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Kristallnacht
noaptea în care
a început

Holocaustul
Din momentul în care a devenit cancelar al Germani
ei, la 30 ianuarie 1933, Hitler a şi început politica oficială
antievreiască. Statul condus de el a limitat dreptul evreilor
germani de a fi angajaţi în serviciile publice şi numărul de
locuri în şcolile germane, anulând licenţele avocaţilor şi
contabililor evrei şi promovând ideologia rasistă prin care
urmărea să arianizeze comunitatea naţională.
Cel dintâi pogrom din Germania nazistă şi Austria ane
xată de nazişti e cunoscut sub numele de Kristallnacht
(Noaptea de cristal sau Noaptea sticlei sparte) şi a avut loc
între 9 şi 13 noiembrie 1938. De curând s-au împlinit 81 de
ani de la acest atac antisemit organizat, coordonat şi pus în
aplicare de Reich-ul lui Hitler, soldat cu distrugerea a 1668
de sinagogi, dintre care 267 au fost incendiate, cu jefuirea
centrelor comunitare evreieşti, cu vandalizarea caselor şi
şcolilor, cu distrugerea a aproximativ 8000 de magazine
evreieşti. Kristallnacht (sau November Pogromnacht ) a
arătat la ce cote ajunsese sentimentul antisemit în Germa
nia. Au fost omorâţi în bătaie 400 de evrei, alţi 30.000 fiind
arestaţi doar pentru că erau evrei. Trupele SA (Sturmab
teilung) şi SS (Schutzstaffel) au distrus clădiri, acoperind
străzile cu cioburi de sticlă de la geamurile sparte.
Atacurile au aparţinut forţelor paramilitare naziste, dar şi
multor cetăţeni germani. Poliţiei i s-a cerut să nu intervină,
fiind instruită să aresteze hoţii şi să confişte materialele re
cuperate din sinagogi şi din centrele comunitare evreieşti.

Kristallnacht a fost momentul de cotitură în persecuţia
evreilor, debutul Holocaustului. El a influenţat multe state
europene, propaganda antisemită şi acţiunile antievreieşti
extinzându-se cu repeziciune de la un capăt la altul al con
tinentului.
Într-unul din pasajele celebrului său Jurnal, Victor Klem
perer remarca faptul că regimul nazist manifestase de la în
ceput o radicală schimbare în atitudinea faţă de evrei, una
ce se baza exclusiv pe teoria rasistă. Cuvintele şi expresi
ile ideologiei naziste indicaseră dorinţa de a constrânge,
a exclude, a face distincţii arbitrare între aşa-numiţii arieni
şi non-arieni, între rasa germană şi străini, între puritatea
naţiunii şi cei ce nu se încadrau acestei purităţi din cauza
originilor, tradiţiilor, înfăţişării, numelor, comportamentu
lui, dar mai cu seamă din cauza sângelui. Iată ce notea
ză Victor Klemperer la 21 martie 1933 în „Notizbuch eines
Philologen”: „Cu 25% sânge
VICTOR NEUMANN
non-arian este străin speci
(Continuare în pag. 28)
ei (artfremd). În cazul în care

În atenţia
supravieţuitorilor
Holocaustului,
beneficiari
ai OG 105/1999!

Aţi depus documentele pentru
recuperarea sumelor reţinute eronat de Casele de Pensii?
Termenul expiră pe 31 decembrie 2019!
Reamintim pe această cale citi
torilor noştri că supravieţuitorii Holo
caustului beneficiari ai indemnizaţii
lor acordate de către România con
form OG 105/1999 şi care au fost
obligaţi de către Casele Judeţene de
Pensii sau Casa de Pensii a Munici
piului Bucureşti să restituie diverse
sume de bani, din cauza unor greşeli
administrative din trecut, au dreptul
de a solicita restituirea sumelor res
pective, potrivit amendamentelor
introduse de deputatul Silviu Vexler
prin Legea nr. 237/2018, cu modifică
rile şi completările aduse prin Legea
nr. 13/2019.
Potrivit Legii, sumele au început
să fie restituite începând cu data de
1 martie 2019, pe baza cererii de
puse de către beneficiari la Casele
Judeţene de Pensii sau, după caz,
la Casa de Pensii a Municipiului Bu
cureşti. Suma datorată se restituie în
termen de maximum 90 de zile de la
data depunerii cererii, prin aceleaşi
mijloace de plată cu drepturile de
care beneficiază solicitantul.
Termenul până la care poate fi depusă cererea de restituire
a respectivelor sume expiră pe
31 decembrie 2019!

SUA nu mai
consideră coloniile
evreieşti din
Cisiordania ilegale

Secretarul de stat american Mike
Pompeo a anunţat pe 18 noiembrie că
SUA nu mai consideră coloniile israe
liene din Cisiordania ilegale. Adminis
traţia Trump este de acord cu poziţia
preşedintelui Ronald Reagan, care a
susţinut că „stabilirea unor colonii civi
le israeliene în Cisiordania nu este per
se contrară legislaţiei internaţionale”.
Declaraţia lui Pompeo, scrie „Times of
Israel”, a fost consecinţa unei analize
efectuate timp de un an de secţia juri
dică a Departamentului de Stat, care
s-a consultat cu experţi internaţionali,
precum şi cu oficialităţi din diferite ţări.
Analiza a fost făcută pentru că Admi
nistraţia Obama permisese în decem
brie 2016 votarea Rezoluţiei 2334 a
Consiliului de Securitate al ONU, po
trivit căreia prezenţa coloniilor consti
tuie „o încălcare flagrantă” a legislaţiei
internaţionale şi „nu este validă din
punct de vedere legal”.
Premierul Benjamin Netanyahu a
salutat decizia afirmând că „Statele
Unite au adoptat o măsură politică im
portantă, care corectează o nedrep
tate istorică, prin respingerea fără
echivoc a falsei pretenţii potrivit căre
ia coloniile israeliene din Samaria şi
Iudeea sunt ilegale conform legislaţiei
internaţionale. Această măsură reflec
tă un adevăr istoric – faptul că evreii
nu sunt colonişti străini în Samaria şi
Iudeea. De fapt, suntem numiţi evrei
(iudei n.n.) deoarece suntem poporul
Iudeii”, a declarat Netanyahu. (E.G.)

2

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 548-549 (1348-1349) - 1 – 30 Noiembrie 2019

Interviul

lunii
noiembrie

Evocări, evaluări, evoluţii
Interviu cu preşedintele FCER-CM, dr. Aurel Vainer

– Cum carac
terizaţi recenta re
uniune a Consiliu
lui de Conducere
al F.C.E.R?
– A fost o eva
luare lucidă a
punctelor sensibi
le în viaţa comunitară, propuneri de
rezolvare a dificultăţilor, au fost adop
tate Hotărârile acestei reuniuni a
Consiliului, care ne vor călăuzi până
la următoarea întrunire a conducerii
colective şi democratice a Federaţi
ei. Am accentuat asupra unei mai in
tense concentrări privind patrimoniul
imobiliar economic, pentru că acesta
reprezintă sursa noastră proprie şi
importantă de venituri. Am solicitat
prezentarea situaţiei exacte a înca
sărilor din chirii, majorate cu 5% faţă
de anul trecut, scoaterea la vânzare
a proprietăţilor nerentabile şi direcţi
onarea fondurilor obţinute atât către
nevoile comunităţilor care le-au ad
ministrat, cât şi pentru necesităţile
FCER, stabilite de la caz la caz.
– Ce a însemnat, în opinia dum
neavoastră, actuala ediţie a Festiva
lului Internaţional „Mihail Sebastian”
de la Brăila?
– A fost încă o demonstraţie a
ceea ce eu numesc istorie vie. De la
începuturile sale până acum, festiva
lul a însemnat un demers de succes
pentru menţinerea în actualitate a lui
Mihail Sebastian. Lansările de carte,
comunicările ştiinţifice, spectacolele
de teatru, muzica evreiască au făcut
din Sebastian, o dată mai mult, con
temporanul nostru. Primarul Munici
piului Brăila, Viorel Marian Dragomir,
mi-a conferit Placheta de Onoare
pentru iniţierea şi dezvoltarea Festi
valului, factor de dinamizare pentru
viaţa culturală a urbei.
– Care au fost alte evenimente
relevante la care aţi participat?
– Conferinţa internaţională despre
evreii europeni în anii Şoah-ului, la
Centrul de Cercetare a Istoriei Evre
ilor „Eva Heyman” – Universitatea
din Oradea şi Simpozionul consacrat
Centenarului semnării Tratatului Mi
norităţilor – la Biblioteca Academiei
Române din Capitală. Ambele, remar
cabile prin densitate şi amplitudine
intelectuală. La Conferinţa orădeană
am lansat, împreună cu prof. univ.
dr. Carol Iancu – Universitatea „Paul
Valéry”, Montpellier, şi cu prof. univ.
dr. Antonio Faur, directorul Centrului
amintit, Proiectul „Memorie şi recu
noştinţă”, propunând o mai adâncă in
vestigare atât pentru aflarea de docu
mente şi mărturii din anii Şoah-ului, cât
şi pentru descoperirea de salvatori de
vieţi omeneşti în vremuri de restrişte,
rămaşi încă necunoscuţi. O menţiu
ne specială se cuvine preşedintelui
CE Oradea, ing. Felix Koppelmann,
comunitatea fiind co-partener la or
ganizarea evenimentului. La Simpo
zionul dedicat Centenarului semnării
Tratatului Minorităţilor, am punctat
importanţa acestui act pentru existen
ţa noastră civică. Prezentând rolul pe
care evreii români l-au avut în dezvol
tarea economiei, industriei, finanţelor,
exportului românesc, am avut încă un
prilej de a demonta clişeul „evreului
parazit”, vehiculat de antisemiţi.
– Cum apreciaţi Bar Miţva JCC
din România?

