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Escaladarea antisemitismului în România

Aurelian Bădulescu  
şi tentaţia unor clişee naziste

Întrebam, în numărul trecut al revistei 
noastre, dacă Bucureştiul are zone libere 
de evrei. Judenfrei, cum se spunea în 
Germania nazistă şi în ţările unde erau 
la putere guverne prohitleriste. Între care, 
din păcate, şi România. Puneam acum 

o lună întrebarea amintită şi revin la ea 
pentru că atunci viceprimarul Capitalei, 
Aurelian Bădulescu, declarase că Lips-
caniul este „o zonă plină de românism”, 
„vascularizată în istoria noastră, a româ-
nilor” (deci, unde un Muzeu al evreilor nu 
şi-ar avea locul), iar Roxana Wring (USR) 
a explicat abţinerea sa şi a colegilor săi de 
partid de la vot prin faptul că un Muzeu al 
Holocaustului ar fi mai potrivit în Cartierul 
evreiesc, nu în plin centrul Bucureştiului.

Dacă lucrurile ar fi rămas aici, situaţia 
ar fi putut reintra în normal, dar Aureli-
an Bădulescu a recidivat şi a anunţat,  
în tr-un interviu pentru revista românească 
Newsweek, că lumea mai bine s-ar potoli 
şi că Radu Ioanid ar trebui „s-o lase mai 
subţire pe scări” cu condamnarea mare-
şalului Ion Antonescu, deoarece amintitul 
viceprimar intenţionează să ia „aprobările 
necesare pentru a face un bust al mare-
şalului Antonescu în Bucureşti”! Şi asta 
pentru că „mareşalul Antonescu face 

parte din istoria României, alături de 
Zelea Codreanu şi de evreii care au fost 
masacraţi şi omorâţi de nazişti”, după 
cum precizează Newsweek. O astfel 
de alăturare a călăilor cu victimele este 
jignitoare nu numai pentru memoria celor 
decedaţi în Holocaust, ci şi pentru întreg 
poporul evreu, oriunde ar trăi. 

Fireşte că au urmat proteste, preşe-
dintele FCER, dr. Aurel Vainer, declarând, 
într-un comunicat, că evreii din România 
şi conducerea Federaţiei îşi exprimă 
„revolta faţă de atitudinile antisemite ale 
lui Aurelian Bădulescu, membru al con-
ducerii Primăriei Generale a Municipiului 
Bucureşti, instituţie care până acum a do-
vedit constant o atitudine de colaborare, 
prietenie şi respect faţă de comunitatea 

Sfârşitul lunii martie şi începutul lui aprilie au adus în România un val de ma-
nifestări antisemite care ridică legitima întrebare dacă ţara noastră va continua să 
fie o insulă de linişte în Europa pentru comunitatea evreiască sau dacă vremurile 
bune apun şi alunecăm pe panta pe care s-au văzut angrenate Franţa, Belgia, Marea 
Britanie şi, mai recent, SUA. Există încă speranţa că astfel de tendinţe pot fi ţinute 
sub control, dar asta numai dacă va exista o atitudine fermă atât din partea autori-
tăţilor, prin urmărirea şi condamnarea în justiţie a celor vinovaţi, cât şi din partea 
populaţiei, prin adoptarea unor poziţii clare de respingere a unor astfel de acte şi 
de delimitare faţă de autorii lor. 

(Continuare în pag. 6)
ALX. MARINESCU

Pe 14 aprilie 1944, cu exact 75 
de ani de ani în urmă, a început 
concentrarea în ghetouri a evreilor 
din Transilvania de Nord. Primii au 
fost evreii din Maramureş, alungaţi 
din propriile locuinţe şi înghesuiţi 
în ghetouri, de multe ori sub cerul 
liber, fără hrană şi lipsiţi de asis-
tenţă medicală elementară, jefuiţi 
de orice bun de valoare ar mai fi 
avut. Din ghetouri au fost deportaţi 
majoritatea la Auschwitz, de unde 
foarte puţini au revenit.

Să le fie amintirea binecuvân-
tată şi să nu se mai întâmple nici-
odată astfel de atrocităţi.

Vom reveni în numărul viitor cu 
relatări de la evenimentele come-
morative organizate în comunită-
ţile evreieşti.

Huşi – distrugeri pe care nu le-ar fi putut pro-
voca nici vântul, nici un beţiv, nici o alunecare 
de teren, așa cum susșin autoritășile locale

73 de morminte au fost vandalizate 
la Cimitirul Evreiesc din Huşi

Reinaugurarea 
Sinagogii din Deva

31 martie 2019
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lunii
aprilie

– Din retrospec-
tiva lunii, ce eve-
niment credeţi că 
merită o atenţie spe-
cială?

– De departe, reinaugurarea Sinago-
gii din Deva, parte din strategia F.C.E.R. 
de punere în valoare a lăcaşurilor de 
cult, semn al prezenţei evreieşti pe 
aceste meleaguri. O festivitate remarca-
bilă prin participare: ministrul pentru Ro-
mânii de Pretudindeni, Natalia Intotero; 
secretarul de stat pentru Culte, Victor 
Opaschi; deputatul Laurenţiu Nistor. O 
renovare în timp record, de numai doi 
ani, a unei sinagogi cu o istorie de 120 
de ani, graţie excelentei colaborări a 
preşedintelui comunităţii, Liviu Lăcătu-
şu, cu F.C.E.R., autorităţile centrale şi 
locale. Sinagoga are elemente specifice 
din construcţie – balconul plasat lon-
gitudinal şi Aron Kodeş-ul pe cealaltă 
latură longitudinală – şi elemente noi, 
realizate acum: dotarea cu vitralii şi 
bima mobilă, pentru a se asigura un 
spaţiu mai generos acţiunilor culturale. 
O notă aparte: spectacolul, coordonat 
de directorul MEFALE, Silvian Horn, în 
care au fost aplaudaţi klezmerii orădeni 
de la Hakeshet, clujeni de la Mazal Tov, 
Corul bărbătesc al Templului Coral, 
soprana Carmen Muşat.

– Aţi participat la Bereşit 18 - Alba 
Iulia. Ce noutăţi aţi constatat?

– Accentul special pe comunitate. În 
intervenţia mea, la Limmud, am făcut 
istoricul Federaţiei, din 1936, când a 
fost înfiinţat F.U.C.E.R., am marcat mo-
mentul 1948, când a devenit F.C.E.R., 
am făcut o sinteză a vieţii comunitare de 
azi. La masa rotundă au vorbit despre 
preocupările lor preşedinţii comunităţilor 
din Oradea, Arad, Timişoara, Zalău, 
Sighet, Alba Iulia – Felix Koppelmann, 
Ionel Schlesinger, Luciana Friedmann, 
Dan Has, David Lieberman, Lia Borza. 
O concluzie a acestui Bereşit, cu peste 
300 de participanţi: viaţa comunitară ac-
tuală din România să fie temă centrală 
pentru ediţiile viitoare.

– Ce se face pe plan cultural în 
comunităţi?

– Am să mă refer la cele mai recente 
lansări de carte la care am participat: 
„Şalom, Israel!” de Claudia Motea, la 
Braşov; „O istorie a evreilor din Galaţi” 
de Lucian Zeev Herşcovici şi Violeta 
Ionescu, la Galaţi. Prima – un volum 
de poezie şi proză lansat, cu impli-
carea CE Braşov, la Târgul de Carte 
şi Muzică, ediţia a 16-a, organizat de 
Editura Libris. Cea de-a doua – un prilej 
de a revedea Sinagoga Meseriaşilor, 
o bijuterie arhitecturală şi funcţională, 
însufleţită prin prezenţa a peste 300 
de participanţi, reatestare a principiului 
„prin cunoaştere reciprocă la recunoaş-
tere reciprocă”.

– Pe care din deciziile recentei reuni-
uni a Comitetului Director le consideraţi 
notabile? 

– Validarea rezultatului alegerilor 
pentru conducerea  CE Cluj; solicitările 
privind: constituirea unui Comitet per-
manent pentru realizarea unui calen-
dar coordonat al activităţilor F.C.E.R.; 
intensificarea acţiunilor de marketing 
vizând ocuparea în totalitate a celui 
de-al doilea etaj şi, cu o contribuţie a be-
neficiarilor, utilizarea, parţial, a primului 
etaj de la Căminul Rosen, din Bucureşti; 
constituirea unui Comitet al Grădiniţei 
Gan Eden-Uri, urmărind respectarea 
Protocolului de colaborare între grădi-

niţă şi F.C.E.R., Joint; realizarea unui 
parteneriat cu Muzeul Municipiului 
Bucureşti; validarea Protocolului de co-
laborare cu Institutul de Studii Avansate 
pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului.

– Aţi primit vizite importante în acest 
răstimp?

– Am avut o întrevedere la sediul 
Federaţiei cu o delegaţie a Ambasadei 
SUA la Bucureşti, condusă de Darrin J. 
Kowitz, pe tema procesului de restituire 
a proprietăţilor evreieşti comunitare pre-
luate abuziv de regimurile totalitare din 
România. Ca preşedinte al F.C.E.R. şi 
– prin conducere rotitativă – preşedinte 
al Fundaţiei „Caritatea”, am transmis 
mulţumiri E.S. Hans Klemm, ambasa-
dorul SUA, pentru sprijinirea acestui 
proces. Am prezentat evoluţii la zi, 
insistând asupra Legii recent adoptate 
de Parlamentul României, la iniţiativa 
deputatului Silviu Vexler, privind decla-
sificarea hotărârilor clasificate adoptate 
şi a documentelor clasificate primite, 
realizate sau transmise de Consiliul 
de Miniştri, Consiliul de Cabinet sau 
Consiliul de Stat în perioada 1938-1989, 
depozitate la Arhivele Naţionale ale 
României şi în Arhiva Secretariatului 
General al Guvernului, referitoare la 
comunităţile evreieşti. Legea asigură 
accesul mult mai extins la documente, 
deblocând solicitări de restituire făcute 
de Fundaţia „Caritatea”. În aceeaşi 
ordine de idei, am amintit predarea 
completă a Arhivei referitoare la evrei, 
din perioada 1900-1948, existente la 
MAE, către F.C.E.R. şi Institutul Yad 
Vashem din Ierusalim.  

– Credeţi că manifestările antisemite 
din ultima vreme, din România, sunt 
forme de extindere şi la noi a acestui 
fenomen din ţările vestice în Est?

– Federaţia a tras un semnal de 
alarmă. În comunicatul de presă am 
trecut în revistă afirmaţiile antisemite ale 
viceprimarului Capitalei, Aurelian Bădu-
lescu, vandalizarea cimitirului evreiesc 
din Huşi, introducerea unei întrebări 
despre Hitler într-un concurs „de cultură 
generală”, iniţiat de Firma RoStar pentru 
promovarea produselor sale; amplasa-
rea inscripţiei de la Ausch witz „Munca 
te eliberează” la intrarea unei societăţi 
din Prahova; vandalizarea Sinagogii din 
Sighet. Totodată, am men ţionat apeluri-
le preşedintelui Klaus Iohannis, al pre-
mierului Viorica Dăncilă, al Ambasadei 
SUA şi al PNL pentru sancţionarea celor 
responsabili. Furtul Aron Kodeş-ului de 
la Sinagoga din Siret şi vandalizarea 
cimitirului evreiesc din acelaşi oraş 
au fost la fel de preocupante pentru 
F.C.E.R. Sperăm ca vinovaţii să fie 
prinşi şi deferiţi justiţiei.

– La ce lucraţi în prezent?
– În centrul atenţiei sunt Seder-ul de 

Pesah; reuniunile Consiliului de Condu-
cere şi  Adunării Generale a F.C.E.R.; 
comemorarea victimelor din Trenurile 
Morţii - Pogromul din Iaşi, 1941, la 
staţia terminus, Călăraşi; simpozionul 
„Constantin Karadja şi salvarea evreilor 
români din Europa în anii Holocaustu-
lui”; reinaugurarea Muzeului de Istorie 
a Evreilor din România la Templul „Uni-
rea Sfântă”; dezbaterea „Emanciparea 
evreilor români după Primul Război 
Mondial”; matineul duminical „Şalom, 
Israel!”; masa rotundă „Relaţiile diplo-
matice neîntrerupte România – Israel”; 
Şavuot. 

IULIA DELEANU

Viaţa F.C.E.R. îşi urmează 
cursul, în pofida  

unor puseuri antisemite
Interviu cu preşedintele F.C.E.R, dr. Aurel Vainer 
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REuNIuNEA Consiliului de Conducere 
şi a Adunării Generale a FCER-CM

Silviu Vexler aduce în atenţia  
lui Klaus Iohannis evenimentele 

antisemite din România

Benjamin Netanyahu,  
cel mai longeviv premier israelian 

În zilele de 23 şi 24 aprilie 2019, la 
Sinagoga Mare din Bucureşti se vor des-
făşura lucrările Consiliului de Conducere 
şi Adunării Generale a FCER-CM. Pe 
agenda celor două organe de conducere 
vor figura următoarele subiecte:

• Prezentare de sinteză a activităţii 
FCER-CM în perioada aprilie 2018 - mar-
tie 2019.

• Rezultatele financiar-contabile ale 
FCER-CM pe anul 2018. Execuţia bugeta-
ră şi bilanţul anual. Raportul Auditorului Ex-
tern pe anul 2018. Dezbateri şi aprobare.

• Bugetul de venituri şi cheltuieli al 
FCER-CM pe anul 2019 (Proiect). Dez-
bateri şi aprobare.

• Activitatea de asistenţă socială şi 
medicală – informare la zi.

• Informare la zi a situaţiei cimitirelor 
şi sinagogilor din România. 

• Propunere de program de clarificare 

a statutului juridic al dreptului de pro-
prietate asupra acestora şi alte măsuri 
necesare. 

• Îmbunătăţirea valorificării patrimoniu-
lui imobiliar economic al FCER-CM. Anali-
ză preliminară a situaţiei la 31.12.2018 şi 
propuneri de măsuri. Dezbateri.

• Propuneri de modificări la Regula-
mentele şi la Organigrama FCER-CM. 
Dezbateri şi aprobare.

• Informarea deputatului FCER-CM 
privind activitatea în Parlamentul Români-
ei, în perioada aprilie 2018 - martie 2019.

• Informare la zi privind Programele 
Evreieşti şi activităţile JCC-urilor la nivel 
naţional. 

• Actualitatea vieţii comunitare evre-
ieşti. Dezbateri.

• Concluzii şi hotărâri.
Vom reveni cu detalii despre dezbateri 

şi hotărârile adoptate în numărul viitor al 
revistei noastre.

Deputatul Silviu Vexler, care reprezintă 
comunitatea evreiască din România în 
Parlament, prezent joi la Cotroceni, la 
consultările cu preşedintele Klaus Ioha-
nnis, l-a informat pe şeful statului despre 
intensificarea incidentelor care vizează 
comunitatea evreiască.

„Subiectul principal a fost actul anti-
semit de distrugere a cimitirului evreiesc 
din Huşi şi, în fapt, o serie de evenimente 
care s-au întâmplat în ultima perioadă”, 
informează Agerpres. Deputatul a spus că 
au avut loc deja „opt sau nouă incidente 
în nu mai mult de două săptămâni, care 
au avut drept ţintă comunitatea şi evreii 
din România. Este o situaţie care, în mod 
evident, a produs o îngrijorare deosebită 
în rândul comunităţii pe care o reprezint 
în Parlament şi, chiar dacă nu acesta a 
fost subiectul consultărilor, am dorit să 
menţionez situaţia, motivele pentru care 
ne îngrijorează atât de mult şi, în fapt, 
ceea ce înseamnă că într-o perioadă 
atât de scurtă de timp au avut loc aceste 
incidente, în condiţiile în care întotdeauna 
ne-am mândrit cu faptul că România a fost 
ocolită de manifestări antisemite care, din 
păcate, au devenit normă în ţările din jurul 
României”.

Cu acelaşi prilej, SiIviu Vexler a făcut 
apel şi la mass-media să modereze mai 

atent comentariile care sunt postate pe 
paginile lor de internet, având în vedere că 
unele dintre acestea au caracter antisemit.

„Pentru că mass-media este prezentă, 
vă adresez o rugăminte. În general, pe 
paginile de internet ale tuturor instituţiilor 
de mass-media din România, mai ales 
când este postat un material care are 
legătură cu comunităţile evreieşti sau cu 
Statul Israel, comentariile sunt absolut 
înfiorătoare. Dacă aş spune că multe 
dintre ele au un conţinut antisemit, ar fi 
mult prea puţin. E, efectiv, înfricoşător 
ceea ce se poate citi în aceste secţiuni 
de comentarii”, a declarat Silviu Vexler, 
conform sursei citate. (A.M.)

Alegerile legislative anticipate din 
Israel au dat câştig de cauză lui Benja-
min Netanyahu şi partidului său, Likud. 
După numărarea tuturor voturilor, Likud 
a câştigat 36 de mandate – cel mai mare 
număr  realizat vreodată de formaţiunea 
politică a premierului. Marele rival Benny 
Ganz şi partidul Alb-Albastru au obţinut 
35 de mandate. Deşi aproape la egalitate, 
Netanyahu va fi însărcinat cu formarea gu-
vernului deoarece el are aliaţi cu ajutorul 
cărora va putea dispune de majoritate în 
Knesset. Se pare că raportul dintre blocul 
de dreapta şi cel de centru-stânga va fi de 
65 la 55. Ca şi în celelalte mandate, coa-
liţia va fi formată din partidele de dreapta, 
extremă-dreapta şi ultrareligioase (Shass, 
Iudaismul Unit al Torei, Uniunea Partidelor 
din Aripa Dreaptă şi Israel Beytenu), dar 
Netanyahu speră că va exista poate şi o 
disidenţă din partea cealaltă, pentru a-şi 
asigura şi mai multe locuri în parlament. 

Preşedintele Rivlin însărcinează cu 
formarea guvernului persoana recoman-
dată de cele mai multe partide parlamen-
tare şi acesta este Netanyahu.

În pofida unor obstacole care  i-ar fi pu-
tut afecta şansele de realegere, respectiv 
acuzaţiile de corupţie formulate de procu-
rorul general al Israelului, Netanyahu a 

reuşit performanţa de a obţine mai multe 
locuri ca niciodată. Astfel, el îşi va începe 
cel de-al cincilea mandat, depăşindu-l ca 
longevitate pe părintele Statului Israel, 
David ben Gurion.

Chiar dacă nu a putut câştiga, rezulta-
tul generalului în rezervă Benny Ganz (de 
origine română) este remarcabil, ţinând 
cont că este vorba de un partid format cu 
trei luni în urmă. Este un indiciu că o parte 
a societăţii israeliene ar dori o schimbare, 
cel puţin de imagine, cuvântul de ordine 
al campaniei lui Ganz fiind „Destul cu Ne-
tanyahu”. Potrivit analiştilor, ca orientare 
şi idei, cele două formaţiuni nu se deo-
sebesc foarte mult, de aceea prin diferite 
medii politice s-a lansat şi ideea formării 
unui guvern de unitate naţională. Oricum, 
Yair Lapid, unul dintre liderii alb-albaştrilor, 
a mai făcut parte din guvernul Netanyahu.

În obţinerea victoriei, premierul a avut 
un atu în plus – excelentele relaţii pe care 
le întreţine cu preşedintele Donald Trump. 
O serie de măsuri, ca recunoaşterea 
Ieru salimului drept capitală a Israelului şi 
mutarea Ambasadei americane sau recu-
noaşterea suveranităţii israeliene a Înăl-
ţimilor Golan, toate acestea au constituit  

(Continuare în pag. 17)
EVA GALAMBOS

Preşedintele Klaus 
Iohannis, dând mâna 
cu deputatul S. Vexler
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După 60 de ani în care a ajuns într-o 
stare avansată de degradare, Sinagoga 
din Deva a revenit, recent, la viaţă. Mo-
mentul reinaugurării sale a fost unul 
festiv, onorat de reprezentanţii Guvernu-
lui, Parlamentului României, ai FCER, 
autorităţilor locale, reprezentanţelor 
diplomatice şi cultelor. Salvarea fiecărei 
sinagogi este un moment simbolic, care 
aminteşte, pe de o parte, de continuitatea 
acestui popor greu încercat în istorie şi, 
pe de altă parte, de legătura puternică 
dintre evreime şi aceste meleaguri 

româneşti, pe care reprezentanţii acestei 
etnii le-au îmbrăţişat mereu cu loialitate. 

Prezenţa masivă a preşedinţilor de 
comunităţi evreieşti, ing. Felix Koppel-
mann (Oradea) – care a şi contribuit la 
realizarea ritualului religios de reinau-
gurare a sinagogii, ing. Paul Schwartz 
(Bucureşti), ing. Ionel Schlesinger (Arad),   
Lucian Ionescu (Constanţa), dr. Lucia-
na Friedmann (Timişoara), ing. Valer 
Plugaru (Braşov), ing. Ivan Bloch (Lugoj), 
ing. Lia Borza (Alba Iulia), prof. Robert 
Schwartz (Cluj Napoca), Florin Schwartz 
(Caransebeş), ing. David Libermann 
(Sighetu Marmaţiei). O personalitate 
importantă prezentă la eveniment a fost 
directorul DASM, Rudy Marcovici, cel 
care se ocupă, în mod direct, de imple-
mentarea tuturor proiectelor de renovare 
a sinagogilor.

Preşedintele comunităţii din Deva, 
Li viu Lăcă tuşu, spunea în debutul mani-
festării că principala sa preocupare, încă 
de la preluarea mandatului, a fost să vadă 
această sinagogă refăcută şi că acesta 
este un moment aşteptat, de mare bucu-
rie. Dr. Aurel Vainer, preşedintele FCER, 
şi alţi membri ai conducerii Federaţiei au 
iniţiat şi au făcut eforturi imense pentru un 
program sistematic de renovare, tradus 
azi prin 21 de sinagogi care au revenit la 
viaţă, după ce s-au confruntat cu aban-
donul şi degradarea fizică.

Emoţionantă pentru cei prezenţi a 
fost tăierea panglicii edificiului, dar şi 
mai plină de semnificaţie a fost aşezarea 
mezuzei „pe usciorii” lăcaşului de cult. 
„Sufletul acestei sinagogi este introdus 
acum, când este reaşezată Tora în Aron 
HaKodeş”, spunea prim-rabinul Shaffer, 
aducând Sulurile Sfinte. După foarte 
mulţi ani, în această sinagogă au răsunat 
şi rugăciunile pentru România şi Statul 
Israel, în intonarea prim-rabinului Ra-
fael Shaffer şi a directorului JDC pentru 
România, Israel Sabag.

Programul extrem de amplu al inau-
gurării a fost pigmentat muzical de 
formaţia corală de bărbaţi a Templului 

Coral, de soprana Carla Muşat şi de 
excepţionala HaKeshet Klezmer Band 
din Oradea. 

Preşedintele FCER, dr. Aurel Vainer, 
a vorbit cu deosebită emoţie despre 
faptul că a regăsit un „oraş frumos, 
modern, cochet, care i-a ajuns la suflet” 
şi o sinagogă care i-a depăşit aşteptările 
prin frumuseţea pe care a dobândit-o, 
renăscând efectiv din ruină. „Lăcaş de 
rugăciune, de întâlnire şi de adunare” – 
aceste trei caracteristici le are sinagoga, 
aşa cum spunea domnia-sa, ea fiind 
centrul vieţii comunitare, iar renaşterea 
ei fiind, implicit, o renaştere a comunităţii. 
„Non multa sed multum”, cita preşedintele 
Vainer cunoscutul proverb latin, referin-
du-se la numărul redus al evreilor ce mai 
sunt azi în România, cu accent, însă, pe 
calitatea lor umană, pe loialitatea faţă 
de pământurile natale şi dorinţa de a 
continua să trăiască pe aceste meleaguri. 
„De la Congresul din 2005, am realizat 
renovarea a 21 de sinagogi dintre cele 
86. Am avut sprijin dintru început de la 
Liviu Dragnea, la acea vreme ministru 
al Dezvoltării”, mai spunea preşedintele 
FCER, apreciindu-i pe aceia care nu 
au uitat patrimoniul sacru evreiesc din 
această ţară.

Deputatul Laurenţiu Nistor i-a felicitat, 
cu entuziasm, atât pe Aurel Vainer pentru 
această mare realizare, cât şi pe mai 
tânărul şi inimosul coleg Silviu Vexler, şi 

i-a asigurat de sprijinul său în întreaga 
activitate viitoare.

Mulţi vorbitori au făcut o referire spe-
cială la o personalitate care se remarcă 
prin cultură, distincţie, compasiune şi 
înţelegere pentru semeni, secretarul 
de stat Victor Opaschi. În cuvântul 
său, acesta spunea: „Fiecare sinagogă 
renovată, renăscută este, deopotrivă, o 
formă de recunoaştere şi de afirmare a 
contribuţiei evreilor la cultura română, 
o formă de punere în valoare a unui 
patrimoniu material şi spiritual comun 
românilor şi evreilor şi, totodată, un 
semn de încredere în prezentul şi viitorul 
comunităţii evreieşti din România”. Impli-
cat în buna înţelegere dintre diferitele etnii 
şi culte, domnia-sa a mai adăugat: „Iden-
titatea noastră s-a format în şi prin întâl-
nirea şi dialogul dintre culturi, aducând 
laolaltă români, maghiari, evrei, germani 
şi atâtea alte naţionalităţi într-o singură 
comunitate cu vocaţie europeană. Într-o 
lume în care formele de fundamentalism, 
de extre mism, dar şi de antisemitism 
înregistrează cote tot mai îngrijorătoare, 
avem nevoie, pentru păstrarea şi culti-
varea memoriei, de asemenea mărturii 
vii, palpabile ale bunei convieţuiri dintre 
diferitele etnii, neamuri şi religii”.

Iar, ca o concluzie, foarte importantă 
în zilele noastre, adăuga: „În confruntarea 
cu analfabetismul religios şi cu o cultură 
media care privilegiază mai degrabă 
vocile marginale, extreme şi ideile luate 
de-a gata, este important ca atât statul, 
cât şi comunităţile să ofere ge ne raţiilor 
pre zente şi vii toare o ade vărată peda-
gogie a pluralismului, a bunei con vieţuiri 
înăuntrul comunităţilor. Numai o aseme-
nea abordare poate oferi, pe termen lung, 
garanţia păstrării valorilor fundamentale 
ale societăţilor europene: libertatea, soli-
daritatea şi pluralismul”.

Ministrul pentru Românii de Pretutin-
deni, Natalia Elena Intotero, a adus, cu 
prilejul inaugurării, salutul său personal 
şi a dat citire mesajului prim-ministrului 
Viorica Dăncilă. „România este ferm 
angajată în combaterea antisemitis-
mului, precum şi a tuturor formelor de 
intoleranţă, discriminare, discursuri şi 
crime generate de atitudini xenofobe. 
Principiile fundamentale ale societăţilor 
democratice au ca bază respectarea şi 
promovarea drepturilor şi libertăţilor fun-
damentale ale omului”, spunea domnia-
sa. În mesajul trimis, premierul s-a referit 
la numeroasele programe de combatere 
a antisemitismului iniţiate de România 
din momentul în care i-a revenit condu-
cerea Consiliului U.E., şi la relaţiile spe-
ciale cu Israelul şi, mai ales, cu populaţia 
israeliană cu origini româneşti.

Prin legile iniţiate şi acţiunile între-
prinse pentru păstrarea demnităţii evre-
imii din România, deputatul Silviu Vexler 
se remarcă prin iubire pentru semeni 
şi umanism. „În urmă cu mulţi ani am 
văzut o clădire care plângea. Domnul 
rabin spunea că acum s-a întors sufletul 
acesteia, dar el era aici, însă mai greu 
de găsit. Sufletul nu poate funcţiona fără 
inimă şi nici inima fără suflet. Iar inima 
acestei si nagogi, a oricărei sinagogi, 
sunt oamenii. O sinagogă trăieşte cu 
adevărat atunci când este vie şi poate să 
împărtăşească bucurie. Eu vă doresc să 
menţineţi această sinagogă vie. Ea arată 
azi absolut superb şi mi-aş dori să ne 
bucurăm împreună cât mai des, dacă s-ar 
putea în fiecare zi”, spunea reprezentan-
tul evreilor în Parlamentul României. El 
le-a mulţumit tuturor ofici alităţilor care au 
dedicat timp şi energie pentru a participa 
la acest eveniment special.

Directorul JDC pentru România, Is-
rael Sabag, un important susţinător al 
vieţii evreieşti din România, s-a referit 
la binecuvântata muncă depusă de 
conducerea FCER, cu o importantă 
susţinere guvernamentală, pentru re-
darea demnităţii edificiilor evreieşti din 
această ţară. „Ceea ce s-a întâmplat în 
ultimii 15 ani în această ţară este ex-
traordinar. Atât de multe sinagogi, atâtea 
Case ale lui Dumnezeu au fost renovate 
şi s-a adus demnitate evreilor trăitori 
aici. Îmi aduc aminte cum arăta această 
sinagogă; este incredibilă transformarea 
ei!”, consideră acesta.

Ovidiu Bă nescu, 
vice pre şedintele 
F.C.E.R., şi-a mani-
festat bucuria de 
a fi parte a aces-
te i  echipe care 
înfăptuieşte ceea 
ce inspirat a numit 
„proiectul de aur al 
renovării sinago-
gilor din România”. 
Contribuţia sa la 
fiecare etapă este 
esenţială.

„În drumurile pe care le-am făcut în 
ţară, aici am văzut odinioară o adevărată 
ruină. Este extraordinar ce s-a realizat 
aici! Un element special al acestei 
sinagogi este că balconul este plasat 
longitudinal, iar Aron HaKodeş este pe 
cealaltă latură longitudinală. Acest lu-

cru este special şi doar aici l-am văzut. 
Aşa cum aţi afirmat, urmează Sinagoga 
din Timişoara, dar şi cele din Hârlău şi 
Focşani, în acest „program de aur de 
restaurare a sinagogilor. Tânărul pe care 
l-am votat cu amândouă mâinile, depu-
tatul Silviu Vexler, continuă programul 
preşedintelui Aurel Vainer şi a reuşit să 
obţină extrem de multe pentru populaţia 
evreiască, inclusiv câteva importante legi 
specifice”, afirma domnia-sa.

La rândul său, prefectul judeţului 
Hunedoara, Fabius-Tiberiu Kiszely, a 
subliniat nevoia de valorizare reciprocă, 
un important şi esenţial pas pentru bună 
înţelegere şi pace stabilă. El a salutat 
asistenţa cu tradiţionala urare evreiască 
Şalom - Pace, considerând că acesta 
este cel mai important deziderat al zilelor 
noastre.

Primarul Florian Oancea a făcut o 
scurtă istorie a evreilor din Deva, evocând 
trecutul acestui edificiu şi contribuţia 
evreiască la dezvoltarea acestui oraş. 
Domnia-sa vorbea despre o comunitate 
care avea odinioară 900 de membri. 
„Sinagoga va putea găzdui evenimente 
concertistice, muzeale şi expoziţionale. 
La marile evenimente, evreii se vor 
putea ruga în acest edificiu. Sinagoga a 
renăscut azi şi, odată cu ea, comunitatea 
dumneavoastră”, spunea el.

Consulul german Hans Erich Tischler 
s-a arătat recunoscător pentru şansa de 
a participa la un asemenea eveniment. El 
s-a referit la importanţa păstrării acestor 
lăcaşuri de cult, care au aparţinut unei 
comunităţi greu încercate în decursul 
istoriei.

O opinie avizată, de istoric care a 
cercetat îndeaproape această regiune, 
a exprimat dr. Victor Neumann, care a 
oferit în dar cartea sa referitoare la istoria 
evreimii din România.

Maestru de ceremonii al întregului 
eveniment, Silvian Horn, directorul 
Departamentului MEFALE al FCER, 
este un mare promotor al activităţii 
artistice a Federaţiei şi a încheiat pro-
gramul cu muzica excepţionalei Formaţii 
Klezmer HaKeshet din Oradea, un me-
saj de speranţă pentru viitorul acestei 
comunităţi. 

LUCIANA FRIEDMANN

Muzică evreiască, fast şi emoţie la reinaugurarea Sinagogii din Deva

Ovidiu Bănescu (stg.), Liviu Lăcătuşu şi 
Israel Sabag tăind panglica inaugurală

Prim-rabinii Shraya Kav (prim-plan) 
şi Rafael Shaffer citind din Tora

F. Koppelmann şi cantorul E. Pusztai

Dezvelirea plăcii memoriale 
de la intrarea în sinagogă

Liviu Lăcătuşu,  
preşedintele C.E. Deva



4  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 536-537 (1336-1337) - 1 – 30 Aprilie 2019

Ceremonia de deschidere
Ceremonia de deschidere şi sesiunea 

plenară au avut loc la Sinagoga din Alba 
Iulia. Adrian Gueron, directorul JCC Bu-
cureşti, a adresat un cuvânt de bun-venit 
tuturor celor prezenţi, amintind despre 
diferitele evenimente inaugurale pe care 
Sinagoga din Alba Iulia le-a găzduit în 
trecutul apropiat. 

Lia Borza, preşedinta Comunităţii 
Evreilor din Alba Iulia şi, totodată, gazda 
acestui eveniment, a menţionat că aceas-
ta este prima ediţie Bereshit care are loc 
la Alba Iulia şi s-a arătat încrezătoare că 
toate eforturile pentru renovarea sinago-
gii au fost binemeritate. Ea a afirmat că 
un astfel de eveniment are atât menirea 
de a-i apropia pe membrii comunităţii, 
facilitând dialogul între cei care încă nu se 
cunosc, cât şi de a-i ajuta să acumuleze 
cunoştinţe într-un cadru plăcut. 

Viceprimarul municipiului Alba Iulia, 
Gabriel Pleşa, a urat un călduros bun-
venit la Alba Iulia tuturor invitaţilor. El a 
evidenţiat importanţa pentru oraş a unei 
comunităţi evreieşti active, în pofida tra-
gediei Holocaustului. Edilul şi-a exprimat 
dorinţa unei bune colaborări atât în plan 
instituţional, cât şi uman, evocând mo-
mentele importante din viaţa comunităţii 
la care a participat. De asemenea, el a 
transmis un cuvânt de salut din partea 
primarului oraşului Alba Iulia, Mircea 
Gheorghe Hava, precum şi din partea 
preşedintelui Consiliului Judeţean, Ion 
Dumitrel. 

În cuvântul său, Marcela Daramuş, in-
spector general în cadrul Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Alba, a apreciat că este 
foarte important să identificăm elementul 
care ne uneşte – Pacea. „Copiii noştri au 
de învăţat din ceea ce dvs. aţi fost şi sun-
teţi. (...) Istoria şi greutăţile nu le putem 
şterge, dar le putem arăta copiilor noştri 
că dvs. aţi suferit şi aveţi ceva de spus 
pentru totdeauna”, a afirmat ea, urându-le 
bun-venit în oraş invitaţilor. 

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vai-
ner, a evocat atmosfera extraordinară 
de la această ediţie, remarcând prezenţa 
constantă a membrilor diferitelor comuni-
tăţi din întreaga ţară la Bereshit. Vorbind 
despre semnificaţia termenului – început, 
geneză – el a precizat că evreii sunt un 
popor care nu îşi uită nici ţara în care 
trăiesc, nici patria ancestrală – Israel. 
De asemenea, vorbitorul a precizat că 
alegerea destinaţiei acestei ediţii a fost 
una inspirată, mulţumind atât autorităţilor 
locale, cât şi preşedintei C.E. Alba Iulia, 
Lia Borza. În ceea ce priveşte actualitatea 
israeliană, liderul F.C.E.R. a vorbit despre 
Knesset şi numărul membrilor săi – 120. 
El a menţionat că Israelul este un model 
de democraţie, iar instituţiile statului 
funcţionează respectând acest principiu. 
Dr. Aurel Vainer a afirmat că programul 
Bereshit are menirea de a îmbogăţi viaţa 
comunitară din România şi că se declară 
un susţinător al acestuia, ca rezultat al 
colaborării excelente dintre F.C.E.R. şi 
JOINT, reprezentat în România de direc-
torul Israel Sabag. 

Directorul JOINT România, Israel 
Sabag, a reiterat importanţa comunităţii 
– tema centrală a acestei ediţii Bere-
shit – graţie căreia pot avea loc astfel de 
evenimente care implică prezenţa unui 
număr important de participanţi. De la o 
comunitate la alta, Bereshit reprezintă 
un succes continuu. Fără comunitate, a 
arătat vorbitorul, astfel de programe ar fi 
imposibil de realizat. Cu acest prilej, el 
le-a mulţumit preşedinţilor de comunităţi 
prezenţi la această ediţie a Bereshit. De 
asemenea, vorbitorul i-a prezentat pe cei 
care urmau să le ţină prelegeri participan-
ţilor, mulţumindu-le pentru efortul de a fi 
prezenţi în România. 

În cadrul sesiunii plenare, desfăşurate 
cu prilejul deschiderii oficiale, dr. Tamar 
Salmon a ţinut o prelegere despre istoria 
comunităţilor şi momentele incipiente 
ale acestora, încă din Evul Mediu. Un 
exemplu elocvent este cel al Babiloniei, 
care concentra o comunitate importan-
tă în jurul oraşului Bagdad. Studiul şi 
comentariile asupra scrierilor talmudice 
aveau să devină cunoscute în întreaga 
lume. Este de notorietate că expertiza lor 
era un element de referinţă în întreaga 
lume evreiască. Prezentând evoluţia din 
perspectivă cronologică, dr. Salmon a 
arătat că un element-cheie care a stat la 
baza aşezării comunităţilor evreieşti în 
Europa Centrală este un document din 
timpul regelui Ludovic cel Pios, fiul lui 
Carol cel Mare, care le garanta protec-
ţia fizică, economică, scutirea de taxe 

şi permisiunea de a-şi practica ritualul  
religios. 

Rabinul Rafi Ostroff, fost director ge-
neral al Autorităţii pentru Convertiri din 
cadrul Rabinatului Israelului, a prezentat 
o serie de prelegeri care au avut ca 
temă centrală sexualitatea şi prescripţiile 
religioase iudaice precum şi o serie de 
provocări la care Statul Israel trebuie să 
răspundă. Talmudul Babilonian nu este 
străin de o serie de relatări cu privire la 
întâmplări în care tema sexualităţii să fie 
relatată prin prisma unor povestiri. Dacă 
în privinţa relaţiilor dintre un bărbat şi 
o femeie, lucrurile sunt ceva mai clare, 
relaţiile dintre doi bărbaţi sunt interzise 
de textele sacre. Versete din Levitic şi 
din Deuteronom, precum şi fragmente 
din Talmud condamnă acest tip de relaţii 
şi este important de precizat că religia 
iudaică priveşte negativ activităţile homo-
sexuale, dar nu sexualitatea ca natură. 
Celibatul poate fi considerat o opţiune 
în cazul în care acel evreu hotărăşte 
să se dedice cu un devotament maxim 
poporului său. 

Dr. Tamar Salmon a vorbit despre 
istoria şi evoluţia comunităţilor evreieşti 

din întreaga lume, în special din spaţiul 
european, precum şi despre o serie de 
specificităţi însuşite de o anumită comu-
nitate datorită unor factori de evoluţie. 
Relaţiile sociale dintre membrii acesteia 
au fost de asemenea incluse în programul 
seminarelor susţinute de ea. Un exemplu 
care poate fi menţionat este cel legat de 
practica divorţului, în general, şi în ceea 
ce priveşte un cuplu în care unul dintre 
parteneri este bolnav, în special. Potrivit 
prof. Salmon, morala iudaică interzice 
un asemenea divorţ, mai ales când 
unul dintre parteneri este suferind. Ea a 
arătat importanţa unei bune organizări 
la nivel comunitar, astfel încât cei mai 
vulnerabili dintre membrii acesteia aveau 
să primească sprijin din partea tuturor  
celorlalţi.

Dr. Asael Abelman, profesor la Cole-
giul Herzog din Gush Etzion, a abordat 
tema răspândirii comunităţilor evreieşti 
în întreaga lume, începând din perioa-
da celui de-al Doilea Templu şi până în 
Evul Mediu. De asemenea, el a abordat 
tema reprezentării Israelului în textele 
sacre precum şi periodizarea istoriei  
evreilor. 
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„Prin tot ceea ce facem, urmărim să-i aducem pe evrei 
mai aproape de comunitate“ 

I n t e r v i u  c u  I S R A E L  S H A R L I  SA B AG,  d i r e c t o r  J D C  p e n t r u  R o m â n i a

– În decembrie 2018, o delegaţie a FCER a înmânat con-
ducerii JOINT la New York Ordinul Naţional „Meritul Cultural”, 
acordat de preşedintele României, Klaus Iohannis, cu prilejul 
împlinirii a 100 de ani de activitate a JOINT în România. Cum 
au primit liderii JDC această importantă distincţie?

– Acestă distincţie a avut o semnificaţie deosebită. În primul 
rând, având în vedere ceea ce reprezintă FCER pentru JDC, 
Ordinul primit este un semn al prieteniei şi al strânsei colabo-
rări dintre aceste organizaţii. Mai mult, este o recunoaştere 
la nivel oficial, prezidenţial, a rezultatelor acestei colaborări 
extraordinare. 

Vizita vicepreşedintelui Ovidiu Bănescu, alături de deputat 
Silviu Vexler, a avut, de asemenea, un impact deosebit. Boardul 
JDC a avut ocazia să îi cunoască în persoană, să le asculte 
părerile şi, în acest mod, să se familiarizeze direct cu doi re-
prezentanţi ai evreilor din România. 

De menţionat sunt şi succesele legislative ale proiectelor 
iniţiate de Silviu Vexler, precum noua lege împotriva antisemi-
tismului, atât de necesară, ţinând cont de ceea ce vedem că 
se întâmplă în alte ţări ale Europei. 

– Tocmai s-a încheiat Bereshit 18 (Alba Iulia). Ce ne puteţi 
spune despre această ediţie, din punctul de vedere al participan-
ţilor, al conferenţiarilor invitaţi etc. Cum aţi colaborat cu FCER 
la alte proiecte naţionale, de exemplu Keshet? 

– Bereshit 18 a arătat încă o dată devotamentul participan-
ţilor pentru acest program, angajamentul asumat de a veni să 
înveţe şi să fie împreună. Din perspectiva organizatorilor, după 
18 ediţii există provocarea de a aduce mereu lucruri noi, de 
a-i surprinde pe participanţi, de a crea ceva special, astfel ca 
Bereshit să fie în continuare acel magnet ce îi aduce împreună 
pe evreii din întreaga ţară. Pentru a îndeplini acest scop, cel 
mai important este să continuăm să le aducem bucurie în ochi 
şi să lucrăm cu dragoste şi pasiune. 

Proiectul Keshet este o altă iniţiativă unică. Gândiţi-vă doar 
că, într-o singură zi, la sesiunile de studiu organizate în 30 de 
comunităţi iau parte peste 15% dintre toţi evreii din România! 

Un alt program naţional de succes este Mishloach Manot, 
program ce a implicat 600 de voluntari care, în pregătirea 
Purimului, au vizitat şi au oferit pachete, ajungând în casele a 
peste jumătate din totalul vârstnicilor asistaţi! 

Acestea şi multe altele sunt un adevărat miracol, iar prin 
aceste programe naţionale, coordonate cu atâta dedicare de 
Ery Pervulescu, România a devenit un exemplu pentru comu-
nităţi din alte ţări. Nu trebuie să uităm că toate acestea se pot 

desfăşura doar prin infrastructura existentă a Federaţiei şi a 
comunităţilor locale, fără de care niciuna din aceste iniţiative 
nu ar fi fost posibilă. 

Următorul program naţional pe care îl pregătim este „Shabat 
Shalom, România!” şi acesta va avea loc vineri, 17 mai, când ne 
propunem să ajungem la 2000 de participanţi, în 27 de oraşe. 

Ceea ce au în comun toate programele din broşura naţională 
este să-i aducă pe evrei împreună, oriunde s-ar afla. 

– O altă iniţiativă a JDC foarte apreciată de participanţi sunt 
taberele de vară din România, la fel ca şi cea de la Szarvas. 
La ce să se aştepte evreii din România în vara lui 2019, din 
acest punct de vedere?

