emigrat cu familia în SUA, 1923. Autor a circa 500 de
cărţi ştiinţifico-fantastice, unele devenite bestsellers. Decedat la New York,
6 aprilie 1992.
Ilarie Voronca (Eduard Marcus) – poet şi eseist. Născut la Brăila, 1903,
stabilit în Franţa, 1933. S-a sinucis la Paris, 8 aprilie 1946.
Primo Levi – scriitor. Născut la Torino, 1919, supravieţuitor al lagărului
de la Auschwitz. Romane şi povestiri referitoare la experienţele sale în Holocaust. S-a sinucis la Torino, 11 aprilie 1987.
Ludwik Lazarus Zamenhof (Leyzer Leyvi Zamengov) – medic şi lingvist.
Născut la Byalistok, 1859. Creator al limbii esperanto. Decedat la Varşovia,
14 aprilie 1917.
Nina Cassian (Renée Annie Cassian Mătăsaru) – poetă. Născută la
Galaţi, 1924, pleacă definitiv în SUA, 1985. A scris şi pe teme evreieşti.
Decedată la New York, 14 aprilie 2014.
Meir A. Halevy (Meir ben Abraham Halevy Hahamu) – rabin şi istoric.
Născut la Piatra Neamţ, 21 martie/3 aprilie 1900. Rabin al Templului Coral
din Bucureşti, autor de studii de istorie. Emigrat în Franţa, 1963, decedat la
Paris, 15 aprilie 1972.
Liviu Librescu – inginer specializat în aerodinamică. Născut la Ploieşti,
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 şi om politic israelian. Născut la Belfast, 1918,
emigrat cu familia în Palestina, 1935. Cel de al 6-lea preşedinte al Statului
Israel, 1983-1993. Decedat la Tel Aviv, 17 aprilie 1997.
Benjamin Disraeli (D’Israeli; 1st Earl of Beaconsfield) – scriitor şi om
politic. Născut la Londra,1804, convertit la anglicanism de tatăl său, 1817.
Prim-ministru al Regatului Unit în trei rânduri, în perioada 1868-1881. A păstrat
legătura cu iudaismul. Decedat în Anglia, 19 aprilie 1881.
Marcel Hermann Iancu (Janco) – pictor şi arhitect. Născut la Bucureşti,
1895, emigrat în Palestina, 1941, stabilit la Ein Hod, 1953. Lider al constructivismului european. Premiul Israel, 1957. Decedat la Ein Hod, Israel,
21 aprilie 1984.
Estée Lauder – producătoare de cosmetice. Născută la Corona, N.Y.,
1906. Întemeietoare a societăţii internaţionale Estée Lauder Companies,1946.
Decedată la New York, 24 aprilie 2004.
Ezer Weizman – general şi om politic israelian. Născut la Tel Aviv,1924.
Ministru al Apărării, 1977-1980 şi cel de al 7-lea preşedinte al Statului Israel,
1993-2000. Decedat la Caesarea, Israel, 24 aprilie 2004.
Moşe Teitelbaum – rabin. Născut la Ujfeherto, Ungaria, 1914, supravieţuitor 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 şi grafician. Născut la Bucureşti, 1881. Membru al Academiei Române, 1955. Decedat la Bucureşti, 25
aprilie 1958.
Ludwig Wittgenstein – filozof. Născut la Viena, 1889. Specialist în logică, epistemologie, filozofia limbajului. Refugiat în Anglia, 1939. Decedat la
Cambridge, 29 aprilie 1951.
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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Mircea
Cornişteanu,
de neoprit!
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Mai poate fi salvată Europa?