– Drept o nouă etapă în parteneri
atul de excepţie între F.C.E.R. şi Joint.
Dacă, de la revenirea în ţară, în 1967,
până în urmă cu 13 ani, sprijinul Jointului viza cu precădere asigurarea
unor condiţii de viaţă demnă vârstnici
lor în suferinţă, de atunci încoace pre
ocupările sale au mers spre atragerea
înspre viaţa comunitară a tuturor seg
mentelor de vârstă. Am asimilat rapid
importanţa acţiunilor întreprinse de
actualul director al Joint pentru Ro
mânia, Israel Sabag, punând în prac
tică un concept nou de parteneriat, cu
accent pe menţinerea vieţii evreieşti
printr-un program naţional de edu
caţie iudaică, acţiuni de voluntariat
ale tinerilor, îmbinare între tradiţie şi
modernitate, socializare. Succesul
enorm al noii forme de parteneriat
este vizibil prin faptul că, în aceşti 13
ani, au luat fiinţă cinci centre comuni
tare în mari oraşe din România, care
funcţionează performant.
– Am marcat, tot în acest răstimp,
centenarul acad. Nicolae Cajal. Care
a fost specificul întrunirii de la Tem
plul Coral, organizat de FCER, faţă
de cel al Academiei?
– La Academia Română au fost
evidenţiate, cum era şi firesc, meritele
savantului. La Templul Coral a fost evo
cat rolul său, aş spune revoluţionar, în
dezvoltarea şi democratizarea FCER,
a relaţiilor intra-comunitare şi a celor
cu majoritatea română şi autorităţile
de stat; un portret colectiv realizat de
colaboratori apropiaţi, din cele mai
diverse unghiuri: al asistenţei sociale
şi medicale, vieţii religioase, educaţi
ei iudaice, readucerii spre comunita
te a generaţiei de mijloc, relaţiilor cu
Guvernul prin Secretariatul de Stat
pentru Culte şi Consiliul Minorităţilor
Naţionale, ulterior – DRI, reactivării
B’nai B’rith România, dezvoltării CSI
ER, a revistei „Realitatea evreiască”
şi a Editurii Hasefer, remodelării con
ducerilor de comunităţi. În intervenţia
mea, i-am apreciat voluntariatul în
domeniul serviciilor medicale comu
nitare, înainte de a fi ales preşedinte,
apoi tactul, respectul faţă de celălalt,
ştiinţa îndrumării.
– Ce aveţi în pregătire?
– Participarea la Târgul Interna
ţional de Carte Gaudeamus, prin
Editura Hasefer, care va continua tra
diţia Salonului „Iudaica”, aflat în dez
voltare, şi va lansa trei apariţii editori
ale de mare interes: Volumul de Me
morii al celebrului actor Nacht Stroe,
intitulat „Alo, aici e Stroe” şi îngrijit de
fiul său, Eugen Nacht-Stroe: apoi, o
carte care va suscita interesul mul
tor cititori, respectiv „Ce este filosofia
evreiască?”, de Gerard Bensussan;
şi „Evreii din Târgu Neamţ, istoria
unei comunităţi”, de Emanuel Bălan.
În această perioadă au continuat
preocupările pentru dezvoltarea rela
ţiilor internaţionale ale Federaţiei.
Am primit vizita în România a unei
delegaţii a JOINT Europa care, îm
preună cu Israel Sabag, directorul
JDC România, au însoţit o misiune
a unor membri ai Board-ului de Con
ducere al JOINT din SUA, precum şi
mai mulţi reprezentanţi ai JOINT din
„Țările Baltice. În afara schimbului de
experienţă, au avut loc discuţii despre
constituirea
IULIA DELEANU
Fondului In
tercomunitar (Continuare în pag. 28)

Comemorarea victimelor Holocaustului
la reşedinţa Ambasadorului Germaniei

La reşedinţa Ambasadorului Ger
maniei la Bucureşti, E.S. Cord MeierKlodt, a avut loc o ceremonie dedicată
memoriei victimelor Holocaustului. „A
fost un moment cu totul special, fiind
pentru prima dată când o astfel de ce
remonie a fost organizată în comun
de Ambasadorul Germaniei, minori
tatea evreiască şi minoritatea germa
nă”, a subliniat deputatul minorităţii
evreieşti, Silviu Vexler.
El a mai evidenţiat faptul că spri
jinul acordat supravieţuitorilor Holo
caustului pe care îi mai avem încă
lângă noi este „esenţial” şi reprezintă
„un gest fundamental de demnitate”,
în acest context fiind apreciată „relaţia
excelentă de colaborare care există
între toate minorităţile naţionale din
România”, manifestată şi prin con
damnarea la unison a atacurilor în
dreptate împotriva uneia dintre mino
rităţi sau comunităţi. În cuvântul său,
Silviu Vexler a amintit importanţa pe
care o are Muzeul Naţional de Istorie
a Evreilor şi al Holocaustului din Ro
mânia pentru educarea generaţiilor vi
itoare, pentru cunoaşterea unor reali
tăţi istorice, astfel încât acestea să nu
se mai repete şi a încheiat mulţumind
atât ambasadorului E.S. Cord MeierKlodt cât şi Ambasadei R.F. Germania
în România pentru „deschiderea şi
sprijinul” acordate întotdeauna.

S. Vexler vorbind la ceremonia de la
reşedinţa Ambasadorului Germaniei

Referindu-se la recentul atac de la
Sinagoga din Halle, E.S. Cord MeierKlodt a declarat că „a avut loc un act
de violenţă cu un vădit caracter anti
semit, în cea mai sfântă zi a evreilor.
Guvernul federal îl consideră un atac
asupra întregii noastre ţări, care afec
tează toată societatea.”
În discursul său, Ambasadorul
Germaniei a declarat că unul dintre
reperele care îl ghidează „provine din
vina ireparabilă în urma celei mai mari
crime a secolului trecut comise de
Germania – de care amintim astăzi,
în cadrul Zilei Naţionale a Holocaus
tului din România. Acesta este reperul
unei responsabilităţi infinite în spaţiu
şi timp faţă de cele întâmplate, enun
ţate pregnant: Nie wieder Auschwitz!
(Niciodată un nou Auschwitz!). Ceea
ce înseamnă în mod concret: trebuie
să combatem de la început orice ma
nifestare de xenofobie şi antisemitism
şi să facem totul pentru a le reaminti
şi explica noilor generaţii aceste ca
pitole întunecate ale istoriei noastre.
Acestea sunt reperele-cheie pe care
mi le asum cu tărie şi astăzi, în lumina
celor întâmplate, în faţa dumneavoas
tră şi, mai ales, a supravieţuitorilor
Holocaustului prezenţi aici.”
E.S. Cord Meier-Klodt a menţionat
că „Guvernul federal a extins de cu
rând cercul persoanelor îndreptăţite
la o pensie în compensarea activităţii
desfăşurate într-un ghetou în Româ
nia. Numeroase asemenea „ghetouri
deschise” au fost incluse în definiţia
istorică a legii germane corespunză
toare, astfel încât mai multe persoane
pot solicita plata unei compensaţii lu

nare. Această realizare se datorează
şi iniţiativei domnului deputat Vexler,
tenacităţii sale” şi a domnului deputat
Ganţ.
În încheiere, Ambasadorul Germa
niei a salutat faptul că există „o cola
borare şi o solidaritate reciprocă fără
precedent între cele două minorităţi
în Parlamentul României”, „mai ales
domnul deputat Ovidiu Ganţ s-a im
plicat cu fermitate în favoarea multor
proiecte pentru minoritatea evreiască.
De exemplu, pentru proiectul de res
taurare a Sinagogii din Timişoara, o
iniţiativă pe care o sprijinim şi noi.”
Ovidiu Ganţ a mărturisit că, în ca
litatea sa de deputat al minorităţii ger
mane, se simte „extrem de emoţionat”
să participe la ceremonia de come
morare a victimelor Holocaustului şi
a mulţumit „domnului deputat Vexler
pentru iniţiativă şi domnului ambasa
dor Meier-Klodt pentru organizarea
acestui moment solemn”. Vorbitorul
a explicat că „Holocaustul din Româ
nia a fost consecinţa tragică a insta
urării regimului naţional-socialist în
Germania, care a iniţiat aceste crime
abominabile în întreaga Europă, dar
şi a adoptării de către guvernele din
România a unei politici antisemite şi
xenofobe”. Din păcate, a mai subliniat
deputatul, „mişcarea şi politica naţio
nal-socialistă şi-au găsit acoliţi odioşi
în multe state, inclusiv în ţara
noastră. Printre aceştia se
găsesc şi reprezentanţi ai
minorităţii germane”.
În finalul alocuţiunii sale,
deputatul minorităţii germa
ne a adăugat: „Este firesc
ca noi să cerem iertare po
porului evreu pentru crimele
comise de înaintaşi, să avem
răspunderea morală pentru
cunoaşterea şi asumarea is
toriei, aducerea la lumină a
tuturor crimelor Holocaustu
lui, tragerea la răspundere a
făptaşilor care mai trăiesc, educarea
tinerei generaţii din România, ger
mani sau nu, în sensul condamnării
acestor crime şi al angajamentului pu
blic împotriva tendinţelor antisemite,
xenofobe şi discriminatorii prezente,
din păcate, în societate şi în ziua de
azi. Acesta este crezul meu politic,
care reprezintă fundamentul relaţiilor
politice şi personale cu minoritatea
evreiască din România şi reprezen
tanţii săi”.
Ovidiu Ganţ s-a referit şi la „cele
trei mandate de deputat alături de dr.
Aurel Vainer”, subliniind că „aceeaşi
relaţie de prietenie a continuat şi cu
deputatul Silviu Vexler”, iar „excepţio
nala noastră colaborare în plan politic
şi parlamentar s-a soldat cu rezultate
concrete, cum ar fi susţinerea de către
mine a iniţiativelor sale”. Ovidiu Ganţ
a mai arătat că „relaţiile dintre FCER
şi FDGR au atins un nivel excepţional,
mărturie stând reacţiile publice ale
domnilor Vainer şi Vexler, atunci când
minoritatea germană şi preşedintele
României au fost atacaţi public de unii
PSD-işti sau oameni din presă, care
au încercat să facă o legătură între
noi şi organizaţia nazistă Grupul Etnic
German. Le mulţumesc încă o dată
public pentru acest gest excepţional
de solidaritate umană şi politică, fără
precedent în Europa şi în lume”.
La ceremonie au participat repre
zentanţi ai supravieţuitorilor din Po
gromul de la Iaşi, ai Preşedinţiei şi
Guvernului, ambasadori, deputaţi şi
senatori, membri ai conducerii FCER,
ai minorităţilor evreiască şi germană.
(A.M.)
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În memoria OMULUI Nicolae Cajal

În dimineaţa întrunirii
Consiliului de Conduce
re al F.C.E.R., la Templul
Coral din Bucureşti a
avut loc un eveniment de
evocare a personalităţii
lui Nicolae Cajal, pentru
a marca centenarul naş
terii sale.
În deschiderea eve
nimentului,
secretarul
general al FCER, Edu
Nicolae Cajal
ard Kupferberg, a spus:
„Mulţumesc că aţi venit să cinstim memoria acad.
Nicolae Cajal, fost preşedinte al F.C.E.R., de la a
cărui naştere s-au împlinit anul acesta 100 de ani.
Este un moment în care ne amintim de profesorul
Nicolae Cajal, prin evocările rostite de oameni care
l-au cunoscut, l-au preţuit şi au colaborat cu Domnia
Sa în calitate de lider al acestei comunităţi”.
Preşedintele FCER, Dr. Aurel Vainer, a început
seria evocărilor:„Şalom, tuturor! Aşa cum spun me
reu, noi, evreii, avem două valori importante: me
moria şi recunoştinţa. De aceea nu îl putem uita pe
academicianul care a condus vreme de un deceniu
Federaţia. Acest eveniment este Centenarul Cajal.
Mulţi colegi l-au cunoscut mai bine. Eu l-am prins
pe ultima sută de metri, dar l-am apreciat enorm. Am
apreciat bunătatea lui şi capacitatea lui de a îndru
ma. Eu mai degrabă am continuat ceea ce a făcut el.