– Trebuie să vă împărtăşesc că prima mea experienţă în 
România a fost undeva prin anii 1991-1992, când am venit în 
vizită ca madrih la tabăra de vară ce exista atunci. Pot, astfel, 
să compar şi să observ cât de diferite sunt astăzi lucrurile. 
Avem tabere de vară împărţite pe fiecare grupă de vârstă, astfel 
încât fiecare participant să poată avea un program potrivit şi să 
acordăm atenţie individuală fiecăruia. În taberele de vară reunim 
până la 800 de participanţi, pentru o parte dintre aceştia (cei 
ce vin din comunităţi mici) tabăra este singurul moment din an 
când pot să îşi încarce bateriile şi să beneficieze de această 
atmosferă evreiască autentică. 

O componentă esenţială pentru succesul taberelor este şi 
pregătirea madrihilor (cei ce realizează programul de activităţi), 
fiind totodată şi o fabrică unde creştem noii lideri. 

Pentru că vila de la Cristian a ajuns neîncăpătoare faţă de 
numărul de cereri, pentru taberele de familii, avem suplimentar 
încă două tabere în zona Iaşiului, respectiv a Banatului, pentru 
a veni cât mai aproape de oameni. 

Înscrierile au început deja, astfel că îi invit pe doritori să îşi 
asigure locul cât mai curând. 

– O formă de sprijin din partea JDC pentru vârstnicii comuni-
tăţii evreieşti din România, care se bucură de o largă apreciere, 
este realizată prin DASM. Ce ne puteţi spune despre cum va 
continua această modalitate de sprijin în 2019?

– Alături de Claims Conference şi Federaţie vom continua să 
le asigurăm vârstnicilor un stil de viaţă demn, res pectabil, maxi-
mizând ajutorul pe care îl pot primi, inclusiv cei care locuiesc la 
cămin. Pentru aceştia am finalizat renovarea etajului 1, pentru 
a se bucura de condiţii cât mai bune. Continuăm şi proiectele 
Bait Ham şi „Copii în Nevoie”, iar accentul se pune pe specia-
lizarea personalului. Alături de DASM, dezvoltăm seminare 
de pregătire şi profesionalizare a angajaţilor pentru a-i ajuta  
să-şi desfăşoare munca. 

Ne asigurăm de fiecare dată că ascultăm care sunt nevoile 
beneficiarilor şi reacţionăm rapid pentru a veni în sprijinul celor 
în nevoie sau vârstnici. O comunitate puternică este cea care 
are grijă de cei slabi şi de vârstnici. 

– Permiteţi-mi, dat fiindcă suntem la început de primăvară, 
să vă fac cele mai bune urări şi să vă întreb ce mesaj aveţi 
pentru cititorii revistei „Realitatea Evreiască”?

– Observ schimbări în ultimii ani în ceea ce priveşte ziarul, 
structura şi diversitatea temelor abordate. Fiind la începutul pri-
măverii, doresc ca şi dumneavoastră, ca revista să înflorească, 
fiind un instrument extraordinar de a-i conecta pe evrei între ei 
şi a-i conecta la evenimentele din comunităţi. 

Îmi doresc de asemenea să continuăm colaborarea fructu-
oasă cu Federaţia, cu JCC-urile din cele cinci oraşe, cu comu-
nităţile locale şi preşedinţii acestora şi cu toţi cei care lucrează 
în folosul evreilor din România. 

Vă mulţumesc.
A consemnat ALX. MARINESCU

DAN DRUŢĂ

În perioada 28-31 martie, oraşul Alba Iulia a găzduit cea de-a XVIII-a ediţie a 
Bereshit – Universitatea Comunităţii Evreieşti Europene. Tema aleasă pentru această 
ediţie a fost comunitatea. Această ediţie a avut menirea de a discuta despre istoria 
comunităţii, tradiţiile sale şi dinamica pe care avea să o cunoască de-a lungul exis-
tenţei sale multiseculare. Cei care au deschis noi perspective în studiul iudaic şi 
cu precădere în tema menţionată au fost profesorii dr. Asael Abelman, rabinul Rafi 
Ostroff şi dr. Tamar Salmon.

Israel Sabag (stg.) împreună cu conducerea 
JDC la primirea Ordinului Naţional
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Sportivi evrei în România
Leon Rotman, Dumitru Graur, Mihai 

Covaliu, Sergiu Laurian Lupu şi Anca 
Tudorancea au fost invitaţii unui mati-
neu duminical despre sportivii evrei din 
România, organizat la Templul Coral din 
Bucureşti şi moderat de preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer.

„Le mulţumesc tuturor sportivilor 
prezenţi, care au adus României mai 
mult aur decât se află în tezaurul BNR 
de la Londra!”, a spus în deschiderea 
evenimentului Robert Schorr, directorul 
Departamentului Cultură, Artă, Media al 
F.C.E.R.

Înainte de a da cuvântul invitaţilor, 
moderatorul întâlnirii a declarat: „Ne 
întâlnim astăzi într-un prim matineu de 
duminică din acest an, o formă de dia-
log fără graniţe. Prin asta, noi realizăm 
cunoaşterea reciprocă pentru recunoaş-
terea reciprocă.

Vorbim astăzi despre evrei sportivi în 
România. Prin sport, oamenii comunică 
şi se înfrăţesc. Sportul înseamnă luptă. 
Dar luptă curată şi curajoasă. Sportul 
românesc a cunoscut multe performanţe 
şi ne bucurăm că între cei pentru care 
s-a cântat imnul au fost şi mulţi evrei. De 
pildă, Leon Rotman, aici prezent.

Lumea sportului ne-a interesat. Pe 
mine, personal, încă din copilărie. Am 
practicat şi eu fotbal şi baschet şi ne bu-
curăm că astăzi, în Templul Coral, care 
nu este doar un lăcaş de cult, ci şi un loc 

de adunare şi învăţare, vorbim despre 
importanţa sportului.

O să auziţi în continuare câţiva oa-
meni de excepţie din lumea sportului, în 
primul rând preşedintele C.O.S.R., Mihai 
Covaliu, căruia îi mulţumesc foarte mult. 
De asemenea, îi mulţumesc mult lui Leon 
Rotman, campion olimpic al României. Îl 
avem printre noi pe excepţionalul jurnalist 
sportiv Dumitru Graur, de asemenea, pe 
Sergiu Laurian Lupu, autorul unor cărţi 
despre sportivii români, dar şi pe Anca 
Tudorancea, de la C.S.I.E.R.”, a spus 
Aurel Vainer.

Mihai Covaliu le-a vorbit celor prezenţi 
despre meritele evreilor în istoria sportului 
din România: „Vă salut şi eu, asemenea 
preşedintelui Vainer, cu Şalom. Avem 
nevoie de pace, atât sufletească, cât şi 
pace în lume, pentru a ne putea bucura 
de ce a lăsat Dumnezeu pe pământ şi de 
ceea ce a făcut omul aici.

Am răspuns cu mare plăcere invitaţiei, 
pentru a cinsti meritele sportivilor evrei 
care au reprezentat România la toate 
competiţiile şi contribuţia lor la dezvol-
tarea sporturilor din ţara noastră. Cei 
prezenţi aici vă vor spune lucruri care 
nu se găsesc în cărţi, aşa că este bine 
că suntem împreună pentru ca aceste 
amintiri să fie transmise.

Îl felicit pe cel mai experimentat 
campion olimpic din lume, domnul Leon 
Rotman. Este cel mai în vârstă campion 
olimpic la ora actuală, la nivel mondial. 
Sunt onorat şi îi mulţumesc pentru tot 
ce a făcut pentru România. Am plăcerea 
să îl salut şi pe Ivan Patzaichin, un alt 
nume de referinţă, pe Alexandru Dedu, 
Bixi Mocanu, comandantul „Steaua”, 
Gheorghe Vişan, preşedintele Federaţiei 
de Volei, Alina Dumitru, campioană olim-
pică la Judo. Echipa Olimpică a României 
este onorată de toţi aceşti sportivi, care 
reprezintă ţara noastră la competiţiile din 
lume. Vă asigur că toţi sportivii români vor 
avea toată susţinerea pentru a reprezenta 

România. Închei aici, mulţumindu-i din 
nou preşedintelui Vainer pentru invitaţie şi 
pentru tot ce a făcut pentru sportivii evrei 
şi pentru sportul românesc”.

Campionul olimpic Leon Rotman a 
rememorat în faţa celor prezenţi momen-
tele de glorie de la Jocurile Olimpice: „Eu 
sunt bucureştean, mă trag dintr-o familie 
modestă cu cinci copii, şi la un moment 
dat nevoia m-a determinat să muncesc. 
Aşa că m-am angajat în mai multe locuri. 
Întâmplător, făcând un curs în uzinele 
Timpuri Noi, am avut coleg un evreu, 
care m-a dus la un club sportiv de lupte, 
Flacăra Roşie. Am reuşit să obţin nişte 
rezultate acolo. După care s-a înfiinţat 
secţia de caiac-canoe şi m-am înscris 
şi eu. După o vreme, am început să fac 
caiac, m-am antrenat şi iată că am reuşit 
să aduc două titluri olimpice.

Sunt mândru că am ajuns la această 
vârstă de 85 de ani şi că am reuşit să 
aduc României aceste două titluri, pen-
tru că sunt evreu dar sunt şi cetăţean 
român”, a spus Leon Rotman, care a 
rememorat emoţionat momentele de 
succes din competiţiile internaţionale.

Jurnalistul sportiv Dumitru Graur a 
readus în atenţie alţi sportivi evrei cu re-
zultate extraordinare, vorbind în special 
despre reuşitele multiplei campioane An-
gelica Rozeanu: „Mă simt onorat să fiu în 
acest Templu încărcat de istorie şi tradiţie 
şi vă mulţumesc pentru invitaţie. Sportivii 

evrei care au concurat 
pentru România nu au 
avut întotdeauna sprijin 
din partea autorităţi-
lor, dimpotrivă. Primul 
caz pe care vreau să-l 
amintesc este al Ange-
licăi Rozeanu, născută 
Adelstein, câştigătoare 
de şapte ori consecutiv 
a Campionatului Mon-
dial de Tenis de Masă, 
ultima câştigătoare din 
afara Asiei a competi-
ţiei. În 1940, legionarii 
au lăsat familia Rozea-

nu fără proprietăţi, deşi deţineau sute 
de hectare de pământ şi i-au interzis 
Angelicăi să mai intre într-o sală de sport. 
Venirea comunismului nu a însemnat 
rezolvarea problemelor. Până în 1960, 
când a plecat definitiv din România, An-
gelica Rozeanu a dus-o extrem de greu. 
În 2005, la ultima sa vizită în România, 
a povestit greutăţile prin care a trecut, 
pricinuite de statul român.

A doua poveste este legată de Jocurile 
Olimpice de la München din 1972. A fost 
un şoc pentru lumea sportului acel atentat 
sângeros. Ceea ce se ştie mai puţin este 
că patru dintre cei vizaţi de atentat erau 
născuţi în România. De asemenea, mai 
puţin cunoscut este că delegaţia isra-
eliană a fost în cantonament la Poiana 
Braşov, chiar înainte de Jocurile Olimpice 
de la München. Sunt lucruri adevărate, 
care s-au petrecut în istoria sportului şi 
de aceea sunt recunoscător sportivilor 
evrei care au reprezentat România”, a 
mai spus Dumitru Graur.

Prezent la eveniment, Sergiu Laurian 
Lupu a vorbit despre relaţia lui cu sportul 
şi despre documentările făcute în cărţile 
sale dedicate sportului românesc şi spor-
tivilor evrei: „Iubesc sportul şi sunt fasci-
nat de acest spectacol, acest fenomen 
extraordinar, care nu implică doar sporti-
vii, ci şi antrenorii, promotorii, pe cei care 
se ocupă de organizarea competiţiilor. 
Aşa că m-am apucat să scriu o serie de 
cărţi dedicate sportului, sub titlul generic: 
Pentru cine s-a cântat imnul. Cea mai 
recentă dintre aceste cărţi este Evreii din 
România şi sportul în secolul XX. Am citit 
între 200 de mii şi 300 de mii de pagini de 
literatură de specialitate pentru a putea 
înţelege cu adevărat implicarea evreilor 
în sportul din România. Am avut foarte 
multe surprize, descoperind sportivi cu 
origine evreiască în toate sporturile. Tatăl 
meu a jucat fotbal la Maccabi, iar ce am 
găsit eu din documentare este cu mult 
peste ce mi-a povestit tatăl meu despre 

implicarea evreilor în fotbal. În urma cer-
cetărilor, am aflat că, în toate sporturile, 
printre campionii României s-au numărat 
sportivi de origine evreiască. În prima 
echipă naţională de fotbal a României, 
trei dintre primii 11 fotbalişti erau evrei. 
Sportivi evrei au fost peste tot, campioni 
naţionali sau la competiţii internaţionale”, 
a mai spus Sergiu Laurian Lupu.

„M-au impresionat seriozitatea şi 
rigoarea la Sergiu Lupu. Autoritatea 
acestei cărţi este mare. El nu aruncă in-
formaţii pur şi simplu, ci este foarte bine 
documentat. Noi vorbim aici, la F.C.E.R., 
despre implicarea evreilor la dezvoltarea 
României în diferite domenii şi iată că şi 
în sport evreii s-au implicat foarte mult. Îi 
mulţumesc lui Sergiu Lupu pentru aceas-
tă incursiune în sportul românesc, în 
general, şi pentru acest episod special al 
sportivilor evrei din România”, a adăugat 
dr. Aurel Vainer după prezentarea făcută 
de Sergiu Laurian Lupu.

Ultima prezentare i-a aparţinut cerce-
tătoarei Anca Tudorancea, de la CSIER, 
care a vorbit despre Şcoala „Ciocanul” din 
Bucureşti: „S-a vorbit de marile vârfuri ale 
sportului, dar vreau să vorbesc şi despre 
sportul de masă, cum este şcoala Cioca-
nul. Pe situl clădirii de la şcoala sportivă 
Ciocanul există încă poarta stadionului 
Maccabi, iar eu sper că aceasta se va 
păstra, pentru că este parte din memoria 
Bucureştiului şi, în special, a cartierului 
Dudeşti. Terenul a fost cumpărat în 1889 
de un industriaş, care a fost primul pre-
şedinte al Joint România, un om foarte 
dedicat educaţiei. El a înfiinţat prima 
şcoală de meserii din România. Aici 
s-a creat o şcoală-model pentru copiii 
săraci, cărora li se dădea o meserie. Era 
un curriculum foarte modern, ei având, 
între altele, cursuri de limba engleză şi de 
gimnastică. Aici a fost construită şi o bază 
sportivă, o şcoală care s-a reinventat tot 
timpul. Acestor copii li s-a dat astfel o 
şansă, inclusiv prin sport. A fost un teren 
foarte mare şi încă se văd o parte din 
ateliere şi din stadion. Întâmplător, există 
încă strada Ciocanul, pentru că regimul 
comunist a considerat numele unul ideo-
logic corect. În rest, urmele acestei şcoli 
şi baze sportive extraordinare au fost în 
mare parte şterse.

Am descoperit de curând un docu-
ment despre începutul Maccabi România, 
în perioada 1919, atunci când se pun 
bazele unei asociaţii sportive care îşi 
propunea să ridice nivelul sportului în 
cartier şi să facă sport de masă în zonă. 
În cadrul acestei şcoli, ca o noutate, în 
1925 au fost incluse şi femeile în diferite 
secţiuni sportive, între care şi în tenis”, a 
spus Anca Tudorancea, făcând un istoric 
al sportului în comunitatea evreilor şi al 
Maccabi, în special.

O parte dintre cei prezenţi în public au 
luat cuvântul. Între aceştia, preşedintele 
C.E.B., ing. Paul Schwartz, care a spus 

că în tinereţe a 
făcut atletism 
şi a fost în lo-
tu l  D inamo. 
„Vreau să î i 
mulţumesc lui 
Dumitru Gra-
ur că a amintit 
de Angel ica 
Rozeanu. Mie 
mi-a căzut în 
mână dosarul 
Angelicăi Ro-
zeanu şi vreau 
s ă  p u n c t e z 

ceva. C.C.F.S., Direcţia Cadre, con-
semna faptul că era fiică de moşier, 
care nu a făcut nimic altceva decât să 
trândăvească. Mai scria acolo că sportul 
pentru Angelica Rozeanu era un mijloc 
de distracţie şi de exploatare prin banii 
pe care îi obţinea. Pe baza acestor note, 
Securitatea schimba un destin. Angelica 
Rozeanu a fost, la vremea ei, cea mai 
importantă jucătoare de tenis de masă 
din lume”, a spus Paul Schwartz.

Prezent la 
even iment , 
c a m p i o n u l 
olimpic Ivan 
Patzai chin a 
spus: „Deşi 
Leon Rotman 
nu ştia, am 
vrut să îi fac 
o surpriză. El 
rămâne sin-
gurul sportiv 
olimpic român 
care a câşti-
gat la băieţi 
două medalii 
o l impice la 

aceeaşi olimpiadă. Mulţumesc şi mă bu-
cur să te văd atât de vioi în continuare, 
Leon. Ai fost cumva un mentor pentru 
mine şi îţi urez multă sănătate. Continu-
ăm să fim prieteni şi o să ne mai întâlnim, 
pentru că prietenii nu se uită niciodată.

Şi pentru că a amintit Dumitru Graur, 
vreau să vă spun că eu am fost acolo, 
la München. Greu de imaginat că se pot 
întâmpla asemenea lucruri. Am văzut ce 
s-a întâmplat acolo şi timp de o zi şi o 
noapte am trăit atunci în teroare. De fapt, 
teroarea a durat până la finalul jocurilor 
olimpice. Satul olimpic este o modalitate 
de comunicare între naţii, dar de atunci 
s-au schimbat regulile de securitate pen-
tru satul olimpic, la jocurile olimpice. Vă 
mulţumesc că m-aţi invitat să fiu astăzi 
aici”, a mai spus Ivan Patzaichin.

Preşedintele Maccabi România, Roby 
Roth, a spus: „Sperăm să ajungem la un 
reviriment al sportului de masă evreiesc. 
Noi participăm din doi în doi ani la Macca-
biadă şi îi aşteptăm pe sportivi alături de 
noi. Sper să mai avem parte de discuţii 
despre sportul evreiesc şi la prezent, nu 
doar la trecut”.

Corneliu Cherbis a spus, la rândul 
său: „Sportul evreiesc nu poate să fie 
diferit de sportul care se practică, în ge-
neral, în România şi în lume. Sportul se 
practică astăzi pe baza investiţiilor, dar 
suporterii sunt cu adevărat importanţi. 
Eu sunt un suporter al clubului Dinamo. 
Înainte erau oameni care luptau pentru 
România şi pentru culorile clubului. As-
tăzi este altfel. Culorile României şi ale 
clubului trebuie să stea înainte de orice. 
Ceea ce lipseşte în România astăzi este 
sportul de masă”. 

Prezentă la eveniment, Tova Ben Nun-
Cherbis a spus: „În urmă cu mulţi ani era 
o activitate mai susţinută, la o generaţie 
care astăzi s-a răspândit în lume. În 
urmă cu câţiva ani, trimiteam în Israel 
fete şi băieţi la nenumărate sporturi, la 
Maccabiadă. Noi cultivăm şi astăzi sportul 
la şcoală şi ne străduim să îl ducem mai 
departe. Avem în proiect construirea unei 
săli de sport de 3000 de metri pătraţi”.

În finalul evenimentului, conducerea 
F.C.E.R. i-a acordat Medalia de Onoare 
„Devotament în activitate” lui Leon Rot-
man, campion olimpic al României, care 
a acceptat-o emoţionat.

GEORGE GÎLEA

Ivan Patzaichin

Leon Rotman (dr.) primind Medalia de Onoare

Dumitru Graur
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evreiască, poziţie 
care sperăm că va 

rămâne neschimbată şi în viitor”.
Silviu Vexler a subliniat că „Ion An-

tonescu a fost şi rămâne un criminal de 
război, care a cerut, în mod direct, orga-
nizarea sistematică a Holocaustului din 
România, un om care a impus asasinarea 
a sute de mii de evrei şi romi. Unica lor 
vină? Erau evrei şi romi. Da, Ion Antones-
cu este parte din istoria României. O par-
te întunecată şi nu un motiv de mândrie. 
Intenţia domnului Bădulescu, dacă s-ar 
materializa, ar reprezenta o infracţiune: 
promovarea, în public, a cultului per-
soanelor vinovate de crime de război se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 
3 ani şi interzicerea unor drepturi. Aceste 
afirmaţii nu îl descalifică doar pe domnul 
Bădulescu. Umilesc, în primul rând, func-
ţia pe care o ocupă, fapt cu atât mai grav 
cu cât este vorba de o demnitate publică”, 
a avertizat deputatul comunităţii evreieşti.

A existat şi o reacţie din partea lui 
Marco Katz, în numele Centrului pentru 
Monitorizarea şi Combaterea Antisemitis-
mului (MCA) din România, care a stârnit 
din partea lui Bădulescu o reacţie demnă 
tot de anii ’40, când antisemiţii strigau 

„jidanii la Palestina”! „Nu ştiu cine şi ce vă 
aduce prin România, dar este evident că 
sunteţi străin de acest neam şi, pe cale 
de consecinţă, de istoria poporului român. 
Preocupările domniei voastre contravin 
evidenţei istoriei acestui neam. Reco-
mandarea mea este să vă întoarceţi de 
unde aţi venit, să mă lăsaţi să am eu grijă 
de morţii neamului meu”, a fost răspunsul 
viceprimarului, care a semnat „Aurelian 
Bădulescu, cetăţean român şi creştin”.

Toate derapajele acestui individ care 
încalcă legile în vigoare, dar încă ocupă 
o funcţie oficială, au atras reacţia firească 
a Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării, care s-a autosesizat, PNL 
solicitând demisia imediată a lui Aurelian 
Bădulescu. Aşteptăm şi reacţia autorită-
ţilor, care pot acorda sancţiuni penale 
pentru fapte antisemite, aşa cum prevede 
legea iniţiată de deputatul Silviu Vexler şi 
aprobată în unanimitate de Parlamentul 
României.

Dar de morţii noştri cine are grijă? 
Am înţeles că Aurelian Bădulescu 

vrea să aibă grijă EXCLUSIV de morţii 
neamului său... Desigur, dacă ar fi fost 
un simplu cetăţean (ceea ce i s-ar cuveni 
să devină, cât mai curând), ar fi putut să 
facă asta. Nu şi în calitate de viceprimar 
al Capitalei.

Numai că Bucureştiul nu e singurul 
oraş atins de noul val de antisemitism. 
Cel mai revoltător act de ură împotriva 
evreilor s-a produs recent la Huşi, unde 
au fost vandalizate 73 de morminte din 
Cimitirul Evreiesc. Într-un comunicat 
emis de FCER se precizează că „în 
prezent, comunitatea evreilor din Huşi, 
altădată o comunitate înfloritoare, cu 
un număr important de evrei, nu mai 
are decât câteva zeci de membri, în 
cea mai mare parte oameni în vârstă, 
inclusiv supravieţuitori ai Holocaustului. 
Nu este admisibil ca în zilele de astăzi, în 
România contemporană, stat democrat, 
pluralist, în care drepturile şi obligaţiile 
evreilor şi ale celorlalte minorităţi naţio-
nale sunt egale cu ale majorităţii, să se 
întâmple un eveniment atât de antiuman, 
atroce, de profanare a mormintelor. 
În numele tuturor evreilor trăitori în Ro-
mânia de astăzi, dar şi al celor aflaţi în 
prezent în Israel şi în alte ţări, protestăm 

energic faţă de cele întâmplate la Huşi, 
şi cerem, pe deplin temei, organelor 
în drept să ancheteze cu minuţiozitate 
şi profesionalism cele întâmplate în 
Cimitirul Evreiesc din Huşi, în vederea 
deschiderii cercetării penale şi aducerii 
în faţa justiţiei a celor vinovaţi, în temeiul 
Codului Penal şi al legislaţiei speciale. 
Astfel de evenimente cu un caracter pro-
fund antisemit sunt de îndată receptate 
în toată lumea democratică şi afectează 
grav democraţia din România”.

Cimitirul a fost vizitat, imediat după 
profanare, de deputatul Silviu Vexler, care 
a scris pe contul său de Facebook că a 
găsit acolo „urmele unui act antisemit 
abject, care trebuie condamnat în cel 
mai dur mod permis de lege”. În cadrul 
vizitei, a fost însoţit de preşedintele 
Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Bu-
zatu, prefectul Judeţului Vaslui, Eduard 
Popica, deputaţii Adrian Solomon şi Aurel 
Căciulă”. Deputatul comunităţii evreieşti 
a apreciat „răspunsul rapid al domnului 
comisar şef Gabriel Panţiru, şeful Inspec-
toratului de Poliţie al Jud. Vaslui, şi al 
domnului colonel Gheorghiţă Păvăloaiea, 
şeful Inspectoratului de Jandarmi al Jud. 
Vaslui”, precum şi „încurajările şi sprijinul 
acordate în permanenţă de către domnul 
deputat Adrian Solomon”. Silviu Vexler a 
mai subliniat că „trebuie să existe limite 
care nu pot fi depăşite. Atacurile îndrep-
tate împotriva memoriei unor oameni 
care nu mai sunt printre noi reprezintă 
unul dintre cele mai abjecte acte posibile. 
Ce motiv poate exista pentru distrugerea 
unor morminte? Răutatea, prostia, lipsa 
de educaţie? Ele reprezintă doar cata-
lizatorul. Ura, în cea mai mizerabilă şi 
absurdă formă, este singura explicaţie 
pe care o întrevăd pentru această crimă. 
Fiecare piatră funerară dărâmată este o 
mărturie. Mai mult decât a fi o infracţiune, 
acest moment atroce şi dureros în acelaşi 
timp este un atac la adresa tuturor 
evreilor şi a demnităţii umane de bază”. 

Ambasada SUA a protestat, iar 
preşedintele Klaus Iohannis a solicitat 
„autorităţilor competente să acţioneze cu 
fermitate în vederea soluţionării acestor 
cazuri de încălcare a legislaţiei în do-
meniu, prin identificarea şi sancţionarea 
celor care se fac vinovaţi de acţiuni 
şi manifestări antisemite”, amintind 
că „România s-a remarcat drept un 
model de succes la nivel regional în 
ceea ce priveşte prezervarea memoriei 
Holocaus tului, asumarea corectă a tre-
cutului, combaterea antisemitismului, 
negaţionismului, xenofobiei, urii, ra-
sismului, populismului şi descurajarea 
discursului instigator la ură”. Premierul 
Viorica Dăncilă a declarat şi ea că „Gu-
vernul României condamnă recenta van-
dalizare a cimitirului evreiesc din Huşi” 
şi că „au fost luate măsurile administra-
tive ce se impun pentru identificarea şi 
sancţionarea celor responsabili de efec-
tuarea acestui atac” şi chiar că „Guvernul 
României întreţine un dialog constant 
cu preşedintele Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România (FCER), Aurel 
Vainer, şi se bucură totodată de sprijinul 
Federaţiei în ceea ce priveşte acţiunile 
de promovare a combaterii  manifestărilor 
antisemite”.

Numai că, neluând în seamă nici pro-
testele FCER, nici ale Ambasadei SUA 
la Bucureşti, nici ale preşedintelui Klaus 
Iohannis, şi nici ale PNL, primarul din 
Huşi refuză să creadă că vanda lizarea a 
fost opera unor oameni. Într-o intervenţie 
la Digi 24, citată de cotidianul „Adevărul”, 
primarul Huşiului, Ioan Ciupilan, a de-
clarat că nu poate da vina „nici pe o 
acţiune de antisemitism, nici pe o mână 
criminală. Lucrările în cimitir au fost făcute 
fără să aibă o consultare tehnică, nu ştim 
dacă e din cauza alunecărilor de teren, a 
vântului, a unei mâini”! Aceleaşi aberaţii 
le-a susţinut şi preşedintele Consiliului 
Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, care 
a declarat că situaţia trebuie reclamată 
„ Asociaţiei antialcoolicilor, probabil, mai 
degrabă decât altor instituţii, pentru că nu 
a existat nici o secundă, ani de-a rândul, 
vreo manifestare care să vizeze antisemi-

tismul”. Deci vântul, care nu a bătut din-
colo de poarta cimitirului, sau alunecările 
de teren, care nu au trecut dincolo de 
gardul cimitirului, sau beţivii pot fi cei mai 
probabili vinovaţi pentru distrugerea celor 
73 de morminte, nu antisemiţii! Cel puţin 
aşa e în opinia autorităţilor locale! Sau 
trebuie să înţelegem că în judeţul Vaslui 
beţivii sunt antisemiţi? Dacă în judeţul 
Vaslui beţia se manifestă prin antisemi-
tism, atunci tot poliţia trebuie sesizată, 
domnule Buzatu! 

Şi, ca să justific pe deplin titlul acestui 
articol, aş adăuga că, din păcate, lucru-
rile nu se opresc la Huşi şi Bucureşti. 
Preiau un citat, tot de pe pagina de 
Facebook a deputatului Silviu Vexler, 
care sintetizează actele antisemite din 
aceste câteva săptămâni: „Firma RoStar, 
sub acoperirea unui concurs desfăşurat 
prin intermediul platformei Facebook, îşi 
promovează produsele prin asocierea 
cu imaginea lui Adolf Hitler, un criminal 
direct responsabil de asasinarea în masă 
a milioane de oameni. Răspunsul iniţial 
al companiei a fost ridicol, în cel mai bun 
caz, iar faptul că postările au fost şterse 
nu schimbă situaţia.

Imaginea ultimei perioade a fost 
completată de o societate din Prahova, 
care şi-a montat la intrare un panou cu 
mesajul „Munca te va elibera!” – acelaşi 
mesaj care apărea la intrarea în lagărul 
de exterminare de la Auschwitz. O astfel 
de atitudine reprezintă în primul rând o 
umilinţă la adresa victimelor Holocaustu-
lui, oameni care au îndurat crime de 
nedescris, şi o suferinţă care nu poate fi 
înţeleasă niciodată.

Trivializarea unor simboluri şi arun-
carea în derizoriu a ceea ce reprezintă 
ele constituie un lucru grav, periculos. În 
special, când printr-o astfel de atitudine 
se lasă impresia că ceea ce s-a întâm-
plat este acceptabil. În această atitudine 
poate fi găsit riscul major care, dacă nu 
este sancţionat, se poate transforma în 
ceva înfiorător.

Pentru fiecare dintre aceste cazuri 
au fost formulate plângeri penale. Voi 
urmări în perioada următoare ca pietrele 
funerare care au fost distruse în Cimitirul 
Evreiesc din Huşi să fie restaurate.

Împreună cu conducerea Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România 
am luat legătura cu Autorităţile Statului 
Român şi am solicitat implementarea 
măsurilor necesare în aceste cazuri. 
Vinovaţii trebuie să ajungă urgent în faţa 
justiţiei pentru a fi pedepsiţi”. 

La această tristă şi revoltătoare 
enu merare trebuie să mai adăugăm 
un element foarte recent, din ziua de 
10 aprilie 2019, şi anume vandalizarea 
faţadei Sinagogii din Sighet, pe care a 
fost desenată o svastică. 

Nu mai adaug decât că oameni de bun 
simţ continuă, slavă Domnului, să existe în 
România. Redăm mai jos, integral şi fără 
nici un comentariu, două scrisori primite la 
redacţie. Prima este din partea istoricului 
şi scriitorului dr. Alexandru Cristian:

„Sunt surprins şi uluit de evenimentele 
antisemite ce au zguduit ţara noastră. 
Sunt trist că sunt martor la o mare crimă, 
profanarea unui loc în care oamenii îşi 
dorm somnul de veci. Să ataci mor-
minte şi să te răzbuni pe oameni care 
nu se mai pot apăra este ceva inexpli-
cabil într-o lume civilizată şi modernă. 
Comunitatea evreiască a fost atacată în 
mod barbar  zilele trecute, prima dată a 
fost Cimitirul Evreiesc din Huşi; al doilea 

atac este cel al viceprimarului Capitalei, 
Aurelian Bădulescu, care şi-a exprimat 
fără urmă de îndoială simpatiile neofas-
ciste şi neonaziste. Nu contează numărul 
monumentelor funerare distruse, ceea 
ce este important este gravitatea eveni-
mentului într-o lume care promovează 
valori înalte, într-o astfel de lume, din ne-
fericire, unii oameni apelează la credinţă 
pentru a justifica anumite atacuri.  Religia 
creştină şi religia mozaică nu propovă-
duiesc violenţa şi ura faţă de semeni! 
Viceprimarul Aurelian Bădulescu şi-a 
expus public dorinţa de a ridica un bust 
mareşalului Ion Antonescu, criminal de 
război dovedit de istorie. Un bust pe 
Strada Lipscani, în faţa clădirii unde 
trebuia să fie Muzeul Istoriei Evreilor şi 
al Holocaustu lui din România. Nu pricep 
acest atac, nu înţeleg această ură gratuită, 
poate cu trecerea timpului vom înţelege... 
Subliniez că aceste fapte abominabile au 
loc în Marele Post al Sfintelor Sărbători 
Pascale. Mă simt extrem de trist că trăiesc 
în aceste zile lipsite de credinţă şi omenie. 
Atacul viceprimarului Bucureştiului asupra 
lui Marco Maximilian Katz, preşedintele 
Centrului de Monitorizare şi Combatere 
a Antisemitismului din România, este un 
atac josnic, barbar, specific anilor 1930.  
Domnul Bădulescu a afirmat că este român 
şi creştin ortodox. Creştinătatea  ortodoxă 
nu ne învaţă să ne urâm semenii, Hristos 
Însuşi a spus să ne iubim aproapele ca 
pe noi înşine. Domnul viceprimar este un 
neofascist, a spus  profesorul Liviu Rot-
man; subliniez că afirmaţiile viceprimarului 
Capitalei au şi un caracter pur neonazist. 
La fel, nu înţeleg această ofensivă împo-
triva evreilor, ceva în Europa se întâmplă 
iar timpurile triste ameninţă să se întoarcă.  
Europa se islamizează şi se radicalizează 
în faţa noastră, iar noi închidem lejer ochii. 
Regret că ţara noastră trăieşte un reviri-
ment antisemit, regret că ne-am barba-
rizat. În fapt, cuvintele sunt prea puţine 
pentru a exprima uluirea şi tristeţea trăite 
în zilele precedente. Nu pot să cred că 
în funcţii publice există lupi în blană de 
oaie, nu cred şi nu trebuie  să glorificăm 
un criminal de război. Faptele mareşa-
lului Ion Antonescu nu pot fi justificate 
prin patriotism şi iubire de ţară, nimic 
nu justifică să omori oameni nevinovaţi! 
Urmele trecutului iau cu asalt  periculos 
prezentul nostru, iar ideologiile neototali-
tare prind aripi într-o Europă îmbătrânită 
şi ignorantă cu propria ei istorie.”

 
Cel de-al doilea mesaj, venit şi din 

partea „Marelui Orient Rit Scoţian Antic 
şi Acceptat din România”, precizează, 
sub semnătura Marelui Maestru Mircea 
Alexandru Birţ: 

„Asociaţia Marele Orient Rit Scoţian 
Antic şi Acceptat din România îşi exprimă 
pe această cale consternarea şi indigna-
rea faţă de actul abominabil, profanarea a 
peste 70 de morminte la cimitirul evreiesc 
al oraşului Huşi, care a avut loc la înce-
putul lunii aprilie din acest an.

Acest act de vandalizare, evident 
xenofob, antisemit, reprezentând o în-
călcare flagrantă a drepturilor omului, 
a libertăţii de conştiinţă şi a demnităţii 
umane, ne reaminteşte de anii de tristă 
amintire din perioada celui de-al Doilea 
Război Mondial.

Totodată, ne exprimăm solidaritatea 
cu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România şi solicităm Guvernului, auto-
rităţilor române să ia măsurile necesare 
pentru ca făptuitorii să fie pedepsiţi”.

Escaladarea antisemitismului în România
(Urmare din pag. 1)

Devastări incredibile la Cimitirul din Huşi

Întrebare pentru I. Ciupilan: Cât de 
puternic trebuie să fie vântul care a 

doborât aceste plăci funerare?
Întrebare pentru D. Buzatu: De câţi 

beţivi e nevoie pentru aşa o distrugere?
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n  DAVID IOSEF, preşedintele CE 
Botoşani, se remarcă 
prin abnegaţie, price-
pere, energie în tot 
ceea ce face pentru 
comunitatea sa de 
multă vreme. A ştiut 
să-şi formeze o bună 
echipă de colabora-
tori, să-i atragă pe 
membrii comunităţii 
să participe la ma-
nifestările religioase, socio-culturale, 
comemorative organizate la Sinagoga 
Hoihe Şil  şi la Centrul Intercomunitar 
Multifuncţional. Cimitirul este foarte 
bine întreţinut. Cultivă bune relaţii pe 
plan local cu oficialităţile, cu reprezen-
tanţii cultelor şi ai celorlalte minorităţi 
naţionale.
n  ERICH IVAN BLOCH, preşedin-

tele CE Lugoj, con-
duce comunitatea 
cu rigoare, putere de 
convingere, ştiinţă 
a managementului. 
Este bun cunoscă-
tor al istoriei evreilor 
lugojeni, veghează 
cu aceeaşi dărui-
re şi asupra obştii 
arondate din Caran-

sebeş. Buna convieţuire interetnică şi 
interconfesională are tradiţie în Banat, 
zonă în care se află Lugojul. Preşedin-
tele comunităţii veghează atent asupra 
vieţii de zi cu zi a asistaţilor, se preocu-
pă de educaţia iudaică a tinerilor, atâţia 
câţi sunt, are grijă de patrimoniul sacru 
şi economic.

AD MEA VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi 

născuţi în luna mai

– Cu ce probleme vă confruntaţi în 
primul rând?

– Problemele cele mai arzătoare, şi 
pe care nu le putem rezolva singuri, sunt 
cele legate de patrimoniul imobiliar, care 
este într-o stare deosebit de proastă. 
Concret, nu am rezolvat problema si-
nagogii vechi, unde există şi nişte locu-
inţe. A trebuit să-l mut pe rabin la hotel, 
deoarece  locuinţa lui a fost inundată. 
Era locuinţa rabinului din 1926 şi acolo 
stătea şi oficiantul de cult. Sigur, nu mai 
este cazul să se refacă imobilul pentru a 
fi utilizat ca lăcaş de cult, dar s-ar putea 
folosi ca sală de concerte şi să se ridice 
şi un complex de apartamente, care ar 

aduce profituri şi Federaţiei şi comunită-
ţii. E adevărat, trebuie să investeşti, dar 
investiţia se va amortiza. Toate locuinţele 
pe care le avem ar trebui reparate, mai 
ales  exterioarele. Ele se află într-o stare 
deplorabilă şi nu am putut mări chiriile. 
Toate aceste probleme figurează în fie-
care an în programul meu. Pentru cimitire 
primesc fonduri şi situaţia este mai bună. 
Din păcate, şi la sinagoga pe care o fo-
losim sunt probleme. A început să crape 
tavanul de la apa care se infiltrează din 
cauza acoperişului. Deocamdată, mi s-au 
promis o treime din cheltuieli.

– Cum se desfăşoară activitatea de 
asistenţă socială?

De câţiva ani, ing. Valer Plugaru este preşedintele Comunităţii Evre-
ilor din Braşov. Deşi familia nu este din partea locului, provenind 
din Basarabia, de unde s-a refugiat, el s-a născut în oraşul de sub 
Tâmpa şi, firesc, s-a adaptat noii vieţi din Transilvania. Tatăl lui a 

fost ziarist, cu sentimente democratice, iar tânărul Valer a cochetat, 
la rândul lui, cu jurnalismul, fiind şi fotoreporter. Totuşi, până la urmă, 
după ce a străbătut o cale sinuoasă a alegerii unei cariere, a ales Politehni-
ca,  industrializarea lemnului. A crescut într-o familie care respecta marile 

sărbători evreieşti, educaţia iudaică fiind făcută mai ales de mamă. Ea a reuşit să 
păstreze obiceiurile evreieşti.

După ce s-a pensionat, ing. Plugaru şi-a oferit serviciile comunităţii, ca până la 
urmă să fie ales preşedinte. „Întotdeauna am fost membru al comunităţii, mai mult, 
mama a şi lucrat la cabinetul medical de-aici, ca asistentă”, ne-a spus preşedintele 
comunităţii braşovene. „La comunitate participam la toate evenimentele şi înainte 
de revoluţie. Nu ascundeam că sunt evreu. Colegii mei mă şi izolau oarecum, nu mă 
invitau, de pildă, la aniversările lor. La conducerea comunităţii am venit cam la şase 
ani după ce m-am pensionat, când mulţi dintre  membri au îmbătrânit. În 2010, 
preşedintele Roth m-a invitat să particip la alegeri şi am fost ales vicepreşedinte, 
iar când Tiberiu Roth s-a decis să se retragă, am fost ales preşedinte. 

„Iubesc comunitatea şi Templul“
Interviu cu VALER PLuGARu, preşedintele CE Brașov

– Am 29 de asistaţi. Am readus activi-
tatea de asistenţă în comunitate, după ce 
a fost externalizată şi nu a dat rezultatele 
aşteptate. Acum este mult mai bine. Avem 
zece femei care se îngrijesc de vârstnici, 
dar nu reuşim să acoperim nevoile, de-
oarece vârsta medie la noi este foarte 
ridicată. Trei-patru persoane ar necesita 
asistenţă 24 din 24 de  ore şi ele nu vor 
să plece la cămin. Am făcut eforturi să 
acoperim sâmbetele, duminicile şi nopţi-
le. A fost important să aduc înapoi acest 
serviciu la comunitate deoarece am putut 
servi mai bine interesele asistaţilor.

– Cum se desfăşoară viaţa religioasă?
– Suntem sprijiniţi corespunzător. 

Avem un rabin, pe Zwika Kfir, o perso-
nalitate cu prestanţă. El vine câte trei-
patru zile pe lună şi atunci organizez 
Oneg Şabat, prilej cu care ne întâlnim cu 
membrii comunităţii, mulţi vârstnici. De 
sărbătorile mari, ceremoniile sunt ţinute 
de fostul oficiant de cult R. Katz, un suflet 
deosebit. El citeşte o parte din Tora, ajutat 

H a g a d a  d e  P e s a h ,  l a n s a t ă  l a  I C R  Te l  A v i v

de prof. Asher Shafrir, revenit din Israel, o 
enciclopedie în educaţia iudaică. Tot cu el 
ţinem şi cursurile de Talmud-Tora. Avem 
şi un curs de ivrit. 

– Să vorbim puţin despre activitatea 
culturală.

– Fără să mă laud, este foarte bogată. 
Avem corul, iar acum avem activitate cu 
copiii cu vârsta între un an şi patru luni 
până la şase ani, o activitate de educaţie 
generală, de creaţie, fiindcă toţi sunt vii-
tori artişti. Ei reprezintă o mare speranţă 
pentru corul de copii, care se formează. 
Manifestările culturale sunt animate de 
Cristina Plugaru, care se ocupă cu mult 
entuziasm de ele. Printre numeroasele 
evenimente culturale mai trebuie să amin-
tesc  două sau trei concerte, realizate cu 
concursul  sopranei americane Menorah 
Winston, interpretă care a jucat pe multe 
din scenele lumii; două  spectacole cu 
Maia Morgenstern, primite cu aceeaşi 
bucurie ca întotdeauna: un spectacol 
deosebit de plăcut cu d-l Av. Shlomo 
Iosefsohn, un iubit interpret de muzică 
israeliană şi românească, multe  dintre 
ele compoziţii proprii. La absolut toate 
spectacolele  cu aceşti musafiri, dar şi la 
spectacolele noastre a participat Maya 
Ciosa, membră a corului nostru, solistă 
cu un repertoriu din muzica evreiască şi 
universală, care, la cei 14 ani pe care îi 
numără, este laureata de anul trecut a 
premiului pentru interpretare în cadrul 
Festivalului „Vocea României” Junior,  
organizat de Pro TV.

– Colaboraţi şi cu alte comunităţi?
– În cadrul activităţii culturale, ne stră-

duim să menţinem relaţii intercomunitare. 
Cu Iaşiul şi cu Clujul organizăm schimb 
de vizite, la Târgu Mureş am participat la 
inaugurarea muzeului. Nu mă opresc aici 
şi vreau să adaug că avem relaţii interetni-
ce, corul nostru este prezent de 20 de ani 
la Festivalul de la Sighişoara. Şi, dacă am 
vorbit de relaţii, trebuie să menţionez că 
raporturile cu Federaţia sunt foarte bune 
şi, în măsura posibilităţilor, ne ajută. Mai 
vreau să adaug, în încheiere, că iubesc 
comunitatea şi expresia ei – templul, 
partea religioasă, cel mai bun mijloc de 
realizare a unităţii dintre coreligionari. 