Lumea continuă să dea buzna la Breaking news (după
Ultima oră) de la Teatrul de Comedie. Spectacol lăudat pentru calităţile sale
de coroziv pamflet în actualitate, dar şi pentru echilibrul păstrat între scrisul
lui Mihail Sebastian şi sfidările actualităţii.
Mircea Cornişteanu, care a recreat atât de inventiv universul lui Goldoni
şi Molière, Gogol şi Cehov, nu surprinde prin preferinţa sa tenace pentru
comedie. Şi nici prin receptivitatea sa marcată faţă de scrisul autohton, fiind
obsedat, în întreaga sa carieră artistică, de geniul lui Nenea Iancu şi îi datorăm, alături de prima integrală a comediilor pe aceeaşi scenă a Naţionalului
craiovean, repetate reluări, mereu vii şi provocatoare, ale acestor opere.
Atras în mod deosebit şi de dramaturgia interbelică (de la Tudor Muşatescu
la Mircea Ştefănescu), Mircea Cornişteanu a contribuit şi la consacrarea unor
scrieri definitorii ale autorilor contemporani Marin Sorescu, Aurel Baranga
sau Puşi Dinulescu. De data aceasta, ne atrage atenţia (din nou la TNB) o
adaptare după Ion Băieşu, un scriitor care s-a remarcat şi prin piese grave.
Fără a aparţine artileriei grele, „Preşul” rămâne un text tentant prin lumea
pitorească, măruntă a mahalalei populate de urmaşii lui Mitică (şi de umbra
eroilor lui Teodor Mazilu!). O lume de fiinţe fără orizont real, dar vitală şi
acerbă în mizele sale derizorii…
Mi-am spus însă, încă de la premiera absolută cu „Preşul”, că succesul
aproape neverosimil nu se putea datora numai harului Stelei Popescu. În
receptarea acestei piese aparent superficiale se manifesta, dincolo de nevoia
de relaxare, într-un climat social-politic apăsător, şi altceva: satisfacţia de
a simţi, fie şi doar prin aluzii şi fitile, trimiteri la realităţi falsificate, jugulate,
ţinute sub obroc.
Gândiţi-vă, fie şi numai la Filofteia, acea „femeie de serviciu, membră a …”
(eroină parcă „în travesti”), care se erija zi şi noapte, numai ochi şi urechi, în
rolul de paznic al Ordinii Publice; care sesiza, nota, înregistra şi apoi sifonaturna tot ce afla, terorizând astfel… blocul.
Or, urmărind premiera de la Naţional, într-o versiune scenică nouă, veţi
vedea că Mircea Cornişteanu ştie să insinueze cu acuitate corozivă o privire
lucidă, de un sarcasm rece şi percutant. Şi cum el are darul de a trasa punţi
chiar nebănuite între epoci, veţi sesiza cât de viu în actualitate este tabloul
propus: cu bâlciul veleităţilor şi al orgoliilor nejustificate, cu energia hrănită de
obsesia posesiei banului, a „spaţiului locativ”, a învârtelii; cu obsesia de a da
lovitura peste noapte; cu tirania opiniei publice, convertite azi în sloganuri populiste şi taguri ale unor solidarizări interesate; cu procedee ale supravegherii
multiplicate şi upgradate; cu practici „salvatoare” ale delaţiunii; cu obsesia
demersului justiţiar, în forţă şi la vedere (graţie promptitudinii mass-media).
Veţi regăsi darul regizorului de a atrage prin „moneda forte” care este
distribuţia aleasă de el. Să îi numim, alături de Emilia Popescu, pe Marius Rizea, Raluca Petra, Alexandru Bindea, Ovidiu Cuncea, Alexandru Barbu, Irina
Antonie, Tomi Cristin, Tatiana Constantin, Eduard Adam, Monica Davidescu,
Dragoş Ionescu, Erika Băieşu. O mare performanţă rămâne, desigur, hazul
enorm al reproducerii atentatelor la limba română şi la gândirea firească:
recrearea vorbirii specifice semidocţilor, agramaţilor cu ifose, aglomerarea
de locuri comune, „radicale”, neologisme neasimilate, barbarisme stâlcite,
prezumţioase panseuri.
Un triumf al limbajului, verbal şi teatral, ca simbol al inadecvării şi al vidului.
Natalia STANCU