Noi nu ne-am propus să vorbim despre Cajal ca
om de ştiinţă. Asta s-a întâmplat la Academia Ro
mână. A fost un om de mare prestigiu în societatea
românească şi un om de mare prestigiu în comuni
tatea ştiinţifică şi medicală internaţională. El a venit
ca preşedinte după ce ani de zile a condus serviciile
medicale ale Federaţiei ca voluntar. A fost senator
şi vicepreşedinte al Academiei Române. A fost ales
membru corespondent al Academiei Române încă
din 1963, iar după 1990 a fost ales membru plin al
Academiei. A fost iubit de oamenii cu care a lucrat”,
a spus dr. Aurel Vainer.
Invitat la eveniment, dr. Zvi Feine, fost director
al JDC România, a amintit că relaţia sa cu profe
sorul Cajal a început în 1986. „Am primit invitaţia
din partea Joint şi a lui Moses Rosen să arunc o
privire asupra programului medical al Federaţiei.
Profesorul Cajal mi-a prezentat programul şi nevoile
evreilor din România. La scurt timp, soţia mea şi cu
mine am făcut turul comunităţilor din România, fiind
găzduiţi de profesorul Cajal şi soţia sa, Bibi. Aşa am
înţeles nevoile stringente ale evreilor din România
de la acea vreme. Eu şi JDC nu am fi putut avea o
imagine mai bună a acelor nevoi decât cea pe care
ne-a oferit-o profesorul Cajal.
Mulţi dintre voi sunteţi la curent cu faptul că a
fost esenţială ca importanţă confruntarea curajoasă
a profesorului Cajal cu regimul comunist în 1989,
atunci când şi-a pus chiar viaţa în pericol. Când
mergeam pe stradă cu Domnia Sa, la tot pasul oa

menii îşi ridicau pălăria în prezenţa profesorului Ca
jal. Se bucura de un prestigiu extraordinar. În 1994,
când a decedat şef-rabinul Moses Rosen, nici un alt
evreu din ţară nu putea prelua conducerea FCER”,
a spus, între altele, Zvi Feine.
În amintirea profesorului Nicolae Cajal a trimis
un mesaj video şi Marele Rabin Menachem Haco
hen: „Am fost onorat să îl cunosc, nu doar ca pre
şedinte al Federaţiei, ci şi ca pe una dintre cele mai
mari personalităţi pe care le-am întâlnit vreodată.
Am învăţat multe de la Domnia Sa. Am învăţat
ce este umanismul, cum să faci pe toată lumea să
râdă, ce este prietenia,
ANDRA DUMITRU
am învăţat că întotdeau
GEORGE GÎLEA
na trebuie să ne gândim
(Continuare în pag. 22)
la consecinţele faptelor

Aspect de la ceremonia de la Templul Coral

Nevoia de CAJAL a lumii de azi – centenarul academicianului Nicolae Cajal

În suita aniversară consacrată
centenarului naşterii academicianu
lui Nicolae Cajal, simpozionul de la
Academia Română a însemnat un
moment de referinţă. Nume ilustre
ale ştiinţei româneşti şi europene au
oferit, evocându-l, un ghid într-o lume
cu atâta „nevoie de Cajal”, a se citi
omenie, o viaţă dăruită unei vocaţii,
un părinte spiritual a zeci de genera
ţii de cercetători, ambasador itinerant
al României, acţionând pentru binele
ţării. Nu a fost omisă demnitatea cu
care şi-a afirmat evreitatea, ca preşe
dinte al FCER.
Printre participanţii la evenimentul
din Aula Magna s-au numărat repre
zentanţi ai mediului academic din ţară
şi străinătate, ai Bisericii Ortodoxe
Române, diplomaţi, lideri ai FCER,
CEB, BBR, ai Fundaţiei Laude-Reut.
Din portretul cu accent pe cariera
ştiinţifică, făcut de moderator, acad.
Victor Voicu, vicepreşedinte al Aca
demiei Române, s-au desprins: rolul
jucat în „edificarea Catedrei de Infra
microbiologie a Facultăţii de Medicină
din Bucureşti, nucleul viitorului Institut
de Virusologie al Academiei Româ
ne, înfiinţat în 1949”; directoratul la
acest institut, devenit sub conducerea
lui „un centru relevant şi prestigios în
producţia, controlul şi administrarea
vaccinurilor” şi al medicinei preven
tive. Amintiri personale – profesorul
Cajal făcea din curs „o demonstraţie
de cultură ştiinţifică şi oratorie” – s-au
îmbinat cu observaţii legate de activi
tatea sa, după ’90, ca vicepreşedinte
al Academiei: „corectitudinea şi ele
ganţa în evaluarea unor situaţii ade
sea delicate, echilibrul, sensibilitatea,
dublate de un simţ diplomatic remar
cabil”. „A fost un om al bunei înţele
geri, al cumpănirii şi respectului faţă
de interlocutor, faţă de oameni, în ge
neral”.
Acad. Răzvan Theodorescu, vice
preşedinte al Academiei Române, a
făcut un tur de forţă literar, sociologic
despre atmosfera din Casa Cajal, lu
mea românească dinainte şi după ’90,
FCER în perioada în care profesorul
a condus Federaţia, implicarea sa în
aderarea României la NATO. „Cu o
blândeţe seniorială, pe care nu o pot
uita, profesorul, savantul, purtând me
reu pe reverul hainei insigna cu lauri a
Academiei Române, instituţie pe care

a slujit-o cu constanţă şi abnegaţie,
Nicolae Cajal m-a tratat de la început
ca pe un prieten. Eu eram unul dintre
numeroşii prieteni ai inimoasei Irina,
iar foarte curând casa Cajalilor a de
venit locul unde puteai vorbi liber des
pre orice. E drept, eram la începutul
unei liberalizări pe care nu trebuie să
o uităm, puteai cere un sfat în ches
tiuni mai sensibile şi puteai mânca
cele mai bune prăjituri din Bucureşti,
pregătite de adorabila doamnă Cajal.
Iar când scurtul intermezzo liberal s-a
încheiat (...), nu voi uita concluzia sa
amărâtă şi tonică de atunci: «Ce o să
ne facem, măi, nu ştiu, dar mergem
înainte». Şi am mers. Au venit vre
murile cele noi, Nicolae Cajal a intrat
în conducerea reformatei Academii”.
Vorbitorul a atins principalele direcţii
de înnoire a orientărilor FCER, când
„nobilul descendent al unei familii
sefarde a ajuns în fruntea instituţi
ei”: aplicarea conceptului de realse
mitism, mod „senin” de combatere
a „atacurilor antisemite”, „rolul lui în
momente vitale, care au ţinut chiar de
integrarea noastră euroatlantică” (...),
când „echilibrul şi patriotismul acestui
cel mai român dintre evrei şi cel mai
evreu dintre români au avut câştig de
cauză”. De ele „avem astăzi nevoie”.
„În orice a făcut, Nicolae Cajal a
reprezentat statul român şi poporul
evreu cu demnitate în toate funcţiile
pe care le-a avut”, a spus E.S. David
Saranga, ambasadorului Israelului în
România. „Ca diplomat tânăr în Ro
mânia anului 1997, într-o perioadă
delicată, oricând am avut nevoie de
un sfat, de un ajutor, era acolo. Nico
lae Cajal rămâne (...) o personalitate
care a marcat istoria României. Şi-a
îndeplinit fiecare misiune profesionist,

Aspect de la sărbătorirea Centenarului
Cajal la Academia Română

onest şi modest. Prin succesele obţi
nute pe plan naţional şi internaţional,
contribuţia sa la dezvoltarea societăţii
româneşti rămâne extrem de valoroa
să. Proiectele sale nu rămân doar în
memorie. Ele sunt implementate în fi
ecare zi de Fundaţia Academician Ni
colae Cajal (FNC), condusă cu atâta
grijă de fiica sa, Irina”.
„Nicolae Cajal a fost unul dintre
creatorii medicinii de laborator”, a
afirmat prof. univ. dr. Ştefan Constan
tinescu, de la Universitatea Catolică
din Louvain, membru de onoare al
Academiei Române, nepotul acade
micianului Ştefan S. Nicolau. „Bunicii
mei au murit foarte devreme. Nicolae
Cajal a fost un al doilea bunic pentru
mine, de la care am învăţat civiliza
ţia supremă a raporturilor dintre oa
meni”. (...) „Ca profesor şi director al
Institutului de Virusologie căuta calea
win-win, soluţia reciproc avantajoasă.
Ne-a luminat perioada întunecată a
anilor ’80. Ne-a sprijinit după ’90. Unul
din preceptele lui preferate, intoleran
ţă faţă de intoleranţă, este mai actual
ca oricând”.
Evaluarea elementelor de con
vergenţă Cajal-Şafran, carieră strălu
cită, merite pedagogice, diplomatice,
comunitare, devotament faţă de Ro
mânia, a constituit nucleul discursului
rostit de prof. univ. dr. Carol Iancu, de
la Universitatea din Montpellier, mem
bru de onoare al Academiei Române,
după ce a trecut în revistă momente
de interferenţă cu rol benefic: căsăto
ria religioasă a mirilor Cajal oficiată de
şef-rabinul Şafran; rolul jucat de Cajal
în revenirea lui Şafran în ţară după 48
de ani de exil şi în acordarea, în tim
pul vizitei din 1997, a titlului de Mem
bru de Onoare al Academiei Române.
Pentru acad. Cos
tin Cernescu, director
onorific al Institutului
de Virusologie, sărbă
torirea centenarului a
avut rezonanţe afec
tive, mulţumind Irinei
Cajal pentru reuşita ri
dicării unui bust al pro
fesorului în faţa Institu
tului, condus de el zeci
de ani; istoriografice,
marcând principalele
etape de dezvoltare a
studiului virusologiei