A consemnat EVA GALAMBOS

Institutul Cultural Român de la Tel Aviv 
a continuat organizarea de evenimente 
culturale din cadrul seriei „Cafeneaua 
Românească”, cu un eveniment dedicat 
prezentării volumului „Hagada de Pesah. 
Legi de cult, comentarii şi tradiţii”, semnat 
de Menachem Hacohen şi Baruch Ter-
catin, volum apărut la Editura Hasefer în 
anul 2018, în traducerea Dianei Medan. 

Evenimentul, în limbile română şi 
ebraică, a fost deschis de Martin Sa-
lamon, directorul ICR Tel Aviv, care a 
propus un moment de reculegere dedicat 
recentei treceri în nefiinţă a liderului spi-
ritual al comunităţii româneşti din Israel, 
rabinul Efraim Gutman. Directorul ICR 
Tel Aviv i-a prezentat publicului pe cei 
doi autori şi pe binecunoscuta actriţă 
Maia Morgenstern, director al Teatrului 
Evreiesc de Stat din Bucureşti. 

Surpriza serii, conform unui comunicat 
al ICR Tel Aviv, a constituit-o prezenţa lui 
Marius Preda, prolificul ţambalist român, 
prezent în Israel, cu sprijinul ICR, pentru 
promovarea albumului „Mission Cimba-
lom”, şi care a interpretat în deschiderea 
serii „Doina de jale”, compusă de Gheor-
ghe Zamfir. După o scurtă introducere în 
istoria ţambalului şi o prezentare a acti-
vităţii sale, Marius Preda a acompaniat-o 
pe Maia Morgenstern, care a încântat 
audienţa cu o melodie interpretată în idiş. 
Actriţa a subliniat importanţa conservării 
patrimoniului de limbă idiş, reamintind 
audienţei că data de 30 mai este decla-
rată în România „Ziua Limbii şi Teatrului 

Idiş”. Regalul muzical a 
continuat cu piese din 
repertoriul Mariei Tănase.

La eveniment a fost 
de asemenea prezent 
rabinul Igal Şafran, pro-
fesor la Universitatea din 
Haifa şi la Universitatea 
Bar-Ilan, care a apreciat 
apariţia cărţii ca pe „o 
mare sărbătoare”, datori-
tă faptului că „în această 
Hagada de Pesah se 
regăsesc câteva idei şi 
concepte cabalistice ine-
dite”. Acesta a făcut o in-
terpretare a semnificaţiei 

includerii cântecului Had Gadia la finalul 
Hagadei, ca o trimitere la soarta evreilor, 
mai precis la povestea lui Iosif din Tanah, 
făcând o paralelă între vânzarea lui Iosif 
şi istoria generală a evreilor, în particular 
soarta evreilor români. 

Menachem Hacohen, coautor al 
volumului, a adus detalii privind apariţia 
lui: „Hagada pe care eu am început-o, a 
îmbunătăţit-o şi a îmbogăţit-o Baruch Ter-
catin”, lăudând, de asemenea, calitatea 
interpretării Maiei Morgenstern: „precum 
un vin bun care se îmbunătăţeşte cu tim-
pul, aşa este şi Maia”. Publicul a apreciat 
unanim patosul, emoţiile transmise şi 
ritmul alert al recitalului susţinut de Maia 
Morgenstern.

Doina Meiseles, directorul săptă-
mânalului israelian de limbă română 
„Jurnalul Săptămânii” a subliniat impor-
tanţa muncii duse de Baruch Tercatin 

la dezvoltarea patrimoniului cărţilor 
sacre evreieşti în limba română. Diana 
Medan, traducătoarea în limba română 
a volumului, şi-a exprimat recunoştinţa 
pentru ocazia de a traduce o asemenea 
lucrare, „un adevărat tezaur de cultură” 
şi a împărtăşit publicului câteva dintre 
dificultăţile întâmpinate în traducere.

De-a lungul fructuoasei sale activităţi 
în cadrul organizaţiilor israelienilor ori-
ginari din România, Baruch Tercatin s-a 
implicat activ în dezvoltarea patrimoniului 
cărţilor sacre evreieşti în limba română, 
lucrări folositoare atât comunităţilor evre-
ieşti din România, cât şi publicului româ-
nesc, dintre care amintim: „Din inteligenţa 
Torei şi a Hasidismului” (Editura Hasefer, 
2000, 2003); „Dicţionar de personalităţi 
biblice şi reprezentarea lor în artă” (în 
colaborare cu prof. Viorica Constanti-
nescu, Editura Hasefer, 2002, 2007). 
Activitatea sa deosebită în slujba îmbogă-
ţirii patrimoniului cultural românesc a fost 
recunoscută prin Premiul Hurmuzachi al 
Academiei Române pe anul 2010 pentru 
volumul „Prezenţe rabinice în perimetrul 
românesc (sec. XVI-XXI)”.

Menachem Hacohen (n. 1932) este 
rabin israelian, publicist, scriitor şi poli-
tician, fost deputat în Knesset între anii 
1975-1988 din partea Partidului Muncii, 
care a îndeplinit între anii 1997-2011 
funcţia de Mare Rabin al comunităţilor 
evreieşti din România. Rabinul Mena-
chem Hacohen este autorul mai multor 
lucrări de iudaism şi comentarii rabinice 
şi a publicat şaisprezece volume de noi 
comentarii asupra Bibliei.

Saul Aaron Kripke,  
cel mai mare filozof în viaţă

Saul Aaron Kripke s-a născut în 1940, la New York, în familia unui rabin, şi a crescut 
în Omaha. Când era în clasa a patra, a descoperit algebra. Încă din şcoala primară 
stăpânea deja geometria şi se apuca de filozofie. În adolescenţă, a scris o serie de 
eseuri, care ulterior s-au transformat în studii de logică formală. Pentru unul dintre 
acestea a primit invitaţia să predea la Harvard, ofertă pe care a refuzat-o, motivând: 
„mama a spus că ar fi cazul să termin mai întâi liceul şi apoi să merg la facultate”. 

Kripke este laureat al Premiului Schock, echivalentul Nobelului în filozofie. Este 
considerat cel mai mare filozof în viaţă. B.M.M.

M. Salamon, M. Morgenstern,  
B. Tercatin, I. șafran și D. Meiseles
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I U D A I C A

Despre impuritate şi purificare

În pericopele Şmini, Tazria şi Meţora 
(Vaikra/ Levitic 11:24-15:33) şi în perico-
pa Hukat (Bamidbar/ Numeri 19:1-22), 
precum şi în alte câteva locuri din Tora 
citim despre cum devenim impuri şi cum 
ne purificăm. 

Ce ne face impuri? Cea mai gravă 
impuritate este cauzată de contactul cu 
mortul. Hoitul unui animal, al unei târâ-
toare sau al unei păsări ne poate face 
şi el impuri. Uneori, o simplă aluzie la 
moarte este suficientă. Bolnavii de Ţaraat 
(o boală pe care nu ştim s-o identificăm 

şi de aceea legile referitoare la ea nu se 
aplică în zilele noastre) sunt şi ei impuri. O 
femeie care a dat naştere unui copil este 
considerată impură pentru că avea în ea 
un trup încă viu, care a părăsit-o. Sângele 
menstrual, ca semn că luna aceasta nu a 
rămas însărcinată, creează şi el o stare 
de impuritate. 

Într-o carte de legi ne-am aştepta 
să citim ce e interzis, ce e permis, care 
ne sunt obligaţiile şi cum le îndeplinim. 
Toate acestea le găsim în Tora. Puritatea 
şi impuritatea sunt doar stări. Cu puţine 
excepţii, precum interdicţia pentru Co-
heni de a deveni impuri prin atingerea 
sau apropierea de un mort, avem voie 
să facem fapte prin care devenim impuri.

Deşi nu este în sine o interdicţie, sunt 
anumite acţiuni care sunt permise numai 
în stare de puritate. În perioada Templu-
lui, intrarea în Templu, mâncarea jertfelor 
şi a anumitor dijme era permisă numai în 
stare de totală puritate. 

La starea de totală puritate nu pu-
tem, din păcate, ajunge astăzi. Cel care 
s-a atins de un mort, a fost sub acelaşi 
acoperiş cu un mort sau s-a apropiat de 
un mormânt se poate purifica numai cu 
ajutorul cenuşii unei vaci roşii. Astăzi nu 
mai avem această cenuşă şi nici posi-
bilitatea de a o produce. Nu ne rămâne 
decât să aşteptăm venirea lui Mesia, care 
ne va purifica. 

Până atunci, ne este interzis să căl-

căm pe Muntele Templului. Interdicţia a 
fost respectată cu stricteţe de-a lungul 
generaţiilor. Din păcate, s-au înmulţit în 
ultimii ani idealiştii fără răspundere care, 
călcând pe Muntele Templului, pericli-
tează nu numai situaţia politică, şi aşa 
instabilă în Orientul Mijlociu, ci şi încalcă 
legea Torei referitoare la puritate. 

Dijmele care pot fi mâncate numai în 
stare de puritate există şi astăzi. Ele sunt 
luate în cantitate cât mai mică şi sunt 
răscumpărate, în unele cazuri, şi arse, 
în altele. Cea mai cunoscută dintre ele 
este Hala, care se ia din fiecare aluat şi 
trebuie dată Cohenilor. Pentru că atât 
aluatul, cât şi Cohenii sunt impuri, Hala 
se arde sau se înveleşte în două straturi 
de hârtie şi se aruncă.

Relaţiile conjugale necesită şi ele 
o stare de puritate, dar nu totală. Este 
suficientă purificarea din impuritatea ca-
uzată de sângele menstrual. Aceasta se 
poate face şapte zile după ce a încetat 
sângerarea printr-o simplă scufundare în 
Mikve, baia rituală. 

Prin ce se deosebesc intrarea în Tem-
plu, mâncarea jertfelor şi a dijmelor şi re-
laţiile conjugale de toate celelalte porunci 
din Tora? Toate sunt acţiuni care, deşi 
ţin de domeniul sacrului, sunt plăcute şi 
aparent profane. Pentru a rămâne în do-
meniul sacrului, ele au nevoie de o stare 
de spirit deosebită, la care putem ajunge 
numai când suntem puri. Altfel, ele riscă Mişloah Manot   

în Bucureşti
Ca în fiecare an, Comunitatea Evrei-

lor din Bucureşti şi Direcţia Asistenţă So-
cială şi Medicală din cadrul F.C.E.R. au 
organizat, în data de 24 martie, cu ocazia 
sărbătorii de Purim, campania Mişloah 
Manot. Având originile în Cartea Esterei, 
aceasta este o practică curentă, asociată 
sărbătorii de Purim, care îi îndeamnă pe 
evrei să ofere daruri atât celor dragi, cât 
şi celor mai puţin favorizaţi de soartă. 

Cu acest prilej, vicepreşedintele 
C.E.B., ec. Silvian Horn, directoarea 
D.A.S.M., dr. Mona Bejan, alături de 
un număr de peste 90 de voluntari, au 
mers din casă în casă oferind pachete 
seniorilor care nu au reuşit să ia parte la 
evenimentele de celebrare de la Templul 
Coral.

În cuvântul său de întâmpinare, ec. 
Silvian Horn, unul dintre coordonatorii şi 
iniţiatorii evenimentului, le-a mulţumit tu-
turor celor care au ales să facă parte din 
echipele de voluntari, subliniind impor-
tanţa acestei acţiuni, care demonstrează 
faptul că într-o comunitate nimeni nu este 
uitat, cu atât mai mult cu ocazia unei 
sărbători importante precum Purimul. 

Dr.  Mona Bejan,  d i rectoarea 
D.A.S.M., a arătat că la nivelul întregii 
ţări s-au implicat circa 700 de voluntari, 
care au vizitat peste 500 de persoane, 
supravieţuitori ai Holocaustului. Ea a 
mulţumit pentru sprijin F.C.E.R., JOINT 
România, comunităţilor evreieşti din ţară 
şi centrelor comunitare evreieşti.

Ery Pervulescu s-a arătat plăcut im-
presionat de amploarea pe care progra-
mul Mişloah Manot o capătă de la an la 
an şi a precizat că demersul voluntarilor 
merită felicitări. 

Invitat special în cadrul acestei ac-
ţiuni, Maia Morgenstern, directoarea 
Teatrului Evreiesc de Stat, s-a arătat 
fericită şi emoţionată pentru faptul că 
a fost solicitată să se alăture acestui 
„demers absolut normal”, care exprimă 
recunoştinţă şi solidaritate. 

Alături de Maia Morgenstern s-au 
aflat membri ai trupei Bucharest Klez-
mer Band – dirijor Bogdan Lifşin, Geni 
Brenda Vexler, Carmen Hannah Ioviţu, 
Rodica Doija – vioară şi Mihai Pintena-
ru – clarinet, aceştia oferindu-le celor 
prezenţi un moment muzical. 

DAN DRUŢĂ

Despre Cabala ca mod de gândire şi stil de viaţă

să alunece spre turistic, gastronomic sau 
chiar frivol. Toate celelalte porunci din 
Tora, precum postul, rugăciunea, actele 
de caritate, oricum ar fi abordate, ele 
rămân fapte bune.  

Fiecare categorie de impuritate are 
modul ei de purificare. Toate se încheie 
însă prin scufundarea în Mikve. 

Ce este o Mikve? O adâncitură în care 
se adună apa de ploaie sau apa unui iz-
vor. Apa nu poate fi ridicată nici cu pompa, 
nici cu găleata. Ea trebuie să ajungă acolo 
fără niciun ajutor. Tot ce putem face este 
să-i pregătim calea de scurgere, ţinând 
cont de reguli foarte severe. 

Cel ce se scufundă în Mikve se află 
pentru o clipă într-un loc în care nu poate 
trăi. Când îşi scoate capul din apă, el de-
vine pur, ca şi cum s-ar fi născut din nou. 

Înainte de război, în cele mai multe 
comunităţi din România erau băi rituale. 
În ele se purificau atât bărbaţii, în cinstea 
zilelor de sărbătoare şi de Şabat, cât şi 
femeile. Hasizii obişnuiau să se purifice 
chiar zilnic. În perioada comunistă, când 
păstrătorii religiei erau mai ales bătrânii, 
această practică a fost menţinută doar 
de unele mirese înainte de nuntă. Din 
păcate, în anii de după revoluţie ea a fost 
prea puţin reluată. 

Deşi prea puţin folosite, Federaţia şi 
câteva comunităţi s-au implicat cu mare 
efort material în clădirea şi întreţinerea 
câtorva băi rituale. La Bucureşti, de pildă, 
a fost de curând renovată baia rituală. 

Pentru mai multe detalii puteţi 
contacta Cancelaria Rabinică tel. 021-
3122196. 

Prim-Rabin RAFAEL SHAFFER

La 28 martie 2019, Muzeul Munici-
piului Bucureşti (Palatul Suţu) a găzduit 
conferinţa „Cabala. Un mod de a trăi”, 
susţinută de conf. dr. Felicia Waldman, 
de la Universitatea din Bucureşti, cu 
ocazia expoziţiei „Gândirea de factură 
cabalistică: Jacques Elias şi generaţia 
lui”. Evenimentul a fost organizat de 
Primăria Municipiului Bucureşti prin 
Muzeul Municipiului Bucureşti, iar 
moderator a fost lect. dr. Cătălin D. 
Constantin, prodecan la Facultatea de 
Litere a Universităţii din Bucureşti, care 
a prezentat tematica prelegerii şi profilul 
conferenţiarului.

Dr. Felicia Waldman a amintit că 
expoziţia menţionată a fost parte a pro-
iectului „70 pentru un Centenar”, care a 
fost lansat anul trecut şi a avut scopul 
de a aduce în actualitate memoria a 70 
de personalităţi evreieşti care au marcat 
istoria de o sută de ani a României Mari. 
Personalităţile evocate proveneau din 
diverse domenii (matematică, fizică, lite-
ratură, artă, medicină, finanţe ş.a.) şi au 
marcat istoria în multe feluri, prin ceea 
ce au dat – nu numai din averea lor, ci 
şi din ştiinţa lor, din descoperirile lor, 
din ideile lor. Oameni precum Jacques 
Elias au acţionat în numele ţării în care 
s-au născut, ducând în lume cu mândrie 
imaginea României. Fără să fi fost ca-
balişti, ei au gândit cabalistic, aceasta 
presupunând păstrarea unui echilibru 
între ceea ce au primit şi ceea ce au dat.

Astfel, vorbitoarea a făcut legătura 
cu istoricul Cabalei – o mişcare de idei 
născută în secolul al XII-lea în Pro-
vence, care reuneşte elemente mai 
vechi de tradiţie evreiască, pe care le 
readuce în actualitate, le sistematizează 
şi le coordonează într-o viziune unitară. 
De pildă, ştim din Tora că Dumnezeu 
a creat lumea prin cuvânt, format din 
litere („cărămizile” creaţiei); cuvintele 
au putere atât creatoare, cât şi distru-
gătoare, fapt explicat prin efectul pozitiv 
sau negativ pe care îl poate avea asu-
pra interlocutorului modul în care ne 
adresăm acestuia. Fiindcă textul sacru 
al Torei este scris cu literele alfabetului 
ebraic (care conţine numai consoane), 
el devine un potenţial pe care omul îl 
actualizează prin vocalizare. Altfel, nu ar 
putea fi citit. Vocalele nu le poate pune 
decât omul. Prin urmare, creaţia este 

un act de colaborare între Dumnezeu şi 
om, pentru păstrarea lumii în mişcare.

Totodată, vorbitoarea a descris teh-
nicile cabalistice de apropiere de Dum-
nezeu (meditaţie, incantaţie, respiraţie, 
magie religioasă) şi a atins aspecte 
esenţiale din tradiţia iudaică. Printre 
acestea se numără responsabilizarea 
omului (în virtutea ideii că nimic nu este 
întâmplător, ci rezultatul succesiunii 
unor fapte şi decizii din urmă, omul 
are o singură şansă pentru a-şi repara 

greşelile în timpul vieţii sale), fericirea 
ca obligaţie religioasă (împlinirea cu 
bucurie a voinţei lui Dumnezeu), echi-
valenţele stabilite între sefirot şi părţile 
corpului uman, importanţa educaţiei 
(singurul lucru care nu îi poate fi luat 
unui om), a contribuţiei fiecăruia la re-
pararea lumii (tikkun olam). Din Cabala 
avea să se nască hasidismul, o formă 
de supravieţuire a iudaismului în vremuri 
potrivnice.

CLAUDIA BOSOI

Expoziţia „70 pentru un Centenar”
Expoziţia „70 pentru un Centenar”, 

deschisă la Muzeul Municipiului Bucu-
reşti, a fost gândită astfel încât primii 70 
de ani de renaştere a Statului Israel şi 
primul Centenar de la Marea Unire să se 
întâlnească în făptuirile pentru România 
a 70 de personalităţi evreieşti marcante. 
Prin intermediul filmului documentar, 
vizitatorilor le-au fost oferite sinteze bio-
bibliografice cu impact mai puternic decât 
orice fişă de dicţionar. Panourile, bine 
concepute şi prezentate grafic, au avut 
darul să fixeze imaginile, prin lectură,  
într-un strat mai adânc al receptării.

Un numitor comun al acestor valori a 
fost temporalitatea, cu istoria evreiască şi 
românească decurgând de aici: oameni 
văzând lumina zilei la sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi încheindu-şi, cu unele excepţii, 
călătoria pământeană aproximativ la ju-
mătatea veacului XX. Au luptat pe front, în 
Primul Război Mondial, pentru unii (Iosif 
Iser) sursă de creaţie, pentru alţii (Ion 
Trivale – Iosif Netzler) sacrificiu suprem. 
Acordarea generalizată a cetăţeniei, 
după război, a însemnat repararea unei 
nedreptăţi istorice. Un exemplu: fiindcă 
militase pentru emanciparea evreilor, în 
1885 Moses Gaster a fost expulzat din 
ţară. Mai târziu, evreii au trecut prin Ho-
locaust şi i-au opus rezistenţă culturală 
prin organizarea de licee şi colegii evre-
ieşti (Ernest Abason, Martin Bercovici, 
Marcu Onescu), predând şi scriind (Mihail 
Sebastian), numărându-se printre elevii 
Liceelor „Cultura” (Mihail Caffe), jucând 
la „Baraşeum” (N. Stroe) sau emigrând în 
Palestina sub mandat britanic, înfruntând 
pericole mortale. Dramatismul epocii a 
fost ilustrat şi de sfârşitul prematur al fo-
toreporterului artist Iosif Berman, pe care 

jandarmii l-au împiedicat să prindă instan-
tanee prin grilajul de la stradă al Palatului 
Regal. S-a îmbolnăvit de inimă rea şi-a 
murit. Era în 1942. Distrugerea Templului 
Cahal Grande i-a provocat marelui rabin 
al comunităţii sefarde şi rabin predicator 
la acest templu, Sabbetay Djaen, aceeaşi 
reacţie. Suferinţa i-a afectat într-atât să-
nătatea încât i-a provocat moartea. Avea 
să se stingă departe de ţară, la câţiva ani 
după război. 

Instruirea de foarte bună calitate, în 
ţară şi peste hotare, afirmarea în lumea 
academică, opera ştiinţifică sau artistică, 
încununată cu lauri, activitatea de pionie-
rat în medicină ori pedagogie, meritele în 
dezvoltarea comerţului, finanţelor inter-
belice, aportul la dezvoltarea României 
postbelice – toate au reieşit fără putinţă 
de tăgadă din lectura panourilor.

Punctul de pornire al proiectului – spu-
nea conf. dr. Felicia Waldman, curatorul 
expoziţiei – a fost onorarea celor două 
aniversări amintite, sublinierea relaţiilor 
neîntrerupte România-Israel din 1948 
până azi, umanismul şi creativitatea co-
munităţii evreieşti din România. Din punc-
tul său de vedere, caracteristică „celor 
70” este gândirea cabalistică, constând 
în „îndeplinirea poruncilor Torei, păstrarea 
şi respectarea tradiţiilor şi sărbătorilor, 
împletite cu preocupările progresiste şi 
moderne referitoare la folosirea minţii, 
educaţie, progres, filantropie, patriotism, 
prosperitate”.

Pentru realizarea expoziţiei şi-au dat 
concursul Primăria Capitalei, Muzeul Mu-
nicipiului Bucureşti, Ambasada Israelului 
în România, Asociaţia Thea Haimovitz, 
Institutul Cultural Român.

IULIA DELEANU

Mikve din Montpellier (Franţa)
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„În contextul tensiunilor internaţionale 
actuale, antisemitismul şi rasismul riscă, 
din nefericire, să crească. Motiv pentru 
care suntem chemaţi să scrutăm viitorul 
cu vigilenţă sporită: obiectivul acestei 
lucrări este, de asemenea, de a alerta 
şi de a face apel la prudenţă”. A fost un 
îndemn la mobilizarea conştiinţelor în faţa 
antiumanismului actual, din discursul de 
recepţie rostit în Aula Magna a Univer-
sităţii Sorbonne din Paris de către prof. 
univ. dr. Carol Iancu, laureat al  Premiului 
Seligmann contra rasismului, decernat 
de Juriul Universităţii pentru volumul 
„Miturile fondatoare ale antisemitismului. 
Din Antichitate până în zilele noastre”. 
Ediţia a II-a a cărţii, revizuită şi adăugită, 
a apărut în limba franceză la Editura 
Privat şi în limba română, la Hasefer. 
Reeditare – contraatac în faţa emergenţei 
antisemitismului, avându-şi unul din cen-

trele de greutate în Franţa 
– selectată pentru premiere 
fiindcă, în momente de criză 
a umanităţii, cum este şi cea 
de azi, reprezentanţii lumii 
academice, din care face 
parte istoricul evreu român 
francez, este datoare să ac-
ţioneze. „Îmi exprim credinţa 
că numărul lor creşte şi că 
profesorilor şi formatorilor 
de opinie li se alătură din ce 
în ce mai mulţi intelectuali şi 
decidenţi politici”. Afirmaţii 
înrudite cu apelul lansat nu 
demult de Bernard Henri 

Lévy, „Foc în Casa Europei”, la care au 
răspuns 30 de intelectuali europeni pre-
stigioşi, unii – laureaţi ai Premiului Nobel, 
publicat aproape concomitent în R.E.

Cartea are valoarea jaloanelor de pe 
drumul către adevăr. Interesul pentru 
studiul istoriei, mai ales a istoriei evreilor, 
şi relaţiile iudeo-creştine, îşi are originea 
într-o primă confruntare cu mitologia an-
tisemită din anii copilăriei în şteitl-ul mol-
dav natal: prietenul şi colegul şcolarului 
de-atunci, fiul unor ţărani săraci dintr-un 
sat vecin, ezită să guste din azima de Pe-
sah, dăruită de el. „N-are sânge în ea?”, 
îşi motivează refuzul. Această calomnie 
medievală a „omorului ritual” pentru fa-
bricarea azimei, când regulile alimentare 
(caşrutul) interzic existenţa sângelui în 
prepararea hranei, se perpetua – retră-
ieşte scena laureatul – până la jumătatea 
secolului XX, într-o ţară oficial demo-
cratică; statul era ateu, fără a interzice, 
însă, libertatea cultelor religioase. Din 
ceea ce exprima copilul astfel deformat 
de „educaţia” religioasă primită în familie 
se poate extrage definiţia mitului antise-
mit: „ficţiune, fabulă, invenţie a spiritului, 
reprezentare a unui concept fals, gene-
ral admis, însă, de membrii unui grup 
(…), întotdeauna acuzatoare la adresa 
evreilor”. A existat şi o motivaţie-ofrandă 
în elaborarea volumului: readucerea în 

contemporaneitate a memoriei lui Jules 
Isaac, istoric evreu francez, fondator, în 
1948, al Asociaţiei Prieteniei Iudeo-Creş-
tine în Franţa. „Mi-am asumat, timp de 
30 de ani, responsabilitatea de secretar 
general al Asociaţiei – a specificat vorbi-
torul – ceea ce mi-a permis  cunoaşterea 
(…) rolului excepţional pe care l-a  jucat 
în combaterea antisemitismului”. 

În carte este demontată calomnia de 
„deicid” din Evul Mediu creştin: răstignirea 
lui Isus a fost ordonată de guvernatorul 
roman al Iudeii pentru răzvrătire contra 
imperiului.  Calomnii medievale, „profa-
narea ostiilor”, „omorul ritual”, „otrăvirea 
fântânilor”, pretexte pentru pogromuri 
regizate de guvernanţii vremii, au servit 
ca diversiuni pentru liniştirea maselor în 
momente de criză socială.

Disfuncţionalităţile sociale moderne 
sunt puse de antisemiţi tot pe seama 
evreilor, care „au adus capitalismul” şi 
„conduc lumea”. Se fabrică „Protocoalele 
Înţelepţilor Sionului”. După Primul Război 
Mondial, frustrările Germaniei înfrânte, 
reuşita revoluţiei bolşevice şi teama de 
„epidemie” în Europa, criza economică 
(1929-1933) converg spre venirea la 
putere în Germania a Partidului Naţional 
Socialist. Este folosit mitul rasial, „deşi 
evreii n-au fost vreodată o «rasă», slo-
ganuri bătându-se cap în cap – „iudeo-
capitalism” vs. „iudeo-bolşevism” – pentru 
a fi pus în aplicare Şoahul. 

Motivaţia antisionismului este tot 
politică: fie din partea URSS, fiindcă n-a 
putut face din Israel un pion în zonă, im-
punând rezoluţia ONU sionism=rasism; 
fie din partea lumii arabe musulmane, 
care atacă Israelul a doua zi după ce-şi 
proclamă independenţa. 

Revizionismul şi negarea Şoahului 
aduc „Miturile…” la zi. „Creşterea is-
lamismului radical în ţările arabe cele 
mai ostile Israelului şi în anumite medii 
ale diasporei musulmane occidentale” 
a condus în Franţa la „valul de atentate 
antisemite începând din 2000”. Antimon-

În momente de criză a umanităţii,  
intelectualitatea este datoare să acţioneze

Prof. univ. dr. Carol Iancu, laureat al Premiului Seligmann contra rasismului 

Premierul român s-a întâlnit cu lideri 
israelieni şi cu vicepreşedintele BBI

O evocare  
a lui Iţic Manger  

la ICR tel Aviv 
La 28 martie 2019, la sediul ICR 

Tel Aviv a avut loc o seară literară şi 
muzicală dedicată operei scriitorului de 
limbă idiş Iţic Manger, la 50 de ani de la 
dispariţia acestuia. Evenimentul a fost 
organizat de ICR Tel Aviv în colaborare 
cu Leyvik House din Tel Aviv şi Asociaţia 
Scriitorilor şi Jurnaliştilor de Limbă Idiş 
din Israel, iar moderator a fost regizorul 
de teatru Arie Yass.

Într-o sală arhiplină, Miriam Fuchs, 
actriţă şi solistă israeliană, a deschis 
seara cu un cântec tradiţional şi cu 
un îndemn la celebrarea limbii idiş de 
generaţiile prezente şi de cele viitoare.

Arie Yass a împărtăşit publicului 
o parte din amintirile sale despre Iţic 
Manger, referindu-se şi la „marele ne-
gru” – metafora folosită de poet pentru 
a denumi moartea.

Daniel Galay, directorul Leyvik House 
din Tel Aviv, a punctat parcursul literar al 
poetului, de la începuturile sale la culmile 
popularităţii, apoi la receptarea acestuia 
în Israel şi influenţa sa în societatea 
israeliană.

Cercetătoarea Asnat Goldfarb-Ar-
zuan a prezentat detalii inedite privind 
producţia piesei lui Iţic Manger Cartea 
Cântecelor Meghilei, pe muzică de Dubi 
Zeltzer, compozitor israelian de origine 
română. Pornind de la o analiză aplicată 
pe textul literar şi pe fragmente din 
spectacolul montat de Shmuel Bunim la 
Teatrul Bimot în 1966, Goldfarb-Arzuan 
a recreat acest episod important din 
cariera lui Iţic Manger.

Carol Feldman, actor de expresie idiş 
şi scriitor israelian originar din România, a 
relevat legăturile lui Iţic Manger cu această 
ţară. El a amintit că, la iniţiativa deputatului 
Silviu Vexler şi a preşedintelui F.C.E.R.-
C.M., dr. Aurel Vainer, care a susţinut şi 
a contribuit la dezvoltarea relaţiilor bilate-
rale dintre cele două state, Parlamentul 
României a instituit, în 2017, Ziua Limbii 
şi Teatrului Idiş. De atunci, în România se 
celebrează cultura idiş în fiecare an, la 30 
mai, data naşterii lui Iţic Manger.

Tânărul cercetător israelian Roni 
Cohen a susţinut prelegerea „Iţic Man-
ger – de la poet idişist de origine 
română la poet israelian”, în care a 
subliniat relevanţa şi actualitatea operei 
literare a lui Iţic Manger în societatea 
contemporană israeliană, precum şi 
influenţa stimulatoare pe care acesta a 
avut-o asupra creaţiei unor artişti ca Arik 
Einstein sau Shlomo Artzi.

Dr. Aviva Tal, de la Universitatea Bar 
Ilan, a vorbit despre poezia de inspiraţie 
folclorică a lui Iţic Manger, majoritatea 
poeziilor lui fiind balade. Cunoscând în-
deaproape folclorul idiş (din familie şi din 
comunitatea evreiască) şi aflându-se la 
New York, unde tocmai apăruse o nouă 
mişcare literară de avangardă care valo-
riza folclorul, Iţic Manger a scris poezii 
sub semnul acestor influenţe culturale, 
recurgând la motive literare fantastice 
şi tradiţionale.

În cadrul programului, Arie Yass şi 
Carol Feldman au susţinut recitaluri de 
poezie semnată de Iţic Manger în limbile 
idiş, ebraică şi română, iar Miriam Fuchs 
a interpretat cântece tradiţionale din cul-
tura idiş. Aceeaşi artistă a încheiat eveni-
mentul cu interpretarea unui poem al lui 
Iţic Manger, fiind acompaniată la pian de 
tânăra muziciană israeliană Nitzan Golan.

C. GĂLĂŢEANU 

Victimele  
de pe Struma 
comemorate  
la Beer Sheva

În Israel, la Beer Sheva, sub auspiciile 
HOR, a avut loc comemorarea a 77 de 
ani de la tragedia celor 790 de evrei din 
România îmbarcaţi pe vasul Struma care, 
deşi era supraîncărcat şi într-o stare teh-
nică deplorabilă, a plecat totuşi din Con-
stanţa spre  Palestina, aflată atunci sub 
mandat britanic. Autorităţile turce şi cele 
britanice au refuzat să primească nava, 
care era avariată; remorcată în largul 
Mării Negre şi abandonată fără motoare 
şi fără apă şi hrană pentru pasageri, a 
fost torpilată de un submarin sovietic. 
Un singur pasager (David Stoliar) a scă-
pat cu viaţă (printre cele 769 de victime 
numărându-se şi Iţhak Tercatin, fratele 
colaboratorului nostru, Baruch Tercatin 
– n. red.).  

La comemorare au luat parte per-
sonalităţi marcante ale Alialei române: 
preşedintele AMIR, Micha Harish; preşe-
dinta Centrului de organizaţii ale supra-
vieţuitorilor Holocaustului, Colette Avital; 
preşedintele Muzeului şi Sinagogii Stru-

ma, Arie Raiter; preşedintele HOR Beer 
Sheva-Negev şi preşedintele Asociaţiei 
Originarilor din Hârlău, dr. Nathan Co-
hen; vicepreşedintele Muzeului Struma, 
ing. Baruch Tercatin; preşedintele HOR 
Haifa, Erna Kartner; prefect la Instituţia 
Prefectului din Ministerul de Interne şi 
membru în conducerea Muzeului Struma, 
Avi Heller; oficialităţi ale Ambasadei Ro-
mâniei în Israel şi oficialităţi ale oraşului 
Beer Sheva.

Coresp. dr. NATHAN COHEN 

Aflată la Washington, la Conferinţa 
AIPAC, prim-ministrul României, Vio-
rica Dăncilă, a avut o întrevedere cu 
prim-ministrul Statului Israel, Benjamin 
Netanyahu. Conform unui comunicat de 
pe site-ul Executivului român, cei doi au 
salutat relaţiile excelente dintre cele două 
ţări şi au discutat şi despre organizarea, 
în cursul acestui an, a şedinţei comune 
a celor două guverne, precedată de un 
forum economic cu o secţiune dedicată 
contactelor business to business. Viorica 
Dăncilă a reconfirmat interesul României 
pentru consolidarea şi aprofundarea re-
laţiilor cu Israelul în domeniul cooperării 
strategice, securitate cibernetică şi ener-
getică, medicină, cercetare şi inovare.  
Cei doi premieri şi-au exprimat satisfacţia 
pentru avansarea negocierilor în vederea 
încheierii Parteneriatului România-Israel 
în domeniul noilor tehnologii, de manieră 
să stimuleze interesul reciproc al comu-
nităţilor de afaceri din cele două ţări, 
astfel încât să fie fructificate potenţialele 
economice bilaterale. A fost subliniată, de 
asemenea, importanţa consolidării relaţi-
ilor în domenii precum sănătate, turism şi 
educaţie.În continuare, au fost discutate 
posibilele modalităţi de cooperare dintre 
România şi Israel, inclusiv din perspectiva 
deţinerii de către ţara noastră a preşedin-
ţiei Consiliului Uniunii Europene.

Cu acelaşi prilej, premierul român s-a 
întâlnit cu Daniel S. Mariaschin, director 
executiv şi vicepreşedinte executiv al 
B’nai B’rith International. Au fost aprofun-
date aspecte privind rolul activ asumat 
de România în combaterea fenomenului 
antisemitismului la nivel internaţional, prin 

dezvoltarea unor instrumente eficiente de 
descurajare a discriminării, a discursului 
care incită la ură, a actelor de agresiune 
cu motivaţie antisemită. De asemenea, 
cei doi oficiali au subliniat importanţa mă-
surilor de educare şi sensibilizare a tinerei 
generaţii.Daniel S. Mariaschin a adus în 
discuţie şi contribuţia evreilor originari din 
România la consolidarea relaţiilor dintre 
ţara noastră şi Statul Israel, dar şi dintre 
România şi Statele Unite ale Americii. Ofi-
cialul BBI a salutat intenţia Guvernului de 
la Bucureşti de a deschide Muzeul Naţio-
nal de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului 
din România, cu sprijinul Israelului şi al 
Institutului Yad Vashem, exprimându-şi 
susţinerea faţă de acest proiect. 

Gov.ro precizează că Viorica Dăncilă 
a avut la Washington o întrevedere şi cu 
Benjamin Gantz, liderul Partidului Kahol 
Lavan, discuţiile vizând intensificarea 
cooperării dintre cele două state. Lide-
rul Partidului Kahol Lavan are legături 
puternice cu România, tatăl său fiind din 
Timişoara. Cunoscător al limbii române, 
Benjamin Gantz s-a adresat premierului 
Dăncilă în limba maternă, la începutul 
întrevederii. (A.M.)

dializarea  şi antiamericanismul sunt noi 
ingrediente folosite pentru actualizarea 
antisemitismului sub înfăţişarea antiisra-
elismului. Adaosurile din ediţia recentă 
atrag atenţia asupra „ameninţărilor is-
lamismului terorist jihadist”. Demontând 
stereotipurile antievreieşti şi dovedind 
„caracterul iraţional al antisemitismului”, 
autorul pune sub privirile lectorului moduri 
de funcţionare a manipulării.  

IULIA DELEANU

Premierii V. Dăncilă şi B. Netanyahu
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În egală măsură sărbătoare şi isto-
rie, Purim este povestea despre care 
se vorbeşte în Meghilat Ester – Cartea 
Esterei din Biblie. De-a lungul vremuri-
lor, cărţile festive Meghilat Ester au fost 
ilustrate cu scene din povestea Esterei 
şi ornamentate cu motive florale sau 
zoomorfe şi cu desene geometrice. O 
astfel de carte este prezentată de acad. 
Cornelia Bodea în lucrarea „Valori de 
artă iudaică: Meghilat Ester, Iaşi, 1673, 
oferită Mitropolitului Dosoftei“, publicată 
la Iaşi, în anul 2002. Autoarea prezintă 
un manuscris ebraic, Meghilat Ester, 

Iaşi, 1673, păstrat în Biblioteca Acade-
miei Române. Manuscrisul, cu stema 
Moldovei pe el, a fost dăruit Mitropolitului 
Dosoftei de către rabinul, predicatorul, ca-
balistul, lexicograful şi cronicarul Nathan 
Nata Hanover, şef-rabin al Comunităţii 
Evreieşti din Iaşi în anii 1657-1673. Un 
dar simbolic, ce atestă strânse relaţii 
de prietenie între mitropolitul-cărturar 
care traducea Psalmii şi eruditul rabin 
a cărui ştiinţă (nu doar) lexicografică  
era notorie.

După terminarea postului Esterei, 
în seara de 20 martie 2019 (13 Adar 
B), în Sinagoga Mare din Iaşi, rabinul  
Yehoshua Aharonovitch, rabin al Comu-
nităţii Evreilor din Iaşi şi din Moldova, a 
citit Meghilat Ester în prezenţa a nume-
roşi enoriaşi.

În comunitatea ieşeană sărbătorirea 
Purimului 5779 a avut loc în seara zilei de 
21 martie 2019, în Sinagoga Mare, care 
s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru toţi 
cei veniţi să ia parte la sărbătoarea celei 
mai mari bucurii din calendarul iudaic.

Prezentând semnificaţia sărbătorii, 
Benjamina Ides Vladcovschi, secretara 
comunităţii ieşene, a menţionat că tradiţia 
iudaică îi atribuie Esterei salvarea po-
porului evreu. Despre originile cuvântului 
Purim, vorbitoarea a arătat că acesta 

Organizată pe 17 martie de Comu-
nitatea Evreilor din Brăila, sărbătoarea 
de Purim nu s-a desfăşurat la Templul 
Coral, ca de obicei, ci la Palatul Lyra, 
unde pe scenă au urcat împreună evrei, 
greci, turci şi etnici români, programul lor 
artistic revelând bogăţia etniilor trăitoare 
în oraşul lui Mihail Sebastian. Nadia Us-
tinescu, preşedinta Comunităţii Evreilor 
brăileni, a ales Palatul Lyra pentru că este 
mai încăpător şi a invitat, aşa cum face 
de fiecare dată, prieteni etnici români şi 
membri ai altor etnii să fie împreună la 
cea mai veselă sărbătoare din calendarul 
evreiesc. Oficiantul de cult Suchar Gold-
stein a prezentat elementele specifice 
Purimului, oferind şi date istorice, astfel 
încât cei prezenţi să înţeleagă pe deplin 
valenţele sărbătorii. 

La atractivul program artistic mul-
tietnic au participat două eleve de la 
Liceul de Arte „Hariclea Darclée”, care 
au cântat piese muzicale din repertoriul 
popular românesc, formaţia de dansuri 
„Pandora junior”  alcătuită din elevi (Aso-
ciaţia Culturală Filo-Elenă „Eleftheria”), 
Comunitatea Bulgară din Brăila, care a 
oferit piese din repertoriul tradiţional bul-
găresc cântate a capella de un mic grup 
coral (cinci doamne, inclusiv vicepreşe-
dinta Anastasia Andriev, preşedinta Maria 
Gancev fiind prezentă în sală), precum şi 
Comunitatea Turcă Brăila şi Comunitatea 
Turcă din Galaţi. De asemenea, corurile 
reunite „Macabi” ale Comunităţii Evreilor 
din Brăila şi cel de la Comunitatea Evre-

iască din Bucureşti au interpretat melodii 
tradiţionale şi, nu în ultimul rând, îndră-
gita formaţie Bucharest Klezmer Band, 
condusă de Bogdan Lifşin, a încântat 
audienţa împreună cu Maia Morgenstern, 
„obligându-i” pe toţi cei de faţă să aplaude 
cu multă căldură. 

Totodată, au participat – chiar dacă 
nu au avut secvenţe în programul artis-
tic – membri de la Comunitatea Ruşilor 
Lipoveni din Brăila, cu preşedinta Maria 
Milea, membri de la Comunitatea Elenă 
din Brăila „Parnassos” şi vicepreşedinta 
Veronica Macri. Au fost, de asemenea, 
prezenţi la adunarea sărbătorească şi au 
primit, la fel ca toată lumea la final, dulciu-
rile tradiţionale: Ana Hărăpescu, manager 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila; 
Ionel Cândea, managerul Muzeului Bră-
ilei „Carol I”; profesori şi scriitori brăileni, 
alţi prieteni şi susţinători ai Comunităţii 
Evreilor din Brăila. 

ARMANDA FILIPINE 

Personalităţi istorice   
la sărbătoarea şansei şi a întâmplării

Vineri, 22 martie 2019, cu câteva ore 
înainte de intrarea în Şabat, membrii 
comunităţii evreilor din Arad s-au întâl-
nit pentru cea mai veselă sărbătoare 
evreiască. Astfel, sala mare a căminului 
comunităţii s-a umplut de copii şi adulţi 
costumaţi în personaje din desene anima-
te, bandiţi ai Vestului sălbatic, muschetari, 
pisici, şoricei, regi, prinţi şi prinţese.

Ionel Schlesinger, preşedintele comu-
nităţii, i-a întâmpinat pe toţi cu vorbe bune 

încă din pragul uşii, făcând ca fiecare 
să se simtă onorat, după care a început 
prezentarea evenimentului şi a tradiţiilor 
legate de el. 

Specific de Purim: Mâncarea speci-
fică acestei sărbători este prăjitura spe-
cială numită humântaşen (în traducere: 
buzunarele lui Haman; metaforic: pălăria 
sau urechile lui Haman). „Se mai bea şi 
câte un pahar de vin. Fiind o sărbătoare 
veselă, încercăm să ne binedispunem. 
Este una dintre puţinele sărbători ve-
sele ale evreilor“, adaugă preşedintele 
comunităţii.