De la Paris au fost lansate, în ultimele
săptămâni, mesaje care atrag atenţia asupra
crizei Uniunii Europene. Pentru Bernard-Henri
Lévy nu a fost o problemă să atragă zeci de
intelectuali de frunte care să se ralieze iniţiativei sale intitulate „Foc în Casa Europei”,
dar pentru preşedintele Macron este mult
mai dificil să găsească susţinători eficienţi ai
apelului său „Pentru o renaştere europeană”.
Este firesc ca demersurile pentru salvarea
Europei să vină de la Paris, dat fiind că tot aici
a fost pronunţată, pe 9 mai 1950, „Declaraţia
Schuman”, care a pus bazele actualei Uniuni
Europene. Pentru a vedea dacă aceasta mai
poate sau nu să fie salvată, să ne amintim
că Robert Schuman, ministrul francez de
externe, spunea că o Comunitate Europeană,
concepută pentru a face imposibil războiul
dintre Franţa şi Germania, nu poate fi construită „dintr-o dată, ca urmare a unui plan
unic”, ci numai prin „realizări concrete care vor
genera în primul rând o solidaritate de fapt”.
În Europa, azi solidaritatea se transformă
tot mai mult în naţionalism cinic, euroscepticism şi izolaţionism, Brexit-ul nefiind decât
expresia „crizei unei Europe care nu a ştiut
cum să răspundă nevoilor de protecţie ale
popoarelor sale în faţa marilor schimbări
ale lumii contemporane”, după cum spunea
Jeremy Hunt, ministrul britanic de externe. În
faţa ameninţării războiului, apărarea a fost,
în 1950, înfiinţarea Comunităţii Europene a
Oţelului şi Cărbunelui. Azi, într-o situaţie cu
totul diferită, generată de pericolul distrugerii
prin implozie a UE, sunt necesare măsuri noi.
Dacă Emmanuel Macron sau alţi lideri europeni vor dori să încerce renaşterea Uniunii,
ar trebui să ţină seama de un alt principiu
formulat de Schuman, şi anume că eforturile
de salvare trebuie să fie proporţionale cu
pericolele care ameninţă. Din imensa complexitate a acestui obiectiv de echilibrare a
riscului cu acţiunea apare şi întrebarea dacă
mai poate fi Uniunea Europeană salvată de
la autodistrugere.
În „dinamitarea” solidarităţii europene,
fitilul a fost aprins de invazia musulmană din
2017, care a dus la exacerbarea naţionalismului şi la exploatarea acestui sentiment
de către politicieni de extremă dreapta (AfD,
Frontul Naţional, La Liga, Partidul Libertăţii,
UKIP şi alţii). Aceştia au fost „ajutaţi” în demersul lor de producerea unui val de atentate care
au izbutit să radicalizeze opinia publică şi să
crească popularitatea partidelor extremiste,

Un monument editorial al spiritului iudaic

Realitatea
cărţii

Nu am pretenţia
de a face teologie iudaică, dar nici nu pot
să-mi ascund entuziasmul în faţa unui
monument de cultură
pe care comunitatea
evreiască din România l-a dăruit tuturor
vorbitorilor de limbă
română, ca şi celor
interesaţi de spiritualitatea evreiască, de
istoria şi tradiţiile po-

porului lui Israel.
Este vorba de volumul Hagada de
Pesah. Legi de cult, comentarii şi tradiţii*, editat în colaborare de Marele Rabin
Menachem Hacohen şi de Baruch Tercatin, bilingv şi cu transliterarea fonetică
a pronunţiei ebraice, apărut în 2018 la
Editura Hasefer.
Cei doi autori nu mai au nevoie de nici
o prezentare. Marele Rabin Menachem
Hacohen este o personalitate cunoscută
pe plan mondial, în teologia iudaică şi nu
numai, şi a îndeplinit între 1997 şi 2011