în România, legate de contribuţiile lui
Levaditi, Nicolau, Cajal. A fost eviden
ţiată continuitatea în prezent a moş
tenirii sale ştiinţifice: individual, prin
operă; didactic, prin activitatea de azi
a virusologilor formaţi în Institut; aca
demic, prin Simpozionul internaţional
anual sub egida FNC.
Prof. univ. dr. Irinel Popescu,
membru corespondent al Academiei,
a evocat aportul la dezvoltarea şco
lii româneşti de medicină; reînnoirea
Academiei de Ştiinţe Medicale şi a
Academiei Române, ca preşedinte,
respectiv, vicepreşedinte; comporta
mentul egal faţă de medicii tineri şi
cei cu experienţă; strângerea relaţiilor
România-Israel, pe diverse planuri,
mai ales, medical. „Irina – a apreciat
vorbitorul – este un caz unic de fiică
dedicându-şi viaţa memoriei tatălui
ei”, ea însăşi având „un rol important
în viaţa socială, continuându-i opera.
E o bucurie să lucrăm la Simpozionul
FNC, ajuns acum la a 15-a ediţie”.
Mulţumind antevorbitorilor, Irina
Cajal, subsecretar în Ministerul Cul
turii, preşedinta FNC, a retrăit ultime
le luni cu tatăl ei, când au vorbit mult
despre „nevoia de armonie a lumii”.
„Acest mare om de ştiinţă a reprezen
tat, totodată, civilizaţia bunelor relaţii
între oameni. În Casa Cajal veneau
studenţi, colaboratori, prieteni să-i
ceară sfatul. Înainte cu o zi de a se
stinge, dăruindu-mi un trandafir roşu,
mi-a zis: «Să nu-ţi pleci capul în faţa
nimănui, să ajuţi oamenii şi să con
sideri asta un privilegiu pentru tine,
să nu intri în nici un partid, dar să te
consideri ca făcând parte din toate».
Printre marile lui vocaţii erau prietenia
simplă, pe care numai el o ştia, ajuto
rul de a merge mai departe, dragos
tea de viaţă. Doctoriile lui erau râsul
şi vorba bună. Când ne-a părăsit, fii
ca mea, azi doctor renumit în SUA, a
scris o poezie din care reţin: «E greu
să fii Cajal după Cajal». Mă strădu
iesc să fiu bun cetăţean al ţării, bun
membru al comunităţii pe care el a
condus-o. Să încercăm să nu facem
din valorile sale o misiune imposibilă”.
Ceremonia s-a încheiat cu un film
documentar, decernări de Medalii şi
Diplome FNC, un spectacol al elevilor
şcolii care-i poartă numele.
IULIA DELEANU
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Reuniunea Consiliului de Conducere al FCER-CM

Aspect din timpul lucrărilor Consiliului de Conducere

Lucrările Consiliului de Conducere al FCER, desfăşu
rate la Sinagoga Mare din Capitală, în zilele de 11 şi 12
noiembrie a.c., au fost deschise de preşedintele Federa
ţiei, dr. Aurel Vainer, care a subliniat importanţa specială
a reuniunii datorită includerii pe agendă a dezbaterilor pe
teme precum analiza stadiului îndeplinirii Hotărârilor Adu
nării Generale a FCER din 23-24 aprilie 2019, prezentarea
activităţii deputatului Silviu Vexler, situaţia financiar-conta
bilă a FCER pe trimestrele I-III 2019, situaţia la zi privind
îmbunătăţirea valorificării patrimoniului imobiliar economic
al FCER şi modificări la Regulamentul de valorificare a
patrimoniului imobiliar economic, schimb de opinii privind
organizarea în 2020 a Congresului al IV-lea al FCER, pre
cum şi analiza vieţii comunitare evreieşti din România.
A fost ţinut un moment de reculegere în memoria unor
membri ai comunităţilor evreieşti decedaţi recent: Abra
ham Ghiltman z.l., preşedintele CE Iaşi, membru în Con
siliul de Conducere şi în Comitetul Director ale FCER;
Fredi Deac z.l., preşedintele CE Bistriţa; Verona Botiş,

„Fără finanţare nu putem
avea viaţă comunitară”
Lucrările de analiză a stadiului de
îndeplinire a Hotărârilor Adunării Ge
nerale amintite au fost conduse de
secretarul general al FCER, Eduard
Kupferberg. În Hotărârile adoptate
de Adunarea Generală se specifică:
„Este necesară realizarea unor preve
deri foarte clare de buget pentru toate
structurile FCER-CM. Se va implica în
mod autentic conducerea, prin buge
te, la toate nivelurile din Organigrama
FCER-C.M. Vor fi majorate veniturile
din chirii cu 5% faţă de 2018”. Pro
iectul a fost realizat „la aproximativ
90% din toate contractele încheiate
sau prelungite din luna mai 2019”. Dr.
Aurel Vainer a solicitat „situaţia exac
tă a încasărilor din chirii”, întrucât fără
finanţare proprie nu putem avea certi
tudinea surselor necesare de venituri
pentru susţinerea vieţii comunitare”.
Preşedintele CE Oradea, ing. Felix
Koppelmann, a spus că la Oradea, în
ultimele şase luni, veniturile din chirii
au crescut cu cca. 7%.
„Remuneraţiile personalului FCER
şi ale comunităţilor, indiferent de na
tura relaţiilor contractuale, vor fi ma
jorate cu 5%, începând cu data de 1
mai a.c. Excepţie fac persoanele ale
căror remuneraţii au fost deja mărite,
ca urmare a majorării salariului minim
garantat. Va fi realizată o rectificare
bugetară, în funcţie de informaţiile ce
vor urma pe parcurs şi de concretiza
rea atragerii de fonduri din proiecte de
finanţare, precum şi din evoluţia mă
surilor bugetare ale statului în dome
niul taxelor şi impozitelor”. Hotărârea
a fost îndeplinită, dar au fost supuse
atenţiei efecte ale acestei majorări.
Ing. Ionel Schlesinger: „Dacă nu sunt
bani, eşti nevoit să faci reduceri de
personal. Dar se ivesc situaţii în care

secretara CE Timişoara. Prim-rabinul Rafael Shaffer a
rostit Kadiş pentru odihna sufletelor lor.
Prin vacantarea locului deţinut de A. Ghiltman z.l.
în Consiliul de Conducere al FCER, preşedintele CE
Constanţa, Sorin Lucian Ionescu, membru supleant, a
fost ales membru cu drepturi depline. A fost făcută pro
punerea ca ing. Ionel Schlesinger, membru în Consiliul
de Conducere al FCER, care s-a retras din funcţia de
preşedinte executiv al CE Arad, devenind preşedinte de
onoare, să rămână membru în Consiliul de Conducere al
Federaţiei. Ambele propuneri au fost aprobate. În Comi
tetul Director, locul lui Abraham Ghiltman z.l. va fi ocupat
de preşedintele C.E. Botoşani, David Iosif.
Cvorumul a fost asigurat, dintre membrii Consiliului de
Conducere fiind prezenţi personal sau prin mandat de re
prezentare 29, din totalul de 30.
Secretariatul reuniunii a fost asigurat de Claudia Ma
tei, Andreea Varodin, Mara Clim, Raluca Lazăr şi Ioana
Simion.

nu se pot face reduceri: de pildă, nu
mărul persoanelor din sistemul de
ajutor gospodăresc, având salariu
minim”. Eduard Kupferberg: „Mărirea
salariului minim atrage după sine mă
riri de salariu şi pentru alte categorii
de salariaţi”. Dr. Aurel Vainer: „Vân
zările făcute de Fundaţia Caritatea
din patrimoniul imobiliar economic nu
merg prea uşor. Oricând se pot produ
ce defecţiuni la locuinţele - proprietate
a Fundaţiei. Să vedem ce ne rezervă
guvernul în legătură cu salariul mi
nim”.
Măsuri de securitate pentru pre
venirea manifestărilor antisemite, se
sizarea urgentă a conducerii FCER
atunci când se produc, repararea
monumentelor profanate la Cimitirul
evreiesc din Huşi au constituit altă
temă de discuţie. „Adunarea Gene
rală a FCER-C.M. a luat cunoştinţă
de prezentarea situaţiei manifestări
lor antisemite din România, precum
şi acţiunile întreprinse de FCERC.M. pentru combaterea acestora.
Toţi preşedinţii de comunităţi, pre
cum şi ceilalţi membri ai Consiliului
de Conducere vor urmări cu atenţie
eventualele manifestări antisemite în
comunităţile lor şi vor sesiza imediat
conducerea FCER-C.M. Referitor la
vandalizarea Cimitirului evreiesc din
Huşi, s-a decis constituirea unui grup
de lucru, compus din domnii Eduard
Kupferberg, Rudy Marcovici, Silvian
Horn, Ivan Truţer, Alin Boingiu. Gru
pul de lucru, în cooperare cu preşe
dintele CE Huşi, va monitoriza evolu
ţia investigaţiilor de anchetă penală
şi va întreprinde toate cele necesare
în vederea reparării monumente
lor funerare distruse (31 mai 2019).
Sectorul de Pază şi Protecţie va pro
pune, după consultarea cu DAPI, un
plan de măsuri privind o mai bună se
curizare a cimitirelor şi sinagogilor, ţi
nând cont de disponibilităţile bugeta

re existente (31 mai 2019). Analiza la
zi a arătat că „s-au definitivat cerce
tările penale iar dosarul a fost trimis
la Parchetul de la lângă Tribunalul
Vaslui, competent să dispună înce
perea urmăririi penale. Nu s-au putut
repara monumentele până la finali
zarea anchetei”. Şeful Sectorului de
Protecţie şi Pază al Federaţiei, Ivan
Truţer, a precizat că, în afară de două
cazuri, la cimitirele şi sinagogile din
comunităţi au fost realizate sisteme
împotriva efracţiilor, incendiilor etc.
La comunităţile din Sighet şi Reşiţa
au fost instalate camere de monitori
zare video. Ing. Felix Koppelmann a
solicitat ca un salariat să aibă sarcina
de a monitoriza manifestările antise
mite, iar Ionel Schlesinger a spus că
intensificarea manifestărilor antise
mite şi lipsa fondurilor ar putea fi so
luţionate prin colaborarea cu o struc
tură specializată de monitorizare a
antisemitismului. Preşedintele CE
Piatra Neamţ, Emil Nadler, a amin
tit că la toate comunităţile s-au pri
mit mesaje antisemite, ultimul mesaj
fiind transmis de el şi autorităţilor sta
tului. Vicepreşedintele CEB, Silvian
Horn, şi-a exprimat opinia că institu
ţiile de stat îşi fac datoria. Preşedinta
CE Timişoara, Luciana Friedmann, a
arătat că jandarmeria locală este cea
care a asigurat paza la evenimentul
„Şalom, Ierusalim!” şi alte manifestări
timişorene. Deputatul Silviu Vexler a
evidenţiat că, prin efectul Legii 157/
2018 privind unele măsuri pentru
prevenirea şi combaterea antisemi
tismului, acuzaţia de vandalizare de
bunuri la Casa Memorială Elie Wie
sel din Sighet a putut fi schimbată în
acuzaţie de manifestare antisemită,
pedepsită cu închisoare. Ing. Ionel
Schlesinger şi ing. Felix Koppelmann
au propus să se colaboreze mai
strâns cu clericii în combaterea anti
semitismului. Robert Roth a cerut să