Din istoria locală: Purimul este săr-
bătoarea şansei deoarece exact în ziua 
în care trebuia ca evreii să fie ucişi de 
către Haman, soarta lor s-a întors şi au 
fost salvaţi. Personajele principale ale 
întâmplării sunt eroii Estera şi Mordehai, 
întruchipaţi în costumele Soranei Szegő 
şi ale lui Charles de Vegvar. De altfel, nu 
doar personajele pe care le-au întruchipat 
sunt istorice. Charles de Vegvar repre-
zintă el însuşi o parte a istoriei, naţionale 
şi locale. El este nepotul cunoscutului 
aristocrat evreu din Arad, Francisc von 
Neuman, baron de Végvár, a cărui familie 
a contribuit semnificativ la dezvoltarea 
socio-economică a oraşului nostru. Vizita 
lui Charles de Vegvar a avut o mare în-
semnătate pentru comunitate. Preşedin-
tele comunităţii a ţinut să îi mulţumească 
personal că a participat la eveniment, 
totodată lăudându-i deosebitul costum 
de Mordehai.

Trei binecuvântări: Ca orice moment 
al vieţii unui evreu, cu atât mai mult fiind o 
sărbătoare, şi acesta a fost binecuvântat 
de trei ori. Prima oară a fost pentru citirea 
Meghilat Ester, a doua pentru miracolele 
pe care le-au trăit înaintaşii noştri, iar a 
treia pentru că am ajuns să trăim această 
zi. Binecuvântările au fost rostite de Boris 
Mor, oficiantul de cult al Comunităţii Evre-
ilor din Arad, care a citit şi Meghilat Ester. 

„Ştim  foarte bine că de multe ori de-a 
lungul istoriei poporul evreu a fost în peri-
col, a suferit numeroase persecuţii. Întot-
deauna poporul evreu a reuşit să treacă 
mai departe. Suntem convinşi că şi de 
această dată şi de acum înainte poporul 
evreu va dăinui, în pofida Hamanilor care 
doresc să ne extermine“, a menţionat 
Ionel Schlesinger, care a rostit cea de-a 
treia binecuvântare şi a urat „Sărbători 
fericite“ publicului. 

Spectacolul copiilor: Încet-încet, 
începe să devină tradiţie ca grupa de 
copii participanţi la activităţile organizate 
de cele două voluntare ale Clubului de 
Ebraică, Elda Botezatu şi Margareta Sze-
gő, să încânte publicul cu un spectacol de 
Purim. De această dată, cântecul preferat 
al tinerilor a fost Leitzan katan nehmad 
(în limba română Clovnul mic şi drăguţ), 

pe care au ţinut să îl cânte în mai multe 
versiuni. 

Cea mai mare senzaţie a fost apa-
riţia domnişoarei Elinor Botezatu într-un 
superb costum de clovn ce se potrivea 
perfect cu cântecul şi cu atmosfera. În 
cântec, clovnul cel drăguţ dansează de 
jur împrejur, iar cineva întreabă: „clovnul 
meu mic, oare ai să dansezi şi cu mine?“. 
Precum în cântec şi în spectacolul nostru, 
toţi copiii au dorit să danseze cu clovnul, 

astfel încât, spre încântarea publicului şi 
deliciul părinţilor şi bunicilor, s-a încins o 
adevărată horă evreiască.  

Premiaţi cu dulciuri: Danna Kalman, 
secretara Comunităţii Evreilor din Arad, 
s-a întrecut pe sine şi a pregătit, din par-
tea comunităţii, nişte pachete pline de 
dulciuri pentru fiecare copil participant. 

Cum a ţinut să menţioneze şi preşe-
dintele comunităţii, tot Danna Kalman a 
fost cea care s-a străduit să găsească şi 
să comande cele mai frumoase şi mai 
gustoase prăjituri de Purim, de la un 
producător local. Prăjiturile, care au fost 
apreciate de către tineri ca fiind „mega 
bune“, au ajuns la fiecare participant.

Organizarea evenimentului a fost 
făcută, ca de obicei, de preşedintele co-
munităţii, ing. Ionel Schlesinger. La buna 
desfăşurare a acestuia a ajutat doamna 
Ana Ioniţă, cunoscută în comunitate prin 
alintul de Tanti Ani.  

Cabalat şi Oneg Şabat: Evenimentul 
s-a încheiat prin serviciul divin ţinut de 
oficiantul de cult. Rugăciunea de Caba-
lat Şabat este cea prin care participanţii 
au întâmpinat Şabatul. Imediat a urmat 
Kiduşul, cu binecuvântările pentru vin şi 
pentru Challah, pâine împletită, servită 
de Şabat. Oneg Şabat, adică bucuria de 
Şabat, a constat mai ales din întâlnirea 
oamenilor şi discuţiile purtate. 

Mişloah Manot: Comunitatea nu i-a 
uitat nici pe vârstnicii care nu au putut 
veni la Purim. Astfel încât Danna Kalman 
a organizat peste 20 de voluntari, cu vârs-
te cuprinse între 5 şi 50 de ani, pentru a 
merge la vârstnici şi a le duce celebrele 
Mişloah Manot trimise şi în acest an de 
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România ajutată de JDC. Prin serviciul 
voluntarilor noştri, micile pachete cu 
câteva prăjituri şi un Meghilat Ester au 
ajuns la 25 de vârstnici.

VIDORKA M. SZEGŐ

ComunitAt i
Arad Purim sărbătorit  

cu prieteni români şi de alte etnii

Triumful bucuriei,  
binelui şi dreptăţii

Sărbătoarea Zarurilor, 
Sărbătoarea Sorţilor

Celebrare în noua sală  
de evenimente a comunităţii

Brăila

Iaşi

Botoşani

Satu Mare

(Continuare în pag. 22)
MARTHA EŞANU

Purim este sărbătoarea evreiască  ce 
comemorează eliberarea poporului evreu 
din Imperiul Persan şi este celebrată în 
fiecare an, în a 14-a zi din luna Adar.

În frumoasa şi impunătoarea Sina-
gogă din Botoşani, ing. Gustav Finkel, 
consilier al comunităţii, a citit Meghilat 
Ester în timp ce gragărele furioase ră-
sunau strident, pentru a acoperi numele 
lui Haman, cel care a vrut să nimicească 
poporul evreu.

Tristul adevăr al lumii contemporane 
este cunoscut de noi toţi dar, din păcate, 
prea puţine voci se ridică în zilele noastre 
împotriva celor plini de ură şi prejudecăţi, 
Hamanii moderni.

O masă veselă, îmbelşugată, la care 
vedete au fost delicioasele humăntaşen, 
a încununat sărbătoarea bucuriei, binelui 
şi dreptăţii, într-o lume plină de duşmani, 
de contradicţii şi cutremure sociale.

Prof. BEATRISA FINKEL

Sărbătoarea de Purim a reprezentat 
un moment foarte aşteptat şi cu totul 
aparte şi la Satu Mare, datorită tradiţi-
ilor şi obiceiurilor specifice acestor zile 
de veselie. Pe 22 martie, Comunitatea 

Evreilor din Satu Mare a îmbrăcat haine 
festive, în amintirea victoriei Esterei şi a 
lui Mordehai asupra lui Haman, gata să 
pună în aplicare „soluţia finală” pentru 
evreii din Imperiul Babilonian.

Atmosfera generală de bucurie, masa 
organizată în noua sală de evenimente 
a comunităţii, măştile, cadourile şi bu-
catele tradiţionale au făcut din Purim o 
sărbătoare foarte îndrăgită. Activităţile de 
Purim s-au încheiat odată cu aprinderea 
lumânărilor şi rostirea binecuvântărilor 
de Şabat.

ADRIAN BEŞA
preşedinte C.E. Satu Mare

Bucharest Klezmer Band şi Maia Morgenstern, 
recital la Brăila - Purim 2019
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O zi oarecare de luni, 25 martie, s-a 
transformat într-una specială pentru că 
am avut onoarea şi bucuria ca Alteţa 
Sa Prinţul Dimitrie Sturdza să păşească 
pragul comunităţii noastre. 

Născut la Iaşi, pe 12 octombrie 1938, 
Prinţul Dimitrie Sturdza (fiul lui Gheor-
ghe şi al Gretei Sturdza) a făcut şcoala 
primară la Bucureşti. După abdicarea 
regelui în 1948, familia sa a părăsit ţara, 
stabilindu-se iniţial în Norvegia, iar apoi în 
Elveţia. În 1968 s-a căsătorit cu Monique 
Wagner şi au împreună doi copii, Ştefan 
Dimitrie Ferdinand Sturdza şi Roxandra 
Sturdza. În aceeaşi perioadă a devenit 
jucător profesionist de tenis şi a câştigat 
de circa 30 de ori campionatul Elveţiei, 
ajungând şi în circuitul internaţional. 
Este un om de afaceri care s-a implicat 
de-a lungul timpului în numeroase acţiuni 
caritabile, ajutând multe persoane. Mare 
patriot român, creştin de mare omenie, 
este un prieten adevărat al evreimii, în 
general, şi în mod special al comunităţii 
evreilor din Oradea.

Popas ca să salute un vechi prieten
În drumul său spre Viena, Prinţul Di-

mitrie Sturdza s-a oprit pentru câteva ore, 
într-o scurtă vizită ,„la o cafea“ cu vechiul 
său prieten Felix Koppelmann. A fost 
însoţit de către preşedinte, de directorul 
JCC Oradea, Andrei Seidler, şi de prim-
rabinul Shraya Kav în vizita la Sinagoga 
Mare de Rit Ortodox, fiindu-i apoi prezen-
tat tabloul din sala de evenimente, pictură 
ce redă întreaga istorie a poporului evreu 
de la începuturi până în prezent. 

Alteţa Sa a avut amabilitatea de a 
răspunde la câteva întrebări pentru re-
vista R.E.:

– Alteţă, cum v-aţi cunoscut cu dl. 
preşedinte Koppelmann şi cum găsiţi 
CEO faţă de ultima vizită?

– De mulţi ani vin în vizită la CEO, 
mă ştiu cu dl. Koppelmann din anii 
’90, imediat după revoluţie. Ne leagă o 
prietenie de aproape 30 de ani. Faţă de 
ultima dată când am vizitat comunitatea 
aceasta, trebuie să spun că sunt impre-
sionat de cum au fost refăcute sinagoga 
şi centrul comunitar. După cum am mai 
spus, eu cu dl. Koppelmann avem multe 
cunoştinţe comune, însă nu am auzit una 
să spună ceva urât la adresa lui. Felix 
Koppelmann face parte dintr-o religie 
minoritară, iar în România sunt câţiva 
oameni care sunt împotriva iudaismului, 
dar împotriva domnului Koppelmann încă 
n-am auzit pe nimeni să spună ceva urât. 
Datorită acestei transformări fantastice, 
preşedintele acestei comunităţi este 
demn de tot respectul.

– Sunteţi de religie ortodoxă; vă leagă 
ceva de comunitatea evreiască?

– O să vă povestesc un episod nefe-
ricit, pe care l-am trăit pe când aveam în 
jur de 10 ani. Familia mea este originară 
din Iaşi, acolo unde a avut loc un mare 
pogrom în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial. S-a petrecut în luna 
iulie, şi toţi au fost ţinuţi în trenuri timp 
de trei zile, fără apă şi fără mâncare. 
Mama mea a aflat asta de la un angajat 

din administraţia familiei, care trecuse 
pe lângă gară şi auzise ţipetele evreilor 
care cereau apă. Mamei, nevenindu-i să 
creadă, s-a dus să vadă, după care a tele-
fonat urgent generalului Antonescu, şeful 
guvernului dictatorial din acea perioadă, 
cerându-i să trimită imediat jandarmii să-i 
elibereze. A fost ceva de groază! Mulţi din 
ei au murit, mulţi erau copii, care nu au 
putut să reziste!

De altfel, trebuie să spun că familia 
noastră a fost răsplătită de evrei când 
tata a fugit, pe jos, din România printr-o 
filieră evreiască. În acest grup cu tata 
au fost un evreu român şi un ofiţer rus, 
tot evreu, iar după două luni au ajuns 
în Austria, la Salzburg. Noi am plecat 
cu mama, cu avionul, pentru că era 
norvegiancă şi avea paşaport. Ne-am sta-
bilit în Norvegia, apoi în Franţa şi ulterior 
în Elveţia, unde am absolvit Facultatea 
de Fizică Atomică, la Politehnica din  
Lausanne.

– Ce părere aveţi despre pluralismul 
etnic şi religios?

– Eu sunt crescut în Elveţia, unde am 
făcut parte din echipa naţională de tenis. 
Eram patru jucători şi două rezerve. Nu 
vorbeam despre religiile noastre. Unul era 
catolic, altul protestant şi eu ortodox. Unul 
dintre ei venea din Cehia, am aflat că era 
evreu după 30 de ani, când a murit şi am 
mers la înmormântarea lui. Ideea e că 
ne respectam reciproc aşa cum eram; în 
Elveţia lumea este educată că fiecare om 
trebuie să fie acceptat şi să trăiască cu 
dreptul de a crede în propriul Dumnezeu. 
Eu aşa am fost crescut şi aşa o să rămân 
pentru totdeauna!

– În timpul liber faceţi sport?
– Da, sigur. Chiar am făcut un teren 

de tenis la munte, în Lăpuşna, la Reghin, 
unde stau cel mai mult timp. Tot acolo joc 
şi golf cu prietenii şi apropiaţii.

Prin atitudinea pozitivă şi relaxată 
pe care o are, distinsul oaspete a de-
monstrat că este exemplul perfect al 
educaţiei şi eleganţei. La finalul inter-
viului, Alteţa Sa ne-a arătat şi latura 
sa umoristică, spunându-ne un banc 
evreiesc, exprimându-şi disponibilitatea 
de a ne vizita cu următoarea ocazie şi 
făgăduindu-ne că va sprijini comunita-
tea noastră în orice domeniu, atât cât 
va putea.

DOINA BUMBU

Consiliul Local al Municipiului Bacău 
a aprobat în unanimitate organizarea şi 
cofinanţarea unei tabere internaţionale 
pentru tineri, în perioada 8-14 aprilie 
a.c. Tabăra este rezultatul succesului 
repurtat în anii precedenţi de Programul 
„Young Ambassadors – Twin Schools” al 
Departamentului de Tineret al Municipa-
lităţii Petach Tikva, Israel. Succes datorat 
legăturii strânse între organizatori, pe 
de-o parte, şi elevi, pe de altă parte. Au 
fost schimbate o serie de idei, planuri pe 
reţele de socializare. Elevii români au fost 
selectaţi pe criterii privind cunoaşterea 
limbii engleze, a unor elemente de bază 
despre cultura şi civilizaţia iudaică, istoria 
Statului Israel. Cei israelieni au trebuit să 
aibă noţiuni elementare de limba, cultura, 
istoria românilor. Cu ajutorul internetului 
au fost stabilite legături între grupuri de 
liceeni din clasele X-XI din întreaga lume; 
au fost făcute schimburi de experienţă  
între profesori. 

În anul acesta, invitaţia a fost făcută 
pentru 15 elevi de liceu din Petach Tikva, 
oraş înfrăţit cu Bacăul, însoţiţi de doi pro-
fesori, respectiv 15 elevi băcăuani şi trei 

profesori coordonatori.
Participanţii din Pe-

tach Tikva au vizitat 
Muzeul Judeţean „Iu-
lian Antonescu”, Com-
plexul Arheologic şi 
Bisericesc „Precista”, 
sediul CE Bacău, Si-
nagoga Cerealiştilor, 
Parcul Trandafirilor, 
Parcul  Catedrale i , 
Universităţile „Vasile 
Alecsandri” şi „George 
Bacovia” din Bacău. Au 
făcut excursii tematice 
la Târgu Ocna, cu vizi-
tarea salinei; la Slănic 

Moldova, unde au asistat la un exerciţiu 
demonstrativ oferit de Salvamont Bacău; 
la Comăneşti, cu vizitarea unei expoziţii 
de costume populare. 

Au avut loc activităţi educaţionale 
demonstrative la Colegiul Economic 
„Ion Ghica” şi Liceul Tehnologic „Grigore 
Antipa” din Bacău, susţinute de elevi 
din ambele oraşe. Participanţii au vizitat 
situri istorice din judeţele Iaşi, Neamţ şi 
oraşul Braşov.

La Centrul de Afaceri şi Expoziţii „Mir-
cea Cancicov”, toţi elevii au fost primiţi de 
primarul Cosmin Necula, iar organizato-
rilor şi participanţilor le-au fost conferite 
diplome din partea edilului băcăuan.

Într-un interviu pentru RRI, iniţiatorul 
proiectului, prof. Gabriel Stan, a vorbit 
despre „raporturile excelente” dintre cele 
două oraşe, importanţa schimburilor de 
experienţă, capacitatea acestui program 
de „a crea noi punţi de colaborare şi co-
muniune” între Bacău şi Petach Tikva, 
oraşe înfrăţite din 1999.

Prof. GABRIEL STAN
Consilier local 

Prinţul Dimitrie Sturdza, într-o nouă vizită la comunitate

Tabără internaţională  
„Young Ambassadors – Twin Schools”

ComunitAt i

Bacău

Oradea

Muzică de calitate  
la Sărbătoarea Sorţilor

Expoziţia 
„Vagonul  

de deportare”
Sub genericul „A comemora şi a rea-

minti este o obligaţie pentru noi toţi”, la 
gara din Satu Mare a avut loc, în parte-
neriat cu Fundaţia „Élet Menete – Marşul 
Vieţii” din Budapesta, vernisajul expoziţiei 
itinerante „Vagonul de deportare”.

Vagonul a fost adus din Ungaria şi 
este o replică a celor cu care au fost duşi 
evreii la Auschwitz. În vagon, „inaugurat”  
la 1 aprilie a.c,  sunt expuse fotografii, 
panouri cu texte informative şi obiecte 
personale ale unora dintre victimele 
Holocaustului. 

Au participat oficialităţi locale, elevi ai 
liceelor din oraş, membri ai comunităţii. 
Au luat cuvântul primarul Municipiului 
Satu Mare, Kereskényi Gábor, şef-rabinul 
Ascher Ehrenfeld, preşedintele CE Satu 
Mare, Adrian Beşa, Molnár Gábor, pas-
tor al Bisericii Credinţei, Gordon Gábor, 
preşedintele Consiliului de Conducere al 
Fundaţiei amintite, alţi invitaţi de la Bu-
cureşti şi Budapesta. După ce i-a salutat 
pe cei prezenţi, Adrian Beşa a spus că 
trebuie să vorbim despre cele petrecute 
cu ani în urmă, despre victimele acelor 
vremuri dureroase, pentru ca trecutul 
bunicilor să nu devină viitorul nepoţilor. 

Evreii sătmăreni au constituit, până 
la Holocaust, una dintre cele mai mari 
comunităţi mozaice din spaţiul intra-
carpatic, având ca ocupaţii principale 
comerţul şi industria. În 1842 s-a permis 
stabilirea lor la Satu Mare. Din cei peste 
20.000 de evrei din judeţ s-au întors 
foar te puţini din deportare. În săptămâna 
cât a fost deschisă expoziţia, 3.500 de 
sătmăreni, între care foarte mulţi tineri, 
au vizitat „Vagonul de deportare”.

ADRIAN BEŞA
preşedinte CE Satu Mare

Cluj 

Satu Mare

Şi în acest an, spectacolul de Purim 
de la Cluj, găzduit în incinta Muzeului Et-
nografic al Transilvaniei (amfitrion istori-
cul Tudor Sălăgean, directorul instituţiei), 
a făcut sală plină. Membrii comunităţii 
evreieşti clujene, prietenii, concitadinii lor 
neevrei şi oaspeţii din străinătate au asis-
tat la un spectacol foarte reuşit, prezentat 
de Andreea Leonid şi Hajnal Bartha-Vári.

Sub bagheta profesoarei Ecaterina 
Halmos, o adevărată dirijoare-magicia-
nă, Corul Shira Hadasha – alcătuit din 
membri de toate vârstele: şcolară, tânără, 
adultă şi „de aur“ – şi-a pus în valoare 
patrimoniul solistic, prezentându-se cu 
un program complex. Cântecele tradi-
ţionale de Purim au fost prezentate în 

prima parte, în timp ce în partea a doua 
au răsunat arii din musicalurile „Fantoma 
de la Operă”, de A. Lloyd Webber, şi  
„Chicago”, de Fred Ebb şi John Kander. 
Soliştii Ári Sámuel Zilahy, Ofelia şi Ghe-
orghe Eisikovits, Andrei Verő, Sulamita 
Socea şi Rebeca Alexandra Iancu i-au 
încântat pe spectatori. Programul a fost 
completat cu piese instrumentale la har-
pă, interpretate cu măiestrie de Rebeca 
Alexandra Iancu şi Anca Jilovan. Fraţii 
Tamás, Bence şi Dávid Szenkovits au 
adus pe scenă muzica clasică. 

Fiecare Purim este şi o aniversare 
pentru formaţia de muzică klezmer 
„Mazel Tov”, care s-a înfiinţat exact de 
Purim, acum 18 ani. De atunci încoace, 
sărbătorile de Purim au constituit prilejuri 
de înnoire şi diversificare a repertoriului 
tradiţional. De astă dată, cântecele în ivrit, 
idiş şi română au alternat cu piese instru-
mentale de virtuozitate. Soliştii Sulamita 
Socea şi tenorul Sandu Ion Filip au cântat 
alături de instrumentiştii Daniel Şimon, 
Dorel Rohian, Radu Merdan, Cristian 
Goia, Miruna Davidoaie, sub coordonarea 
profesorului Vasile Socea.

Spectatorii au fost răsfăţaţi nu numai 
cu muzică de  calitate, ci şi cu delicioase 
prăjituri humântaşen, preparate la resta-
urantul ritual.

ANDREA GHIŢĂ

D. Sturdza (centru),  
F. Koppelmann și A. Seidler
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ComunitAt i
Monografia „O istorie a evreilor din Galaţi”

Pe 24 martie 2019, Templul Mese-
riaşilor din Galaţi a găzduit un eveniment 
editorial de excepţie: lansarea mono-
grafiei „O istorie a evreilor din Galaţi: 
file de cronică de la începuturi până la 
marea emigrare”, a autorilor Lucian-Zeev 
Herşcovici şi Violeta Ionescu, publicată 
la Editura Hasefer în decembrie 2018. 
Într-o sală arhiplină, evenimentul a fost 
moderat de preşedintele CE Galaţi, dr. 
ing. Sorin Blumer, şi a beneficiat de o 
delegaţie numeroasă a FCER-CM. Au 
fost prezenţi preşedintele FCER-CM, dr. 
Aurel Vainer; vicepreşedinta Forumului 
B’nai B’rith, Anette Vainer; preşedintele 
CEB, ing. Paul Schwartz; prim-rabinul 
Rafael Shaffer; directorul CAPI, ing. Rudy 
Marcovici; dr. Irina Cajal, subsecretar 
de stat la Ministerul Culturii; conf. univ. 
dr. Felicia Waldman, de la Universitatea 
din Bucureşti; dr. Claudia Bosoi, redac-
tor la Editura Hasefer. Printre oaspeţii 
comunităţii gălăţene, dintre care unii au 
luat cuvântul, s-au numărat Ionel-Eugen 
Buruiană, protopop şi împuternicit al 
Arhiepiscopiei „Dunărea de Jos”; Ionuţ 
Pucheanu, primarul municipiului Galaţi; 
Victor Cilincă, ziarist la „Viaţa liberă”; 
dr. Cătălin Negoiţă, directorul executiv 
al Direcţiei Judeţene pentru Cultură 
Galaţi; dr. Adrian Pohrib, şef al Serviciului 

Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale; 
prof. Ghiţă Nazare, directorul revistei 
„Şcoala gălăţeană”; Cristian Căldăraru, 
directorul Muzeului de Istorie din Galaţi; o 
parte importantă a CE Brăila, printre care 
preşedinta Nadia Ustinescu şi oficiantul 
de cult Suhăr Goldstein şi mulţi alţii.

„În prezent, comunitatea noastră este 
extrem de redusă numeric. Avem un 
trecut glorios, un prezent în care cu greu 
reuşim să ţinem vie memoria înaintaşilor 
noştri, care au făcut lucruri deosebite 
pentru acest oraş, şi un viitor despre care 
preferăm să nu vorbim. Prezenţa voastră 
denotă respect faţă de înaintaşii noştri, 
care au avut o influenţă majoră în toate 
domeniile de activitate din oraşul Galaţi, 
acest lucru reflectându-se în cele două 
volume de o excepţională valoare scrise 
de cei doi autori”, a arătat în deschidere 
preşedintele CE Galaţi, dr. ing. Sorin 
Blumer.

Prim-rabinul FCER-CM, Rafael Shaf-
fer, a rostit rugăciunea Kadiş pentru toţi 
evreii gălăţeni care au trecut în eternitate 
şi a adăugat o binecuvântare prin care 
generaţiile actuale sunt încurajate să 
continue faptele înaintaşilor.

Dr. Aurel Vainer i-a felicitat pe autori şi 
pe preşedintele CE Galaţi pentru apariţia 
unei lucrări monumentale şi i-a îndemnat 
pe cei dintâi să continue scrierea istoriei 
evreilor din Galaţi, pentru a ajunge până 
în zilele noastre şi a întări conceptul de 
„istorie vie” pe care evreii o creează neîn-
trerupt. El a amintit eforturile conjugate 
ale FCER-CM pentru reinaugurarea Tem-
plului Meseriaşilor – ilustrat pe coperta 
monografiei – şi colaborarea riguroasă 
şi eficientă a preşedintelui Blumer pentru 
realizarea acestei lucrări arhitectonice. 
Din monografie, vorbitorul a analizat 
aspecte precum economia de altădată 
a Galaţiului; perioada înfloritoare în care 

Hag Purim Sameah!Sibiu
În prima zi de primăvară cu soare 

strălucitor, când mugurii copacilor s-au 
trezit la viaţă, sărbătoarea de Purim 
5779 s-a desfăşurat, fireşte, cu veselie 
în sufletele şi pe chipurile participanţilor.

La masa comună, bogată, acoperită 
cu humântaşen şi alte dulciuri, fructe, 
sucuri, cafele şi alune au luat loc 36 de 
membri ai comunităţii sibiene şi ai obştii 
din Mediaş, alături de simpatizanţi şi 
invitaţi, mai mult vârstnici, dar şi ceva mai 
tineri, inclusiv două copile.

Preşedintele comunităţii, deschizând 
adunarea cu salutul adresat celor pre-
zenţi, a vorbit despre semnificaţia 
sărbătorii, ilustrându-şi alocuţiunea cu 
paragrafe din Meghilat Ester. Audienţa 
a fost captată de prezentare, încheiată  

şi cu  urarea ca toţi cei prezenţi să ne 
reunim cu toţii – inclusiv cei care din 
varii motive nu au putut participa –, la 
sărbătoarea Purimului de anul viitor.

O surpriză mai mult decât plăcută 
a fost un scurt, dar emoţionant re-
cital, în care  eleva Patricia Tomics, 
acompaniată la chitară de către tatăl 
ei, a cântat în ivrit cântece tradiţionale 
israeliene, moment îndelung aplaudat 
de cei prezenţi. S-au făcut numeroase 
fotografii, reprezentantul ziarului german 
imortalizând desfăşurarea sărbătorii, 
informaţii şi imagini apărând în publicaţia  
Hermannstadter Zeitung. 

Evreii din Sibiu şi invitaţii lor s-au 
veselit mai bine de trei ore, povestind,  
amintindu-şi de vremurile în care se or-
ganizau şi carnavaluri mascate, savurând 
plăcerea de a fi împreună şi de a se bu-
cura că tradiţia sărbătorii se menţine în 
familia comunităţii.

Ne-am despărţit cu voioşie şi cu gân-
dul la bucuria revederii peste o lună, la 
Sederul de Pesah.

Corespondent ing. OTTO DEUTSCH
preşedinte C.E. Sibiu

Tradiţionala festivitate 
de Purim s-a desfăşurat 

şi în acest an (joi, 21 martie 2019) la 
Restaurantul Unic din Piatra-Neamţ, în 
prezenţa a peste 60 de persoane. În 
afară de membrii Comunităţii, au parti-
cipat şi prietenii lor care, în mod curent, 
colaborează la organizarea activităţilor 
găzduite de spaţiul muzeal deschis în 

Sinagoga-Catedrală „Baal Shem Tov” 
(artişti plastici, actori, regizori, profesori, 
jurnalişti etc.) şi alţi invitaţi. 

În deschiderea manifestării, preşe-
dintele Emil Nadler s-a referit la eveni-
mentele istorice şi religioase descrise în 
„Meghilat Ester”. Apoi, formaţia muzicală 
„Noii Macabei” (alcătuită din elevii Lice-
ului de Arte „Victor Brauner” – Răzvan 
Vlad, Lucia Deliu, Rahela Solomon şi 
Estera Cuzuioc, toţi din clasa a X-a –, 
cărora li s-a alăturat şi studenta Bianca 
Podosu) a prezentat un frumos program 
instrumental compus din melodii tradiţi-
onale evreieşti. 

În final, toţi cei prezenţi s-au bucurat 
de prânzul servit, de pe mese nelipsind 
vinul şi gustoasele prăjituri humântaşen! 
(R.E.)

Voie bună, humântaşen  
şi o numeroasă asistenţă

Muzică, vin şi humântaşen

tecuci

Piatra
Neamţ

Joi, 21, martie 2019, la fel ca în mai 
toate comunităţile din ţară, şi la Tecuci 
s-au adunat numeroşi membri ai comuni-
tăţii, dar şi simpatizanţi care au ţinut să fie 
şi de această dată prezenţi la eveniment. 

Voia bună a fost peste tot predomi-
nantă şi alături de nelipsitele prăjiturele, 
în special humântaşen producţie Aizic 
Roza, s-au depănat amintiri şi s-au făcut 
numeroase fotografii. De la manifestare 
nu a putut lipsi Mioara Ţocu, cea care 
participă la toate activităţile comunităţii, 
fiind unul dintre sponsorii noştri.

În acelaşi timp, trebuie subliniat  şi 
aportul voluntarilor comunităţii, care au 
împărţit cu multă generozitate pachetele 
pentru asistaţi sosite de  la DASM şi JCC. 
Menţionăm în special activitatea lui Aurel 

Pisaroglu şi a lui Lucian Munteanu, care 
trec zilnic pe la sediul comunităţii, încer-
când să sprijine cu ce pot bunul mers al 
acesteia.

Le mulţumim şi pe această cale. 
AIZIC IANCU

preşedinte C.E. Tecuci

oraşul avea 20.000 de evrei, din 100.000 
de locuitori; impactul familiei Auschnitt, 
al portului Galaţi, al oamenilor de afa-
ceri evrei – care nu erau cu toţii oameni 
bogaţi, dar înţelegeau că o economie nu 
se poate dezvolta fără investiţii. El şi-a 
exprimat dorinţa de a exista monografii 
ale fiecărei comunităţi evreieşti din Româ-
nia şi a precizat că acesta este un model 
de abordare.

Primarul Ionuţ Pucheanu a apreciat 
că, în general, această lansare „readuce 
în atenţie memoria evreilor” şi, în particu-
lar, „pune pe hartă însemnătatea evreilor 
din Galaţi”.

Protopopul Ionel-Eugen Buruiană a 
definit evenimentul drept „un act de cult şi 
de cultură”, datorită căruia a avut loc cin-

stirea înaintaşilor gălăţeni, şi a subliniat 
buna relaţie dintre comunitatea evreiască 
şi cea creştin-ortodoxă.

Redactor al cărţii, dr. Claudia Bosoi 
a amintit efortul editorial pentru apariţia 
la timp şi în bune condiţii grafice a 
acestei monografii, rezultate datorate 
colaborării armonioase a celor doi autori 
cu reprezentanţii editurii. Vorbitoarea a 
invitat cititorii să descopere „o carte atent 
documentată, elaborată cu răbdarea şi 
migala cercetătorului pasionat, o lucrare 
care oferă o cunoaştere cuprinzătoare şi 
profundă asupra comunităţii evreieşti din 
Galaţi, dar şi o mărturie asupra frumuseţii 

Estera şi Mordehai sărbătoriţi 
la Sinagoga „Avram Arie Rosen”

Bacău

În faţa unei sinagogi arhipline, pre-
şedintele comunităţii, ing. Hainrich Brif, 
a urat Hag Purim Sameah membrilor 
comunităţii, oaspeţilor din CE Roman 
şi i-a salutat pe reprezentanţii unor or-
ganizaţii locale de minorităţi naţionale, 
romă, italiană, armeană, care au răspuns 
invitaţiei. Un cuvânt de mulţumire a fost 
rostit de preşedintele CE Roman, prof. 
Iancu Wexler. A fost citită Meghilat Ester, 
în ebraică, de oficiantul de cult Hainrich 

Brif, în română – de Emy Leibu, elev la 
cursurile de Talmud Tora. Corul „Şalom”, 
dirijat de Mariana Herman, a oferit par-
ticipanţilor un program muzical. A urmat 
Seudat Purim, cu preparate culinare 
specifice sărbătorii. Humântaşen au fost 
pregătite de Domnica Groper şi Doiniţa 
Brif.

Mişloah Manot, Ediţia 5779
La comunitatea din Bacău a avut loc 

actuala ediţie a Programului de volun-
tariat pentru mişloah manot – daruri de 
Purim, iniţiativă de succes a F.C.E.R., 
Joint, JCC, DASM. Programul face parte 
din cele patru miţvot de Purim: citirea 
Cărţii Esterei; oferirea de dulciuri spe-
cifice sărbătorii; oferirea de preparate 
gastronomice nevoiaşilor; Seudat Pu-

rim. Comunităţile au primit la timp cutiile 
pentru asistaţi, care conţin o meghila, 
humântaşen, un grager, ceai şi cafea. 
S-au organizat echipele de voluntari, 
care urmau să se deplaseze la domiciliile 
asistaţilor, în primul rând, al celor care nu 
se pot deplasa.

Voluntarii i-au vizitat pe asistaţi, mai 
ales pe cei nedeplasabili, aducându-le 
mişloah manot. Un moment special a 
fost aniversarea, la vârsta de 90 de ani, 
a decanului de vârstă din comunitate, 
Tulică Hoffman. Buna desfăşurare a pro-
gramului a fost asigurată de şefa Clubului 
Yad be Yad, Corina Irimia.

Parteneriat Erasmus Plus
Tema actualei ediţii a Programului 

Erasmus Plus, vizând educaţia în spiritul 
bunei înţelegeri interetnice, desfăşurată 
în parteneriat cu CE Bacău, a fost „Gru-
puri minoritare ale României”. Simpozio-
nul s-a desfăşurat la Palatul Copiilor din 
Bacău (director dr. Nela Dumea). Alături 
de reprezentanţi ai unor şcoli din Ro-
mânia, au participat elevi din Germania, 
Marea Britanie, Croaţia, Polonia, Turcia. 
Au fost organizate vizite la obiective ale 
grupurilor etnice din Bacău. 44 de elevi, 
însoţiţi de profesori, au vizitat Sinagoga 
„Avram Arie Rosen” şi Muzeul de Istorie 
a Evreilor „Dr. Alexandru Şafran”. Ghizii, 
ing. Florin Goldring şi secretarul comuni-
tăţii, Vili Moscovici, au prezentat oaspeţi-
lor elemente de bază ale religiei mozaice, 
aspecte din istoria evreilor, semnificaţii 
ale obiectelor de cult mozaic, personalităţi 
ale obştii băcăuane, date despre Holoca-
ustul din România. Dat fiind că vizita a 
avut loc în preajma sărbătorii de Purim, 
vizitatorii au fost serviţi cu humântaşen.

HAINRICH BRIF
preşedinte C.E. Bacău  

(Continuare în pag. 22)
CLAUDIA BOSOI 

S. Blumer, preşedintele C.E. Galaţi
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Maestrul Sherban Lupu,  
primul recital după trei ani 

Centrul Comunitar Evreiesc din 
Bucureşti a găzduit un recital extraordi-
nar al violonistului Sherban Lupu, fiind 
totodată şi prima reprezentaţie publică a 
sa după o întrerupere de mai bine de trei 
ani, cauzată de o accidentare, urmată de 
o lungă recuperare.

„Sunt bucuros că aţi răspuns invitaţiei 
noastre şi salut prezenţa în sală a preşe-
dintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a 
per sonalităţilor din lumea muzicală şi a 
directorului Radio România Internaţional. 
Suntem la comunitatea evreiască, iar 
puterea unei comunităţi nu stă doar în 
partea financiară, ci mai ales în impli-
carea membrilor comunităţii în acţiunile 
dedicate nouă, tuturor. Tocmai de aceea 
şi vreau să îi mulţumesc în special lui 

Iancu Ţucărman, unul dintre cei care se 
implică cel mai mult în acţiunile noastre”, 
a spus în deschiderea evenimentului 
Adrian Gueron, directorul JCC Bucureşti.

„Astăzi ne onorează un mare maestru 
al viorii, Sherban Lupu, acompaniat la 
pian de o tânără pianistă, Teodora Ţepeş. 
Amintesc însă şi de oamenii care au în-
ţeles că tinerii talentaţi trebuie sprijiniţi: 
Fundaţia Adriana şi Martin Sternin, care 
acordă, la propunerea mea, 10 burse 
unor tineri talentaţi. 

Ca supravieţuitor al Holocaustului, 
vă spun că astăzi, când se aud voci care 
incită la ură, astfel de evenimente cum 
este cel organizat de JCC şi Fundaţia 
Sternin, în limbajul internaţional al mu-
zicii, sunt de foarte mare ajutor”, a spus 
Iancu Ţucărman.

„Îmi face o deosebită plăcere să fiu 
astăzi aici. Acest recital are o semnificaţie 
specială pentru mine. Este primul recital 
cu public pe care îl dau în ultimii trei ani, 
din cauza unor fracturi la umărul drept. 
Am avut nevoie de o perioadă lungă de 
recuperare. Am fost chiar nevoit să reînvăţ 
tehnica arcuşului. Bunul meu prieten, Ian-

cu Ţucărman, la a cărui invitaţie mă aflu 
aici, m-a susţinut foarte mult, aşa cum au 
făcut-o şi alţi prieteni şi soţia mea, cărora 
le mulţumesc”, a spus Sherban Lupu.

Spectatorii s-au bucurat apoi de un 
recital extraordinar, cu Schuman, Ceai-
kovski şi Beethoven în program, între alte 
nume ale muzicii clasice mondiale. (G.G.)

Seder de Pesah la tine acasă
Şi în acest an i-am încurajat pe mem-

brii comunităţii să organizeze acasă un 
Seder de Pesah, oferindu-le tot ceea 
ce au nevoie în acest sens: maţa, vin 
caşer, Hagada de Pesah etc., precum şi 
posibilitatea participării la un curs practic 
de instruire, ce a fost susţinut de către 
cantorul Emanuel Pusztai şi de Magda 
Kupferberg. Suntem bucuroşi, pentru că 
peste 50 de familii au ales să organizeze 
acasă un Seder de Pesah!

Din viitorul apropiat
#Yom HaShoah – Joi, 2 mai 2019, de 

la ora 18:00, la sediul JCC Bucureşti este 

marcată, ca de obicei, printr-o ceremonie 
solemnă şi care ajunge la inimile celor 
prezenţi, Ziua israeliană a Comemorării 
Holocaustului. Pentru că suntem datori 
faţă de cei ce au pierit, dar suntem datori 
şi să ne amintim şi să veghem ca astfel 
de orori să nu se mai repete, vă invităm 
să participaţi la ceremonie.

#Nou: Programul în trei etape 
„Ibaneh” (a construi) – un prilej pentru 
aprofundarea cunoştinţelor de iuda-
ism. Subiectele ce vor fi dezbătute sunt 
alese chiar de participanţi, în momentul 
înscrierii. Programul este susţinut de rabi-
nul David Levin-Kruss, director pentru 
educaţie evreiască la JDC Europa. Prima 
etapă a avut loc în Bucureşti în luna 
martie, următoarea etapă (la care partici-
parea nu este condiţionată de prezenţa 
la prima etapă, oricine se poate înscrie) 
va avea loc la CIR Cristian, Braşov, în 
perioada 16-19 mai. Participarea se face 
strict pe bază de înscriere prealabilă 
şi achitarea contribuţiei de participare. 
Detalii găsiţi pe www.jcc.ro.

ADRIAN GUERON

Pagină coordonată de 
GEORGE GÎLEA

JCC  
BuCureşti

rOMÂNiA

Primăvară la... feminin!
Prima lună de primăvară a adus o 

serie de mari programe la Comunitatea 
Evreilor şi la JCC din Timişoara. Doamne-
lor le-au fost dedicate două seri speciale. 
Oneg Şabat, din data de 8 martie, la care 
a participat directorul JDC pentru Româ-
nia, Israel Sabag, a fost unul parfumat şi 

colorat, sub florile numeroase primite de 
participante. 

Celebrarea femeilor a continuat şi 
duminică, la programul „Eshet Chail”. 
Cu această ocazie, a fost prezentat un 
spectacol de excepţie, adus în România 
cu sprijinul Ambasadei Italiei şi al Insti-
tutului Italian de la Bucureşti, dedicat 
memoriei scriitorului Primo Levi. La 100 
de ani de la naşterea acestuia, publicul 
din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timişoara a 
avut şansa să fie prezent la un spectacol 
de excepţie, realizat de Enrico Carretta, 
după cartea „Mai este acesta un om?” a 

scriitorului evocat. Cu sala plină, inclusiv 
cu persoane care au urmărit spectacolul 
în picioare, niciun zgomot nu s-a auzit pe 
parcursul unei ore şi jumătate. 

Monologul susţinut de excepţionalul 
actor Jacob Olsen, supratitrat de Eva 
Simon, a ţinut publicul cu sufletul la 
gură. Transmiţând cu fidelitate emoţia 
cărţii, acesta a reuşit să îi transpună 
pe cei prezenţi în atmosfera glacială a 
Auschwitzului, presărând textul cu clipele 
de lumină fugare care l-au ţinut în viaţă.

Un alt moment special al lunii martie 
a fost programul de voluntariat Mişloah 

Manot, la care au participat aproape 50 de 
voluntari. Ei au dus bucuria Purimului în 
casele acelora care, din motive de vârstă 
sau sănătate, nu au avut posibilitatea să 
participe la spectacolul de Purim. Dincolo de 
gustul de humântaşen, mai importante au 
fost întâlnirea şi ocazia de a povesti despre 
vremuri de odinioară, de a depăna amintiri 
despre comunitate şi oameni.

Este impresionantă dedicarea tuturor 
acestor voluntari, care au oferit o zi de du-
minică pentru a face o Miţva şi au venit cu 
inima deschisă şi cu zâmbetul pe buze! 

LUCIANA FRIEDMANN

JCC  
tiMişOArA

Sărbători vesele împreună
Cu prilejul Zilei Internaţionale a Fe-

meii, JCC Iaşi a organizat evenimentul 
„Eshet Chayl-O femeie de valoare”. 
Desfăşurată la Sinagoga Merarilor în 
prezenţa unei numeroase audienţe, 
acţiunea a fost moderată de Benjam-
ina Ides Vladcov schi şi a cuprins o 

interesantă prelegere pe teme de nutriţie, 
un recital de melodii dedicate femeii, pre-
cum şi un cadou special pentru doamne 
şi domnişoare: o tombolă cu produse  
cosmetice. 

Continuând tradiţia ultimilor ani de 
a aduce atmosfera de Purim în casele 
celor în nevoie, JCC Iaşi şi Comunitatea 
Evreilor din Iaşi au participat la programul 
naţional „Mişloah Manot”. Coordonate 
de directorul JCC Iaşi, Albert Lozneanu, 
echipe de voluntari de toate vârstele 
au vizitat mai multe familii vârstnice din 
comunitate, pentru a le duce daruri şi 

pentru a se bucura împreună de povestea 
miracolului de Purim. 

Bucuria, căldura şi zâmbetele cu 
care am fost întâmpinaţi ne-au întărit 
sentimentul solidarităţii şi apartenenţei la 
marea familie a Comunităţii şi ne-au făcut 
să ne dorim ca anul viitor să revenim la 
toţi cei pe care i-am vizitat acum şi să 
încercăm să aducem puţină bucurie şi 
speranţă cât mai multor reprezentanţi ai 
„generaţiei de aur”.