funcţia de Mare Rabin al comunităţilor
evreieşti din România, după ce în Israel
îndeplinise mai multe funcţii de conducător religios (rabin al Marinei israeliene, al
Mişcării Moşavurilor, al Histadrut-ului) şi
laic (membru în Knesset). Lucrările sale
de teologie iudaică l-au consacrat în întreaga lume evreiască, după cum depune
mărturie cooptarea sa în prestigiosul şi
restrânsul colectiv de editare a Enciclopediei iudaice.
Baruch Tercatin, pe de altă parte, este
un renumit autor, comentator şi traducător
de texte teologice şi de uz cultual, în paralel cu o excepţională carieră de inginer
şi om de afaceri în Israel. Este unul dintre
importanţii ebraişti români contemporani
şi o prezenţă constantă în viaţa editorială
şi publicistică românească.
Hagada de Pesah. Legi de cult,
comentarii şi tradiţii este un adevărat
tezaur de cunoştinţe privind acest text
fundamental al religiei mozaice (şi nu
numai), care este istoria – spusă an de
an la Sederurile de Pesah de către evreii
din întreaga lume – a ieşirii poporului
lui Israel din robia Faraonului. Un text
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deşi nu le sunt imputabile
amintiţilor politicieni şi nu au fost comise de
imigranţi, ci de musulmani care erau cetăţeni
legali ai Franţei, Belgiei, Germaniei şi Marii
Britanii. Principiile fundamentale europene au
trecut astfel printr-o distructivă alchimie care
a transformat valorile în defecte, patriotismul
devenind naţionalism şi libertatea religioasă
– discriminare. Lideri ca Nigel Farage, Ma
rine Le Pen, Matteo Salvini, Viktor Orbán sau
Geert Wilders au fructificat în interes propriu
reacţia popoarelor şi aşa s-a ivit o mortală
Fata Morgana: votul şi lupta antisistem şi
respingerea partidelor tradiţionale, precum
şi euroscepticismul care ameninţă azi UE, în
trena sa răsărind monştri precum antisemitismul violent („antisemitismul ucide din nou
în Franţa”, afirmă Macron) şi xenofobia. Mai
mult, 72% dintre francezi recunosc că antisemitismul din ţara lor a devenit o problemă,
aceeaşi opinie având-o şi 62% dintre britanici
despre propria lor ţară.
Emmanuel Macron a simţit corect pericolul, arătând în apelul său pentru renaşterea
UE că aceasta nu a fost niciodată atât de
necesară şi nici atât de ameninţată. „Replierea naţionalistă nu propune nimic. Este
o respingere fără proiect, dar mai este şi o
capcană pentru întreaga Europă”, a spus
preşedintele Franţei. În apelul său, şeful de
la Elysée a cerut rezistenţă în faţa politicienilor „care exploatează mânia cetăţenilor cu
informaţii false şi fac promisiuni contradictorii”
şi a propus reformarea Spaţiului Schengen
pentru a face faţă imigraţiei. „Cred într-o
Europă care îşi protejează în acelaşi timp valorile şi frontierele”, a spus Macron. Primejdia
nu este numai internă, ci şi externă, Donald
Tusk subliniind că „există forţe externe antieuropene care caută – în mod deschis sau în
secret – să influenţeze alegerile democratice
ale europenilor”.
Avem aşadar un obiectiv, şi anume res
tabilirea „solidarităţii de fapt” în Uniunea
Europeană printr-o acţiune politică urgentă,
concretă şi aptă să întoarcă electoratul de la
opţiunile eurosceptice, extremiste, antisistem,
către valorile UE şi partidele tradiţionale. Din
păcate, aşa cum ne-a prevenit Schuman, asta
„nu se poate face dintr-o dată sau ca urmare
a unui plan unic”. Dar pentru a răspunde
afirmativ întrebării din titlu, renaşterea trebuie
realizată până la alegerile europarlamentare.
Dvs. cu cine aţi vota?
ALX. MARINESCU

fundamental, de fapt, pentru întreaga
umanitate, deoarece ieşirea din robie a
fost un eveniment cu multiple semnificaţii,
de-a lungul timpului.
Ediţia îngrijită de Marele Rabin Menachem Hacohen şi de Baruch Tercatin
este, cu adevărat, o sinteză de teologie,
înţelepciune şi istorie a iudaismului, consemnată în limba română. Ea adună tot
ce trebuie să ştie un evreu (dar şi neevreul interesat de spiritualitate) despre acest
eveniment cu uriaşe semnificaţii şi despre
sensurile sale adânci, de cunoaştere,
etice, de înţelepciune. Totodată, despre
cum trebuie onorată această sărbătoare, despre cum se derulează obiceiurile
legate de ea şi despre explicaţiile tuturor
acestor tradiţii, care marchează viaţa şi
identitatea evreiască din cele mai vechi
timpuri şi până azi. Totul, explicat la un
înalt nivel ştiinţific, dar pe înţelesul tuturor, într-o limbă română care are toată
dulceaţa adevăratei înţelepciuni.
Cartea are o ţinută grafică de excepţie
şi beneficiază, pe lângă cuvintele introductive ale celor doi autori, de câteva eseuri semnate de Aurel Vainer, Răzvan The-
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odorescu, Carol Iancu şi Andrei Marga,
care adaugă o largă interpretare culturală
acestui tezaur al iudaismului românesc şi
îl deschid către toţi cei interesaţi, evrei şi
neevrei deopotrivă. Traducerea textului
ebraic, de asemenea, aparţine cercetătoarei Diana Medan, iar ramele paginilor
sunt semnate de pictorul Shuki Freiman.
Nu pot decât să mă plec, cu admiraţie,
în faţa acestui monument cultural apărut
la prestigioasa Editură Hasefer.
RĂZVAN VONCU

*Menachem Hacohen, Baruch Tercatin – Hagada de Pesah. Legi de cult, comentarii şi tradiţii,
Editura Hasefer, Bucureşti, 2018.
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