se înfiinţeze un grup de lucru pentru
evaluarea manifestărilor antisemi
te şi stabilirea răspunsului nostru la
incidente de acest tip. Preşedintele
FCER i-a solicitat lui Ivan Truţer un
raport scris despre sistemele de su
praveghere a cimitirelor.
O altă Hotărâre, a cărei realizare a
fost analizată, a fost cea privind dizol
varea comunităţilor care funcţionează
ca asociaţii şi înlocuirea lor cu comu
nităţi evreieşti locale în baza Legii
Cultelor (Legea 486/ 2006) şi a Statu
tului FCER-C.M. „Decizia a fost pusă
în aplicare. În momentul de faţă s-au
încheiat deja procedurile de judecăto
rie la comunităţile din Ploieşti, Tecuci
şi Tg. Mureş, iar la celelalte comunităţi
sunt în curs de finalizare”, a subliniat
secretarul general al Federaţiei.
O hotărâre nerealizată a fost cea
privind „propunerile de clarificare a
statutului juridic al dreptului de pro
prietate asupra cimitirelor evreieşti şi
propunerile de valorificare a terenu
rilor libere de morminte din cimitire”,
motivul fiind că procesele de obţinere
a actelor de proprietate pentru cimitire
durează mult în instanţă, mai ales că
FCER şi comunităţile încă nu dispun
de toate documentele solicitate de
justiţie, după cum a arătat şefa Oficiu
lui Juridic al FCER, Beatrice Haller.

Activitatea parlamentară
a deputatului Silviu Vexler
Silviu Vexler, deputatul minorităţii
evreieşti, a prezentat în faţa membri
lor Consiliului de Conducere raportul
său de activitate, începând cu luna
aprilie a acestui an şi până în prezent.
El a arătat că, în urma celor două
amendamente aduse Legii Salariză
rii, Secretariatul de Stat pentru Culte
va acoperi salariul prim-rabinului şi,
de asemenea, schema de personal a
fost suplimentată cu două posturi de
consilier, de asemenea bugetate.
În ceea ce priveşte procedura de
solicitare a indemnizaţiilor pentru su
pravieţuitorii Holocaustului din afara
ţării, aceasta s-a modificat, simplificându-se, în urma amendamentului de
pus de deputatul F.C.E.R. Conform
noii proceduri, supravieţuitorii Holo
caustului din România cu domiciliul în
străinătate pot trimite aceste solicitări
prin poştă sau e-mail, iar obligativita
tea procurării unor documente oficiale
din arhivele româneşti care să le ates
te suferinţele
CLAUDIA BOSOI
a fost elimi
IULIA DELEANU
nată. Un alt
DAN DRUŢĂ
amendament
EVA GALAMBOS
intrat în vi
ALX. MARINESCU
goare preve
(Continuare
în pag. 5)
de scutirea
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Reuniunea
Consiliului de ŞiConducere
al FCER-CM
de la plata im cursului de schimb, nefiind în situaţia
Ionel Horn a arătat că Oficiul de transmită la DAPI, prin e-mail, o notă

(Urmare din pag. 4)

pozitului pentru
un imobil, un autoturism sau un te
ren moştenit de la un părinte-supra
vieţuitor al Holocaustului.
Un obiectiv important evocat de
Silviu Vexler se referă la iniţierea Legii
pentru înfiinţarea Muzeului Naţional
de Istorie a Evreilor şi al Holocaustu
lui din România, promulgate de pre
şedintele României într-o ceremonie
publică, organizată la Palatul Cotro
ceni. Conform acestui act normativ,
sediul acestei viitoare instituţii se va
afla într-un imobil situat pe Calea
Victoriei, având o suprafaţă utilă de
8.000 mp. Potrivit legii, Federaţia Co
munităţilor Evreieşti din România va
avea doi reprezentanţi, unul în Consi
liul de Administraţie şi unul în Consiliul
de Onoare al Muzeului.
De asemenea, deputatul Silviu
Vexler a anunţat că, în urma unei
iniţiative legislative depuse de el,
adoptate de Parlament şi promulgate
de Preşedinţie recent, cuantumul in
demnizaţiilor supravieţuitorilor Holo
caustului va fi majorat, unele ajun
gând să se dubleze.

Realizarea preliminată
a Bugetului de Venituri
şi Cheltuieli pe anul 2019
Unul dintre punctele de maxim
interes de pe agenda Consiliului de
Conducere a fost cel referitor la re
alizarea preliminată a Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli pe 2019, care a
fost o dublă premieră, subliniată atât
de preşedintele Aurel Vainer, cât şi
de vicepreşedintele Ovidiu Bănescu,
acesta coordonând şi Departamentul
de Management Economic şi Financi
ar (MEFALE). Noutatea a fost că 2019
a fost primul an în care s-a reuşit atât
realizarea ca atare a unei preliminări
a execuţiei bugetare, cât şi elabora
rea acesteia înainte de finalul peri
oadei de referinţă, motiv pentru care
vorbitorul a felicitat „echipa de buget”,
alcătuită din Silvian Horn (director),
Clemansa Teohari (contabil şef) şi Va
leriu Medeleţ (şef serviciu).
Ovidiu Bănescu a spus că vom
încheia anul cu un buget echilibrat,
iar preşedintele Federaţiei a solicitat
lămuriri privind diferenţa între prelimi
nările prezentate Comitetului Director
în urmă cu aproape două luni, şi care
anticipau un deficit bugetar serios, şi
calculele de acum, din care rezultă o
balanţă uşor pozitivă între venituri şi
cheltuieli.
C. Teohari a răspuns că realizarea
preliminată a Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2019, prezentată la
Comitetul Director, a avut în vedere la
venituri nivelul proiectat, iar la chel
tuieli, nivelul realizat, care a inclus şi
antrenarea fondurilor destinate deru
lării contractelor multianuale încheia
te pentru reabilitarea şi prezervarea
patrimoniului. Ulterior, la venituri s-a
avut în vedere rezerva aferentă valo
rii pentru derularea contractelor multi
anuale încheiate în anul 2018 pentru
reabilitarea şi prezervarea patrimo
niului imobiliar.
Rudy Marcovici, directorul DAPI,
unde sunt concentrate numeroase
contracte multianuale, şi-a exprimat
opinia că cifrele preliminate se vor
adeveri, O. Bănescu precizând că ori
ce preliminare are o marjă de +/- 5%.
El a mai subliniat că, din punctul de
vedere al mediului economic în care
trăim şi lucrăm cu toţii, anul 2019 a
fost unul „bulversant”, iar FCER, care
cheltuie pe reabilitări şi asistenţă so
cială, depinde de evoluţia inflaţiei şi a

unui producător care să poată creşte
preţul de vânzare pentru a acoperi
aceste influenţe.
Silvian Horn le-a mulţumit deputa
tului Silviu Vexler şi lui Rudy Marco
vici, precum şi unor preşedinţi de co
munităţi pentru sprijin şi a exemplificat
preocuparea pentru reducerea cheltu
ielilor şi prin organizarea de seminare
de pregătire profesională cu salariaţii
din serviciile de contabilitate ale co
munităţilor evreieşti.
V. Medeleţ a analizat situaţia ve
niturilor pe primele trei trimestre, ară
tând că ponderea majoritară (cca.
două treimi) a revenit fondurilor atra
se de la organizaţii evreieşti precum
Fundaţia Caritatea, Claims Confe
rence, JDC. După cum au arătat toţi
vorbitorii, din păcate, ponderea fon
durilor din surse proprii nu se ridică
nici la o treime din totalul prelimină
rilor, ceea ce este insuficient pentru
siguranţa finanţării activităţii FCER
în eventualitatea diminuării sprijinului
din partea organizaţiilor evreieşti şi a
autorităţilor române locale şi centrale.
În acest context, O. Bănescu a apelat
la conducerea comunităţilor din ţară
să solicite autorităţilor locale să îşi în
deplinească obligaţiile legale privind
subvenţionarea anumitor activităţi.
Evoluţia la capitolul cheltuieli,
prezentată de C. Teohari, a fost una
favorabilă, în sensul că volumul chel
tuielilor preliminate a fost cu 5% mai
mic decât cel prevăzut în proiectul
de buget elaborat la începutul anului.
Remarcabilă
este şi struc
tura cheltuie
lilor prelimi
nate pe 2019,
destinate în
imensa majo
ritate asigură
rii funcţionării
sistemului
comun ităţilor
evreieşti din
cadrul FCER.
Astfel, 80,7%
reprezintă
alocări pentru
comunităţi,
13,3% sunt
cheltuielile de
funcţionare şi administrare la nivel na
ţional şi 6% sunt cheltuieli de repre
zentare la nivel naţional, de activităţile
finanţate cu sumele din ultimele două
categorii beneficiind comunităţile
evreieşti din România.
După prezentarea documentului,
Roby Roth a solicitat evidenţierea
cheltuielilor obligatorii şi sursele din
care acestea vor fi acoperite. Pre
şedintele C.E. Oradea a arătat că
în spatele acestor cifre stau munca
de zi cu zi a colectivului din Depar
tamentul economic şi financiar-con
tabil, eforturile lor pentru asigurarea
echilibrului FCER, motive pentru
care aceşti salariaţi merită felicitări.
„Am spus de la bun început că va fi
un an echilibrat şi mă bucur că aşa
a fost. Nu ştiu însă dacă să mă bu
cur că există economii şi la activita
tea religioasă (ex. Hanuchiada), dar,
dacă există fonduri, ar trebui reluată
activitatea pentru ghiur”, a solicitat
Felix Koppelmann. El i-a mulţumit
şi Monei Bejan, directoarea DASM,
pentru că au fost acordate toate aju
toarele pentru cei bătrâni, bolnavi,
aflaţi în nevoie. În final, vorbitorul a
adăugat că pentru ca activitatea să
meargă bine, inclusiv cea financiară
şi economică, trebuie să fie ascul
taţi specialiştii care există în cadrul
comunităţilor.