În acest an, după foarte mult timp, 
Purimul a fost sărbătorit în recent inau-
gurata Sinagogă Mare. Au fost alături 

de noi, pentru a împărtăşi împreună 
bucuria sărbătorii, oficialităţi locale, înalţi 
ierarhi, numeroşi membri şi prieteni ai 
comunităţii. Formaţia de muzică klezmer 
„Nigun” şi Corul Comunităţii Evreilor din 
Iaşi au oferit un spectacol de neuitat, 
care a cuprins atât cântece de Purim cât 
şi alte melodii tradiţionale, apreciate şi 
aplaudate de cei prezenţi. Sărbătoarea 
a continuat cu Seudat Purim, de la care 
nu au lipsit buna dispoziţie, mâncărurile 
gustoase, precum şi delicioasele şi 
tradiţionalele humăntaşen. 

SILVIAN SEGAL

Luna martie – prilej de a dărui
8 martie este declarată ziua femeilor 

dragi din viaţa noastră, aşadar în cinstea 
acestora, după terminarea repetiţiei corului 
„Gyuri Vilan”, pe 10 martie, la JCC Oradea 
am susţinut programul naţional Eshet 
Chail, un seminar ce a conţinut şi un mi-
nirecital oferit de Hakeshet Klezmer Band. 

În acest context, directorul JCC Ora-
dea, Andrei Seidler, le-a oferit tuturor 
doamnelor şi domnişoarelor câte un 
bucheţel de ghiocei, simbol al prieteniei 
şi purităţii. Tot cu ocazia celebrării de 8 
martie, din dorinţa de a nu separa cu-
plurile de vârstnici şi nici vârstnicii care 
nu sunt asistaţi, pentru această catego-
rie, JCC Oradea a finanţat participarea 
persoanelor vârstnice neasistate într-un 
restaurant din Oradea.

Luni, 11 martie, ne-am alăturat la in-
vitaţia WZO (World Zionist Organization) 

acţiunii intitulate #Hate Stops Here, prin 
care ne-am arătat solidaritatea faţă de 
comunităţile evreieşti hărţuite din alte 
locuri. Pentru a nu rămâne indiferenţi 
faţă de fenomenul de antisemitism, am 
lansat invitaţia mai multor licee din oraş 
pentru participarea elevilor la o sesiune 
de conştientizare în acest sens. Andrei 
Seidler, directorul JCC, a susţinut aceas-
tă acţiune şi le-a prezentat elevilor istoria 
Comunităţii Evreilor din Oradea, în cadrul 
căreia, la capitolul Holocaustului, a men-
ţionat importanţa eradicării prejudecăţilor, 
discriminării şi urii care au stat la baza 
Holocaustului.

Pe 19 şi 21 martie, la JCC Oradea 
a avut loc o activitate specifică de Pu-
rim, constând în pregătirea efectivă a 
humăntaşilor, cu ajutorul şi îndruma-
rea colectivului cantinei comunităţii 
noastre. Pe această cale, le mulţumim 
membrilor activi care s-au alăturat şi 
şi-au arătat interesul pentru păstrarea 
tradiţiilor şi sprijinirea activităţilor JCC  
Oradea.

Acţiunea de voluntariat pentru distri-
buirea de Mişloah Manot s-a desfăşurat 

pe 17 martie, fiind susţinută de DASM şi 
realizată de membrii JCC Oradea, care 
s-au deplasat la domiciliul asistaţilor şi la 
membrii vârstnici imobili.

În dimineaţa de 24 martie, înainte de 
balul de Purim, a avut loc pe plan naţional 
Chidon HaTanach, concurs internaţional 
de cunoştinţe biblice, organizat de Jewish 
Agency for Israel. 

La această competiţie au participat 
trei concurenţi din cadrul comunităţii 
noastre, unul dintre ei reuşind să se 
califice cu succes la faza finală, unde 
va reprezenta România în Israel, în 
perioada 30 aprilie-13 mai 2019. 

Balul de Purim a însemnat o adevărată 
petrecere. Acest lucru s-a datorat şi fap-
tului că spectacolul a fost prezentat de 
actori renumiţi de la Teatrul Regina Maria 
din Oradea: Richard Balint, Andrian Lo-
covei şi Alina Leonte Vicoveanu. Aceştia 
au ridicat nivelul întregului show, fiind 
familiarizaţi cu viaţa evreiască datorită 
participării lor la renumitul spectacol 
„Scripcarul pe acoperiş”. Momentele ar-
tistice de muzică şi dans au fost susţinute 
de corul „Gyuri Vilan” cu cântece speci-

fice sărbătorii, de trupa de dansuri is-
raeliene „Or Neurim”, în care şi-a făcut 
debutul micuţa şi talentata Alexandra  
Nagy.

Cuvântul de deschidere a balului a 
fost adresat participanţilor care au umplut 
sala festivă de către preşedintele C.E.O., 
Felix T. Koppelmann.

Cu această ocazie, fetele de la „Or 
Neurim” au fost decorate cu Medalia de 
Merit „Pentru merite deosebite şi devota-
ment în activitatea comunitară a evreilor 
din România”, distincţie înmânată de 
directorul Departamentului Cultură, Artă, 
Media al F.C.E.R., Robert Schorr.

La plecare, toţi participanţii, de la 
mic la mare, au primit câte un pachet 
cu prăjituri, în care erau şi tradiţionalii 
humântaşen.

În final, transmitem că la evenimen-
tul Bereshit din Alba Iulia, comunitatea 
evreilor din Oradea a fost prezentă cu un 
număr de 32 de participanţi, iar în ultima 
seară atmosfera plăcută a fost asigurată 
de Hakeshet Klezmer Band.

DOINA BUMBU
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Două dezbateri având ca temă Ori-
entul Mijlociu s-au desfăşurat în cadrul 
SNSPA. Moderate ambele de conf. univ. 
Liliana Popescu, prorectorul Şcolii, ele 
au abordat, pe de o parte, consecinţele 
„primăverii arabe” şi, pe de altă parte, 
situaţia geopolitică a Israelului. 

„Conversaţii despre Orientul Mijlociu 
după primăvara arabă” l-a avut ca invitat 
pe E.S. Doru Costea, fost ambasador în 
Kuweit, Oman, R. P. Chineză şi Mongolia, 
într-un dialog, cu intervenţii din public, 
avându-l ca interlocutor pe prof. Cristian 
Pîrvulescu, decan al Facultăţii de Ştiinţe 
Politice, reprezentant al României la 
Bruxelles în problema imigraţiei.

Potrivit ambasadorului Costea, cu 
excepţia Algeriei, în toate celelalte ţări din 
nordul Africii şi Orientul Mijlociu mişcările 
de protest fie au eşuat (Liban, Egipt, 
Siria), fie s-au transformat în războaie 
civile periculoase, iar problema sărăciei 
şi a şomajului, mai ales în rândul tinerilor, 
nu s-a soluţionat. Orientul Mijlociu nu este 
o unitate, ci o regiune de mare diversi-
tate, factorii comuni fiind comunitatea 
şi neamul. Esenţială este religia, frăţia 
musulmană fiind mai importantă decât 
naţiunea arabă, iar islamul reprezintă un 
sprijin pentru obţinerea independenţei şi 
a unor drepturi.

Dispariţia din zonă a marilor puteri – 
după 1989, Rusia, iar recent, SUA – a 
provocat dezorientarea unor state arabe. 
Doru Costea a opinat că lansarea de 
către Occident a „cruciadei împotriva te-
rorismului”, ca termen, a fost o greşeală 
care i-a provocat pe musulmani. Zece 
ani după „primăvara arabă”, situaţia 
economică şi socială din regiune nu s-a 
schimbat. În context, ambasadorul a 
subliniat existenţa concurenţei între ţări 
pentru a obţine influenţă în regiune, un 
rol crucial revenind Iranului, alături de 
Turcia şi Israel.

Prof. Cristian Pîrvulescu a explicat 
eşecul „primăverii arabe” prin lipsa de 
suport pentru mişcările democratice, nici 
SUA, nici Europa neoferind vreun sprijin. 
Cu excepţia statelor din Golf, care sunt 
state artificiale, nici o ţară nu-şi poate 
rezolva problemele sociale. Principalul 
câştigător al revoluţiei arabe este Ira-
nul. În ceea ce priveşte Turcia, cealaltă 
putere regională concurentă, aceasta 
doreşte să impună un model politic 
otoman. În aceste condiţii, Rusia se pre-
zintă ca un factor de echilibru între Iran  
şi Turcia. 

Prof. Pîrvulescu a abordat şi proble-
ma refugiaţilor, care la ora actuală şi-au 
schimbat structura. Datorită rolului asu-
mat de Turcia de a-i reţine pe refugiaţii 
sirieni în taberele organizate în Asia mică, 
actualul flux provine mai ales din Africa, 
aceştia fiind refugiaţi economici. Din 
păcate, statele europene nu au reuşit să 
găsească o soluţie, aceasta şi din cauza 
respingerii de către un grup de state din 
Europa Centrală a unor soluţii propuse 
de UE. 

„Israelul contemporan între istorie şi 
geopolitică” s-a intitulat dezbaterea or-
ganizată de SNSPA – Centrul de Studii 

Israeliene „Theodor Herzl” şi Ambasada 
Israelului, invitaţi fiind ambasadorul David 
Saranga şi prof.Dan Korn, fost deputat al 
Partidului Muncii în Knesset.

E.S. David Saraga şi-a început cu-
vântarea spunând că „pe noi ne deran-
jează dacă, legat de Israel, se vorbeşte 
numai de conflictul cu palestinienii”, şi 
a zugrăvit o imagine atotcuprinzătoare 
a poziţiei Israelului în regiune şi a pe-
ricolului principal reprezentat de Iran. 
Acesta acţionează şi prin intermediul 
aliaţilor săi – Liban, Siria, Irak –, precum 
şi al organizaţiilor teroriste Hezbollah 
şi Hamas. În relaţia Iran-Israel, dar nu 
numai, există trei probleme: Iranul ur-
măreşte destabilizarea zonei, doreşte 
capacitate nucleară şi ştergerea Isra-
elului de pe faţa pământului, precum 
şi dezvoltarea capacităţii sale balistice. 
Iranul înarmează Hezbollah, care dis-
pune de 100.000 de rachete care pot 
atinge Tel Aviv-ul. Prin aceste ţări, Iranul 
dispune de un coridor prin care poate 
trimite arme în regiunea mediteraneană, 
fiind o ameninţare şi pentru Europa de 
Est. Ambasadorul Israelului a vorbit şi 
despre tragedia pe care o reprezintă 
conflictul israeliano-palestinian, prin 
imposibilitatea de a negocia în condiţiile 
în care palestinienii sunt împărţiţi între 
Cisiordania şi Gaza, iar între cele două 
entităţi nu există dialog. El s-a referit şi 
la viitorul plan de pace american, despre 
care a declarat că nu este prea optimist, 
deoarece palestinienii nu-l vor accepta. 
Guvernul israelian va fi obligat să ac-
cepte planul, dar va căuta să negocieze 
condiţiile. Cu tot pericolul, a apreciat am-
basadorul, Israelul se află într-o situaţie 
bună, cu o politică externă de succes, o 
economie înfloritoare şi un nivel de trai 
ridicat. Numărul turiştilor este în creştere 
şi aceasta datorită asigurării securităţii, 
fără atentate teroriste. În continuare, el 
a răspuns la întrebări legate de relaţiile 
cu ţările arabe, necesitatea ca în apărare 
să se bazeze pe forţele proprii, problema 
Ierusalimului şi a mutării ambasadelor, 
dificultăţile dialogului când nu există 
parteneri.

Prof. Cristian Pîrvulescu a abordat, 
la rândul său, problema Iranului, care 
doreşte să-şi continue revoluţia şi de 
aceea reprezintă o problemă în zonă. A 
vorbit despre necesitatea soluţionării pro-
blemei palestiniene şi poziţia premierului 
Netanyahu.

Prof. Dan Korn a considerat că pro-
blema de bază în Israel este relaţia dintre 
israelieni şi palestinieni, lipsa dialogului 
şi faptul că în Israel există elemente care 
nu vor nici un fel de compromis.

Prof. Liviu Rotman a subliniat că 
provocările geopolitice sunt mult mai 
puternice în Israel decât în altă parte 
din cauza condiţiilor istorice în care s-a 
născut statul. În ceea ce priveşte dialogul 
israeliano-palestinian, încrederea trebuie 
construită, exemplul concludent fiind 
Acordurile de la Oslo, realizate pe bază 
de încredere. De aceea este necesară o 
schimbare în politica israeliană.

EVA GALAMBOS

Miriam Răducanu la 95 de ani Particularităţile Orientului Mijlociu 
discutate la SNSPA

Miriam Răducanu reuşea să ofere, 
prin „Nocturnele” ei din anii ’70, extraor-
dinare recitaluri de dans modern, muzică, 
poezie, o subtilă supapă de eliberare a 
refulărilor sociale, ocultând cenzura vre-
mii. Sustrăgându-se canoanelor clasice, 
dansul ei exprima frământările epocii. 
Dacă aş întreba-o cum înţelege dansul, 
mi-ar răspunde, probabil, aidoma lui 
Arthur Rubinstein, când, ajuns la vârsta 
„legendelor vii”, acesta a fost rugat să 
comenteze partitura tocmai încheiată. 
S-a aşezat la pian şi a cântat-o iar! Miriam 
Răducanu împlineşte 95 de ani. Până 
acum trei ani a dansat în spectacole. Ce-
va-unicat din dansul ei iradiază şi acum, 
când, retrăindu-şi devenirile, trăsăturile 
feţei i se luminează. 

– Când v-aţi descoperit vocaţia?
– Pe la 11-12 ani. Tata lucra la Fabrica 

de postav din Buhuşi, o „Europă în minia-
tură”, zicem azi, fiindcă în casele fabricii 
locuiau specialişti veniţi din Polonia, 
Austria, Cehia, Olanda... Soţia unui func-
ţionar, fostă dansatoare vieneză, Käthe 
Link, a deschis o mică şcoală de dans. 
Părinţii m-au înscris. În familia noastră 
se citea, se făcea muzică. Unul din fraţii 
mei, Jan Tausinger, s-a remarcat în lumea 
muzicală cehă ca pianist, profesor la 
Conservatorul din Praga, compozitor. A 
plecat la Praga după ’47, tatăl meu fiind 
evreu ceh. Interesul pentru artă mi-a fost 
inoculat şi de unul dintre unchii materni, 
Ozias Hamerlin, meloman, iubitor de 
lectură, pictură. Profesoara de română 
mi-a deschis gustul pentru poezie, dar 
aplecarea exista în mine. Mă bucuram să 
merg la spectacolele unor trupe de teatru 
din ţară şi din lume venite în turneu.

– La Buhuşi funcţiona şi o vestită curte 
hasidică... 

– Era altă lume. Noi locuiam în vale. 
Şteitl-ul se întindea pe dealul din faţă, 
cu hasidim, mici meseriaşi, comer-
cianţi evrei; un univers spiritual aparte, 
de care aveam să mă apropii mult mai 
târziu, când am făcut la TES rolul Leei, 
din „Dibuk” de Anski, în regia Cătălinei 
Buzoianu. Eu am fost crescută în spirit 
internaţionalist. Trăiam împreună oameni 
de etnii şi religii diferite, domnea lipsa de 
prejudecăţi în comportamentul adulţilor, 
transmiţându-li-se copiilor. Apoi au venit 
războiul, legislaţia rasială, pogromurile... 
Am plecat din Buhuşi.

– Cum aţi resimţit anii aceia? 
– După pogromul din ’41 de la Iaşi, 

o familie de etnici români i-a sfătuit pe 
părinţi mei: „fugiţi cât mai repede din 
Buhuşi; ceea ce s-a petrecut cu evreii la 
Iaşi e plănuit şi aici”. Mama avea rude la 

Bucureşti. Ne-am mutat în Capitală. Am 
învăţat la Liceul „Focşăneanu”. După 
absolvire, m-am înscris la Conservatorul 
evreiesc, secţia dans, de care se ocupa 
Milla Lindenberg. Primele mele apariţii 
scenice au fost în săli particulare de dans, 
unde acompaniatori erau muzicieni de 
mare calibru: Mândru Katz, Radu Palade, 
Eduard Lindenberg, fratele meu. Eram 
tineri animaţi de aceeaşi pasiune pentru 
cultură, cu aceeaşi lipsă de prejudecăţi 
etnice. Într-un fel, era o continuare a 
vieţii din Buhuşi. Erau ani grei: prigoană, 
bombardamente. Bani n-aveam. Folo-
seam şiretlicuri ca să intrăm la Ateneu, 
la repetiţiile lui Enescu... Ani în care am 
legat prietenii de-o viaţă: Nina Cassian, 
Johnny Răducanu, Anatol Vieru. Pe muzi-
ca lui aveam să lucrez multe spectacole.

– Cine v-a ajutat să vă descoperiţi 
talentul?

– Un mare balerin, solist al Operei 
Române într-una din perioadele sale de 
glorie, Trixy Checais. Om de vastă cul-
tură, în acelaşi timp, apreciat scenograf, 
pictor. Excela şi-n dansul clasic şi-n cel 
modern. M-a primit la şcoala lui particu-
lară. Modul său de a preda era contami-
nant. Dansa împreună cu noi. Ne învăţa 
să ne exprimăm pe noi înşine. 

– Dintre spectacolele dumneavoastră, 
pe care le consideraţi de referinţă? 

– „Nocturnele 9. 1/2”. Nouă, dansato-
rilor – Raluca Ianegic, Sonia Dumitrescu, 
Gigi Căciuleanu şi cu mine – ni se ală-
turau Aurelian Octav Popa, clarinetistul, 
Wolfgang Güttler, mare contrabasist, 
Johnny Răducanu, la pian. Actori brilianţi: 
Virgil Ogăşanu, Olga Tudorache, apoi 
Adela Mărculescu. Mai târziu, în echipa 
de dansatori a venit şi Gheorghe Iancu. 
Putea să fie „Mioriţa” sau o piesă de jazz, 
poezie cu acompaniament muzical. În 
1997, la iniţiativa Silviei Ghiaţă, am făcut 
un remake pe aceeaşi scenă, pentru o 
emisiune a TVR, cu Gigi Căciuleanu şi 
Johnny Răducanu. Am preluat piese din 
„Nocturne” în turnee internaţionale de 
mare succes. Am lucrat cu Mirel Ilieşiu în 
două filme: „Marea trecere”, pe versuri de 
Blaga; „Concerto grosso”, pe muzica lui 
Haendel. La Teatrul Bulandra – „O lume 
pe scenă”; Teatrul Act – „Caleidoscop”; 
Teatrul Unteatru – „Poezia visului”, pe 
versuri de Emil Botta; Teatrul Nottara – 
„Maria Tănase şi alte portrete”.

– Sunteţi cunoscută şi ca eminentă 
profesoară. De când predaţi dansul?

– Din timpul războiului; aveam nevoie 
de bani. Pe lângă mişcările de gimnastică 
ştiute de la Käthe Link, inventam altele. 
Timp de 40 de ani am predat la Liceul bu-
cureştean de Coregrafie. Am avut bucuria 
să iasă „din mâna mea” elevi afirmaţi 
ulterior în prima linie a dansului modern 
internaţional; mi-au rămas ca membri de 
familie. După ’90 am predat la UNATC.

– Ştiu că sunteţi căsătorită cu un jur-
nalist de mare clasă: Cornel Răducanu. 
De câtă vreme?

– Anul acesta împlinim 70 de ani de 
căsnicie. El îmi dă echilibru sufletesc, mă 
înţelege, mă sprijină. Am trecut prin mo-
mente grele. Timp de zece ani, probleme 
de sănătate m-au împiedicat să dansez. 
El m-a ajutat să găsesc puterea să mă 
mobilizez: m-am înscris la Facultatea de 
Teatru. 

– Cum aţi revenit pe scenă? 
– Îmbogăţită de experienţa actori-

cească. TES mi-a fost de mare ajutor. 
Directorul şi secretarul literar de-atunci, 
Franz Auerbach şi Izu Bercovici, mi-au 
pus la dispoziţie o sală de repetiţii. Acolo 
am făcut Leea din „Dibuk”, dar şi spec-
tacole de jazz, cu Johnny Răducanu şi 
Jancsy Körössy. Poate, spectacolele 
ulterioare, în regia lui Penciulescu, Ciulei, 
Buzoianu, Mănuţiu s-ar fi copt altfel fără 
studiul actoriei.

*
Miriam Răducanu trăieşte înconjurată 

de cărţi, casete cu muzică bună, fotografii 
ale fiicei, nepotului – israelieni. Camera 
de primire a slujit multă vreme ca studio 
de dans. Un univers esenţializat, întrepă-
trundere între ieri, azi, mâine. 

IULIA DELEANU

Prima sondă israeliană către Lună, trimisă în spaţiu în 
luna februarie, a efectuat o manevră considerată realmente 
decisivă de către responsabilii misiunii, plasându-se pe orbita 
Lunii. „Este un moment istoric în sine”, a spus Morris Kahn, 
preşedinte al SpaceIL, compania privată care a dezvoltat sonda 
în parteneriat cu societatea aerospaţială Israeli Aerospace In-
dustries (IAI), una dintre cele mai mari companii din industria 
de apărare israeliană. Ido Antebi, directorul SpaceIL, a afirmat: 
„După şase săptă mâni în spaţiu, am trecut de un nou stadiu 
critic cu sonda, care a pătruns pe orbita lunară”. Denumită 
simbolic „Bereshit”, sonda a fost lansată pe 22 februarie de la 
baza americană Cap Canaveral din Florida. Motorul cântăreşte 
585 de kilograme şi a fost trimis în spaţiu cu ajutorul unei rache-
te Falcon 9, aparţinând firmei americane SpaceX, fondată de 
antreprenorul Elon Musk. Sonda a efectuat mai multe orbite 
eliptice în jurul Pământului, înainte de a se îndrepta spre Lună, 
unde sosirea a fost estimată pentru data de 11 aprilie.

Până în prezent, doar Rusia, Statele Unite şi China au trimis 
astfel de dispozitive pe Lună, aflată la o distanţă de 384.000 
de kilometri de Pământ. La aproape 50 de ani de la primii paşi 
ai omului pe Lună, satelitul, neglijat de explorarea spaţială, 
este din nou în centrul atenţiei. China a plasat în luna ianua-
rie un dispozitiv pe suprafaţa nevăzută şi încă neexplorată a 
Lunii. O capsulă specială se află la bordul sondei israeliene şi 
este echipată cu CD-uri cu desene făcute de copii, cântece şi 
imagini cu simboluri ale Israelului precum şi amintiri relatate 
de un supravieţuitor al Holocaustului şi o Biblie.

Din păcate, în seara zilei de 11 aprilie, modulul spaţial 
Bereşit s-a confruntat cu probleme tehnice la motoare şi la 
sistemul de comunicaţii şi s-a prăbuşit când se afla la numai 150 
m deasupra solului Lunii. Premierul Netanyahu i-a încurajat pe 
cei de la SpaceIL, spunând că dacă nu iese ceva prima oară, 
trebuie să mai încerce!

DAN DRUŢĂ

Prima sondă israeliană pe Lună

Dansul,  
un drum  

spre  
cunoaştere
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Pentru Complexul Educaţional Laude-
Reut, organizarea evenimentului 2Day 
Ambassador, dedicat elevilor şcolii care 
studiază diplomaţia, a devenit deja o 
tradiţie. Manifestarea a avut loc între 
26-28 martie şi a fost prilejul ca elevii 
să cunoască direct viaţa diplomatică. 
Conferinţa s-a desfăşurat la Palatul Parla-
mentului, în prezenţa unor reprezentanţi ai 
Guvernului României, Parlamentului, cor-
pului diplomatic, invitaţilor din Israel şi din 
SUA, şi a elevilor din 26 de şcoli, majori-
tatea, firesc, de la Complexul Laude-Reut.

Deschizând lucrările, moderatorul, 
ziaristul Ion Ioniţă, redactor-şef al revistei 
„Historia”, a arătat că cei prezenţi „fac 
istorie” datorită obiectivului urmărit – un 
dialog între diplomaţi şi noua generaţie 
de viitori diplomaţi.

„Coeziunea – o valoare  
europeană comună”

În cadrul primei secţiuni a conferinţei, 
cuvântul de salut a fost rostit de Tova Ben 
Nun-Cherbis, preşedinta Complexului 
Educaţional Laude-Reut. Ea i-a salutat pe 
participanţi, a subliniat principalul obiectiv 
urmărit de secţia de diplomaţie a şcolii, 
respectiv „de a pregăti liderii lumii de 
mâine” şi a arătat că acesta se realizează 
prin colaborarea cu o serie de parteneri 
tradiţionali ai şcolii: Ministerul român al 
Afacerilor Externe, Institutul Diplomatic 
Român, diferite instituţii de învăţământ 
din Israel, printre care IDC Herzlyia şi 
Tuchon Hadash High School Herzlyia. 
Conferinţa este cu atât mai importantă 
cu cât se desfăşoară în momentul în 
care România deţine preşedinţia rotativă 
a Consiliului U.E., a afirmat vorbitoarea, 
care a subliniat că una din tematici se 
referă la problema combaterii antisemi-
tismului, care s-a intensificat în Europa. 
Ilustrativă pentru acest subiect a fost 
prezentarea volumului şi a filmului „Never 
the Last Journey”, de Felix Zandman, un 
supravieţuitor al Holocaustului, prezen-
tare făcută de văduva autorului, Ruta 
Zandman.

O definiţie a ceea ce în seamnă să 
fii diplomat a fost dată de E.S. David 
Saranga, ambasadorul Israelului în 
România: să transmiţi mesajul ţării 
tale, să-l receptezi pe cel al ţării în care 
eşti acreditat. Profesia cere instruire, 

cunoaştere de limbi străine, inclusiv a 
ţării unde-ţi exerciţi mandatul, ştiinţă a 
dialogului, curaj, creativitate, contactare 
permanentă la mass-media tipărite şi 
on-line. O prioritate în activitatea domniei 
sale constă în spargerea imaginii-etichetă 
a Israelului, redusă la conflictul pales-
tiniano-israelian şi Locurile Sfinte, prin 
promovarea diversităţii sale economice 
şi culturale.

Natalia Intotero, ministrul pentru 
Românii de Pretutindeni, a detaliat ac-
tivitatea ministerului în rândul celor 10 
milioane de români care se află răspândiţi 
mai ales în Europa şi a arătat că pentru 
continuarea acestei activităţi atât de im-
portante se va baza pe tinerii pe care-i 
formează şcoala Laude-Reut.

Studierea limbilor vechi – greaca, la-
tina – în formarea unui diplomat are valoa-
rea unui antrenament pentru rigoare şi 
spirit critic, a susţinut directorul general al 
Institutului Diplomatic Român, Dan Petre.

E.S Hans Klemm, ambasadorul Sta-
telor Unite în România, care a lucrat şi la 
secţia de resurse umane a Departamen-
tului de Stat, a enumerat cele trei calităţi 
ale unui viitor diplomat: să fie gata să-şi 
servească ţara, să ştie să prezinte valorile 
ţării din care face parte şi să fie pregătit 
să trăiască în străinătate, departe de ţară, 
ceea ce nu este uşor. Pe de altă parte, 
există şi beneficii ale vieţii diplomatice, iar 
poziţia ocupată într-o ţară străină devine 
o adevărată provocare.

 Adrian Cioroianu, ambasador al 
Delegaţiei Permanente a României la 
UNESCO, a subliniat datoria fiecărei 
generaţii de a-şi construi pacea, ceea 
ce depinde, în mare măsură, de factorul 
geopolitic. Faptul i-a permis o incursi-
une în istoria României: consecinţele 
învecinării cu imperiile ţarist, habsburgic, 
otoman; lupta pentru reîntregirea ţării, 
temeiul intrării în Primul Război Mondial; 
dezastrele dictaturilor în veacul al XX-lea. 
Ca stat membru al U.E., România de azi 
„are o poziţie mai bună ca oricând”, în 
speranţa că UE va rezista crizelor din 
prezent prin flexibilitate.

Jonathan Davis, directorul Şcolii 
Internaţionale Raphael Recanati-Şcoala 
Lauder pentru Guvernare, Strategie 
şi Diplomaţie din cadrul IDC Herzlyia, 
Israel, a apreciat importanţa studiilor de 
diplomaţie de la Şcoala Laude-Reut, nu 
numai pentru o carieră în diplomaţie, ci 
şi pentru cei ce se vor îndrepta în alte 
direcţii. El i-a invitat pe elevi să-şi con-
tinue studiile la Şcoala diplomatică din 
Herzlyia, unde există diferite specializări.

Participarea la 2Day Ambassador 
este o oportunitate ca ideile avansate să 
fie receptate şi fructificate de specialiştii 
de resort, a opinat secretarul de stat în 
Ministerul Educaţiei, Lisandru Florian, 
propunând transformarea evenimentului 
în conferinţă internaţională.

Sergiu Cristian Manea, preşedintele 
BCR, partener strategic al evenimentului, 
i-a îndemnat pe copii să fie deschişi şi 
flexibili ca să înţeleagă ce se întâmplă în 
jur şi să interacţioneze. Nu este suficient 
să fii curios, trebuie să recunoşti că nu 
ştii unele lucruri, să ceri ajutor şi să lupţi, 
a subliniat vorbitorul.

A urmat un moment de excepţie – 
premierea elevilor care au participat la 
concursul-dezbatere. Premiul întâi i-a 
revenit Mirunei Mladin, care a reprezentat 
Germania, premiul doi Dariei Goldenberg 
– Israel şi premiul trei lui Tudor Corbea – 
Rusia. Cei trei şi-au rostit textele cu care 
au devenit câştigători.

Viaţa unui diplomat în UE, 
provocări şi satisfacţii

Prezentarea făcută de o serie de 
diplomaţi despre activitatea lor a comple-
tat cunoştinţele teoretice ale elevilor. E.S. 
Monseniorul Miguel Maury Buendia, am-
basador al Sfântului Scaun la Bucureşti, 
a vorbit despre satisfacţiile calităţii de 
diplomat când poate să ajute oamenii, 
a scos în evidenţă rolul României ca 
preşedinte al Consiliului UE, Sfântul 
Părinte acordând o importanţă deosebită 
ideilor de bază ale Uniunii Europene.

E.S. Cord Heinrich Meier-Klodt, am-
basadorul Germaniei, a subliniat rolul 
Uniunii Europene ca entitate care a 
determinat dezvoltarea continentului şi a 
însemnat mult pentru Germania de după 
război. Vorbitorul a recunoscut că Europa 
se confruntă cu noi probleme pe care tre-
buie să le depăşească. Este nevoie de o 
abordare multilaterală, nu individualistă, 
a arătat el. Europa trebuie descoperită 
din nou şi din nou şi această sarcină le 
va reveni elevilor – viitori diplomaţi, a 
conchis ambasadorul german.

 E.S. Valery Kuzmin, ambasadorul 
Federaţiei Ruse la Bucureşti, a trecut în 
revistă transformările socio-politice post-
belice: de la stabilirea, imediat după război, 
a două sfere de influenţă, fosta URSS şi 
Forţele Aliate, la multitudinea de conflicte 
survenite după 1990; Kosovo, Ucraina, 
Orientul Mijlociu, Afganistan. Au fost ac-
centuate: nevoia de creştere a dialogului 
interstatal, de combatere a extremismelor, 
a distorsiunilor de imagine a Federaţiei 
Ruse, valoarea unităţii în diversitate.

E.S. Sergey Minasyan, ambasadorul 
Armeniei, a vorbit despre importanţa 
României pentru Armenia şi a relevat că 
România a fost prima ţară care a recu-
noscut Armenia independentă în 1992. 
El s-a referit şi la condiţiile de recrutare 
a ambasadorilor în ţara lui.

 Sprijinul Irlandei pentru actuala 
politică a României, libera circulaţie 
a cetăţenilor ei în Vest, sursă pentru 
aplicarea în ţară a ceea ce e pozitiv în 
lumea occidentală, au fost principalele 
direcţii din discursul locţiitorului de misi-
une diplomatică la Ambasada Irlandei, 
Patrick Coleman.

O Europă a convergenţelor
În cadrul acestui panel, Adrian Năs-

tase, fost premier şi fost ministru de 
externe al României, a făcut o prezen-
tare detaliată a procesului de aderare a 
României la NATO şi UE, începând cu 
istoricul relaţiilor ţării noastre cu instituţiile 
europene încă înainte de 1989. Potrivit 
lui, după 2007, anul aderării României la 
UE, ar fi fost necesar un proiect de mo-
dernizare postaderare şi a reafirmat prin-
cipala condiţie a oricărui proiect naţional 
– existenţa unităţii interne, a consensului.

O Europă mai sigură
Panelul consacrat acestei teme a fost 

plasat în contextul urmărilor Brexitului. 
Şcoala de Diplomaţie Laude-Reut – mo-
del pentru învăţământul liceal românesc 
–, competenţele intelectuale şi emoţionale 
necesare profesiei de diplomat, ştiinţa 
nuanţării au fost teme abordate de fos-
tul ministru al Afacerilor Externe şi al 
Justiţiei, Cristian Diaconescu.

Lazăr Comănescu, de asemenea 
fost ministru de Externe, a arătat că 
o diplomaţie bună ţine de o politică 
internă bună şi de capacitatea de a găsi 
şi a pune omul potrivit la locul potrivit. 
Diplomaţia românească, un ambasador 
român trebuie să aibă un punct de vedere 
bine conturat în ceea ce priveşte Brexit. 
Trebuie să fie clar că pentru România 
alternativa este Uniunea Europeană, care 
trebuie întărită.

Un desen al frământărilor legate de 
Brexit din societatea engleză a fost schiţat 
de E.S. Sorin-Dan Mihalache, ambasa-
dorul României în Marea Britanie şi Irlanda 
de Nord. Acumularea de tensiuni sociale 

Cea de a VIII-a ediţie a conferinţei 2Day Ambassador

Berti Barbera  
în concert

Eveniment rar întâlnit, Berti Barbera 
a apărut ca solist şi ... moderator în 
concertul de jazz-blues al formaţiunii 
Big Band a Radiodifuziunii Române, 
sub bagheta dirijorului Ionel Tudor şi cu 
Ştefan Naftalailă ca prezentator. În Sala 
Radio, unde s-a desfăşurat concertul, 
publicul a putut asculta blues-uri  în ca-
drul unui program realizat de cântăreţ, 
care este un îndrăgostit al acestui gen 
de muzică. Melodii mai vechi şi mai noi, 
cu o orchestraţie modernă, realizată de 
artişti cunoscuţi, membri ai orchestrei,  
s-au auzit timp de o oră şi jumătate 
(plus bisurile), încântându-i pe cei 
aflaţi în sală, toţi „fani” ai jazzului şi 
ai cântăreţului. Berti Barbera a fost 
un adevărat vrăjitor, demonstrând că 
este nu numai un excelent interpret de 
blues, ci şi un adevărat „showman”. 
Am dori să-l ascultăm mai frecvent în  
concerte! (E.G.)

de tip „vreau ţara mea înapoi”, respin-
gerea imigranţilor – capital politic pentru 
populişti – au favorizat votul pro-Brexit. 
Frica de necunoscut postBrexit generează 
nesiguranţă în toate straturile sociale.

E.S. Luca Niculescu, ambasadorul 
României în Franţa, a arătat măsura în 
care Brexitul afectează Franţa, a vorbit 
despre tulburările din Franţa în contextul 
demonstraţiilor „vestelor galbene”, care 
sunt concretizarea fricii unor pături socia-
le de viitor. Pe de altă parte, ambasadorul 
şi-a exprimat satisfacţia faţă de rezul-
tatele sezonului cultural România-Franţa, 
care înseamnă sute de evenimente, atât 
în ţara noastră cât şi în Franţa.

Când va fi pace în Orientul Mijlociu?
Două prelegeri, ale căror autori au fost 

specialişti israelieni, au schiţat situaţia ac-
tuală şi ameninţările din Orientul Mijlociu. 
Expunerea lui Or Barzel, director adjunct 
al Institutului pentru Politică şi Strategie 
(IPS), IDC Herzlyia, despre instabilitatea 
balanţei de putere în Orientul Mijlociu şi 
repercusiunile pentru Israel, a pornit de 
la istoricul conflictului între sunniţi şi şiiţi 
şi a ajuns la situaţia actuală: războiul din 
Siria, cu implicarea SUA, Rusiei, Chi-
nei, Germaniei; sprijinul Iranului pentru 
regimul lui Bashar al-Assad; valurile de 
refugiaţi din Yemen, Libia şi mai ales 
Siria, din cauza războaielor civile de 
după „primăvara arabă”; fricţiunile între 
facţiunile palestiniene Hamas şi Fatah 
şi permanenta ameninţare teroristă an-
tiisraeliană; cooperarea economică a 
Israelului cu autorităţi sunnite de orientare 
moderată; ajutoarele umanitare israelie-
ne pentru populaţia siriană. Într-o regiune 
dominată de autoritarisme, Israelul este 
factor de stabilitate. 

La rândul său, Uri Ben Yakov, spe-
cialist în contraterorism, lector la IDC 
Herzlyia, a arătat că dilema cea mai 
mare în războiul împotriva terorismului 
este stabilirea echilibrului între măsurile 
necesare în acest război şi principiile de-
mocratice, aici referindu-se printre altele 
la libertatea presei sau la social media, 
care pot servi terorismul. El a enumerat şi 
o serie de măsuri concrete în cazul unor 
atacuri teroriste.

Premise pentru o Europă puternică
Problema ştirilor false nu e deloc 

nouă, a arătat sociologul Mirel Palada. 
Manipularea, propaganda au existat 
dintotdeauna. Diferenţa între trecut şi 
prezent constă în rapiditatea valului de 
informaţii on-line, de unde – nevoia de 
„minimizare a pericolului”. Numai prin 
conştientizarea stării noastre de vulne-
rabilitate putem ajunge la descoperirea 
de vaccinuri contra ştirilor false.

Euroscepticismul şi pericolele sale a 
fost subiectul abordat de europarlamen-
tarul Ramona Mănescu. Simptomele 
maladiei se manifestă prin creşterea 
antisemitismului, cu precădere în ţări 
occidentale, crize economice, lipsă de 
încredere în autorităţi. Există nemulţumiri 
legate de aşa-numita „Europă cu două 
viteze”: tratamentul diferit aplicat ţărilor 
dezvoltate şi în dezvoltare, membre ale 
UE. Învăţarea din ce a fost rău în trecut, 
corectarea greşelilor actuale sunt pre-
mise pentru o Europă puternică în viitor.

Să nu renunţi niciodată la luptă
Un moment emoţionant a fost dialo-

gul elevilor cu Ruta Zandman, văduva 
lui Felix Zandman, supravieţuitor al 
Holocaustului, după lansarea cărţii auto-
biografice a acestuia şi a filmului despre 
personalitatea lui. Discuţiile au reflectat 
puternicul impact al celor relatate de 
Ruta, concluzia finală fiind tenacitatea 
cu care Felix Zandman a trăit şi şi-a dus 
lupta, depăşind toate obstacolele.

La încheierea evenimentului a avut 
loc ceremonia oferirii de diplome elevilor 
de către reprezentanţi ai Ministerului 
Educaţiei.

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS
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La iniţiativa E.S. David Saranga, 
ambasadorul Israelului în România, 
Complexul Educaţional Laude-Reut 
a demarat proiectul „Drepţi între 
Popoare de origine română”, titlu 
acordat de Institutul Yad Vashem 
din Israel neevre ilor care şi-au riscat 
viaţa în timpul Holocaustului pentru 
a salva evrei de la moarte, se arată 
într-un comunicat al Complexului 
Laude-Reut.

În ceea ce priveşte România, în urma 
cercetărilor istorice, 65 de români au 
primit acest titlu. Scopul proiectului este 
de a-i implica pe liceeni în cunoaşterea 
istoriei Holocaustului şi de a-i sensibiliza 
faţă de istoria celui de al Doilea Război 
Mondial şi de contribuţia poporului român 
în salvarea vieţilor evreieşti în acele 
vremuri tumultuoase, aducând astfel 
mulţumiri succesorilor celor care au primit 
distincţia de „Drept între Popoare”.

Lansarea proiectului a avut loc recent, 
cu participarea Inspectoratului Şcolar al 
Municipiului Bucureşti şi a profesorilor de 
istorie de la şcolile din Capitală. Proiectul 
se înscrie ca act educaţional pe tematica 
Holocaustului, din perspectiva intensifi-
cării tendinţelor antisemite, xenofobe şi 
intolerante în lume.

În cuvântul său, E.S. David Saranga, 
ambasadorul Statului Israel la Bucureşti, 
a scos în evidenţă eforturile României 
de a introduce în şcoli studierea istoriei 
Holocaustului. În acest context, „Proiectul 
Drepţi între Popoare de origine română, 
iniţiat alături de Complexul Educaţional 
Laude-Reut, are menirea de a-i impli-
ca activ pe elevi şi pe profesorii lor în 
identificarea rudelor celor 65 de români 
distinşi cu acest titlu, astfel încât, la finalul 
demersului nostru, să ne exprimăm public 
recunoştinţa faţă de cei care şi-au pus în 
pericol propria viaţă şi întreaga familie 
ca să salveze zeci de mii de evrei de la 
moarte”, a spus el. 

Tova Ben Nun-Cherbis, preşedinte şi 
fondator al Complexului Educaţional Lau-
de-Reut, a subliniat: „Tânăra generaţie 
este viitorul şi trebuie să-i îndrumăm să 
devină martori ai amintirii Holocaustului, 

ambasadori ai multiculturalităţii şi ai tole-
ranţei. Fiţi vigilenţi şi nu uitaţi niciodată, 
astfel încât asemenea tragedii să nu se 
mai întâmple vreodată”. 

Facem un apel la succesorii celor care 
au primit acest titlu, la familiile lor, pre-
cum şi la cei care deţin informaţii despre 
rudele celor Drepţi între Popoare să ne 
contacteze la adresa dreptintrepopoare@
laude-reut.ro, pentru a deveni parte din 
proiect.

„Doresc ca oaspeţii să se simtă  
cât mai bine la noi”

Interviu cu ing. EmIL RoSnER, 
şeful Oficiului Centrelor de Instruire şi Recreere al FCER

Solidaritate, dialog, educaţie  
– contraofensivă la antisemitism

Proiectul „Drepţi între Popoare  
de origine română”

Adunarea Generală a ONU  
a votat o rezoluţie de condamnare  

a antisemitismului
Adunarea Generală a ONU a votat o rezoluţie care cuprinde şi o condamnare a 

antisemitismului. Iniţial, proiectul de rezoluţie, formulat de Turcia, se referea la eve-
nimentele din Christchurch, Noua Zeelandă, unde zeci de credincioşi musulmani au 
fost asasinaţi într-o moschee, şi condamna crima provocată de ură. La insistenţele 
reprezentantului Israelului, ambasadorul Danny Danon, şi ale altor ambasadori, re-
zoluţia a fost amendată prin includerea condamnării antisemitismului. 

Danny Danon a apreciat rezoluţia drept „o victorie a Israelului şi o lovitură puter-
nică dată forţelor ce promovează ura”. „Memoria istoriei se şterge odată cu trecerea 
timpului, dar eforturile noastre diplomatice au arătat că nu vom permite comunităţii 
internaţionale să rămână tăcută în timp ce un val de antisemitism cuprinde lumea. 
Din păcate, a trebuit să luptăm pentru a se include antisemitismul în proiectul de re-
zoluţie”, a declarat ambasadorul israelian, care a arătat că „a venit timpul ca lumea 
să acţioneze fără compromisuri împotriva urii şi antisemitismului”. (E.G.)

Andrei Oişteanu la Conferinţele 
Teatrului Naţional

Cronica BBR

Puţini dintre cei care trec azi pragul 
Centrelor de Instruire şi Recreere (CIR) 
ştiu că proprietarii respectivelor imobile 
fie au pierit în Holocaust fără să fi avut 
moştenitori – cazul vilelor de la Borsec şi 
Cristian –, fie au donat clădirea Federaţiei 
în timpul vieţii – Vila Mira, de la Eforie 
Nord, a lui Moni Ghelerter z.l. Până în ’90 
nu s-au făcut investiţii. În perioada Cajal, 
când au fost înfiinţate organizaţii de edu-
caţie iudaică, au început să funcţioneze 
şcoli de vară, să fie organizate 
simpozioane, s-a pus problema 
creării unui spaţiu adecvat. Şi 
directorul de atunci al Joint 
pentru România, dr. Zvi Feine, 
a adus primele fonduri destinate 
acestui scop.