Îndrumare şi Control încearcă să aju
te comunităţile şi Centrele de Instruire
şi Recreere să raţionalizeze cheltuie
lile, inclusiv la anumite achiziţii pentru
cantinele rituale. El a dat ca exemplu
cantinele din Cluj şi Oradea, care au
reuşit să diminueze cheltuielile. R.
Schwartz, preşedintele C.E. Cluj, a
subliniat că există pierderi şi perisa
bilităţi care duc la creşterea preţurilor
pe fiecare porţie de mâncare caşer,
existând riscul să se depăşească pre
ţul pieţei de restaurante şi catering.
Dr. Aurel Vainer a evidenţiat eforturile
Comunităţii clujene pentru construi
rea unui Centru Comunitar modern şi
a cerut vicepreşedintelui O. Bănescu
să elaboreze, împreună cu echipa de
buget, un set de propuneri care să
asigure realizarea execuţiei bugetare
preliminate în condiţii de echilibru fi
nanciar.
Membrii Consiliului de Conducere
au votat în unanimitate documentul.

Măsuri pentru îmbunătăţirea
valorificării patrimoniului
imobiliar
Următorul punct pe agenda re
uniunii Consiliului de Conducere a
fost situaţia la zi privind îmbunătăţi
rea valorificării patrimoniului imobiliar
economic al FCER-CM şi propuneri
de măsuri, prezentate de secretarul
general al FCER-CM, Eduard Kupfer
berg, şi de şeful Sectorului Prezer

cu aceste condiţii (preţ, alte informa
ţii). Pentru a evita circuitul actelor
care consumă timp şi bani ar fi mult
mai bine să fie trimise contractele la
semnare de către părţi doar după ob
ţinerea avizului DAPI.
Contractele dezavantajoase (cu
valori sub cele ale pieţei, care in
clud deducerea cheltuielilor de îmbu
nătăţiri fără a fi aprobate în prealabil şi
fără să se prevadă şi majorări de chi
rie după trecerea perioadei de decon
tare, ţinând cont de calitatea superioa
ră a apartamentului închiriat) pot fi re
mediate pe viitor prin asistenţa DAPI
cu o opinie avizată, doar dacă infor
maţiile ajung la departament înainte ca
spaţiul să-i fie dat în folosinţă chiriaşu
lui sau înainte ca acesta să fi plătit o
chirie.
O altă problemă este absenţa
din contracte a clauzei rezolutorii de
vânzare, necesară în cazul deciziei
de a vinde proprietăţile negrevate de
obligaţii faţă de chiriaşi. Se propune
introducerea acestei clauze în toate
contractele şi actele adiţionale noi, nu
pentru forţarea vânzărilor, ci ca mă
sură de protejare a posibilităţii FCERCM de a obţine avantaje mai mari de
pe urma respectivului imobil, care din
motive economice, administrative etc.
va fi propus către vânzare.
Un alt aspect negativ îl constituie
semnalarea reticenţelor la majora
rea cu 5% a chiriilor, după opinia DAPI
nejustificată. Există situaţii în care se
invocă faptul că chiriaşii nu au de

O. Bănescu (stg.), A. Vainer, E. Kupferberg, R. Marcovici şi Rafael Shaffer

vare Patrimoniu Imobiliar Economic,
urmat de modificări la Regulamentul
de valorificare a patrimoniului imo
biliar economic, prezentat de Rudy
Marcovici, directorul Departamentului
pentru Administrarea Patrimoniului
Imobiliar (DAPI).
Printre problemele curente la DAPI
se numără cea a reţinerii garanţiilor:
mulţi chiriaşi au plecat lăsând dato
rii care nu pot fi decontate, deşi în
contracte există această prevede
re asigurătoare. Ca atare, s-a pro
pus solicitarea expresă ca la întoc
mirea contractelor de închiriere noi
şi la semnarea actelor adiţionale de
prelungire a închirierii să se reţină ga
ranţiile prevăzute în contracte.
Alte dificultăţi sunt întârzierile
în transmiterea documentelor că
tre DAPI, care duc la imposibilitatea
schimbării condiţiilor de închiriere,
dacă acestea sunt dezavantajoa
se. Conducerile comunităţilor au
fost rugate să discute cu chiriaşii cu
suficient timp înainte de expirarea
contractelor, astfel încât documente
le să fie finalizate înainte de aceste
date. În continuarea punctului ante
rior, referitor la avizarea contractelor
noi şi a actelor adiţionale se propu
ne ca, de acum înainte, comunităţile
să negocieze din timp cu potenţialii
chiriaşi condiţiile contractuale şi să

unde plăti, iar în alte cazuri se argu
mentează că proprietatea sau situaţia
din localitate nu permit majorarea.
Lipsa documentelor de proprietate
constituie altă greutate. Se propune
rezolvarea cu prioritate a situaţiilor în
care se poate ajunge la pierderea
proprietăţilor. Pentru celelalte ca
zuri, eforturile (financiare şi umane)
pentru clarificarea documentelor nu
pot fi susţinute în lipsa deciziilor de
a vinde proprietăţile respective, iar
în lipsa documentelor este imposibilă
iniţierea vânzării.
În privinţa valorificării prin vânza
re a terenurilor extra- şi intravilane, a
existat o decizie a Adunării Generale
în acest sens, dar realizările sunt ne
semnificative (7 terenuri). Cu sprijinul
comunităţilor locale, se va încerca ac
celerarea vânzării acestor terenuri.
Cu privire la vânzarea imobilelor
(locative şi comerciale), s-a pus ac
centul pe riscurile întârzierii în adop
tarea deciziilor de a vinde proprietăţile
nerentabile/neviabile, mai ales cele
construite înainte de 1945, care re
prezintă 80% din patrimoniul imobili
ar economic din provincie şi în cazul
cărora veniturile tind să rămână în
urma cheltuielilor. În 2019 s-au vân
dut numai 19 imobile, ceea ce în
seamnă un progres modest în direcţia
valorificării
(Continuare în pag. 27)
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Festivalul Internaţional „Mihail Sebastian”, ediţia a VII-a
Brăila, 31 octombrie-2 noiembrie 2019

Manifestarea a debutat în 2013,
sub denumirea de „Zilele Mihail Se
bastian”. Brăila, oraşul natal al celui
mai mare dramaturg evreu din Româ
nia, Mihail Sebastian (Iosif Hechter), a
fost în mod firesc aleasă de FCER ca
gazdă a Festivalului. Apoi, din 2017,
evenimentul s-a dezvoltat, devenind
Festivalul Internaţional „Mihail Sebas
tian” şi reunind de-a lungul anilor mari

Primarul Viorel Dragomir
(stg.) şi Robert Schorr

nume ale culturii şi societăţii academi
ce, inclusiv participanţi din România,
Israel, Republica Moldova, Germania,
Canada, Franţa, Argentina şi Portuga
lia.
În 2019, Festivalul a debutat, în
mod tradiţional, în foaierul Teatrului
„Maria Filotti”, sală care a căpătat nu
mele de „Mihail Sebastian”. Cea de-a
VII-a ediţie a inclus comunicări ştiin
ţifice, precum şi numeroase repre
zentaţii de teatru, o seară de muzică
şi dansuri evreieşti, concerte şi reci
taluri. Au participat teatre din Brăila,
Bucureşti, Botoşani, Bacău şi Tel Aviv
(Israel).

Robert Schorr a evidenţiat pre
zenţa, de-a lungul anilor, a unor actori
de primă mărime ai scenei româneşti
şi colaborarea constantă şi valoroasă
cu Teatrul „Maria Filotti” şi Muzeul „Ca
rol I“, cu Primăria Brăilei, cu Consiliul
Judeţean şi Prefectura acestui judeţ,
cu Ministerul Culturii, dar şi aportul
presei locale şi centrale, prezentă în
sală şi la deschiderea ediţiei 2019.
Dr. Aurel Vainer, preşedintele
FCER, a amintit că scopul Festiva
lului este să îl readucă în actualitate
pe Mihail Sebastian şi a accentuat că
printre valorile caracteristice gândirii
evreieşti se numără memoria şi recu
noştinţa. În acest caz, nu îl uităm pe
Mihail Sebastian, care s-a retras prea
tânăr din viaţă, şi credem că merită
recunoştinţa noastră pentru creaţia sa
dramatică, de prozator şi jurnalist. Pe
de altă parte, readucerea în actuali
tate a lui Mihail Sebastian contribuie
şi la dinamizarea dezvoltării Brăilei.
Vorbitorul şi-a exprimat speranţa că
pentru ediţia viitoare a Festivalului
atât FCER, cât şi autorităţile locale
vor fi în măsură să sprijine şi mai sub
stanţial dezvoltarea manifestării. „Noi
facem aici un moment de istorie vie,
pentru că Mihail Sebastian a intrat în
istoria şi în istoria literară a României,
iar prin Festival, noi facem ca această
istorie să devină vie şi rămânem prie
tenii lui Mihail Sebastian”, a mai spus
preşedintele FCER.
Viorel Marian Dragomir, prima
rul Brăilei, a subliniat că, deşi nu a
iniţiat Festivalul, actuala conducere
a Primăriei trebuie să continue pro
iectele începute; de aceea „ne vom
implica în organizarea Festivalului

Bucharest Klezmer Band

Acest proiect, derulat de Federa
ţia Comunităţilor Evreieşti din Româ
nia, nu ar fi fost posibil fără sprijinul
următorilor parteneri şi sponsori: Mi
nisterul Culturii şi Identităţii Naţionale,
Primăria Municipiului Brăila, Consiliul
Judeţean Brăila, Instituţia Prefectului
Judeţului Brăila, Teatrul „Maria Filo
tti” din Brăila, Muzeul Brăilei „Carol I”,
Comunităţile Evreilor din Bucureşti şi
din Brăila, The American Jewish Joint
Distribution Committee România,
Fundaţia Caritatea. Sponsori: Super
com S.A., Borsec, Tuborg, Coca Cola
HBC Romania.

Deschiderea oficială

Deschiderea oficială a celei de-a
VII-a ediţii a Festivalului a fost mo
derată de directorul Departamentului
Cultură, Istorie, Artă, Media din cadrul
FCER-CM, Robert Schorr, împreună
cu directorul Teatrului „Maria Filotti”,
regizorul Lucian Sabados.
Lucian Sabados a amintit mo
mentul „naşterii” manifestării, în urmă
cu şapte ani, când, din iniţiativa pre
şedintelui Aurel Vainer, au început
discuţiile cu edilul de atunci al Brăilei,
Aurel Simionescu, iniţiativa fiind ac
ceptată cu entuziasm, un sprijin valo
ros fiind imediat primit de la Muzeul
Brăilei „Carol I”, condus de acad.dr.
Ionel Cândea.

până la a 70-a ediţie”. În acest oraş
există numeroase persoane pasiona
te de Sebastian, de aceea Primăria
va fi în permanenţă implicată în acest
eveniment, aşa cum participă la toate
evenimentele organizaţiilor minorităţi
lor naţionale. Brăila şi-a datorat faima
oamenilor din acest oraş, indiferent
de etnie. Edilul a amintit cu plăcere
că, timp de un mandat, a fost coleg la
Camera Deputaţilor cu Aurel Vainer,
de la care a învăţat multe şi pe care
l-a stimat.
Acad. dr. Ionel Cândea, directorul
Muzeului Brăilei „Carol I”, a mărturisit
că unul dintre subiectele sale prefera
te în calitate de arheolog şi istoric a
fost de a cerceta viziunea unor mari
intelectuali despre dezvoltarea Brăilei
şi în acest context s-a înscris şi cea
a lui Mihail Sebastian, care a avut o
descriere exactă a oraşului, a planu

Corurile Hazamir şi Maccabi

lui de dezvoltare a acestuia.
Acad. Cândea a dat citate din
descrierea făcută de scriitor.
Aurora Caravasile, con
silier la Ministerul Culturii,
a evidenţiat că prin acest
Festival „recuperăm o mare
personalitate a culturii româ
neşti şi a comunităţii evre
ieşti. Mihail Sebastian a fost
un om multilateral şi legat de
perspectiva istorică. Ministe
rul Culturii oferă tot sprijinul
pentru redarea scriitorului
şi în perspectiva comunităţii
evreieşti”.
În context, Robert Schorr a men
ţionat sprijinul acordat de Ministerul
Culturii diferitelor acţiuni ale FCER.
Nadia Ustinescu, preşedinta Co
munităţii Evreilor din Brăila, a avut o
intervenţie de mare sensibilitate, ară
tând că o plimbare pe străzile Brăilei
ar fi permis participanţilor la Festival

Cristina Deleanu şi Eugen Cristea

să încerce să îl descopere pe Sebas
tian în timpul peregrinărilor sale prin
oraş. „Într-o astfel de plimbare, salcâ
mii din oraş poate ar fi înflorit”, a spus
Nadia Ustinescu, nostalgic. Ea a în
cercat să şi-l imagineze pe Sebastian
elev, supărat sau fericit, îndrăgostit.
Lucian Sabados şi-a amintit cu emo
ţie că prima delegaţie care l-a vizitat
la teatru după numirea sa ca director
a fost cea a conducerii comunităţii
evreieşti, din care făcea parte şi Na
dia Ustinescu.
Publicista Armanda Filipine a citit
fragmente din romanul său „Ferestre
galbene”, o evocare a oraşului Brăila,
a oamenilor acestuia.
Jose Iacobescu, preşedintele
B’nai B’rith România, şi-a amintit că,
spre deosebire de prima lui vizită în
Brăila, în urmă cu 18 ani, când a gă
sit un oraş mohorât, acum, în timpul
Festivalului, datorită eforturilor comu
ne ale autorităţilor oraşului, împreună
cu FCER (preşedintele Vainer şi Ro
bert Schorr), ale BBR, Brăila devine
un spaţiu important, iar acest festival,
care s-a dezvoltat an de an, devine un
moment important în viaţa municipiu
lui. Vorbitorul i-a felicitat pe organiza
tori în numele BBR.

I. Cândea (stg.), N. Ustinescu,
L. Sabados, V. Dragomir şi A. Vainer

Camelia Chiriac, director executiv
la Direcţia de Cultură din cadrul Pri
măriei Brăila, şi Aurora Caravasile,
consilier la Ministerul Culturii. Ambe
le doamne şi-au manifestat prietenia
şi ataşamentul faţă de comunitatea
evreilor şi au sprijinit organizarea
evenimentelor culturale, inclusiv a
Festivalului „Sebastian”, dar şi mani
festările celorlalte minorităţi”, a arătat
Robert Schorr.
Dr. Aurel Vainer a arătat că a ini
ţiat un proiect de cercetare istorică
împreună cu CSIER pentru a desco
peri şi alte persoane care au ajutat la
salvarea evreilor în timpul războiului,
în afară de cei care au primit din par
tea Yad Vashem titlul de „Drepţi între
Popoare”.

Distincţii din partea
Primăriei Brăila
În încheierea festivităţii, Primăria
Municipiului Brăila a oferit o plachetă
preşedintelui FCER, dr. Aurel Vainer,
drept mulţumire pentru iniţiativa şi
eforturile sale în lansarea Festivalului
„Mihail Sebastian”. Aceleaşi distincţii,
dar cu alte clădiri gravate pe aversul
plachetei, le-au mai fost decerna
te Nadiei Ustinescu, preşedinta C.E
Brăila, şi lui Robert Schorr, directorul
Departamentului Cultură, Istorie, Artă,
Media al FCER, pentru colaborarea
strânsă cu Primăria şi cu Teatrul „Ma
ria Filotti” în organizarea Festivalului
„Mihail Sebastian”.
În cadrul momentului artistic intitu
lat „Remember Mihail Sebastian”, ac
torii Cristina Deleanu şi Eugen Cris
tea au prezentat texte dramatizate din
publicistica scriitorului. După cum a
subliniat Eugen Cristea, textele par a
fi scrise în aceste zile, indiferent dacă
sunt cele politice sau cele referitoare
la repertoriul teatrelor.

Medalii pentru prietenii FCER
şi ai Primăriei brăilene
„Lansarea Festivalului este un bun
prilej pentru a ne arăta gratitudinea
faţă de două doamne care şi-au ma
nifestat prietenia faţă de comunitatea
evreilor, acordându-le medaliile de
onoare ale comunităţii evreilor din
România. Este vorba de doamnele

Alexandrina Chelu şi Fl. Chelu-Madeva

Prima zi a Festivalului s-a încheiat
cu o seară evreiască memorabilă. Trei
momente de excepţie: „Shalom“ – con
cert al Corului „Hazamir” al C.E. Bucu
reşti şi Maccabi (C.E. Brăila), „Fetele
lui Tevie”, spectacol de dansuri evre
ieşti şi israeliene al formaţiei „Have
rim” (CEB), şi „Şirim Iehudim”, muzică
tradiţională evreiască interpretată de
Bucharest Klezmer Band (CEB), toa
te trei coordonate de Silvian Horn, au
încântat sufletele spectatorilor, evrei
şi neevrei deopotrivă, care au umplut
sala mare a Teatrului „Maria Filotti”.
EVA GALAMBOS
ALX. MARINESCU

(Continuare în pag. 7)
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(Urmare din pag. 6)

Dublă lansare
de carte

Cea de-a doua zi a Festivalului a
fost dedicată lansărilor de cărţi. Con
form tradiţiilor împământenite, a fost
prezentat un nou volum din scrierile
lui Mihail Sebastian, din cadrul colecţi
ei iniţiate de Geo Şerban şi la care, de
doi ani, este coautor Petruş Costea.
Intitulată „Scena şi ecranul”, selecţia
de articole de Mihail Sebastian, reali
zată de Geo Şerban şi Petruş Costea,
s-a concentrat de această dată asu
pra criticii dramatice şi de film. Robert
Schorr i-a mulţumit Muzeului „Carol I”
şi directorului acestei instituţii, acad.
dr. Ionel Cândea, pentru că găzduieş
te evenimente din programul Festiva
lului. Amfitrionul s-a declarat onorat
de faptul că în acest loc se desfăşoa
ră o parte din manifestările celei de a
VII-a ediţii a Festivalului.
Directorul Editurii Hasefer, Alexan
dru Marinescu, i-a mulţumit lui Geo
Şerban pentru cărţile realizate la fi
ecare ediţie a Festivalului. Selecţia
pentru acest an din „Scena şi Ecranul”
este foarte interesantă, a apreciat el.
Cronicile dramatice ale lui Sebastian
sunt definitorii pentru el, dar interesan
te sunt şi aprecierile făcute de scriitor
despre filme, Sebastian considerând
cinematografia, respectiv filmul mut o
artă. Trecând în revistă articolele scri
se de el pe teme de actualitate ca re
pertoriul şi responsabilitatea Teatrului
Naţional pentru educarea spectatori
lor, se confirmă ideea că publicistica
lui Sebastian rămâne valabilă şi as
tăzi, a conchis Alexandru Marinescu.
Geo Şerban a făcut o trecere în
revistă a volumelor care au fost lan
sate la celelalte ediţii ale Festivalului,
ele reflectând excelentul nivel de cul

„Eugenia”, lui Lionel Duroy,
un roman care stârneşte
dezbateri aprinse

Descriind o poveste de dragos
te între un personaj fictiv – Eugenia
Rădulescu – şi Mihail Sebastian, ro
manul are o latură fascinantă, şi anu
me paralela dintre autor şi personajul
principal, ambii proveniţi din familii
profund antisemite şi sfârşind prin a
rupe relaţiile cu rudele apropiate şi
prin negarea urii împotriva evreilor,
ambii sub influenţa unor dascăli. Pe
truş Costea a recunoscut unele inad
vertenţe istorice ale naraţiunii, dar a
subliniat percepţia corectă asupra Po
gromului de la Iaşi, bazată pe scrierile
lui Malaparte.
Eva Galambos a mărturisit că şi
ea a fost deranjată de aceste inadver
tenţe, dar apoi a ajuns la concluzia că
este o carte valoroasă tocmai pentru
că este scrisă de un autor francez
Eva Galambos şi Petruş Costea

despre situaţia tragică de la Iaşi din
vara lui 1941, publicul francez putând
mai uşor lua cunoştinţă de realităţile
din vremea Pogromului decât dacă
ar fi fost o carte scrisă în română, de
un român. În final, ea a recomandat
lectura romanului ca pe un demers in
teresant, întrucât personajul lui Mihail
Sebastian e corect înţeles de Duroy
din lectura „Jurnalului” lui Sebastian,
iar evoluţia Eugeniei este şi ea spec
taculoasă.