Dar modernizarea lor, re-
construcţia la Centrul „Be Ya-
had” Cristian au început după 
2005. „Astăzi, spune ing. Emil 
Rosner, Be Yahad funcţionează 
permanent. Au loc acolo reuni-
uni ale conducerii şi diverselor servicii ale 
Federaţiei. JCC-ul organizează tabere 
pentru toate vârstele. De câţiva ani, din 
iniţiativa preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, fidel principiului «prin cunoaştere 
reciprocă la recunoaştere reciprocă», se 
fac tabere organizate de Uniunea Elenă 
din România, Institutul Politehnic din 
Capitală, Universitatea Bucureşti, Com-
plexul educaţional Laude-Reut”. 

– Care e situaţia CIR-urilor de la Bor-
sec şi Eforie Nord?

– Funcţionează numai în sezonul 
estival. Modernizările au fost stimulate 
şi de schimbări survenite în plan gene-
ral. În 2017, Borsecul a fost declarat 
staţiune turistică balnear-climaterică 

de interes naţional. Anul următor, am 
reparat acoperişul la vila de sus, lucrări 
continuate şi-n acest an, când vom primi 
în ospeţie o tabără a Comunităţii Evreilor 
din Debreţin. Consiliul local din Eforie 
Nord a decis trecerea la sistematizarea 
şi amenajarea lacului Belona. În 2018 
am reparat planşeul avariat al terasei de 
la etaj. La Vila Mira facem şi renovări de 
mobilier. În fiecare an, executăm lucrări 
de igienizare. De menţionat că tot acolo 

există un parc de joacă pentru 
copii şi recreere pentru adulţi. 
Am adus aparatură pentru un 
sistem video-proiectare, aşa 
că sălile de sufragerie pot fi 
oricând transformate în săli 
de conferinţe.

– Se simt schimbări de per-
cepţie în bine faţă de CIR-uri? 

– Categoric. Las cifrele 
să vorbească: circa 1 600 
de participanţi, 34 de tabere. 
Mulţumesc pentru sprijin fi-

nanciar preşedintelui şi vicepreşedintelui 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer şi ec. Ovidiu Bă-
nescu, directorului Joint pentru România, 
Israel Sabag, directorului CAPI, ing. Rudy 
Marcovici. Mulţumesc pentru colaborare 
colegilor mei, Iolanda Seinberg, Alexan-
dru Brucher, şi administratorilor: Sorin 
Pop (Borsec), ajutat de Aghi, soţia lui; 
Gheorghe Turoi, împreună cu soţia sa, 
Sofiţa (Eforie Nord); Mihaela Bîcleşanu 
(Cristian).

– Unde întâmpinaţi dificultăţi?
– În angajarea personalului sezonier.
– Ce vă stimulează?
– Dorinţa ca oaspeţii CIR-urilor să se 

simtă cât mai bine la noi.
IULIA DELEANU

În cadrul ci-
clului de confe-
rinţe organizate 
de Teatrul Naţio-
nal Bucureşti, 
p r o f .  A n d r e i  
Oişteanu a pre-
zentat la 7 aprilie 
a.c. prelegerea 
„Evreii din Ro-
mânia în context 
european: ase-

mănări şi deosebiri”. În faţa unei săli 
arhipline, Ion Caramitru, directorul TNB, a 
vorbit despre tradiţia Teatrului Naţional de 
a organiza întâlniri cu oameni de artă, de 
litere şi alţi intelectuali, tradiţie întreruptă 
în 1948, dar reluată din 2007. Dacă în 
primul ciclu tematica se concentra în jurul 
istoriei teatrului, acum aria s-a extins şi 
sunt abordate probleme de actualitate. 
Conferinţa de faţă se referă la o temă 
care a produs multă suferinţă, fiind vorba 
de o istorie zbuciumată a unei etnii, cu 
o veche şi importantă civilizaţie, a mai 
arătat vorbitorul, prezentându-l publicului 
pe conferenţiar.

Înainte de a intra în miezul problemei, 
Andrei Oişteanu şi-a manifestat regretul 
faţă de manifestările antisemite care mai 
persistă în România, amintind vandaliza-
rea brutală a Cimitirului Evreiesc din Huşi, 
oraş în care mai trăiesc doar câţiva evrei, 
„numărul celor din cimitir fiind mult mai 
mare decât al celor din localitate”.

În prelegerea prezentată, prof. Oiş-
teanu a făcut o trecere în revistă a pre-
zenţei evreilor pe teritoriul românesc, 

accentul fiind pus pe specificitatea etniei 
în condiţiile din această zonă, deosebită 
de cea din Europa Occidentală sau de 
Sud. El a arătat cum au ajuns aici cele 
două grupuri de evrei, aşkenazii şi se-
farzii, România fiind un loc de întâlnire 
a acestora. Vorbitorul a insistat asupra 
istoricului dreptului la cetăţenie al evreilor 
din România (împământenirea), care a 
avut loc cu o întârziere de peste un secol 
faţă de situaţia din Europa Occidentală 
şi de 50 de ani faţă de cea a evreilor din 
Austro-Ungaria, respectiv Transilvania, 
cetăţenia fiind dobândită abia după 
Primul Război Mondial. Restrângerea 
comunităţii evreilor din România astăzi, 
din cei aproximativ 800.000 din perioa-
da interbelică rămânând câteva mii, se 
explică, pe de o parte, prin Holocaustul 
românesc, deportările în Transnistria ale 
evreilor din Basarabia, Bucovina şi chiar 
din Moldova, deportarea la Auschwitz a 
evreilor din Transilvania de Nord, dar şi 
prin plecarea masivă a evreilor din faţa 
comunismului. Acest gest desfiinţează 
prejudecata răspândită că „evreii au adus 
comunismul în România”, a subliniat 
Andrei Oişteanu.

Evenimentul fiind interactiv, conferen-
ţiarului i-au fost puse numeroase întrebări 
despre situaţia antisemitismului în Româ-
nia şi reacţia societăţii civile, rolul evreilor 
în perioada comunistă, despre salvatorii 
evreilor, Eminescu şi evreii, despre in-
telectualii români filosemiţi şi antisemiţi, 
despre perspectivele României în context 
european. 

EVA GALAMBOS

Substanţa expozeurilor, primirile de 
oameni de valoare în BBR, marcarea a 
cinci ani de la reinaugurarea Templului 
„Unirea Sfântă” din Capitală, unde s-a şi 
desfăşurat recenta întrunire a membrilor 
BBR, au caracterizat reuniunea. 

Participant la simpozionul de la 
Bruxelles, sub preşedinţia României la 
Consiliul UE, dedicat combaterii antise-
mitismului şi mai bunei protecţii a comu-
nităţilor evreieşti europene, preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a subliniat 
„discursul articulat” al premierului Vio-
rica Dăncilă şi nevoia de acţiune în faţa 
manifestărilor antisemite. Într-o sinteză 
a intervenţiei sale, vorbitorul a arătat că, 
deşi, comparativ cu alte ţări ale lumii, în 
România, unde nu sunt partide extremis-
te în Parlament, fenomenul e „mult mai 
redus”, totuşi, au fost profanări de mor-
minte la Cimitirul Giurgiului (şi, recent, la 
Cimitirul din Huşi - n.red.), a fost vanda-
lizată Casa memorială „Elie Wiesel” din 
Sighet. Atacatorul a fost prins şi pus sub 

acuzare, urmând a fi judecat conform 
Legii pentru Prevenirea şi Combaterea 
Antisemitismului, elaborată şi promovată 
de deputatul Silviu Vexler. F.C.E.R. şi-a 
exprimat de fiecare dată solidaritatea cu 
victimele atentatelor antisemite. Recent, 
a condamnat atacul de la Buenos Aires 
împotriva şef-rabinului din Argentina, 
Gabriel Davidovitch. Au fost menţionate 
matineele despre aportul evreilor la dez-
voltarea României; expoziţia „Temple şi 
Sinagogi din România” la Palatul Patriar-
hiei, devenită itinerantă; albumul bilingv 
cu aceeaşi temă.

Nucleul cuvântării preşedintelui BBR, 
ing. Jose Iacobescu, a fost „Europa va-
lorilor comune”, pilonul patru al acţiunilor 
întreprinse de România în cadrul preşe-
dinţiei la Consiliul UE; mai exact, spre 
aplicarea de către BBR a proiectului B’nai 
B’rith Europa „Podurile Toleranţei”. Vor-
bitorul a accentuat sensul pozitiv al noţi-
unii de toleranţă, vizând „recunoaşterea 
valorilor” indiferent de etnia creatorilor 

lor, astfel că evenimentul s-a extins de 
la o ediţie la alta, ajungându-se la impli-
carea mai multor minorităţi naţionale din 
România. „Acordând importanţă diversi-
tăţii etnice, lingvistice, religioase putem 
construi, prin educaţie, un viitor care 
să atenueze manifestările antisemite”. 
În sprijinul afirmaţiilor au venit ecourile 
favorabile naţionale şi internaţionale ale 
„Podurilor Toleranţei”, manifestare men-
ţionată în Buletinul Informativ al B’nai 
B’rith International. 

În Grupul de Sprijin înfiinţat de BBR, 
expresie a bunei colaborări între mino-
ritari şi majoritari, a fost primit directorul 
general al Firmei IT „Oracle” – România, 
Sorin Mândruţescu. Noi membri în BBR 
au devenit Robert Schorr, directorul 
DCAM, şi av. Matei Timoftache.

Au fost aduse mulţumiri Serviciului 
de Protecţie şi Pază (coordonator Ivan 
Truţer) şi Serviciului Administrativ (res-
ponsabil Jean Bercu). (I.D.)

Foto: Vlad Arghir
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Este data la care apare Buletinul Uniunii Evreilor Români, 
organul de presă al secţiunii Bucureşti. Îşi propune să fie o 
tribună de unde să se transmită gândurile şi faptele organiza-
ţiei, grijile şi aşteptările ei.Tribuna se consideră a fi necesară 
deoarece se anunţau vremuri grele. Furia antisemită nu 
încetează şi situaţia se agravează din cauza complicităţii 
oficiale. Acesta era contextul în care UER, conform tradiţiei, 
continua să-şi asume organizarea luptei pentru autoapărare. 
„Este sarcina noastră, căci suntem singura organizaţie politi-
că evreiască”, se scria în articolul de fond al primului număr 
al Buletinului. Într-adevăr, ei i se datora chemarea istorică la 
lupta pentru dreptate, pentru obţinerea, după Primul Război 
Mondial, a actului eliberator al emancipării.

 Buletinul apare între anii 1930-1932 doar în câteva 
numere, dar prin conţinutul său este un document istoric 
relevant, conţine informaţii de referinţă privind istoricul şi 
politica Uniunii de-a lungul existenţei sale de peste două 
decenii. Se acordă o atenţie deosebită problemei participării 
la alegerile comunale, programate foarte curând după apariţia 
publicaţiei. Se explică de ce a încheiat UER pactul electoral 
cu Partidul Liberal. „În faţa urnei, se scria în ziar, să nu uitaţi 
că a vota pentru listele guvernului naţional-ţărănist înseamnă 
a vota pentru devastatorii şi incendiatorii de la Bălăceana şi 
Borşa. În lupta pentru dreptate, votul e singura 
voastră armă. Nici un vot pentru listele făurite 
în Cabinetul d-lor Vaida şi Tăzlăoanu”. Evreii 
sunt îndemnaţi să se înscrie în listele electora-
le căci „numai aşa cetăţeanul devine cetăţean 
deplin; numai aşa poate participa cetăţeanul la 
îndrumarea şi conducerea vieţii publice; numai aşa capătă 
cetăţeanul o armă de apărare şi prevenire împotriva abuzu-
rilor şi bunului plac al ocârmuirii şi administraţiei”.

Un articol special este consacrat relatării discursului sus-
ţinut de Horia Carp la marea întrunire convocată, în cadrul 
campaniei electorale, în sectorul Negru. „Nu este o luptă 
pentru cucerirea unui Consiliu Comunal – spunea H.C. –, ci 
pentru întronarea unei politici de conlucrare şi progres. Ceea 
ce s-a petrecut la Sucea, la Bălăceana şi la Borşa este o 
ruşine”, conchidea vorbitorul. Ţara a fost dată înapoi în Evul 
Mediu.Vinovat este guvernul care, prin dl.Vaida, a încurajat 
şi subvenţionat pe agitatori şi devastatori. Desigur, nu a fost 
lipsit de importanţă politică un discurs prin care publicul larg a 
fost informat despre crimele antisemite în localităţile menţio-
nate şi despre implicarea Guvernului Maniu în respectivele 
evenimente.

Cuvântarea lui Horia Carp, se scrie în ziar, a fost acope-
rită cu vii şi îndelungate ovaţii. Succesul a avut importanţă 
pentru prestigiul politic al UER, căci a fost o perioadă când 
ea trebuia să facă faţă nu doar atacurilor antisemite, ci şi 
disensiunilor din interiorul vieţii evreieşti. Este edificator în 
acest sens articolul intitulat „Partid Naţional sau organizaţie 
politică”. Partidul Naţional Evreiesc s-a constituit în mai 1931. 
Acest eveniment „ar fi trebuit să fie în tot cazul o chemare 
la dragoste frăţească şi la prietenească bună înţelegere”, 
se scrie în articolul consacrat înfiinţării partidului. Dar a fost 
tocmai pe dos: duşmănia. Din primul moment au început 
să semene vrajba şi ura. UER e asimilistă, scriau cei de la 
partid, e tot ce se poate imagina mai rău. În schimb, un par-
tid naţional evreiesc ar lecui toate rănile noastre. Concluzia 
UER cu privire la înfiinţarea Partidului Naţional Evreiesc a 
fost formulată în termenii următori: „O puternică organizaţie 
politică evreiască, da. Pentru că ne dă prestigiu, pentru că 
vom reprezenta astfel o putere de care se va ţine seama, 
pentru că ne va deschide larg toate drumurile. PNE de izolare, 
nu. Pentru că ar constitui sub toate raporturile o ruinătoare 
primejdie”.

Despre aceste disensiuni în cadrul vieţii evreieşti a vorbit 
pe larg dr. Wilhelm Filderman, în calitatea sa de preşedinte 
al UER, cu ocazia unei conferinţe ţinute la Galaţi. S-a re-
ferit la cazul lui Adolph Stern care, cu toată calitatea lui de 
preşedinte de onoare al UER, a semnat un manifest cerând 
alegătorilor evrei să voteze lista Partidului Naţional Evreiesc. 
S-a referit la neînţelegerile cu dr. M. Ebner, conducător al 
mişcării sioniste din Bucovina. În discuţie era problema 
limbii de predare în şcolile evreieşti. Dr. Ebner opta pentru 
limba ebraică sau limba idiş. Dr. Filderman a fost categoric 
împotriva folosirii limbii idiş. „Un popor nu poate avea decât 
o limbă – argumenta Filderman – şi limba unui popor nu 
este obiect de târguială. Se pot concepe concesii în orice, 
dar nu în privinţa limbii”. În legătură cu atitudinea politică a 
UER, în aceeaşi conferinţă Filderman susţinea următoarele: 
„Rezultatele guvernării naţional-ţărăniste ne dovedesc că 
politica evreilor naţionali de a se ocupa numai de mandate a 
dat faliment. Dacă ne-ar fi ascultat şi ar fi refuzat încheierea 
unui acord electoral fără garanţii programatice, n-am fi ajuns 
la anularea drepturilor comunităţilor”.

Nu lipseşte din aceste numere ale Buletinului nici proble-
matica antisemitismului. Chiar în primul număr este publicat 
un articol intitulat „Combaterea antisemitismului”. „Pericolul 
antisemit nu poate fi combătut decât cu arma adevărului şi 
a luminii”, se scria în articol. „Oriunde pătrunde cuvântul urii, 
trebuie să vină deîndată şi leacul împotriva acestei otrăvi. 
Leacul este ideia de înfrăţire şi conlucrare”. Acesta este, de 
fapt, mesajul Buletinului UER, care a apărut la Bucureşti 
între anii 1930-1932.

LYA BENJAMIN

E v r e i  
î n  v i a ţ a 
p u b l i c ă

5 AuGuSt 1930

Bereshit XVIII – Alba Iulia, 5779
Povestiri hasidice şi cântece

Alături de prelegerile pe teme 
de istorie, politică şi religie, parti-
cipanţii au avut ocazia de a face 
vizite la domiciliul membrilor co-
munităţii din Alba Iulia în cadrul 
„Sesiunii pentru Inimă şi Minte”. 
De asemenea, ei au putut să ia 
parte la un moment dedicat lecturii 
unor povestiri hasidice prezentate 
de Cristian Ezri sau la seminarul 
propus de cantorul Emanuel 
Pusztai, care s-a referit la tradiţia 
cântecelor sinagogale. 

Unul dintre cele mai emoţio-
nante momente a avut loc sâm-
bătă seară, ceremonia de Havdala 
fiind ţinută în mijlocul Cetăţii Alba 
Carolina. Zeci de participanţi au 
început împreună o nouă săptă-
mână, sărbătorind în cadrul unei 
mese festive. La ceremonie au luat 
parte prim-rabinul Rafael Shaffer, 
directorul JDC pentru România, 
Israel Sabag, şi preşedintele 
F.C.E.R. dr. Aurel Vainer.

În cadrul acestei sesiuni a se-
mi narului, dr. Aurel Vainer, alături 
de preşedinţi de comunităţi, au 
discutat despre istoria F.C.E.R. 
El a schiţat o scurtă istorie a Fe-
deraţiei, care avea să ia fiinţă în 
anul 1936, prin actul de unire a 
comunităţilor din întreaga ţară. 
În prezent, a arătat vorbitorul, 
F.C.E.R. are în componenţă 39 
de comunităţi, la care se adaugă 
obştile, formaţiuni organizatorice 
mai mici, arondate comunităţilor. 
Evocând relaţiile cu statul român, 
preşedintele F.C.E.R. a precizat 
că acestea sunt foarte bune, în 
strânsă cooperare, fapt demon-
strat de numeroase acţiuni de-
rulate împreună. Printre cele mai 
recente colaborări se numără 
parteneriatul cu M.A.E., care a 

oferit F.C.E.R. o copie a arhivei 
despre comunitatea evreiască din 
România din perioada 1900-1948.

Felix Koppelmann, preşe-
dintele C.E. Oradea, a afirmat că a 
acordat o atenţie sporită rezolvării 
problemelor restante, în ceea ce 
priveşte situaţia celor deportaţi şi 
persecutaţi de regimul Antonescu. 
De asemenea, el a amintit că la 
Oradea funcţionează un Tribunal 
Rabinic abilitat să realizeze con-
vertiri, primul din afara Israelului. 

Ionel Schlesinger, preşedintele 
C.E. Arad, a menţionat că la 
Arad se află singura comunitate 
care dispune de un cămin de 
bătrâni destinat atât evreilor, cât 
şi neevreilor. De asemenea, a 
menţionat preocuparea constantă 
pentru atragerea fondurilor euro-
pene şi activităţile care au menirea 
de a celebra istoria evreilor din mu-
nicipiul Arad, precum evenimentul 
„300 de ani de viaţă evreiască”, 
la aniversarea a trei secole de la 
venirea evreilor la Arad.

Ghidată de mottoul „Veniţi la 
comunitate!”, Luciana Friedmann, 
preşedinta C.E. Timişoara, le-a 
mulţumit preşedintelui Aurel Vai-
ner şi directorului JOINT România, 
Israel Sabag, pentru prompti-
tudinea soluţiilor financiare. Ca 
proiecte de viitor, ea a menţionat 
renovarea Sinagogii din Cetate, 
care va fi reinaugurată în anul 
2021, când Timişoara va fi Capi-
tală Culturală Europeană. 

Dan Has, preşedintele C.E. Za-
lău, a mulţumit conducerii F.C.E.R. 
şi i-a asigurat de dorinţa sa ca în 
continuare să existe o viaţă evre-
iască autentică în cea mai nouă 
dintre comunităţile din România.

David Lieberman, preşedintele 
C.E. Sighet, a precizat că se ocu-
pă cu prioritate de recuperarea 
imobilelor confiscate abuziv şi de 

administrarea a 50 de cimitire, 
pentru care a primit şi sprijinul 
Fundaţiei Avoteynu, cu care are 
o strânsă colaborare.

Despre istoria comunităţii gaz-
dă a vorbit Lia Borza, preşedinta 
C.E. Alba Iulia, cea mai veche 
comunitate din Ardeal. Potrivit 
istoricului prezentat de ea, în anul 
1591 este menţionat primul Tribu-
nal Rabinic din Alba, iar în anul 
1848 rabinul din Alba devenea 
rabin-şef peste comunităţile din 
Ardeal. Ea a menţionat şi faptul 
că renovarea sinagogii reprezintă 
un obiectiv important pe care l-a 
îndeplinit, în ciuda faptului că în 
anul 1989 lăcaşul de cult figura în 
planurile de demolare. 

În discursul de încheiere, di-
rectorul JOINT România, Israel 
Sabag, le-a mulţumit tuturor celor 
implicaţi în realizarea acestei 
ediţii, subliniind importanţa func-
ţionării unei adevărate echipe. El 
şi-a exprimat speranţa că toţi par-
ticipanţii vor pleca de la această 
sesiune îmbogăţiţi nu doar cu une-
le cunoştinţe de iudaism, ci şi cu 
experienţa de a fi fost împreună. 

Dr. Aurel Vainer a afirmat că 
acest proiect este „formidabil”, 
întrucât are loc o interacţiune 
totală între membrii comunităţii, 
care învaţă unii de la alţii, iar o 
astfel de experienţă este benefică. 
El le-a mulţumit în mod special 
organizatorilor care au făcut po-
sibil acest eveniment, precum şi 
participanţilor. 

Directorul JCC Bucureşti, Adri-
an Gueron, şi directorul JDC pen-
tru România, Israel Sabag, le-au 
adus calde mulţumiri voluntarilor şi 
madrihilor implicaţi în buna desfă-
şurare a evenimentului: Albert Loz-
neanu, Magda Kupferberg, Cris-
tian Ezri, Ery Daniel Pervulescu, 
Emanuel Pusztai şi Ilinca Baruch. 
De asemenea, mulţumirile desti-
nate artiştilor merg spre Hakeshet  
Klezmer Band din Oradea şi Mazel 
Tov din Cluj-Napoca, care au inter-
pretat binecunoscute şi îndrăgite 
cântece tradiţionale evreieşti.

Vestea mult aşteptată a fost 
anunţată de dr. Aurel Vainer în 
cadrul sesiunii de închidere: cea 
de-a XIX-a ediţie a Bereshit va avea 
loc la Suceava, iar echipa de organi-
zatori şi voluntari a anunţat deja că 
în scurt timp va demara pregătirile 
pentru ediţia din nordul Moldovei. 

(Urmare din pag. 4)

Comitetul Director al FCER-Cm:

Satisfacţie faţă de realizarea unor importante activităţi. 
Perspective pentru viitorul apropiat

Pe data de 26 martie a avut loc o întrunire a 
Comitetului Director al Federaţiei Comunităţilor Evre-
ieşti din România-Cultul Mozaic, în cadrul căreia cei 
prezenţi au analizat modul în care au fost realizate o 
serie de activităţi importante pentru viaţa culturală, 
socială şi religioasă a membrilor comunităţilor evre-
ieşti din România.

În primul rând, participanţii au apreciat în mod 
deosebit festivităţile de Purim care au avut loc în 
comunităţile din Bucureşti, Oradea şi Timişoara. 
Având în vedere succesul spectacolului de Purim 
pus în scenă la Teatrul Evreiesc de Stat, pe un text 
de Sorin Ionescu, membrii Comitetului Director au 
solicitat instituţiei de cultură amintite să analizeze 
posibilitatea reluării spectacolului pentru publicul larg.

De asemenea, activitatea Grădiniţei Gan Eden-
Uri a fost trecută în revistă cu satisfacţie şi s-a decis 
înfiinţarea unui Comitet care să urmărească respec-
tarea protocolului de colaborare tripartit (Grădiniţa 
Gan Eden-Uri, FCER şi JOINT). Pentru asigurarea 
unei educaţii iudaice corecte, prim-rabinul Rafael 
Shaffer a fost solicitat să programeze o activitate 
săptămânală cu copiii.

Un alt punct de pe ordinea de zi soldat cu o 
analiză favorabilă a fost cel referitor la rezultatele 
programului naţional „Mişloah Manot”, coordonat de 
DASM, la care au participat cca 600 de voluntari, din 
34 de comunităţi, care au distribuit mici cadouri pentru 

vârstnicii din comunităţi. Cu această ocazie, Comitetul 
Director a transmis mulţumiri JOINT-ului şi directorului 
pentru România, Israel Sabag, atât pentru ideile de 
programe benefice pentru comunitate, cât şi pentru 
sprijinul acordat pentru punerea acestora în practică.

În aceeaşi întrunire a C.D. a fost aprobată încheie-
rea unui parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti 
pentru anul 2019 şi a fost validat Protocolul de cola-
borare a FCER-CM cu Institutul de Studii Avansate 
pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului.

Un loc important a fost rezervat dezbaterilor şi 
aprobării vânzării unor terenuri şi imobile din Arad, 
Bucureşti şi Oradea. 

Au fost aprobate participarea reprezentanţilor 
FCER la o serie de evenimente internaţionale, pre-
cum şi nivelul contribuţiilor pentru serviciile celor 
trei Centre de Instruire şi Recreere de la Cristian, 
Borsec şi Eforie.

Comitetul Director al FCER-CM a validat rezultatul 
alegerilor pentru organele de conducere ale CE Cluj, 
ce au avut loc în ziua de 17 martie 2019, la care ob-
servator din partea Federaţiei a fost preşedintele CE 
Lugoj, Ivan Bloch. La adunarea generală au fost aleşi 
preşedintele comunităţii Robert-Ştefan Schwartz, 
secretarul Dorel Ornescu şi membrii Comitetului de 
Conducere (Andrea Julika Ghiţă, Dan Andrei Lőwy, 
Bartha-Vari Judith-Hajnal, Andrei Klein, George Eisi-
kovits, Levente Zilahy şi Yael Gross). (A.M.)

Benjamin Netanyahu…
un argument puternic care probabil că i-au influen-
ţat pe alegătorii lui Netanyahu. În actualele condiţii 

internaţionale tensionate, mai ales în Orientul Mijlociu, existenţa unui 
sprijin american puternic este foarte important pentru Statul Evreu. 

Netanyahu urmează să se confrunte cu două probleme dificile. Pe 
de o parte, este formarea noului guvern, partidele care urmează să intre 
în coaliţie ridicând cu siguranţă o serie de pretenţii pe care premierul 
va trebui să le rezolve cu abilitate. Pe de altă parte, sunt dosarele lui 
de corupţie, care-şi vor urma cursul acum, după alegeri.

Zilele viitoare vor demonstra ce fel de guvern intenţionează premierul 
să formeze, pentru al cincilea lui mandat.

(Urmare din pag. 2)
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Bereshit  
18th edition

On March 28-31, the city of Alba 
Iulia hosted the 18th edition of Bereshit 
- the University of the European Jewish 
Community. The theme chosen for this 
edition was the community. Speakers 
Israel Sabag, JOINT Romania Director, 
Dr. Aurel Vainer, FJCR president, 
Adrian Gueron, JCC Bucharest Director, 
Lia Borza, president of the Jewish 
Community Alba Iulia, Gabriel Pleşa, 
deputy mayor of Alba Iulia, and Marcela 
Daramuş, general inspector at Alba 
County School Inspectorate. Also, 
during the plenary session held on the 
occasion of the official opening, Dr. 
Tamar Salmon gave a lecture on the 
history of the communities and their 
incipient moments, since Middle Ages. 
The themes of the conferences, held 
by speakers Asael Abelman, Rabbi Rafi 
Ostroff and Dr. Tamar Salmon, were 
varied, including subjects of history, 
Judaism and religious life, as well as 
socio-political developments in Israel.

One of the most exciting moments 
took place on Saturday night, the 
Havdala ceremony being held in the 
middle of the Alba Carolina Citadel. 
Dozens of participants began together 
the new week, celebrating at a festive 
dinner. Prime Rabbi Rafael Shaffer, 
Adrian Gueron, Israel Sabag and 
Dr. Aurel Vainer, FJCR president, 
participated to the ceremony. Dr. Aurel 
Vainer, along with community presidents, 
discussed the history of FJCR in the 
Limmud session. He sketched a brief 
history of the Federation which was 
established in 1936, through the union 
of communities across the country. 
The speaker mentioned that currently 
FJCR consists of 39 communities, plus 
the smaller organizational formations, 
affiliated to the communities. Evoking 
relations with the Romanian state, FJCR 
president said that they are very good, 
in close cooperation, as evidenced 
by numerous actions organized in 
partnership.

Among the most recent collaborations 
is the partnership with the Ministry of 
Foreign Affairs., which offered FJCR a 
copy of the archive about the Romanian 
Jewish community from 1900-1938. 
New updates and additions brought 
Felix Koppelmann, president of Oradea 
Jewish Community, Ionel Schlessinger, 
president of Arad Jewish Community, 
Luciana Friedmann, president of 
Timişoara Jewish Community, Dan Has, 
president of Zalău Jewish Community, 
David Lieberman, president of Sighet 
Jewish Community and the host of this 
edition, Lia Borza, president the Jewish 
Community from Alba Iulia. During the 
plenary closing session, Israel Sabag, 
JOINT Romania Director, thanked all 
those involved in making this edition, 
stressing the importance of running a 
real team. Dr. Aurel Vainer also said that 
this project is “formidable” because there 
is a total interaction between community 
members who learn from each other 
and such experience is beneficial. FJCR 
leader also   announced at the same 
meeting that the 19th Bereshit edition 
will take place in Suceava.

Escalating anti-Semitism in Romania
The last weeks have brought to 

Romania an unprecedented wave of anti-
Semitic manifestations, which raises the 
legitimate question whether our country 
will continue to be a tranquility island for 
the Jewish community in the agitated 
European context.

The revolting acts of anti-Semitism 
began with the statement of Bucharest 
Vice Mayor Aurelian Bădulescu that 
Lipscani is “an area full of Romanianism”, 
“vascularized in our history, of the 
Romanians”, where the Jewish and 
Holocaust Museum would have no place. 
Roxana Wring (USR) explained her and 
six other USR councilors abstaining 
to the vote that a Holocaust Museum 
would be more appropriate in the 
Jewish Quarter than in the very center 
of Bucharest. We recall that during the 
Second World War there was the concept 
of ”judenfrei”, meaning free of Jews, as 
the Vice Mayor wish to be the Lipscani  
area.

Aurelian Bădulescu also said he 
would do all the necessary steps to take 
“the necessary approvals to make a bust 
of Marshal Antonescu in Bucharest,” 
because “Marshal Antonescu is part 
of the history of Romania, along with 
Zelea Codreanu and the Jews who were 
massacred and killed by the Nazis.” Such 

joining of the executioners with the victims 
is not only offensive to the memory of 
those who died in the Holocaust, but to 
the entire Jewish people wherever they 
live. If it were to materialize, the initiative 
of the Deputy Mayor of Bucharest would 
constitute a crime, according to the 
Romanian legislation.

And more than this, in the protests that 
followed Aurelian Bădulescu responded 
to the director of the Center for Monitoring 
and Combating Anti-Semitism in the spirit 
of the Fascist slogan “Jews in Palestine”: 
“My recommendation is to return from 
where you came from and let me take 
care of the dead of my people.”

But the most anti-Semitic act, the 
most defiant and revolting took place 
in Huşi, where 73 graves in the Jewish 
cemetery were vandalized. “On behalf 
of all the living Jews in Romania today, 
but also those presently living in Israel 
and other countries, we are vigorously 
protesting against what happened in 
Huşi and we legitimately ask the law 
enforcement institutions to investigate 
thoroughly and with professionalism 
what happened in the Jewish cemetery in 
Huşi, in order to bring to justice the guilty, 
on the basis of the penal code and the 
special legislation”, a FJCR communiqué  
said.

The cemetery was also visited by 
Silviu Vexler, Jewish community MP, 
accompanied by local authorities and two 
other deputies. “What is the reason for 
the destruction of tombs? Wickedness, 
stupidity, lack of education? They are just 
the catalyst. Hatred, in its most miserable 
and absurd form, is the only explanation 
I see for this crime”, said Silviu Vexler, 
arguing that „this atrocious and at the 
same time painful moment is an attack 
to all Jews and to basic human dignity “. 

President Klaus Iohannis also 
protested, calling on the authorities 
to “act firmly to solve these cases by 
identifying and sanctioning those guilty”. 
Prime Minister Viorica Dăncilă  promised 
“that all administrative measures have 
been taken to identify and sanction those 
guilty”. The US Embassy,   the National 
Liberal  Party also protested, but that 
did not prevent Ioan Ciupilan, Mayor 
of Huşi, from declaring that he cannot 
blame “neither an anti-Semitic action,  
nor a criminal hand”, because “we do not 
know if it is due to landsliding, to wind or 
to a criminal hand!” Position to which has 
also suscribed Dumitru Buzatu, president 
of the County Council, who said that the 
situation must be perhaps reported to the 
”Anti-alcoholics’ Association rather than 
to other institutions”!

For the late landscape picture of the 
anti-Semitic manifestations, we add that 
RoStar promotes its products through 
“general culture” questions about Adolf 
Hitler, and a Prahova company has 
displayed at the gate the Auschwitz 
inscription “Work will set you free”. Thus, 
we can understand why the last few 
weeks have been revolting, offensive 
and worrying for the Jewish community 
in Romania!

The Release of the Monograph “A History of the Jews in Galaţi”

Jewish music, feast and emotion  
at the re-opening of the Synagogue in Deva

On March 24, 2019, the Craftsmen’s 
Temple in Galaţi hosted the release of 
the monograph “A history of the Jews 
in Galaţi: chronicle pages from the 
beginnings to the great emigration”, 
by Lucian-Zeev Herşcovici and Violeta 
Ionescu, recently published by the 
Hasefer Publishing House. The event 
was moderated by eng. Sorin Blumer, 
president of the Jewish Community from 
Galaţi, and gathered a large delegation 
of FJCR-MC and numerous guests and 
friends of the community.

“Your presence reveals respect for 
our forefathers who have had a major 
influence in all areas of activity in the city 
of Galaţi, this being reflected in the two 
volumes of exceptional value written by 
the two authors,” said president Blumer. 
In the same spirit of honoring the memory 
of the Jewish Galaţi antecessors, were 
the interventions of FJCR-MC Prime 

Rabbi Rafael Shaffer, Deputy Ionel-
Eugen Buruiană, Marian Filimon, the 
president of the SMEs in Galaţi, Dr Irina 
Cajal, state sub secretary at the Ministry 
of Culture, eng. Paul Schwartz, JCB 
president. 

Dr. Aurel Vainer, FCJR-MC president, 
congratulated the authors for the work and 
urged them to continue writing the history 
of the Jews in Galaţi, in order to bring the 
information up to date. He expressed 
the desire to have monographs of each 
Jewish community in Romania.

Dr.Fel ic ia Waldman, f rom the 
University of Bucharest, praised the 
authors’ initiative and highlighted some 
less known issues in the history of 
Galaţi. Ionuţ Pucheanu, Mayor of Galaţi, 
Professor Ghiţă Nazare, director of the 
“Galati School” magazine, Claudia Bosoi, 
book editor at Hasefer Publishing House 
also had interventions. 

Violeta Ionescu paid tribute to Zola 
Altersohn, sociologist, whose idea was 
the elaboration of this monograph; he 
quitted his life before completing it, 
and his relatives handed Lucian-Zeev 
Herşcovici his entire archive to be 
continued and completed the research.  
Dr. Lucian-Zeev Herşcovici thanked 
the National Library of Israel where he 
deepened the many themes present in 
the monograph.

A symposium took place the next 
day at the Faculty of History, Philosophy 
and Theology of “Dunărea de Jos” 
University, occasioned by the appearance 
of this monograph, and organized by 
Professors Cordoneanu and Arthur 
Ţuluş (moderator) from the mentioned 
facu l ty.  The pres id ium inc luded 
Dr.Lucian-ZeevHerşcovici and Dr. Felicia  
Waldman.

After 60 years during which it reached an advanced state of 
degradation, the Deva Synagogue has recently returned to life. 
The moment of his re-inauguration was a festive one, honored 
by the representatives of the Government, the Romanian 
Parliament, FJCR, the local authorities, the diplomatic corps 
and the religious cults. The Deva community president, Liviu 
Lăcătuşu, said at the beginning of the event that his main 
concern since the assumption of his mandate was to see this 
synagogue restored and this is an expected moment of great 
joy. Dr. Aurel Vainer, FJCR president, and other members of 
the Federation’s leadership have initiated and made enormous 
efforts for a systematic renovation program of the 
synagogues.

After so many years in this synagogue one could hear 
the sound of the prayers for Romania and the State of 
Israel in the words of Prime-Rabbi Rafael Shaffer and 
Israel Sabag, JDC Director for Romania.

Aurel Vainer, FJCR president, pointed out that “since 
the 2005 Congress, we have achieved the renovation 
of 21 synagogues among the 86”. Victor Opaschi, 
State Secretary, said that every renovated and reborn 
synagogue is also a form of recognition and affirmation 
of Jews’ contribution to Romanian culture. The minister 
for the Romanians Everywhere, Natalia Intotero, gave 
her personal greeting at the inauguration and read the 
message of Prime Minister Viorica Dăncilă, in which she 
stressed that Romania is firmly committed to combating 
anti-Semitism and all forms of intolerance, discrimination, 
speeches and crimes generated by xenophobic attitudes. 
Deputy Silviu Vexler thanked all officials who have 

devoted time and energy to attend this special event and 
expressed the joy of the renovation of the synagogue. Israel 
Sabag, JDC Director for Romania, referred to the work of the 
FJCR leadership, with important governmental support, to 
promote the dignity of the Jewish edifices in the country. Ovidiu 
Bănescu, FJCR vice president, expressed his joy of being part 
of this team that achieves what he called the “golden project 
of renovation of the synagogues in Romania”. The prefect 
of Hunedoara County, Fabius-Tiberiu Kiszely, Mayor Florian 
Oancea, the German consul Hans Erich Tischler and historian 
Dr. Victor Neumann welcomed the event. 
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L-am întrebat pe interlocutorul meu la 
ce se gândeşte cineva care împlineşte 
100 de ani, care îi sunt sentimentele, 
dacă îi trec prin faţa ochilor imagini din 
viaţa pe care a trăit-o până acum.

„În primul rând,  surpriza  că am ajuns 
la acest prag”, mi-a răspuns. „Prin anii 
‘20, când eram copil, mă întrebam dacă 
voi ajunge până în anul 2000. Socoteam 
că voi avea 80 de ani. Acum i-am depăşit, 
ceea ce cred că e o performanţă. Ştiind 
că veniţi să mă vizitaţi, am făcut un mic 
bilanţ al vieţii mele, pe care am împărţit-o 
în câteva etape şi la sfârşitul fiecăreia 
am pus câte un calificativ. Nu am avut 
o viaţă uşoară, de la bun început familia 
mea a fost modestă, ulterior au mai venit 
şi anii de criză economică, apoi perioada 
legilor rasiale şi a războiului, comunismul 
cu dificultăţile cunoscute. În sfârşit, am 
ajuns la ultima etapă, cea a Căminului 
Rosen. Vreau să vă spun că dacă cele-
lalte au fost notate cu cinci sau cel mult 
şase, aceasta din urmă are calificativul 
nouă. Paradoxal, deşi sunt anii mei de 
bătrâneţe, este perioada cea mai fericită 
din viaţa mea.

Nu mi-a fost uşor să vin aici, dar  

mi-am dat seama că, deşi în momentul în 
care am luat această decizie mă descur-
cam singur, ştiam că, din păcate, cu fie-
care an care se scurge îmi va fi mai greu. 
Bineînţeles, familia s-a opus, nu a fost de 
acord. Există o prejudecată în ceea ce 
priveşte ideea căminului, deoarece este 
un fel de negare a capacităţii copiilor de 
a-şi îngriji părinţii. Adevărul este că, cu 
toată bunăvoinţa, copiii nu au timp să se 
ocupe de toate problemele unui vârstnic. 
Azi, când ajungi la pensie, mi se pare 
firesc să intri într-un sistem organizat, 
specializat în îngrijirea  vârstnicilor. Eu 
cred că dacă nu veneam la cămin, nu 
atingeam vârsta asta. Astăzi şi familia se 
felicită pentru decizia mea. Eu ştiu că aş 
fi fost o povară pentru ei”.

Pompiliu Sterian recunoaşte, totuşi, 
că adaptarea la viaţa de cămin nu este 
foarte uşoară. „Ţi se schimbă viaţa ra-
dical, există nişte reguli pe care trebuie 
să le respecţi. Eu toată viaţa am fost un 
om modest, de aceea adaptarea mea 
nu a fost prea dificilă, dar nu este la 
fel cu cei ce vin aici, unii se adaptează 
mai greu, alţii – deloc. Eu m-am integrat 
foarte repede în colectivul de aici, în toate 

activităţile. Am încercat să-mi potrivesc  
stilul de viaţă la condiţiile de cămin. Am 
şi eu problemele mele, toată lumea are, 
în primul rând cele de sănătate, dar eu 
încă  mă ţin bine.

Mă întrebaţi care este „secretul” 
longevităţii mele, al stării mele fizice şi 
intelectuale bune. Trebuie să gândeşti po-
zitiv, să fii optimist. Dacă nu, eşti pierdut, 
îţi grăbeşti sfârşitul. Eu, în general, nici 
nu mă gândesc la vârstă. Ştiu că sunt la 
sfârşit de mandat, că nu sunt nemuritor, 
dar acest aspect nu mă preocupă, caut 
să trăiesc clipa de faţă. Importante sunt 
gândirea pozitivă şi activitatea. Nu am 
timp  să fac cât aş vrea. În afara vieţii de la 
cămin, caut să mă adaptez şi la cerinţele 
vieţii moderne. Aici, la cămin, am învăţat 

Banatul – punte culturală între Est şi  Vest
Lansarea volumului colectiv „Banatul Timişoarei. Creuzet european”

Miloš Forman, 
unul dintre  

cei mai premiaţi 
regizori

Născut în 1932, în Cehia, tatăl său na-
tural fiind Otto Kohn, Miloš Forman a fost 
unul dintre cei mai importanţi regizori ai 
Noului Val cehoslovac, producător, actor 
de film, dramaturg, scenarist. 

Forman s-a născut în Čáslav, Cehoslo-
vacia, ca fiu al Annei (născută Švábová), 
care conducea un hotel dintr-o staţiune 
de vară. În tinereţe, el a crezut că tatăl 
său biologic era profesorul Rudolf For-
man. Anna şi Rudolf Forman erau evrei 
convertiţi protestanţi. Rudolf Forman a 
fost membru al Rezistenţei antinaziste în 
timpul ocupaţiei şi a fost anchetat deseori 
de Gestapo. Arestat pentru distribuirea de 
cărţi interzise, el a murit la Buchenwald 
în 1944. Mama lui Forman a murit la 
Auschwitz în 1943. Forman a declarat că 
nu a înţeles pe deplin ce s-a întâmplat cu 
ei până la vârsta de 16 ani, când a văzut 
imagini din lagărele de concentrare. Miloš 
a trăit la rudele mamei sale în timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial şi a aflat 
mai târziu că tatăl său biologic a fost, de 
fapt, arhitectul evreu Otto Kohn, care a 
supravieţuit Holocaustului. 

După război, Forman a studiat la 
şcoala de elită „Regele George” din 
oraşul balnear Poděbrady, unde i-a avut 
drept colegi pe Václav Havel, fraţii Mašín 
şi pe viitorii cineaşti Ivan Passer şi Jerzy 
Skolimowski. El a studiat mai târziu sce-
naristica la Academia de Arte din Praga 
şi a devenit asistentul lui Alfréd Radok, 
creatorul Teatrului Lanterna Magika. În 
timpul invadării Cehoslovaciei de către 
armatele Pactului de la Varşovia din 
1968,  a părăsit Europa şi s-a mutat în 
Statele Unite ale Americii. Prima soţie a 
lui Forman a fost actriţa cehă Jana Brej-
chová. Cei doi s-au cunoscut în timpul 
realizării filmului „Štěňata” (1957); au 
divorţat în 1962. Este profesor emerit la 
Columbia University.

Filmul „Balul pompierilor” (1967) – 
aparent o reprezentare naturalistă a unui 
eveniment social nereuşit dintr-un oraş 
de provincie – a fost văzut atât de criticii 
de film, cât şi de autorităţile de atunci din 
Cehoslovacia ca o satiră a comunismului 
est-european, determinând interzicerea 
lui timp de mai mulţi ani în ţara de origine 
a lui Forman. „Zbor deasupra unui cuib de 
cuci”, al doilea film al său, a obţinut toate 
cele cinci Premii Oscar majore.  Forman a 
fost, de asemenea, nominalizat la Premiul 
Oscar pentru cel mai bun regizor pentru 
„Scandalul Larry Flynt”. El a obţinut premii 
şi în festivalurile de film Globul de Aur, 
festivalul de film de la Cannes, Berlinale, 
BAFTA, César, David di Donatello, Aca-
demia Europeană de Film şi Leul Ceh. 

B.M.M.

Pompiliu Sterian la 100 de ani
Secretul  longevităţii: optimismul şi activitatea

Euroregi-
une la graniţa 
dintre Româ-
nia, Serbia, 
Ungaria, mo-
del de bună 
c o n l u c r a r e 
interetnică, 
B a n a t u l  a 
f o s t  n u m i -
tor comun al 
rost i r i lor la 
lansarea de 
la Biblioteca 
A c a d e m i -
ei  Române 

(B.A.R.) a volumului colectiv „Banatul 
Timişoarei. Creuzet european”, uvertură 
la celebrarea în 2021 a Timişoarei şi Novi 
Sad-ului, capitale culturale europene. Lu-
crarea, publicată la Scala Arts&Heritage 
Publishers Ltd., Londra, excelent prezen-
tată grafic, reunind studii ale unor istorici, 
filologi, muzeografi, istorici de artă din 
ţările menţionate, a fost coordonată şi 
concepută de profesorul Victor Neumann.

   Cartea configurează „o imagine 
europeană din secolele XVIII-XX, fun-
damentală pentru modernitatea con-
tinentului”, a specificat moderatorul, 
vicepreşedintele Academiei Române, 
acad. Răzvan Theodorescu. „Teritoriul 
bănăţean a fost, în diverse timpuri, ducat 
proto-român, paşalâk turcesc, provincie 
habsburgică, în administraţia Dietei unga-
re, apoi, divizat între România, Ungaria, 
fosta Iugoslavie (...), unind Europa de 
Sud-Est, căreia îi aparţine, cu Mittel Eu-
ropa (...). Politica Vienei imperiale a creat 
un habitat rural specific de colonişti şvabi, 
italieni, spanioli, cehi, slovaci”. Observaţii 
de istorie a artei au agrementat discursul. 

Acad. Dan Dubină, conducătorul Filia-
lei de la Timişoara a Academiei Române, 
a explicat conceptul de Banat istoric şi a 
făcut o scurtă prezentare a conţinutului 
volumului. „Banatul, a subliniat vorbitorul, 
a fost un model de convieţuire etnică, 
culturală şi un spaţiu al toleranţei. Putem 
afirma că a fost un model pentru Europa 
unită, o regiune multiculturală”.

   O sinteză a cercetărilor a fost făcută 
de prof. univ. dr. Slobodan Bjelica, de la 
Universitatea din Novi Sad: pluralismul 
prevalând asupra singularităţii; avantajele 

economice, administrative ale domniei 
habsburgice; importanţa Epocii Luminilor 
în crearea experimentului „Banat – co-
ridor cultural occidental”; legătura între 
emergenţa economică şi emanciparea 
intelectuală; rolul libertăţii de expresie 
în dezvoltarea multilingvismului, ecume-
nismului; modernizarea învăţământului; 
păstrarea valorilor civile din perioada 
habsburgică în pofida ideologiilor radicale 
din veacul al XX-lea.

Prof. Laszlo Marianucz, de la Uni-
versitatea din Seghedin, a vorbit despre 
experienţa unică reprezentată de Banat 
în contextul Imperiului Habsburgic. A 
fost o modernizare reuşită. S-a putut 
crea o nouă civilizaţie după ce admi-
nistraţia austriacă a procedat la tabula 
rasa, demolând toate vechile rămăşiţe 
ale Timişoarei şi aplicând principii de 
pionierat unde nu conta etnia, ci perfor-
manţa. Banatul a devenit, prin politica 
de colonizare, o societate multietnică şi 
multilingvistică, iar Imperiul Habsburgic 
a putut administra cu succes această 
diversitate etnică. Această moştenire a 
fost dusă mai departe, chiar după ce a 
încetat administraţia austriacă directă.

Succesul societăţii multiculturale este 
plasticizat de Slavici în „Lumea prin care 
am trecut”, a spus dr. Áron Kovács, de la 
Biblioteca Colegiului Reformat Sarospa-
tak: „Mama îmi zicea: când întâlneşti un 
român îi dai bună ziua, maghiarului – jó 

napot, neamţului – guten tag...”.  Idee 
prinsă într-un document din 1888: tabelul 
limbilor materne ale elevilor la şcoala 
secundară din Pancevo. Profesorii de 
gimnaziu erau intelectuali de elită, unii – 
academicieni. Volumul oferă „un nou tip 
de istorie regională”.

În cuvântul său, Neal Titman (Marea 
Britanie), editorul versiunii engleze, a 
relatat istoricul editării cărţii. A fost un 
proces dificil, dar a devenit un bestseller 
neaşteptat”, a declarat el, exprimân - 
du-şi speranţa că va servi drept învăţătu-
ră parlamentarilor britanici, care vor primi 
cartea, în procesul de votare a Brexitului.

Prof. univ. dr. Victor Neumann, de la 
Institutul de Studii Banatice, Academia 
Română, Filiala Timişoara, a punctat mo-
mente-cheie din istoria evreilor bănăţeni: 
emanciparea legată de maghiarizare, 
facilitată de adoptarea ritului neolog; situ-
aţia lor în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, când, după Dictatul de la Viena, 
Banatul revine României: concentrarea în 
Timişoara; interzicerea organizaţiilor sio-
niste; munca obligatorie; 1942 – stoparea 
planului de deportare, dat fiind că, după 
Stalingrad, Antonescu n-a mai fost sigur 
de victoria lui Hitler. 

  Profesorul Neumann le-a mulţumit 
gazdei, prefaţatorului, colaboratorilor, 
antevorbitorilor şi editorului.

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS

Colegul nostru întru scris şi cel mai bătrân blogger din România, Pompiliu Sterian, 
împlineşte un secol de viaţă. Văzându-l, nu-ţi vine să crezi, nici ca înfăţişare, nici ca 
gândire. Şi totuşi, cartea de identitate nu minte. De aceea, m-am hotărât să-l vizitez  
într-o zi la Căminul Rosen, unde se află de 13 ani, ca să-mi dau seama ce simte 
în preajma acestei aniversări. L-am găsit într-o cameră cochetă, luminoasă, prie-
tenoasă, în care locul principal era ocupat de un...computer. Nu aveam de ce să 
mă mir, în fond, este instrumentul necesar pentru activitatea lui principală – scrisul. 

să folosesc calculatorul, nu ştiu foarte 
multe, dar cât îmi trebuie, da. Scriu la 
calculator, mi-am făcut şi un blog, sunt 
cunoscut, mă caută lumea. Programele 
noastre de la cămin, mai ales cel intitulat 
„Vârsta a patra”, cu care nu numai că ne 
prezentăm aici, la cămin, dar am ieşit în 
lume, ne face să ne considerăm impor-
tanţi, să nu ne simţim inutili, să ştim că 
şi la această vârstă putem realiza lucruri 
frumoase şi de conţinut. Este un ingredi-
ent important pentru longevitate”.

În convorbirea pe care am avut-o, 
Pompiliu Sterian nu a uitat să menţioneze 
întreg personalul Căminului Rosen care 
are grijă de bunăstarea lui şi a celorlalţi 
rezidenţi, de la director până la îngriji-
toare. Pe toţi îi consideră prieteni şi le 
mulţumeşte şi pe această cale pentru 
eforturile pe care le fac.

Pompiliu Sterian a reuşit să-mi trans-
mită ceva din optimismul lui. Nu mi-a 
rămas decât să sper la o nouă întâlnire 
la o vârstă „rotundă” iar până atunci să-i 
urez „Ad me’ ah ve’esrim”. Aşa să fie.

MAGDALENA PORUMBARU

O echipă de arheologi din Israel a 
descoperit în Deşertul Negev rămăşiţele 
unei aşezări antice, care avea tuneluri 
folosite de luptătorii evrei împotriva roma-
nilor. Reţeaua subterană de tuneluri era 
utilizată de rebeli într-o perioadă tulbure 
din istoria regiunii, potrivit arheologilor 
de la Autoritatea pentru Antichităţi din 
Israel şi de la Universitatea Ben-Gurion. 
Experţii au datat situl din Beer Şeva 
între primul secol e.n. şi revolta lui Bar 
Kokhba din anul 135 e.n. Cercetătorii au 
descoperit şi semnele unui incendiu care 
s-a extins în aşezare, probabil asociat 
cu prima revoltă din anul 70 e.n. Alte 
descoperiri includ rămăşiţele unui turn de 
veghe, gropi de gunoi, brutării, monede 
din timpul regimului roman, existenţa unei 

mikve şi o parte dintr-o lampă de ulei ce 
ilustra un sfeşnic cu 9 braţe. „Este proba-
bil una dintre primele ilustrări artistice ale 
unei menore cu 9 braţe descoperite până 
acum”, au precizat Peter Fabian de la 
Universitatea Ben-Gurion şi Daniel Varga 
de la Autoritatea pentru Antichităţi a Israe-
lului. „Este interesant de notat că nici una 
dintre puţinele lămpi în formă de menoră 
găsite nu are şapte braţe. Acest lucru era 
în concordanţă cu Talmudul Babilonian, 
care spunea că doar menora din Templu 
trebuie să aibă şapte braţe, deci lămpile 
folosite în alte contexte trebuia să aibă 
8-11 braţe”, au adăugat aceştia.

Misiunea arheologică din Beer Şeba 
se desfăşoară înaintea construirii unui 
nou cartier rezidenţial. (D.D.)

Cum se apărau evreii de romani?
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ב-24 במרץ 2019, "היכל בעלי מלאכה" 
שבעיר גאלאץ אירח את השקת הספר 

המונוגרפי "תולדות היהודים בעיר גאלאץ: 
דפים של ספר דברי הימים מתחילתה 

ועד ההגירה הגדולה", מאת לוסיאן-זאב 
הרשקוביץ וויאולטה יונסקו. הספר ראה 
אור לאחרונה בהוצאת הספרים "הספר". 
השקת הספר נערכה באולם מלא מפה 
לפה. יו"ר האירוע היה יו"ר קהילת יהודי 

גאלאץ, המהנדס סורין בלומר. באירוע 
השתתפו משלחת גדולה של הפדרציה של 
הקהילות היהודיות מרומניה – דת משה, 

ואורחים וידידי קהילה רבים.  
"נוכחותכם מראה כבוד כלפי הדורות 

הקודמים שלנו, שהייתה להם השפעה רבה 
בכל תחומי הפעילות בעיר גאלאץ. דבר זה 

משתקף בשני הכרכים, שלהם ערך יוצא 
מן הכלל, שכתבו שני המחברים", אמר 

היו"ר בלומר בדברי הפתיחה. באותה הרוח 
של כיבוד זכרם של היהודים בני הדורות 
הקודמים, אנשי העיר גאלאץ, היו דברי 

הרב הראשי של הפדרציה, רפאל שפר; של 
כוהן-הדת הממונה על העיר, יונל אאוג'ן 

בורויאנא; של מריאן פילימון, יו"ר הארגון 
של המפעלים הבינוניים והקטנים מן העיר 

גאלאץ; ד"ר אירינה קאזא'ל, תת-מזכיר 
המדינה במשרד התרבות ושל יו"ר קהילת 

יהודי בוקרשט, המהנדס פאול שוורץ.
יו"ר הפדרציה, ד"ר אאורל ויינר, בירך 
את המחברים לרגל הופעת הספר והמליץ 

להם להמשיך לכתוב את תולדות יהודי 
העיר גאלאץ על מנת להביא את סיפורם עד 
עצם היום הזה. הוא ביטא את רצונו שיהיו 

ספרים מונוגרפיים על כל קהילה יהודית 
מרומניה. 

ד"ר פליצ'יה ולדמן, מרצה באוניברסיטת 
בוקרשט, שיבחה את היוזמה של המחברים 

והדגישה כמה היבטים פחות ידועים מן 
ההיסטוריה של העיר גאלאץ. עוד דיברו: 

יונוץ פוקיאנו, ראש העיר גאלאץ; גיצא 
נזריה, מורה, עורך כתב עת "בית הספר 
בגאלאץ"; ד"ר קלאודיה בוסוי, עורכת 

הספר במסגרת הוצאת "הספר". ויאולטה 
יונסקו הביאה דברי הערכה עמוקים במיוחד 

לסוציולוג זולא אלטרסון ז"ל, שהכנת 
המונוגרפיה הזאת הייתה הרעיון שלו. זולא 
אלטרסון הלך לעולמו לפני שהצליח לבצע 

את הרעיון הנ"ל וקרובי משפחתו מסרו את 
כל הארכיון שלו ללוסיאן-זאב הרשקוביץ 

כדי להמשיך ולסיים את המחקר. 
ד"ר לוסיאן-זאב הרשקוביץ הודה 
לספרייה הלאומית של מדינת ישראל, 

שבה העמיק בנושאים רבים שנמצאים 
במונוגרפיה. 

למחרת היום, בפקולטה להיסטוריה, 
פילוסופיה ותיאולוגיה שבאוניברסיטת 
"דונאריה דה ז'וס", נערך כנס שאורגן 

לרגל הופעת המונוגרפיה. מארגני הכנס היו 
פרופ' יון קורדוניאנו וד"ר ארתור טולוש. 

ד"ר ארתור טולוש, מרצה באותה הפקולטה 
היה יו"ר האירוע. בנשיאות האירוע ישבו 

ד"ר לוסיאן-זאב  הרשקוביץ וד"ר פליצ'יה 
ולדמן, מרצה באוניברסיטת בוקרשט.

אחרי שישים שנים, שבהן היה בית הכנסת מן העיר דווה 
במצב ירוד ביותר, הוא חזר לחיים. רגע חנוכתו מחדש היה חגיגי 
ומכובד ונכחו בו נציגי הממשלה, הפרלמנט של רומניה, הפדרציה 

של הקהילות היהודיות מרומניה, הרשויות המקומיות, הסגל 
הדיפלומטי ונציגי הדתות. יו"ר הקהילה היהודית מן העיר דווה, 

ליביו לקטושו, אמר בתחילת האירוע שהנושא המרכזי שלו, 
מאז תחילת כהונתו, היה לראות בית כנסת זה משופץ ולרגע זה 

חיכה, רגע של שמחה גדולה. ד"ר אאורל ויינר, יו"ר הפדרציה 
של הקהילות היהודיות מרומניה, וחברים אחרים בהנהלתה של 

הפדרציה יזמו ועשו מאמצים עצומים לתוכנית שיטתית של שיפוץ 
בתי הכנסת. אחרי שנים רבות, בבית הכנסת הזה נשמעו גם 

תפילות למען רומניה ולמען מדינת ישראל, בניגונו של הרב רפאל 
שפר ומנהל הג'וינט בשביל רומניה, ישראל סבג. 

יו"ר הפדרציה, ד"ר אאורל וייינר, ציין "שמאז הקונגרס משנת 
2005, הצלחנו לשקם עשרים ואחד בתי כנסת מתוך שמונים 

ושישה הקיימים". מזכיר המדינה, ויקטור אופסקי, אמר שכל 
בית כנסת ששוקם, שנולד מחדש, הוא גם הכרה בתרומתם של 

היהודים לתרבות הרומנית וגם אישור לכך. השרה לענייני התפוצות 

הרומניות, נטליה אינוטרו, הביאה בהזדמנות החנוכה מחדש את 
ברכתה האישית וקראה את המסר של ראשת הממשלה, ויאוריקה 

דנצ'ילא, שבו הודגש שרומניה מחויבת בצורה איתנה במאבק 
נגד האנטישמיות ונגד כל הצורות של חוסר סובלנות, אפליה, 

נאומים ופשעים שביסודם עמדות המבוססות על שנאת זרים. חבר 
הפרלמנט סילביו וכסלר הודה לכל האישים הרשמיים שהקדישו 
זמן וכוח על מנת להשתתף באירוע מיוחד זה וביטא את שמחתו 

לרגל חנוכתו מחדש של בית הכנסת. 
מנהל הוועד להפצה של הג'וינט בשביל רומניה, ישראל סבג, 
התייחס לעבודה שעשו ראשי הפדרציה של הקהילות היהודיות 
מרומניה, בתמיכה ממשלתית חשובה, המחזירה את כבודם של 

המבנים היהודיים ממדינה זו. סגן יו"ר הפדרציה, אובידיו בנסקו, 
ביטא את שמחתו להיות חלק מן הקבוצה הזאת שמבצעת מה 
שהוא אמר, בהשראה, "תוכנית הזהב של חידוש בתי הכנסת 

מרומניה". 
עוד בירכו את האירוע הממונה על המחוז חונדוארה, פאביוס-

טיבריו קישלי; ראש העיר דווה, פלוריאן אואנצ'א; הקונסול 
הגרמני חאנס אריך טישלר; ההיסטוריון ד"ר ויקטור נאוימן. 

השבועות האחרונים הביאו גל חסר 
תקדים של אירועים אנטישמיים ברומניה, 

דבר שמעלה את השאלה המוצדקת האם 
ארצנו תמשיך להיות אי של שקט לקהילה 

היהודית במסגרת האירופאית הסוערת. 
האירועים המקוממים, המדיפים ריח 

אנטישמיות, החלו עם הצהרתו של סגן 
ראש עיריית בוקרשט הבירה, אאורליאן 

בדולסקו, שרחוב ליפסקני הוא רחוב 
ב"אזור רומני לכל דבר ועניין, מושרש 

בהיסטוריה שלנו, של הרומנים ולכן 
למוזיאון היהודים והשואה אין שייכות 

אליו ואין זה המקום המתאים להימצאותו". 
רוקסנה ורינג ("האיחוד הצילו את רומניה") 
הסבירה את הימנעותה והימנעותם של עוד 

שישה חברים במועצה, אנשי אותה המפלגה, 
בכך שמתאים לו, למוזיאון השואה, 

להימצא בשכונה היהודית יותר מאשר 
במרכז העיר בוקרשט. אנו מזכירים שבימי 

מלחמת העולם השנייה היה קיים המושג 
"יודנפריי", שפירושו של דבר "משוחרר 

מיהודים", כפי שרוצה כעת סגן ראש העיר 
את רחוב ליפסקני.

לאחר שבוע, הצהיר אאורליאן בדולסקו 
שיפנה לכל הגורמים כדי לקבל "את 

האישורים הדרושים על מנת לבנות פסל 
פרוטומה למרשל אנטונסקו בבוקרשט", 

מפני "שהמרשל אנטונסקו הוא חלק 
מן ההיסטוריה של רומניה, ליד זליאה 

קודריאנו והיהודים שהושמדו ונהרגו על 
ידי נאצים". צירוף שכזה של רוצחים ליד 

קורבנותיהם אינו אלא מעילה לא רק בזכר 
הנספים בשואה, אלא מעילה בעם היהודי 

כולו, בכל מקום שבהם הוא חי. אם תתבצע 
יוזמתו של סגן ראש העיר בוקרשט, היא 

תיחשב בתור עבירה פלילית, בהתאם 
לחקיקה הרומנית.   

נוסף לכך, על המחאות שבאו לאחר 
שהשמיע את דבריו, ענה אאורליאן 

בדולסקו למנהל המרכז לרישום ומאבק 
באנטישמיות ברוח הסיסמה הפשיסטית 
"היהודונים לפלשתינה": "ההמלצה שלי 

היא שתחזרו להיכן שבאתם ממנו, שתעזבו 
אותי, ואני אדאג על מתי העם שלי", כך 

התבטא. 
ואולם המעשה האנטישמי שמעורר 
הכי הרבה שאט-נפש, המעשה שמגיעה 

לו קריאת תיגר, המקומם ביותר, התבצע 
בעיר חושי – חילול 73 קברים בבית העלמין 

היהודי. "בשם היהודים החיים ברומניה 
היום, וגם בשם כל היהודים האחרים 

שנמצאים היום במדינת ישראל וארצות 
אחרות, אנחנו מוחים נמרצות לגבי מה 

שקרה בעיר חושי ומבקשים מסיבה ברורה, 
מהרשויות המתאימות, לחקור ביסודיות 

ובמקצועיות את מה שאירע בבית העלמין 
היהודי בפני בית המשפט, בהסתמך על 
ספר החוקים הפלילי ועל סמך החקיקה 
המיוחדת", נאמר בהודעה של הפדרציה 
של הקהילות היהודיות מרומניה. בבית 
העלמין ביקר גם חבר הפרלמנט מטעם 

הקהילה היהודית, סילביו וכסלר, מלווה 

באנשי הרשויות המקומיות ובשני חברי 
פרלמנט אחרים. "איזו סיבה יכולה להיות 
להריסת קברים אחדים? רשעות, טיפשות, 

חוסר חינוך? אלה הם רק הזרז. השנאה, 
בצורתה המכוערת, היא ההסבר היחיד 

שאני רואה בשביל הפשע הזה", אמר חבר 
הפרלמנט סילביו וכסלר. הוא גם ציין כי 

"רגע אכזר וכואב זה הוא במקביל התקפה 
על כבוד היהודים ועל כבוד האדם ביסודו". 

מחאות הגיעו מנשיא רומניה, קלאוס 
יוחאניס, שפנה לרשויות וביקש מהן "לפעול 
בנחישות למען השגת פתרון המקרים האלה, 

באמצעות זיהוי האשמים וענישתם"; 
מראשת הממשלה ויאוריקה דנצ'ילא, 

שהבטיחה "שננקטו כל האמצעים המנהליים 
לזיהוי האחראים ולענישתם"; משגרירות 

ארצות-הברית; מהמפלגה הלאומית 
הליברלית. ואולם כל זה לא מנע מראש 

עיריית חושי, יואן צ'יופילאן, להכריז שאינו 
יכול לומר "שזאת איננה פעולה אנטישמית 

או של יד פושעת", היות "שאיננו יודעים 
אם הגורם אינו גלישת שטח, או הרוח, או 

מעשי יד אדם"! בעמדתו תמך גם ראש 
המועצה האזורית, דומיטרו בוזאטו, שאמר 
כי צריכים להתלונן על מעשה זה "לאגודת 

הנאבקים באלכוהוליזם, כנראה, יותר 
מאשר למוסדות אחרים"! 

להשלמת התמונה של האירועים 
האנטישמיים מהזמן האחרון, אנו מוסיפים 

שהמפעל "רו-סטאר" מפיץ את מוצריו 
באמצעות שאלות "של השכלה כללית" 
על אודות אדולף היטלר, וחברה ממחוז 

פראחובה הדביקה על שעריה מודעה שבה 
הכתובת שהייתה באושוויץ "העבודה 

משחררת". 
לכן יכולים להבין מדוע השבועות 

האחרונים היו מקוממים, מעליבים 
ומדאיגים בשביל הקהילה היהודית 

מרומניה!  

zicedid ze`ivnd
 כ"ה אדר ב' תשע"ט - כ"ה ניסן תשע"ט  כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

עליית מדרגה בתופעות האנטישמיות ברומניה

השקת הספר המונוגרפי "תולדות היהודים בעיר גאלאץ"

מוזיקה יהודית, פאר והתרגשות בחנוכה מחדש של בית הכנסת בעיר דווה

בראשית י"ח
ב-31-28 במרץ, העיר אלבה-
יוליה אירחה את המהדורה הי"ח 

של "בראשית" – האוניברסיטה של 
הקהילה היהודית האירופאית. הנושא 
שנבחר למהדורה הזאת היה: הקהילה. 

נאמו: ישראל סבג, מנהל הג'וינט 
בשביל רומניה; ד"ר אאורל ויינר, 

יו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות 
מרומניה; אדריאן גירון, מנהל המרכז 

לתרבות יהודית, בוקרשט; ליה 
בורזא, יו"ר הקהילה היהודית אלבה-

יוליה; גבריאל פלשא, סגן ראש 
העיר אלבה-יוליה; מרצ'לה דרמוש, 

מפקחת כללית במסגרת הפיקוח 
האזורי על החינוך באלבה-יוליה. כמו 
כן, בפאנל הראשי בפתיחה, ד"ר תמר 

סלמון העבירה הרצאה על תולדות 
הקהילות והרגעים הראשונים בה, 

עוד בימי הביניים. נושאי ההרצאות 
שהועברו על ידי המרצים עשאל 

אבלמן, הרב רפי אוסטורף וד"ר תמר 
סלמון היו רחבים וכללו הרצאות 

בתחומי ההיסטוריה, היהדות וחיי 
הדת, וגם היבטים בני זמננו מישראל. 
אחד הרגעים המרגשים ביותר היה 

במוצאי שבת, כאשר טקס ההבדלה 
התקיים בתוך הקריה אלבה קרולינה. 

עשרות משתתפים התחילו ביחד 
שבוע חדש ונהנו מסעודה חגיגית. 

בטקס השתתפו גם הרב הראשי רפאל 
שפר; אדריאן גירון; ישראל סבג; 
יו"ר הפדרציה, ד"ר אאורל ויינר. 

כמו כן, בפאנל הארוך "לימוד", ד"ר 
אאורל ויינר וראשי הקהילות דיברו 

על תולדות הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה. ד"ר אאורל ויינר 
תיאר היסטוריה קצרה של הפדרציה, 

שהוקמה בשנת 1936, באמצעות 
מעשה האחדות של הקהילות מרומניה 

כולה. כעת, אמר הדובר, בפדרציה 
ישנן שלושים ותשע קהילות חברות, 

ואליהן מצטרפים היישובים היהודיים 
הקטנים, קבוצות קטנות מוקצות 

לקהילות. יו"ר הפדרציה הבהיר 
שהיחסים עם המדינה הרומנית הם 

טובים מאוד, יחסים של שיתוף 
פעולה עמוק ובכללם שיתופי פעולה 

חדשים ביותר כמו שותפות עם משרד 
החוץ, שמסר לפדרציה תעתיק של 

הארכיון על אודות הקהילה היהודית 
מרומניה בשנים 1938-1900. ידיעות 

נוספות של אקטואליה והשלמות 
הובאו על ידי פליקס קופלמן, יו"ר 
קהילת אורדיה; יונל שלזינגר, יו"ר 

קהילת אראד; לוצ'יאנה פרידמן, 
יו"ר קהילת טימישוארה; דן חאס, 

יו"ר קהילת זלאו; דוד ליברמן, 
יו"ר קהילת סיגט; ליה בורזא, יו"ר 
קהילת אלבה-יוליה והמארחת של 

המהדורה הזאת. בפאנל הסגירה, 
מנהל הג'וינט-רומניה, ישראל סבג, 
הודה לכל המעורבים בהבאתה של 
המהדורה הזאת, תוך כדי הדגשת 

חשיבות פעילותה של קבוצת עבודה 
אמיתית. ד"ר אאורל ויינר הוסיף 
אמר כי תוכנית זו היא "אדירה", 

היות שקיים שיתוף פעולה שלם בין 
חברי הקהילה שלומדים זה מזה, 

וניסיון מסוג זה תורם תרומה אדירה. 
יו"ר הפדרציה הודיע באותה מסגרת 

שהמהדורה הי"ט של "בראשית" 
תתקיים בעיר סוצ'אבה. 

מודעת אזכרה
קוסטין הילדה, אשתו, וקוסטין דן, 

הבן, טניה, הכלה, המשפחה, נכדים 
ונינים מודיעים בצער רב על הליכתו 

לעולמו של בעלי ואבינו היקר, המהנדס 
קוסטין מנדי, פרסומאי, קריקטוריסט 

ומתרגם, שמת ב-26 בדצמבר 2018 בגיל 
מופלג, בן 102 שנים. אנו זוכרים את 

זכרו לנצח! 
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Martha Bibescu, 
mărturii ale 
solidarităţii

Citisem cândva „Jurnal politic” şi fusesem 
cucerit de stilul acestei scriitoare, care, pentru 
mine, exercita – pe alte meridiane – fascinaţia 
stilului lui F. Scott Fitzgerald din Marele Gats-
by. La începutul anilor ’90, am primit revista 
„Steaua” de la Cluj-Napoca şi am descoperit 
acolo pagini dedicate Centenarului UNES-
CO Martha Bibescu. Descoperisem atunci 
dimensiunea europeană a unei scriitoare 
de origine română, dar lectura volumului  
„Martha Bibescu şi vocile Europei ” mi-a re-
velat solidaritatea umană a acesteia.

Supranumită în cartea amintită „Princi-
pesa Europei”, descrisă ca având un talent 
diplomatic înnăscut, Martha Bibescu s-a aflat 
de-a lungul existenţei „în centrul unei vaste 
şi abil întreţinute reţele de relaţii cu marile 
personalităţi culturale şi politice ale vremii 
sale...O lume care îşi înfruntă propria extinc-
ţie, un sistem de valori – cel democratic – fiind 
ameninţat cu dislocarea definitivă.” 

Principesa nu îşi manifestă solidaritatea 
doar faţă de poporul său şi de principiile 
democratice. În dosarul de la CNSAS apa-
re, de exemplu, o notă despre o scrisoare a 
principesei Martha Bibescu adresată soţiei 
preşedintelui american Franklin D. Roosevelt, 
la care primeşte un răspuns despre progresul 
activităţii Legaţiei poloneze din Washington 
privind soarta a circa 20.000 de polonezi, 
duşi de Soviete. 

Cu siguranţă că marile spirite au dat 
dovadă întotdeauna de generozitate, nefiind 
preocupate în primul rând de beneficiile ma-
teriale. O dovadă că Martha Bibescu a avut 
un demers similar este o notă din acelaşi 
dosar de la CNSAS, în care se menţionează 
că ziaristul american Fr. Stevens scrie, în co-
laborare cu Martha Bibescu, o lucrare pentru 
presa americană despre „procesul politic şi 
social al României, în lumina realităţilor”. Tot 
acolo găsim menţiunea că „doamna Martha 
Bibescu a renunţat la toate drepturile ei 
materiale ce i s-ar cuveni din partea presei 
engleze, în favoarea oficiilor de ocrotire a 
orfanilor de război din Anglia.” 

În acelaşi registru, acţiunile de salvare a 
evreilor deportaţi în Transnistria erau extrem 
de riscante, pedepsele aplicate celor care 
încălcau dispoziţiile legale fiind deosebit de 
grele. Având în vedere această realitate, se 
cuvin a fi evidenţiate persoanele care şi-au 
asumat riscul de a-i ajuta pe semeni ai lor 
de origine evreiască. Presa contemporană 
a relevat mărturii referitoare la atitudinea 
pozitivă faţă de evrei a unor personalităţi 

din lumea literară şi medicală. Între acestea 
întâlnim şi numele Marthei Bibescu, profund 
implicată în viaţa publică; ea s-a interesat, 
de exemplu, de soţia lui Carol Drimer, ziarist 
evreu din Iaşi, decedat în „trenul morţii” din 
iunie 1941. Ea a ajutat-o pe doamna Drimer 
şi a intervenit ca fiica ei, închisă cu familia sa 
în ghetoul de la Cernăuţi, să fie eliberaţi cu 
toţii şi să revină la Iaşi.

Martha Bibescu – şi aceasta ar putea fi o 
concluzie valabilă pentru demersurile tuturor 
personalităţilor care preţuiesc principiile şi 
valorile democratice – este o femeie care „nu 
se teme să lupte şi să rişte pentru convingerile 
sale; nu ezită să sară în ajutorul evreilor per-
secutaţi, al polonezilor refugiaţi, al soldaţilor 
anglo-americani căzuţi prizonieri în teritoriul 
inamic, al diplomaţilor angajaţi în rezistenţa 
faţă de propriile guverne nedemocratice.” 

Legenda Marthei Bibescu devansează 
cumva spiritul european contemporan, dar nu 
trebuie uitat niciodată că rădăcinile ei au fost 
ancorate într-o realitate românească. 

IOAN IACOB

Selecţionerii Festivalului One World Romania au dedicat, 
în luna martie, la Bucureşti, o retrospectivă pentru Ruth 
Becker mann, cineasta care recuperează parte din istoria 
evreilor, dinainte şi după Holocaust, surprinzând urme ale 
antisemitismului de după cel de-al Doilea Război Mondial 
rămase moştenire până astăzi. „Cred că ne confruntăm cu 
aceeaşi problemă în privinţa antisemitismului de astăzi“, 
spune Ruth Beckermann. „Guvernele populiste şi oamenii 
slabi, oamenii proşti au întotdeauna nevoie de un inamic. 
Ştiţi, duşmanii pot fi străinii, refugiaţii, romii, evreii. Asta le 
creează unor oameni sentimentul că sunt superiori cuiva. 
Iar pentru politicieni, şi asta este cu adevărat oribil, este 
uşor să câştige alegeri dacă îşi găsesc un inamic din afară. 
Conduc astfel lumea din jurul lor împotriva cuiva. De aceea 
este important ca oamenii şi în special tânăra generaţie să 
analizeze tot ce văd în filme, la televizor, tot ce citesc, inclusiv 
în social media, să nu fie pasivi“, a spus regizoarea austriacă, 
prezentă la Bucureşti. 

„Valsul Waldheim“, unul dintre cele patru filme proiectate 
în cadrul Festivalului, a primit anul trecut premiul pentru 
documentar original la festivalul Internaţional de Film de la 
Berlin. Este pelicula care descrie momentul în care Austria 
a înţeles că nu se mai poate considera o simplă victimă a lui 
Hitler, ci un colaborator. Aceasta este doar una dintre temele 
grave, importante, pe care regizoarea austriacă le tratează în 
documentarele sale. Ruth Beckermann nu disculpă poporul 
austriac, ci încearcă să arate, aşa cum crede de cuviinţă, 
realitatea pe care ea însăşi a cunoscut-o. De altfel, nu crede 
în obiectivitate, a mărturisit publicului de la Bucureşti imediat 
după proiecţia filmului „Valsul Waldheim“, spunând că mo-
mentul ales pentru a filma, unghiul propus de un regizor, orice 
decizie înseamnă alegere şi, deci, subiectivism. Filmul a fost 
realizat integral din imagini de arhivă. „Pentru restul filmelor 
mele, de obicei îmi filmez singură materialele; nici Podul de 
hârtie nu e făcut cu imagini de arhivă“, spune regizoarea.

Ruth Beckermann s-a născut la Viena, din părinţi evrei, 
supravieţuitori ai Holocaustului. Povestea tatălui său, origi-
nar din Bucovina, este surprinsă în filmul „Podul de hârtie“ 
(1987), ales pentru retrospectivă, alături de „Estul războiu-
lui” (1996), „Homemad(e)” (2001) şi cel mai recent lansat 
documentar al său, „Valsul Waldheim” (2018). 

„Podul de hârtie“ este un film în care Ruth Beckermann 
încearcă să descopere trecutul familiei ei, iar în 1986 regi-
zoarea a făcut o vizită la Cernăuţi pentru a merge pe urmele 
părinţilor săi. A filmat în Bucovina, la Rădăuţi, Suceava şi 

Cernăuţi. „O parte din acest film este despre originea tuturor 
poveştilor, a basmelor, a legendelor. Sunt poveşti din ştetl, 
din comunităţile evreieşti, poveşti din timpul războiului, cu 
rabini care erau capabili de miracole. Mi-am dorit să creez 
prin imagine o atmosferă de poveste, dar nu mi-aş dori sub 
nicio formă să mă întorc în această perioadă pentru că, 
aşa cum se vede şi în film, cei mai mulţi dintre oamenii pe 
care i-am filmat erau bătrâni. Acum sunt sigură că nu mai e 
nimic acolo şi cred că atunci când am fost eu începuse deja 
sfârşitul micilor comunităţi evreieşti din oraşele mici ale Ro-
mâniei. Sper, totuşi, ca măcar câteva dintre aceste superbe 
sinagogi făcute din lemn să se păstreze, dar să merg astăzi 
acolo pentru mine ar fi mult prea trist“.

Tatăl regizoarei Ruth Beckermann, născut la Cernăuţi, nu 
a revenit niciodată în România. În timpul războiului a fost în 
Armata Roşie, după război a trăit trei ani în România, apoi a 
plecat la Viena şi niciodată nu a vrut să se întoarcă. 

Revăzându-şi propriile filme, Ruth Beckermann spune 
că sentimentele sunt amestecate întrucât, pe de o parte, se 
bucură de realizarea lor, dar, pe de altă parte, este tristă să 
vadă că mulţi dintre oamenii pe care i-a filmat şi care apar 
în documentarele sale nu mai sunt în viaţă. Sunt personaje 
şi locuri care apar în mai multe dintre documentare, de 
exemplu, personajul din „Homemad(e)“ se regăseşte şi în 
„Podul de hârtie“, la fel ca strada unde a locuit şi care apare 
în ambele filme. În acest moment, pe strada unde înainte erau 
multe magazine evreieşti, acum sunt doar baruri şi discoteci. 
Dacă ar filma în această perioadă un documentar pe aceeaşi 
stradă, ar alege să filmeze viaţa de noapte, care crede că 
seamănă cu strada Lipscani din Bucureşti ca atmosferă, 
dar, cu siguranţă, nu ar fi atât de interesant, consideră ea.

Selecţionerii One World Romania au ales câteva dintre 
cele mai puternice documentare ale realizatoarei Ruth 
Becker mann pentru a pune în discuţie 30 de ani de demo-
craţie. Regizoarea a fost prezentă la proiecţiile filmelor sale, 
în cadrul festivalului, iar discuţiile cu publicul au avut loc după 
fiecare documentar. Cineasta austriacă a mărturisit publicului 
de la Bucureşti că în această vară va prezenta la Salzburg, 
în cadrul unui festival, o serie de imagini şi sunete pe care 
le-a strâns de-a lungul timpului dar că în această perioadă 
nu lucrează la un nou film documentar. 

Cea de-a 12-a ediţie a Festivalului Internaţional de 
Documentar şi Drepturile Omului One World Romania s-a 
desfăşurat între 15 şi 24 martie 2019.

ANDRA DUMITRU

„Shalom Israel”, de Claudia Motea 
Lansare la Târgul de carte şi muzică de la Braşov

De 16 ani, 
în fiecare pri-
măvară Editura 
Libris organi-
zează la Bra-
şov Târgul de 
carte şi muzică. 

Născut datorită curajului editorului şi 
managerului Libris, Virgil Oniţă, eve-
nimentul este astăzi unul important în 
viaţa culturală a oraşului, la actuala 
ediţie participând 40 de edituri. Acti-
vitatea şi importanţa Târgului au fost 
relevate la deschidere, în Aula Univer-
sităţii „Transilvania”, de Imelda Tóásó, 
vicepreşedintele Consiliului Judeţean, 
viceprimarul Mihail Costel, Gheorghe 
Geo Popa, secretar de stat în Ministerul 
Culturii, Ion Abrudan, rectorul Universi-
tăţii, şi, la final, de Virgil Oniţă, care a 
mulţumit pentru prezenţă şi participare 
reprezentanţilor Universităţii, autorită-
ţilor locale, Uniunii Scriitorilor şi, mai 
ales, iubitorilor de carte.

Prima carte lansată cu acest prilej a 
fost „Shalom Israel”, a Claudiei Motea, 
actriţă româno-canadiană, dar şi drama-
turg şi poetă. Este o lucrare neconven-
ţională, inspirată din puternicele emoţii 
resimţite de autoare în timpul unei vizite 
la Iaşi, când a aflat istoria Pogromului 
din iunie 1941 şi a stat de vorbă cu 
supravieţuitori, printre care ing.Iancu Ţu-
cărman, unul dintre puţinii supravieţuitori 
ai „trenurilor morţii”. Cartea se compune 
dintr-o dramatizare a evenimentelor de 
la Iaşi, pornind de la dragostea dintre un 
evreu şi o creştină, din poezii inspirate 
din tragedia Holocaustului şi dintr-un 
ciclu de interviuri în capitolul „Despre 
umanitate după Holocaust”, convorbiri 
cu supravieţuitori, dar şi cu personalităţi 
evreieşti, lideri ai comunităţilor care au 
făcut şi fac posibilă menţinerea vieţii 
evreieşti azi în România.

După ce Dana Anghelescu a prezen-
tat, în numele echipei editoriale, acest 

volum şi pe autoare şi a fost proiectat 
un trailer al unui viitor film, a luat cuvân-
tul Claudia Motea. Pentru ea „Shalom 
Israel” a constituit un proiect ambiţios, 
pe care şi-l imaginează nu numai sub 
forma tipărită ci şi ca un spectacol 
multimedia. Autoarea a mulţumit Edi-
turii „Libris” şi FCER, care a răspuns la 
invitaţia de a participa la lansare.

Dr. Aurel Vainer, preşedintele FCER 
(el însuşi prezent în carte cu un interviu), 
a apreciat calităţile autoarei şi a consi-
derat că „Shalom Israel” te învaţă să ai 
un spirit constructiv. Conţinutul ilustrea-
ză şi faptul că direcţia pe care trebuie 
să o urmăm este edificarea unei lumi a 
păcii. Preşedintele FCER a schiţat în 
câteva cuvinte situaţia evreilor din Ro-
mânia, a vorbit despre dragostea lor faţă 
de Israel şi România, evreii aducând o 
contribuţie la propăşirea ţării. Vorbitorul 
i-a felicitat atât pe autoare, cât şi Editura 
Libris pentru acest eveniment.

Pentru Valer Plugaru, preşedintele 
CE Braşov, „Shalom Israel” este o ilus-
trare a supravieţuirii evreilor după tra-
gedia Holocaustului, miracolul despre 
care vorbeşte autoarea. Referindu-se la 
scenariul inspirat din tragedia evreilor 
de la Iaşi, el a caracterizat drept „magie” 
reuşita Claudiei Motea de a-şi exprima 
sentimentele simplu, clar, pe înţelesul 
tuturor.

Ing. Iancu Ţucărman, unul dintre 
„eroii” volumului, atât din partea dra-
matizată cât şi ca intervievat, a afirmat 
că piesa care se referă la Holocaustul 
românesc este un remember pentru ca 
astfel de lucruri să nu se repete. Cu du-
rere în suflet, vorbitorul a menţionat re-
crudescenţa antisemitismului, afirmând 
că nu s-a gândit niciodată că astfel de 
lucruri se mai pot întâmpla. „Aş dori să 
trăiesc clipa ca Shalom să se instau-
reze în zonă, să nu rămână un simplu 
salut”, a spus Iancu Ţucărman, care a 
felicitat-o pe autoare pentru creaţia sa.

Adrian Lesenciuc, preşedintele Fili-
alei Braşov a Uniunii Scriitorilor, a sub-
liniat necesitatea amintirii şi a spiritului 
de pace. Lucian Sabados, directorul 
general al Teatrului „Maria Filotti” din 
Brăila, a reliefat calităţile de dramaturg 
ale autoarei, care a avut curajul să 
abordeze subiectul Holocaustului, în 
condiţiile în care „noi, românii, avem o 
trăire specială în raport cu evreii”. Sce-
nariul din carte este un teatru-document 
în care există un parcurs invers: de la 
om la pogrom. Lucian Sabados colabo-
rează de câţiva ani cu Claudia Motea 
în cadrul Festivalului „Sebastian” de la 
Brăila, iar aici, la Târgul de carte, el a 
realizat împreună cu ea un spectacol.

Scriitorul Mircea M. Ionescu, con-
silier în Ministerul Culturii, a prezentat 
cariera Claudiei Motea din Canada şi 
din România şi a apreciat atât talentul ei 
actoricesc cât şi calităţile de dramaturg, 
considerând-o o persoană sensibilă şi 
modestă, „fără orgoliu şi invidii”. 

Cartea Claudiei Motea este un 
reper pe calea neuitării iar calitatea ei 
de artistă se împleteşte cu spiritul ei, a 
subliniat Gheorghe Geo Popa, secretar 
de stat la Ministerul Culturii.

Spectacol de muzică şi poezie
Intitulat „Te-ai gândit vreodată”, 

spectacolul de muzică şi poezie a fost 
prezentat în cea de-a doua zi a Târ-
gului. Este rezultatul colaborării dintre 
Claudia Motea, care a recitat versuri 
din volumul ei „Preludii în cetatea soa-
relui”, cu ilustraţii muzicale de Lucian 
Sabados – creaţii originale şi piese cla-
sice de jazz. Conceptul regizoral inedit 
aparţine directorului general al teatrului 
brăilean, un foarte talentat pianist. A fost 
o premieră absolută, de mare succes, 
cei doi artişti proiectând continuarea 
spectacolului în condiţii mai propice.

EVA GALAMBOS

Retrospectiva Ruth Beckermann la Bucureşti
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O echipă de cercetători de la Universi-
tatea din Tel Aviv a inventat un biosenzor 
codificat genetic, care poate izola celulele 
stem leucemice, care sunt cele mai ma-
ligne dintre toate celulele leucemice şi 
sunt rezistente la tratamente. Motivul 
major pentru care rata de supravieţuire 
în cazurile de cancer de sânge este 
atât de scăzută este rezistenţa celulelor 
leucemice la terapie, a spus dr. Michael 
Milyav sky de la Departamentul de Pa-
tologie. Lipsa unor instrumente care să 
izoleze în special celulele stem leucemice 
a împiedicat un studiu complet şi de 
direcţionare specifică a acestora până în 
prezent. Dr. Milyavsky a explicat că ce-
lulele stem canceroase ascunse exprimă 
markeri de suprafaţă diferenţiaţi, în ciuda 
funcţiei comune a celulelor stem. Acest 
lucru le permite să scape de efectele 
terapiilor care le vizează. Prin etichetarea 
celulelor leucemice şi pe alte criterii 
decât caracterul de tulpină, acest senzor 
reuşeşte să depăşească problemele de 
suprafaţă, explică savantul.

Profesorul Milyavsky este de părere 
că acest biosenzor poate oferi un proto-
tip de succes pentru a sprijini eforturile 
oncologilor de a câştiga teren în ceea ce 
priveşte precizia în identificarea celulelor 
stem leucemice şi pentru a lupta împotri-
va acestei boli mortale. Este important 
de ştiut că folosind acest senzor, pot fi 
realizate medicamente personalizate, 
orientate spre propriile tipuri de celule 

leucemice ale pacienţilor, pentru a găsi 
cea mai bună formulă de tratament, 
capabilă să vizeze şi celulele leucemice 
din interiorul celulelor stem. „De aseme-
nea, suntem interesaţi de dezvoltarea 
unor gene ucigaşe, care au rolul de 
a eradica celulele stem leucemice”, a 
declarat cercetătorul. (D.D.)

 Sărbătoarea Zarurilor…
provine din vechea 
limbă persană şi se 

traduce prin „tras la sorţi”.
De-a lungul timpului, la Purim s-a 

adus un omagiu femeii, fiind de fapt 
unica sărbătoare din calendarul iudaic 
în care este sărbătorită femeia. Serbările 
de Purim au fost însoţite, mai mereu, de 
umorul evreiesc, care a generat uneori 
şi câte o lacrimă, dar întotdeauna râsul 
sănătos şi speranţa în bine, în noroc şi în 
succes. Purimul ne învaţă şi cum putem 
să utilizăm râsul ca pe o armă, una dintre 
cele mai puternice împotriva răului şi a 
iraţionalului.

Alături de comunitatea ieşeană, la 
sărbătoarea de Purim s-a aflat şi pre-
fectul judeţului Iaşi, Marian Şerbescu, 
care a mulţumit pentru onoranta invitaţie 
şi a transmis cele mai bune urări de 
voie bună, sănătate şi succes tuturor 
evreilor ieşeni. De asemenea, a conferit 
comunităţii o medalie jubiliară, emisă cu 
ocazia preşedinţiei române a Consiliului 
U.E.

Primarul municipiului Iaşi, Mihai 
Chirica, a adresat un mesaj de grabnică 
însănătoşire preşedintelui C.E. Iaşi, ing. 
Abraham Ghiltman, urându-i să fie cât 
mai curând împreună cu noi la toate ma-
nifestările din cadrul comunităţii.

Despre sărbătoarea de Purim, vor-
bitorul a menţionat: „Binele învinge 
răul, iar Dumnezeu a vrut ca această 
comunitate a evreilor să dăinuie peste 
veacuri. Aş dori ca de fiecare dată spe-
ranţa şi dragostea să ne călăuzească 
întru o trainică prietenie şi pe viitor”. 
Întors dintr-o vizită în Israel, unde a 
serbat Purimul la Ierusalim, Aşdod şi Tel 
Aviv, împreună cu membrii organizaţiilor 
evreilor israelieni originari din România, 
primarul şi-a mărturisit admiraţia faţă de 
ei, pentru dragostea lor faţă de ţară şi 
tradiţii dar şi pentru locurile natale pe care 
nu le-au uitat şi pe care le poartă mereu  
în suflet.

Preotul C. Vatamanu a transmis din 
partea Mitropolitului Teofan, cele mai 
bune urări cu ocazia Purimului, sărbă-
toarea bucuriei poporului evreu.

Rabinul Yehoshua Aharonovitch a 
vorbit despre semnificaţia sărbătorii de 
Purim şi a subliniat datoria evreilor de a 
fi prezenţi în sinagogă şi de a respecta 
tradiţiile iudaice.

Tot în seara de Purim a avut loc şi 
decernarea Premiului de Excelenţă 
„Leon Eşanu”. Aflat acum la ediţia a II-a, 
premiul, pe care l-am iniţiat în urmă cu 
doi ani, este dedicat tinerilor cu rezultate 
foarte bune la învăţătură şi în activitatea 
de cercetare. Premiul de Excelenţă „Leon 
Eşanu” pe anul 2018 a fost acordat: Lianei 
Ţucăr, în semn de apreciere şi preţuire a 
rezultatelor deosebite obţinute în studiile 
de licenţă, masterat, cercetare IT şi pentru 
promovarea valorilor ştiinţifice; şi Radanei 
Ioana Steinbach, în semn de apreciere şi 
preţuire a rezultatelor deosebite obţinute 
la studiile de licenţă în construcţii civile, 
la studiile de masterat în arhitectură am-
bientală şi pentru implicare în activităţi de 
voluntariat şi de organizare de evenimen-
te caritabile. Ambele premiante fac cinste 
C.E. Iaşi, comunitate în care s-au născut, 
au crescut şi au activat, participând la  
cursurile de Talmud Tora, la cor şi la diver-
se tabere pentru copii şi tineret.

Spectacolul muzical prezentat de 
corul comunităţii şi de formaţia muzicală 
„Nigun”, sub conducerea profesorului 
Romeo Luchian, a încântat asistenţa. 
Soliştii, ing. Uri Ferenbac şi jr. Albert Loz-
neanu, au interpretat cu deosebit talent  
cunoscute melodii evreieşti şi israeliene 
„ce-au mers la sufletul” publicului venit să 
participe la serbare.

Spectacolul s-a încheiat cu cântecul 
Halleluia, interpretat de micuţa Raisa  
Miriam Schachter, cea mai tânără mem-
bră a corului ieşean, o minunată „Regină 
Ester”, o foarte interesantă „pată de cu-
loare” a serbării ieşene.

(Urmare din pag. 10)

şi a potenţialului 
extraordinar ale 

acestui oraş”.
Prof. Ghiţă Nazare, fost coleg de 

fa cultate cu Lucian-Zeev Herşcovici, a 
oferit o analiză minuţioasă şi exactă 
a monografiei, despre care a scris 
o cronică în tr-una dintre revistele 
locale de prestigiu.

Marian Filimon, preşedintele 
IMM-urilor din Galaţi, a descris pri-
etenia care îl leagă de preşedintele 
Blumer; el  a făcut o donaţie 
personală de 10.000 de euro pen-
tru restaurarea Templului, ca un act 
de credinţă faţă de însemnătatea 
evreilor gălăţeni.

A urmat cuvântul autorilor. Violeta 
Ionescu a conturat dimensiunea 
istorică  a evenimentului, arătând 
că au trecut 88 de ani de la ultima 
monografie despre CE Galaţi. Această 
carte a fost ideea sociologului Zola  
Altersohn; s-a stins din viaţă înainte de 
a o duce la capăt, drept care rudele lui 
i-au înmânat lui Lucian-Zeev Herşcovici 
întreaga arhivă a acestuia, pentru a conti-
nua şi a finaliza cercetarea. Lucian a fost 
colegul şi prietenul Violetei Ionescu din 
liceu, iar mai târziu i-a acordat sprijinul 
unui istoric competent. Mulţumiri speciale 
au fost adresate preşedintelui Blumer şi 
bibliotecarelor de la „V.A. Urechia”, care 
au ajutat-o în perfecţionarea cercetării.

La rândul lui, dr. Lucian-Zeev Herş-
covici a mulţumit în mod deosebit Biblio-

tecii Naţionale a Israelului unde a apro-
fundat teme utilizate în redactarea cărţii, 
precum literatura de călătorie, evoluţia 
portului Galaţi, aflat la un moment dat în 
concurenţă cu portul Odessa; publicaţiile 

în idiş şi ebraică tipărite la Galaţi (de 
pildă, ziarul „Humântaş”). Pentru a fi 
nepărtinitor, vorbitorul a dat citire unei 
scrisori de apreciere, dar cu elemente 
critice trimise de un colaborator activ 
în timpul scrierii monografiei, Maurice 
Lorberblatt.

Ing. Paul Schwartz a întâmpinat cu 
bucurie acest eveniment şi s-a arătat en-
tuziasmat de rolul esenţial al preşedintelui 
Blumer pentru ca acest templu să existe 
din nou – după ce, într-o altă epocă, exis-
tau 23 de sinagogi la Galaţi.

Conf. univ. dr. Felicia Waldman a 
lăudat iniţiativa autorilor şi a subliniat 

câteva aspecte mai puţin cunoscute din 
istoria oraşului Galaţi: pe de o parte, în 
secolul al XV-lea, evreii au descoperit 
ruta Silistra-Galaţi, ca alternativă mai 
puţin primejdioasă pentru a ajunge în  

Europa; pe de altă parte, la începu-
tul secolului al XIX-lea, Galaţiul era 
un loc de refugiu. „Nu totul venea de 
la Bucureşti la Galaţi, ci şi invers”, 
a conchis ea.

Dr. Irina Cajal, care se declară 
„un promotor înfocat a tot ce 
înseam nă pa trimoniu”, şi-a exprimat 
admiraţia faţă de demersul autorilor 
pentru a recupera istoria unui oraş 
– monografia însăşi fiind în mare 
măsură o istorie a oraşului Galaţi, 
şi nu doar a istoriei evreilor gălăţeni.

A doua zi, 25 martie 2019, la Fa-
cultatea de Istorie, Filosofie şi Teolo-
gie a Universităţii „Dunărea de Jos” 

din Galaţi a avut loc un simpozion dedicat 
apariţiei acestei monografii. Evenimentul 
a fost organizat de prof. univ. dr. Ion Cor-
doneanu, decanul facultăţii menţionate, 
şi conf. univ. dr. Arthur Tuluş (moderator), 
din cadrul aceleiaşi instituţii. La prezidiu 
s-au aflat dr. Lucian-Zeev Herşcovici şi 
conf. univ. dr. Felicia Waldman, care au 
vorbit despre istoria evreilor din Galaţi 
în faţa mai multor grupe de studenţi şi 
a unei audienţe interesate de subiect, 
cu împărtăşirea unor amintiri personale 
şi formulare de întrebări, curiozităţi, 
dorinţă de a cunoaşte mai mult din partea 
publicului.

(Urmare din pag. 12)

Calendarul pentru Alegerea organelor  
de conducere ale C.E.B. sesiunea mai 2019
Data şi ora Activitatea Locul sau modalitatea

26.03.2019 Anunţarea alegerilor La sediul C.E.B., Site 
FCER, e-mail membri, 
Revista Realitatea Evre-
iască, Facebook C.E.B.

29.03-12.05.2019 Verificarea membrilor cu drept de vot şi 
eliberarea/vizarea legitimaţiilor de mem-
bru C.E.B.

La sediul C.E.B. – Biroul 
Evidenţă

01-15.04.2019
Interval orar
L-V: 9,00-14,00

Înscrierea candidaţilor La Secretariatul C.E.B.

16.04.2019
Ora: 8,30

Anunţarea candidaturilor depuse La sediul C.E.B. – Biroul 
Evidenţă

16-18.04.2019
Interval orar
M-J: 9,00-14,00

Depunerea contestaţiilor pentru candidaţi
La Secretariatul C.E.B.

19.04.2019 Rezolvarea contestaţiilor pentru candi-
daţi, în şedinţa Comisiei de organizare 
a alegerilor

La sediul C.E.B.

19.04.2019 Anunţarea candidaţilor validaţi La sediul C.E.B. – Biroul 
Evidenţă, Site FCER

01.04-02.05.2019 Depunerea contestaţiilor pentru lista de 
alegători * (Nota 1 subsol)

La sediul C.E.B. – Biroul 
Evidenţă, Secretariat

19.04-12.05.2019 Rezolvarea contestaţiilor pentru membrii 
cu drept de vot, în şedinţa Comisiei de 
organizare a alegerilor

La sediul C.E.B.

05.05.2019 Adunare pentru citirea Raportului de 
activitate, a Raportului de audit (cenzor), 
descărcarea de sarcini a Comitetului de 
conducere în funcţie
Anunţarea şi prezentarea candidaţilor

La Templul Coral

12.05.2019 Adunarea Generală pentru Alegeri
** (Nota 2 subsol)

La Templul Coral

13.05.2019 Afişarea rezultatelor
13-16.05.2019
Interval orar
L-J: 9,00-14,00

Primirea contestaţiilor La Conducerea F.C.E.R.-
C.M.

16.05.2019 
Ora: 15,00

Rezolvarea contestaţiilor

16.05.2019 Validarea rezultatelor de către Comitetul 
Director al F.C.E.R.-C.M.

După validarea 
de către F.C.E.R.-
C.M.

Afişarea rezultatelor de către Comisia de 
Alegeri şi de către Comitetul Director al 
F.C.E.R.-C.M. 

La sediul C.E.B., Site 
FCER, Revista Realita-
tea Evreiască, Facebook 
C.E.B.

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 29.03-
19.04.2019 (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.

Biosenzor împotriva leucemiei

Violeta IonescuLucian Herşcovici

Monografia „O istorie a evreilor din Galaţi”
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FILE DE CALENDAR6
Evrei născuţi în luna mai

Ury Benador (Simon Schmidt) – 
scriitor. Născut la Milişăuţi, Bucovina, 
1 mai 1895. Romane asupra mediului 
evreiesc din România interbelică. De-
cedat la Bucureşti, 1971.

Vladimir (Jean) Colin – scriitor. 
Născut la Bucureşti, 1 mai 1921. 
Basme, unele inspirate din folclorul 
evreiesc şi povestiri science-fiction. 
Decedat la Bucureşti, 1991.

Theodor (Benjamin Zeev) Herzl, 
scriitor şi om politic. Născut la Buda-
pesta, 2 mai 1860. A propus întemeie-
rea statului evreu şi a convocat primul 
congres sionist, Basel, 1897. Decedat 
la Viena, 1904.

Golda Meir (Mabovich-Meyerson) 
– om politic israelian. Născută la Kiev, 
3 mai 1898, emigrată în SUA,1905 şi 
în Palestina, 1921. Prim-ministru al 
Israelului, 17 mai 1969 - 3 iunie 1974. 
Decedată la Ierusalim, 1978. 

Yehuda Amichai – poet israelian. 
Născut la Würzburg, Germania, 3 mai 
1924, emigrat în Palestina,1935. De-
cedat în Israel, 2000.

Amos Oz (Klausner) – scriitor 
israelian. Născut la Ierusalim, 4 mai 
1939. Romane şi eseuri traduse în 45 
de limbi, printre care în limba română. 
Decedat la Tel Aviv, 2018.

Idel Ianchelevici – sculptor şi de-
senator. Născut la Leova, Basarabia, 
5 mai 1909, stabilit în Franţa. Lucrări 
remarcate prin expresivitate. Decedat 
la Maison-Laffite, Franţa, 1994.

Sigmund (Sigismund Schlomo) 
Freud – părintele psihanalizei. Născut 
la Pribor, Cehia, 6 mai 1856, doctor 
în medicină de la Universitatea din 
Viena, 1881. Refugiat la Londra, unde 
a decedat, 1939.

Rose Auslander (Rose-Beatrice 
Scherzer) – poetă de limbă germană. 
Născută la Cernăuţi, 11 mai 1901. 
Decedată la Düsseldorf, 1988.

Yaacov Agam (Gipstein) – sculp-
tor. Născut la Rishon LeZion, 11 mai 
1928, stabilit la Paris, 1951. Printre 
lucrări: „Foc şi apă” (fântâna din Piaţa 
Dizengoff, Tel Aviv).

Moshe Dayan – general şi om 
politic. Născut în kibuţul Degania Alef, 
20 mai 1915. Ministru al apărării şi min-
istru de externe al Israelului. Decedat 
la Tel Aviv, 1981. 

Joseph (Iosif Alexandrovici) Brod-
sky – poet. Născut la Leningrad, 
24 mai 1940, stabilit în SUA, 1972. 
Premiul Nobel pentru literatură, 1987. 
Decedat la New York, 1996.

Bob Dylan (Robert Allen Zimmer-
man) – cântăreţ şi poet. Născut la 
Duluth, Minnesota, 24 mai 1941). In-
terpret de muzică folk şi blues. Premiul 
Nobel pentru literatură, 2016.

Max Brod – scriitor de limbă ger-
mană. Născut la Praga, 27 mai 1884. 
A publicat 83 de romane şi volume de 
povestiri. Emigrat în Palestina, 1939, 
decedat la Tel Aviv,1968.

Henry (Heinz Alfred) Kissinger – 
diplomat şi om politic. Născut la Furth, 
Germania, 27 mai 1923, emigrat în 
SUA, 1938. Ministru de externe al SUA 
, 20.1.1969 – 20.1.1977. Premiul Nobel 
pentru pace, 1973.

Evrei decedaţi în luna mai
Paul Celan (Antschel) – poet de 

limbă germană. Născut la Cernăuţi, 
1920, stabilit la Paris, 1947. Poeme 
pe tema suferinţei în Holocaust. S-a 
sinucis la Paris, 1 mai 1970.

Giacomo Meyerbeer (Jacob Lie-
bmann Beer) – compozitor. Născut la 
Tasdorf, Berlin, 1791. Combină stilul 

de orchestră german cu muzica vocală 
italiană. Decedat la Paris, 2 mai 1864.

Moses (David Moişe) Rosen – ra-
bin. Născut la Moineşti, 1912. Şef-ra-
bin al evreilor din România,1948-1994 
şi preşedinte al FCER, 1964-1994. 
Decedat la Bucureşti, 6 mai 1994, 
înmormântat la Ierusalim.

Mordechai Anielewicz – lider al 
grupului „Zydowska Organizacja Bo-
jowa”, a condus răscoala ghetoului din 
Varşovia. Născut la Wyszkow,1919, a 
fost ucis în timpul răscoalei, 8 mai 1943.

Uri Zvi Grinberg – poet idiş-ebraic. 
Născut la Bialikamin, Galiţia,1896, sta-
bilit în Palestina, 1923. Premiul Israel 
pentru poezie, 1957. Decedat la Ramat 
Gan, 8 mai 1981. 

Nelly (Leonie) Sachs – poetă. 
Născută la Schöneberg, Berlin, 1891, 
refugiată în Suedia, 1940. Poezii şi pie-
se de teatru pe teme iudaice şi despre 
Holocaust. Premiul Nobel pentru lite-
ratură, 1966. Decedată la Stockholm, 
12 mai 1970.

 Saul (Saul-Erik) Steinberg – dese-
nator. Născut la Râmnicu Sărat, 1914, 
emigrat în SUA, 1941. Circa 1200 de 
desene, benzi desenate şi caricaturi, 
multe publicate în revista „The New 
Yorker”. Decedat la New York, 12 mai 
1999.

Sholem Aleichem (Solomon Na-
umovich Rabinovich) – scriitor idiş. 
Născut la Pereyaslav, 1859, stabilit la 
New York, 1914. Romane, povestiri şi 
piese au fost traduse în numeroase 
limbi, printre care şi în română. Dece-
dat la New York, 13 mai 1916.

Alexandru Sever (Solomon Sil-
berman) – scriitor. Născut la Moi-
neşti,1921. Povestiri, piese de teatru 
şi romane, unele referitoare la viaţa 
evreilor din România. Stabilit în Israel 
1990, decedat la Beer Sheva, 13 mai 
2010.

Gustav Mahler – compozitor. Născut 
la Kaliste, Cehia, 1860, considerat punte 
între tradiţia austro-germană şi moder-
nism. Decedat la Viena, 18 mai 1911.

Jacob (Yakov) Fichman – poet 
ebraic. Născut la Bălţi, Basarabia, 
1881, emigrat în Palestina, 1919. 
Premiul Israel pentru literatură, 1957. 
Decedat în Israel, 18 mai 1958. 

Baal Shem Tov (Rabi Yisroel ben 
Eliezer) – rabin, întemeietorul hasidis-
mului. Născut la Okopy, 1698, când 
fortăreaţa era anexată Moldovei. De-
cedat la Medzhybizh, Ucraina, 6 Sivan 
5520 (22 mai 1760 după calendarul 
gregorian).

Sydney (Irwin) Pollack – actor, 
regizor, producător de filme. Născut la 
Lafayette, Indiana, SUA, 1934; a pro-
dus 44 filme şi a regizat 21. Decedat la 
Pacific Palisades, 26 mai 2008.

Joseph Roth – scriitor şi jurnalist. 
Născut la Brody, Galiţia, 1894. Roma-
ne şi reportaje privitoare la problema-
tica evreimii contemporane. Decedat 
la Paris, 27 mai 1939.

Ilya Prigogine – om de ştiinţă. 
Născut la Moscova, 1917, emigrat în 
Belgia, 1929. Premiul Nobel pentru 
chimie, 1977. Decedat la Bruxelles, 
28 mai 2003. 

Ephraim Katzir (Katchalski) – om 
de ştiinţă şi politician israelian. Născut 
la Kiev, 16 mai 1916, imigrat în Pa-
lestina, 1925. Preşedintele Israelului, 
1973-1978. Decedat la Rehovot, 30 
mai 2009.

Max Blecher – scriitor, principalul 
reprezentant al literaturii autenticităţii. 
Născut la Botoşani, 1909. Scrieri care 
prezintă atmosfera sanatoriului şi su-
ferinţa bolnavului. Decedat la Roman, 
31 mai 1938.

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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Costin Hilda, soţie, şi Costin Dan, fiu, Tania, noră, familia, nepoţii şi străne-
poţii cu durere anunţă trecerea în nefiinţă a scumpului soţ şi tată ing. COSTIN 
MANDY, publicist, caricaturist şi traducător, mort în data de 26 decembrie 
2018, la frumoasa vârstă de 102 ani. Îţi păstrăm vie amintirea!

Apel către cei interesaţi de 
monumentele funerare din Cimitirele 

Comunităţii Evreilor din Bucureşti

Manes Sperber – filozoful imaginativ

Continuăm acţiunea de realizare a 
celor aproximativ 3500 de monumente 
ale mormintelor evreilor fără aparţinători 
din cimitirele Comunităţii Evreilor din  
Bucureşti.

În prima etapă au fost construite un nu-
măr de 8 monumente cu sprijinul F.C.E.R. 
împreună cu donatori din cadrul comunităţii 
noastre, dar nu numai.

În urma apelului lansat de către ing. Paul 
Schwartz, preşedintele Comunităţii Evreilor 
din Bucureşti, au răspuns în cea de-a doua 
etapă un număr de 17 persoane, inclusiv 

salariaţi ai C.E.B., şi prin bunăvoinţa lor am 
reuşit să construim încă 12 monumente, 
printre care am menţiona monumentul lui 
Mauriciu Blank, personalitate marcantă a 
istoriei României, cu o contribuţie substan-
ţială la efortul depus de tânărul stat român 
la câştigarea Războiului de Independenţă 
1877-1878. 

În tabelul de mai jos sunt înscrise 
cele 12 monumente executate în anul 
2018 împreună cu numele donatorilor, 
cărora, şi pe această cale, dorim să le 
mulţumim pentru efortul depus.

GOLSTEIN CHARLOTE 9/14/1976 1A 22 8 G Popa Silviu, Lya 
Benjamin şi Hary 
Kuller

NEUMAN ERNEST 5/10/1973 1A 5 7 G Schwartz Filip
SCHAPIRA HEINERICH 4/13/1978 1A 32 2 G Marinescu Elena şi 

Marinescu Despina
BROTMAN SARA 6/24/2004 Cdr. 35 7 F Ing. Lupu Radu
BROTMAN ISIDOR 3/17/2003 Cdr. 35 6 F Ing. Lupu Radu
LIPOVICI SUZETTE 8/5/2001 Cdr. 35 6 F Ing. Herşcovici Iulian
LEIBOVICI SILVIA 5/30/2018 513 4 21 G Ing. Herşcovici Iulian
BLANK MAURICIU 4/12/1905 12B 3 5 F Marinescu Elena

Marinescu Michal
Davidovits Rachel

LEIBOVICI SAMUEL 12/26/1976 1A 1 13 G Eliad Sam
IAROVICI ANTOANETA 11/11/1976 1A 2 11 G Eliad Sam
CHERPEL LEIBU 2/5/1978 1A 2 18 G Salariaţi C.E.B.
SEGAL DAVID 4/17/1978 1A 3 19 G Salariaţi C.E.B.

Persoanele dornice se pot adresa la 
sediul comunităţii din str. Sfânta Vineri, 
Nr.9-11, Sector 3, sau la numerele de tel-
efon de mai jos:

Preşedinte C.E.B. ing. Paul Schwartz –  
072 306 0665

Consilier ec. Ligia Dobriţa – 074 501 
9501 

Sediul C.E.B. tel. 021/313 17 82
Sumele se pot depune, prin contabili-

tatea CEB, la casierie pe bază de chitanţă.
Transferurile contribuţiilor se pot face în 

conturile bancare:

COMUNITATEA EVREILOR DIN 
BUCUREŞTI

CIF 15538530
BUCUREŞTI, STR. SFÂNTA VINERI, 

NR.9-11, SECT.3
Cod IBAN:
RON RO58RNCB0074029228310001
USD RO31RNCB0074029228310002
EUR RO04RNCB0074029228310003
Cod SWIFT: RNCB RO BU
Deschis la BCR Sector 3 Adresa băncii: 

Bucureşti, Bd. Decebal, nr.11, Sector 3

M a n e s 
Sperber a avut 
un caracter 
greu de definit, 
era mereu su-
pus îndoiel-
ilor, insuficient 
cunoscut, dar 
un  v i z iona r 
demn de in-
teres. A scris 
cu precădere 
în germană şi 

uneori în franceză. 
S-a născut la Zablotow, în Galiţia, la 12 

decembrie 1905 şi a murit  la Paris în 5 feb-
ruarie 1984. Familia sa, care era religioasă, 
hasidică, s-a stabilit la Viena în 1916, tânărul 
Sperber apropiindu-se de Haşomer Haţair, 
tineri sionişti cu orientare de stânga. A 
devenit apoi un ucenic al lui Alfred Adler, 
fondatorul psihologiei individuale, dar a fost 
atras şi de marxişti. Experienţa şi deziluziile 
sale s-au regăsit în memoriile apărute cu 
un an înaintea morţii, în 1983. A încercat, 
fără succes, să îmbine concepţiile marx-
iste cu psihologia individuală, o experienţă 
aproape unică. Desigur, nu a fost singurul 
„rătăcit”  între cele două concepţii contrare. 
În 1933, la o lună după venirea lui Hitler la 
putere, este arestat, riscă o condamnare 
la moarte, dar este amnistiat cu ocazia 
zilei de naştere a Führerului şi  i se cere 
să părăsească Germania. În 1934 se află 
în Iugoslavia, apoi se stabileşte la Paris, 
fiind solicitat de comuniştii francezi pentru 
a crea un centru ideologic. Este unul dintre 
fondatorii Frontului Popular. Procesele din 
URSS, din anii 1937-1938, l-au convins să 
părăsească definitiv comunismul stalinist. 
A fost unul dintre primii care au comparat 
totalitarismul hitlerist cu cel stalinist şi a 

prevăzut prăbuşirea celor doi dictatori. A 
publicat un studiu despre totalitarism, cu 
mult înaintea altor analişti postbelici.

În 1939 s-a înrolat în Legiunea Străină, 
apoi a renunţat, stabilindu-se în sudul 
Franţei, împreună cu iubita sa Jenia, ulterior, 
a doua soţie. În 1942 s-a refugiat în Elveţia. 
După război a lucrat la Editura Calman 
Lévy, din Paris. A colaborat cu André Mal-
raux, Raymond Aron, a scris articole pentru 
germanii din zona de Vest, sub sloganul 
„reeducării”. Împreună cu Arthur Koestler, 
cu care avea afinităţi spirituale, a organi-
zat în Berlinul de Vest un Congres pentru 
Libertatea Culturală, finanţarea provenind 
din SUA. A fost înmormântat la Cimitirul 
Montparnasse.

Devine mai cunoscut ca autor al trilogiei 
în proză „Ca o lacrimă în ocean” (1949), 
cu referiri la Europa şi Palestina. Opera 
sa este destul de densă: „Şarlatanul şi 
timpul său” (1924); Alfred Adler – Omul 
şi învăţătura sa” (1926); „Analiza tiraniei” 
(1939); „Călcâiul lui Achile” (1960); eseuri 
despre Dostoievski şi alţi autori; studii de 
caz, social-politice, foarte puţine  fiind tra-
duse în româneşte.

A fost onorat cu premii din Germania, 
Austria, Israel. Întreaga operă a lui Sperber 
este marcată de propria biografie şi de 
personalităţile care l-au influenţat. Ceea 
ce este demn de interes în concepţiile sale 
despre epoca pe care a trăit-o este şi expli-
carea poziţiei unor evrei din Europa, care 
au crezut că aderarea la comunism le va 
aduce  încrederea, egalitatea şi fraternitatea 
între oameni. Mare le-a fost dezamăgirea! 
Se pot discuta multe aspecte din viaţa şi 
scrierile acestui gânditor, care nu s-a sub-
ordonat niciunei idei impuse de alţii.

BORIS MARIAN   
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cidecum. Articolele 
sunt scrise de un 
gazetar de vocaţie, 
cu experienţă şi cu 
talentul de a sesiza 
corect accentele, fie 
că este vorba de o 
chestiune intelec-
tuală („Martha con-
tra Martei”, apărut 
iniţial în „Jurnalul 
săptămânii” din Is-
rael, în 2010), fie 
că abordează o problemă civică („La 
RCS-RDS Call Center înseamnă lipsă de 
comunicare”, publicat în „Cuvântul liber” 
din Târgu Mureş, în 2012). Însă condeiul 
de ziarist este mânuit de o intelectuală cu 
o largă cultură laică şi iudaică (vezi arti-
colele cu tematică evreiască), înzestrată 
cu logică şi cu puterea argumentaţiei.

Sunt tot mai rare asemenea demer-
suri de afirmare a demnităţii genului 

Jurnalistă, scrii-
toare şi traducătoa-
re (membră a Uniunii 
Scriitorilor din Ro-
mânia, Filiala Cluj), 
Martha Izsak este o 
prezenţă discretă, dar 
bine conturată în pa-
ginile mai multor pu-
blicaţii din România şi 
din Israel, colaborând 
cu articole pe o multi-
tudine de teme, de la 
cele culturale la cele 

civice. La drept vorbind, Martha Izsak este 
o scriitoare (talentul literar fiind lesne de 
identificat în tot ceea ce scrie) pentru care 
gazetaria este o miţva: adică, simultan, o 
datorie – căci este, la rândul ei, fiica unui 
ziarist – şi o faptă bună – întrucât, ca urma-
şă a unei familii exterminate la Auschwitz, 
s-a simţit mereu îndemnată să ia partea 
binelui. Ca orice miţva îndeplinită, gaze-

tăria i-a devenit, în timp, o a doua natură 
şi o îndeletnicire practicată cu plăcere, din 
purul imbold de a contribui la mai-binele 
societăţii. Într-o astfel de accepţie înaltă, 
jurnalismul reuşeşte să-şi învingă condiţia 
şi să dureze mai mult de o clipă.

Recentul său volum, Jurnalism necon-
venţional, este cu adevărat neobişnuit, 
începând chiar cu înfăţişarea sa grafică. 
În locul unei cărţi cu aspect comun, ne 
întâmpină o copertă care o sugerează pe 
cea a unei reviste, iar în interior textele 
alcătuitoare sunt decupate din publicaţiile 
care le-au găzduit şi reproduse anastatic. 
Cartea este, astfel, o neconvenţională 
carte-revistă, ca un soi de gazetă perso-
nală a autoarei. Semn că Martha Izsak 
concepe jurnalismul nu ca pe o slujbă 
impersonală, ci ca pe o mărturie perso-
nală asupra lumii prin care trece.

N-aş vrea să se înţeleagă că, fiind 
scriitoare, autoarea Jurnalismului ne-
convenţional este mai puţin ziaristă. Ni-

Declaraţie de dragoste pentru jurnalism
Realitatea 

cărţii

J o c  c u  m i z ă  m a r e
Cu o lună înainte de alegerile pentru Parlamentul 

European, toţi politicienii, indiferent de naţie sau 
culoare politică, sunt de acord, evident din motive 
diferite, că avem de-a face cu cel mai important 
proces electoral pentru Legislativul de la Strasbourg 
din ultimii 10-15 ani. 

În primul rând, deşi ar trebui să fie mai redus ca 
număr de deputaţi, acesta va fi mai egal „colorat”, 
adică principalele forţe politice vor avea puteri de vot 
mai apropiate. Dacă Brexitul va avea loc înainte de 
alegeri (lucru puţin probabil), Parlamentul va avea 
numai 705 membri, proveniţi din 27 de state mem-
bre, faţă de 751, din 28 de ţări. Dacă nu, şi englezii 
ar trebui să participe la votul pentru noul Parlament 
European.

Dincolo de acest aspect oarecum formal (705 
aleşi în loc de 751), adevărata miză a scrutinului 
o constituie structura politică a viitorului Legislativ. 
Rezultatul bătăliei electorale pentru locurile trei şi 
patru din fruntea Parlamentului European (popularii 
şi social-democraţii nu pot fi alungaţi de pe primele 
două locuri) va îngreuna negocierile pentru obţinerea 
unei majorităţi şi va influenţa hotărâtor dezbaterile 
pentru deciziile cruciale asupra cărora va fi solicitat 
un vot în Parlament. Cum Legislativul nu va mai fi 
dominat atât de clar de populari şi social-democraţi, 
rămâne de văzut dacă a treia forţă vor fi tot liberalii de 
la ALDE, sau naţionaliştii eurosceptici şi de extremă 
dreapta din „Europa Naţiunilor şi a Libertăţilor”.

Referitor la această nouă structură politică a 
Parlamentului, Pierre Moscovici, comisar european 
pentru afaceri economice, declara că „ipoteza cea 
mai probabilă este cea a unui avans populist real în 
faţa unor forţe europene slăbite, cu o Europă care 
are probleme dacă proeuropenii nu se înţeleg”. 

Cât e de serioasă ameninţarea populismului eu-
rosceptic reiese şi din evoluţia sondajelor făcute de 
UE, care arată că, în doar trei săptămâni, numărul 
mandatelor care ar reveni „Europei Naţiunilor şi a 
Libertăţilor” a crescut de la 59 la 61.  

Aşadar, importanţa alegerilor de la 26 mai rezidă 
în necesitatea de a slăbi, prin vot, în toate statele 
membre, asaltul extremismului şi al naţionalismului, 
care îşi propun dezintegrarea Uniunii din interiorul 
său. De altfel, Partidul Alternativa pentru Germania 
(AfD), La Liga (Italia) şi alte formaţiuni de extremă 
dreapta vor forma un nou grup în Parlamentul Euro-
pean sub conducerea vicepremierului italian Matteo 
Salvini, obiectivul anunţat de liderul de la Roma fiind 
„să devenim primul grup european, cel mai nume-
ros“, pentru a putea „schimba Europa“. 

Încă din titlu, apreciam că miza alegerilor de 
la sfârşitul lui mai este una uriaşă, pentru că noul 
Legislativ va trebui să se pronunţe, împreună cu 
Consiliul Uniunii Europene şi cu Comisia Europeană, 
asupra unor teme care pot, la rândul lor, schimba 
faţa Uniunii. Întrebarea politică şi de conştiinţă la 
care vor trebui să răspundă alegătorii din cele 27 
sau 28 de state membre va fi cui îi vor da puterea 

de a opera aceste modificări. Şi, 
deşi visul lui Salvini ca noul grup de extremă dreapta 
să devină cel mai mare din UE nu e (deocamdată) 
realizabil, dacă el va avea o forţă de vot apropiată 
de liberali, sau dacă va lua chiar locul acestora, 
devenind a treia grupare din Parlamentul de la 
Strasbourg, atunci naţionalismul şi populismul pot 
constitui o piedică serioasă în dezvoltarea UE şi în 
consolidarea democraţiei.

În faţa noului Legislativ vor sta sarcini de impor-
tanţă strategică, având în vedere că, pe lângă peri-
colul intern la care ne-am referit, UE se confruntă cu 
un context de securitate extrem de fragil şi periculos, 
cu nevoia de a se apăra împotriva ingerinţelor în 
alegeri din partea Rusiei, care întreţine relaţii bune 
cu partidele din „Europa Naţiunilor şi a Libertăţilor”, 
sau cum se va mai numi acest grup de la 1 iunie. 
Cu o astfel de „forţă de foc” concentrată pe extrema 
dreaptă, Parlamentului European îi va veni mult mai 
greu să abordeze subiecte de maximă importanţă 
care ar restrânge şi mai mult suveranitatea statelor 
membre, cum ar fi crearea unei armate a UE, în 
cadrul colaborării cu NATO, sau a unei structuri 
comunitare clădite pe modelul FMI. 

De asemenea, cum ţările din estul Europei, cele 
intrate mai târziu în UE, nu sunt bine văzute în par-
tidele din grupul politic amintit, cum s-ar mai putea 
materializa iniţiative care vizează introducerea unor 
standarde unice la nivel european pentru suprave-
gherea derapajelor faţă de statul de drept (un fel de 
MCV pentru toate statele europene) sau egalitatea 
pentru actorii economici din toate statele membre, 
precum şi introducerea unor standarde unice pentru 
lupta împotriva corupţiei. Lucru extrem de important, 
dacă ne amintim că FMI a calculat că acest flagel 
diminuează încasările din taxe şi impozite cu o sumă 
echivalentă cu 4% din PIB.

În afară de domenii precum democraţie, eco-
nomie şi securitate, alegerile europene comportă 
un interes major şi pentru comunităţile evreieşti din 
întreaga Uniune. A vorbi despre creşterea mani-
festărilor antisemite în Franţa, Belgia, Germania, 
Marea Britanie este deja redundant, subiectul fiind 
bine cunoscut. Şi, deşi România nu are partide ex-
tremiste în Parlament, debutul campaniei electorale 
europarlamentare a însemnat, coincidenţă sau nu, 
şi producerea concomitent a unor acte antisemite 
în mai toate regiunile ţării (Huşi, Bucureşti, Piteşti, 
Sighet şi altele). Or, un Parlament european do-
minat de extrema dreaptă şi populişti ar face mult 
mai dificilă adoptarea unor reglementări concrete 
pentru prevenirea unor acte antisemite sau pentru  
sancţionarea autorilor.

Nu în ultimul rând, ascensiunea acestor partide 
ar afecta şi politica UE în problema Israelului şi a 
situaţiei din Orientul Mijlociu.

Astfel, votul devine un joc cu miză foarte mare.

ALX. MARINESCU

Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei. Abonamen-
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Gândul 
scris

Edna Mazya 
la Bucureşti

La Naţionalul bucureştean 
se joacă, nu una, ci două pie-

se de Edna Mazya: Jocuri în curtea din spate 
şi, mai semnificativ, Noii infractori (la Sala Mare, în regia lui 
Ion Caramitru!). Prilej de a o avea la Bucureşti pe autoarea 
israeliană.

Noii infractori are ca punct de pornire şi pivot central trans-
formarea unei case onorabile  în bordel şi a unei gospodine 
respectabile în matroană. Scriitoare şi nu chibiţ de fapte 
diverse, picante, Edna Mazya dezvoltă povestea pentru a se 
întreba de ce şi cum şi, mai ales, pentru a ne implica într-o 
reflecţie despre relativizarea moralei tradiţionale, a graniţelor 
labile dintre bine şi rău, vinovăţie-răspuns la condiţionare. În-
conjurată de un soţ care ignoră consecinţele crizei economice 
şi ale unui vechi faliment, trăind iresponsabil într-o bunăstare 
iluzorie, şi de copii care nu ştiu decât să ceară, eroina piesei îşi 
dă seama că riscă să piardă casa şi să nu mai aibă ce să pună 
pe masă. După repetate căutări ale unor căi de supravieţuire 
în vechile standarde, ea muşcă din momeala unei soluţii-limită 
(ce o apropie de profesiunea doamnei Warren), ba chiar dă de 
gustul banilor care, vorba lui Vespasian, nu au miros.

Personaj central, Dorina va avea tăria, atunci când aface-
rea murdară va intra în vizorul poliţiei, să îşi asume, calmă, 
gestul şi, alegând anume detenţia ca loc paradoxal al libertăţii 
întru reflecţie, să încerce să-şi configureze şi să-şi afirme 
propria identitate (precum Nora lui Ibsen).

În schimb, beneficiarii compromisului oneros, după faza 
ruşine-indignare pun botul, visează extinderea stabilimentului. 
Ba chiar şi un profit prin … glorie publicistică, mediatică! Şi 
aici ar fi putut începe o altă piesă, mai interesantă!

Pătrundem în acompaniament de muzică klezmer într-una 
din cele mai frumoase vile din Tel Aviv (scenografia Florilena 
Popescu Fărcăşanu). Oficiind, în calitate de gazdă, Virginia 
Mirea (Dorina) ştie să transmită semnale ale neliniştii sale 
disimulate, compoziţia sa marcând apoi, mereu verosimil, 
decizii rapide, transformări neaşteptate, pe un fond de ne-
dezminţită omenie. Eroina este mereu atentă şi îngăduitoare 
cu soţul său iubit (Andrei Finţi), cu fiul şi nora (Silviu Biriş 
şi Afrodita Androne), cu fiica aventurată în America de Sud 
(Teodora Mareş) şi manifestă o răbdare de înger cu mama 
sa. Bătrâna, senilă şi roasă de vechi complexe, cu nostime şi 
intempestive atitudini capricioase, este jucată cu formidabil 
aplomb de Alexandrina Halic. 

Paralel cu aspectele dramatice şi psihologice bine sugera-
te, regizorul Ion Caramitru are meritul de a dezvolta, inspirat, 
partea amuzantă a tragicomediei. Orchestrează atrăgător, 
evitând promiscuitatea prin stilizări dezinvolte, parada fetelor 
frumoase şi ispititoare. Acestea erup în scenă în pas dansant, 
făcând gimnastică. Îşi joacă cu haz măştile de seducătoare, 
angelice, demonice, exotice, perverse, ca răspuns la imagina-
rul erotic fierbinte al clienţilor  (excelentă Ileana Olteanu). Şi 
mai spumoase sunt apariţiile groteşti ale amatorilor de plăceri, 
bieţi oameni care se visează bărbaţi irezistibili şi armăsari pur 
sânge. O galerie nostimă dominată de Daniel Badale, într-o 
creaţie de neaşteptată fantezie, energie ludică şi vervă. 

NATALIA STANCU 

Drumul 
spre teatru

jurnalistic, după cum la fel de rare sunt 
şi personalităţile de tipul Marthei Izsak 
în gazetăria românească de azi. „Se 
poartă” moda copy-paste, rating-ul şi, de 
ce nu, ştirile false. Cartea Marthei Izsak 
este neconvenţională, pentru că merge 
contra acestui curent pustiitor, alcătuind 
din articole disparate un discurs inte-
lectual articulat, coerent, şi, în cele din 
urmă, o declaraţie de dragoste pentru 
o profesie nobilă, târâtă în derizoriu de  
nechemaţi...

Recomand volumul şi celor care o 
urmăresc periodic pe autoare în „Jurnalul 
săptămânii” sau în revista noastră. El 
alcătuieşte o insolită cronică personală 
a anilor 2008-2018, prin prisma unor 
oameni, întâmplări, evenimente sau cărţi 
care i-au atras atenţia Marthei Izsak.

RĂZVAN VONCU
*Martha Izsak - Jurnalism neconven ţional, 
Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2019.
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