Spectacole cu sala plină

Geo Şerban (stg.), Alex.
Marinescu, Petruş Costea

tură al scriitorului încă de pe vremea
liceului. Deşi cel care l-a descoperit a
fost Nae Ionescu, Geo Şerban neagă
afirmaţia că Sebastian ar fi fost pupi
lul acestuia, caracterul respingător al
lui Nae Ionescu, prin personajul Ghiţă
Blidaru, reieşind clar din romanul „De
două mii de ani”. Sebastian a fost afili
at de fapt altei linii, a fost mai degrabă
emulul lui Camil Petrescu.
Petruş Costea a subliniat activi
tatea de critic teatral a lui Mihail Se
bastian şi a apreciat că cele mai inte
resante cronici au fost scrise în peri
oada 1938-1940, când a colaborat la
„Viaţa Românească”, când el analiza
nu numai piesa, ci şi regia şi jocul ac
torilor. Se pare că aceştia aşteptau
cu nerăbdare să apară aprecierile
scriitorului. În acest volum sunt reda
te povestea realizării piesei „Steaua
fără nume” şi analiza unor spectaco
le cu piese de Caragiale, Sebastian
plângându-se că lumea nu înţelege,
de pildă „D-ale Carnavalului” care,
în decurs de mai multe decenii, nu a
fost prezentat decât de 16 ori. Petruş
Costea a atras atenţia asupra unui
alt fenomen foarte interesant, care
ar merita studiat: succesul imens pe
care l-a avut în Uniunea Sovietică
„Steaua fără nume”, jucată în toate
teatrele ruseşti.

legături cu comunitatea, dar, când
şi-a pierdut veniturile, s-a angajat ca
profesor la Liceul Cultura B din Bucu

Formaţia de dansuri Haverim

reşti, o şcoală tradiţional evreiască.
După moartea tragică a scriitorului,
liceul a primit numele acestuia. Chiar
dacă nu a predat mult timp, Sebastian
a dovedit că avea talent pedagogic.
Aurel Vainer, fost elev la Cultura B, a
considerat ca o datorie de onoare să
menţină memoria lui Sebastian şi să-l
readucă la Brăila.
Acad. dr. Ionel Cândea, direc
torul Muzeului „Carol I”, a revenit în
cuvântul său la viziunea lui Sebastian
despre Brăila, care a afirmat că este
o „cetate de Bărăgan şi de Dunăre”.
Este o viziune pe care au avut-o şi alţi
A. Vainer şi A. Cioflâncă (dr.)

intelectuali brăileni. Mihail Sebastian
înţelege caracterul românesc al Bră
ilei, el remarcă perfecţiunea planului
oraşului, cu străzile care duc la Du
năre şi care alcătuiesc o reprezenta
re grafică a spiritului oraşului. Acesta
se caracterizează printr-o atmosferă
de mobilitate şi activism, a subliniat
vorbitorul, care a scos în evidenţă şi
mândria locuitorilor care se ridică îm
potriva mai marilor timpului. Astăzi,
încercăm să menţinem cu demnitate
aceste trăsături. Deoarece Brăila a
fost un punct substanţial în peisajul
românesc, ar trebui continuat în acest
Simpozion despre
spirit şi în viitor, a conchis vorbitorul.
Mihail Sebastian
Prof. dr. Viorel Coman a scos în
Simpozionul despre Mihail Sebas evidenţă caracterul excepţional al lui
tian, şi el unul dintre punctele tradiţio Mihail Sebastian, care s-a dovedit îm
nale din programul Festivalului, a fost plinit din punct de vedere intelectual
moderat de dr. Aurel Vainer şi s-a bu încă de pe băncile liceului. Sebasti
curat de participarea numeroasă a in an este atipic şi în ce priveşte opera.
telectualilor brăileni, interesaţi de ope Dacă ceilalţi prozatori români vorbeau
ra lui Sebastian. Moderatorul a spus în esenţă pro domo, Sebastian nu ple
de la început că doreşte „o şuetă” dează pentru propria operă, ci pentru
despre Mihail Sebastian, împreună cu a altora. Până la 33 de ani, a subliniat
cei care cunosc viaţa scriitorului. El a vorbitorul, opera lui Sebastian însuma
arătat că, până la începerea prigoa 8000 de pagini. El a dat dovadă de o
nei evreilor, Sebastian a avut puţine precocitate rar întâlnită, primele 50
de articole trimise la „Cuvântul”
au fost scrise la Brăila. De fapt,
la 19 ani, strânsese articole care
puteau constitui un volum de cri
tică literară, abordând operele
unor scriitori despre care nimeni
nu scria şi pe care publicul româ
nesc nu-i cunoştea. În scrierile
sale Sebastian manifestă un stil
rafinat, un spirit critic care refuză
politicul şi totalitarismele. Scrii
torul, a arătat Viorel Coman, s-a
dovedit foarte modern în eseuri,
Aspect din spectacolul „Zeul măcelului“ dar nu un bun romancier. El nu
Cea de-a doua zi a luat sfârşit prin
prezentarea de către artişti ai Teatru
lui Karov (Tel Aviv) şi din România –
Eugen Cristea şi Geni Brenda Vexler
– a actului întâi din „Ultima oră” a lui
Mihail Sebastian, în limba română, şi
a spectacolului Teatrului „Mihai Emi
nescu” din Botoşani, „Zeul măcelului”
de Yasmina Reza, în regia lui Erwin
Şimşensohn.
Seara toţi participanţii au sărbătorit
împreună primirea Şabatului.

are curajul să scrie romane pe mă
sura ideilor sale. „Deşi îl cunoştea pe
Proust, el nu-l foloseşte, doar Oraşul

cu salcâmi are un altoi proustian pe
mitul Zburătorului, respectiv trezirea
sexualităţii la fetele tinere”, a mai spus
vorbitorul.
Adrian Cioflâncă, directorul CSI
ER, a făcut o comparaţie între operele
memorialistice ale lui Mihail Sebas
tian, Brunea Fox şi Emil Dorian. Pe
toţi trei îi caracterizează luciditatea
în analiza vieţii sociale şi politice, toţi
sunt intelectuali evrei, dar toţi percep
cu o oarecare întârziere profunzimea
şi semnificaţiile unor evenimente pre
cum Pogromul de la Iaşi şi cel din
Bucureşti, şi asta pentru că lipseau
sursele de informaţii rapide şi credibi
le. Aşa se explică şi de ce evreii au
fost nepregătiţi şi nu au reacţionat la
evenimente istorice, neştiind exact
ce se întâmpla. Din acelaşi motiv,
toţi trei aveau un anume „blocaj de
expresie”, consideră istoricul Adrian
Cioflâncă, neputând percepe amploa
rea nenorocirii din lipsă de informaţii,
toate sursele fiind în mâna autorităţi
lor vremii: telefoanele cetăţenilor evrei
din zonele de conflict erau întrerupte,
nu aveau acces la radio, legionarii au
pus mâna pe postul naţional de radio
în primele două zile ale Pogromului
de la Bucureşti, presa scrisă a fost
cenzurată, circulaţia îngreunată, iar
zvonurile făceau ravagii.
Dr. Valeriu Popa a făcut o parale
lă a modului în care Mihail Sebastian
şi Mircea Eliade au reflectat cel de-al
Doilea Război Mondial, aşa cum a
apărut această temă în volumul „Elia

Geni Brenda-Vexler şi Eugen Cristea

de şi brăilenii”, respectiv printr-o com
paraţie între „Jurnalul” lui Sebastian şi
„Jurnalul portughez” al lui Mircea Elia
de, nici unul dintre cei doi neintenţio
nând să publice aceste memorii, deci
sinceritatea scriiturii era totală. O dife
renţă este că Eliade susţinea românis
mul, iar Sebastian suferea de pe urma
aplicării legilor antisemite. Şi ofensiva
Aliaţilor din nordul Africii şi retragerea
lui Rommel sunt văzute diferit, respec
tiv ca un semnal că războiul va duce
la înfrângerea Germaniei (Sebastian)
şi ca o previziune că războiul nu se
va încheia cu victoria Germaniei, cum
şi-ar fi dorit Eliade, cel din urmă fiind
îngrijorat de viitoarea soartă a Româ
niei. La moartea lui Sebastian, Eliade
a scris: „Era unul dintre cei doi-trei
oameni care mi-ar fi făcut Bucureştiul
(Continuare în pag. 15)
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HILULA mamei noastre, Rachel

La 11 Heşvan (după calendarul
ebraic) este ziua comemorării mamei
noastre, Rachel. Anul acesta, săr
bătoarea (Hilula) în onoarea acestei
mame a poporului lui Israel cade în
ziua de 9 noiembrie. Evreii credincioşi
şi păstrători de tradiţie se adună lân
gă mormântul ei de la Beit-Lechem
(Betleem), cântă şi dansează ca şi
cum ar fi ziua ei de naştere. Şi, bine
înţeles, se roagă pentru viaţă, sănăta
te şi câştig pentru existenţă. Fiindcă
mama noastră Rachel îşi plânge fiii, îi
iubeşte, se roagă pentru ei totdeauna
şi caută să-i ajute. Un Midraş afirmă
că ea este izvorul câştigului pentru
existenţa fiilor ei (parnasa). Mulţi
evrei se roagă la mormântul ei în toa
te zilele anului, fiecare atunci când
poate, ca o manifestare a dragostei
filiale faţă de mama tuturor.
Rachel era fiica lui Lavan Arameul.
Când patriarhul Iacov, atunci tânăr, a
ajuns în casa lui Lavan, unchiul său,
a cunoscut-o pe Rachel, fiica lui cea
mică şi s-a îndrăgostit de ea. Rachel
era frumoasă, dar frumuseţea ei nu
era numai fizică, ci şi morală, spiri
tuală, fapt care se reflecta pe chipul
ei. Lucru care s-a dovedit mai târziu.
Iacov a cerut-o în căsătorie. Lavan i-a
promis că i-o va da, Iacov trebuind ca,
în schimb, să muncească şapte ani la
tatăl ei. Însă în noaptea nunţii, Lavan
a schimbat-o pe Rachel cu Lea, sora
ei mai mare. Rachel a acceptat, pen
tru ca sora ei mai mare să nu rămână
nemăritată şi să nu fie nefericită. La
data aceea, Rachel nu ştia că va de
veni una dintre mamele poporului lui
Israel, ca răsplată pentru sacrificiul ei
şi pentru calităţile ei morale. Ea şi-a
primit răsplata de la Dumnezeu pen
tru această faptă ieşită din comun. De
fapt, nici Lea nu era urâtă, dar avea
ochii trişti. Cele două surori fuseseră
destinate celor doi fraţi, Esav şi Iacov,
fiii lui Iţhak şi ai Rivkăi, sora lui Lavan
Arameul. Lea a aflat cui îi este desti
nată, dar, ştiind că Esav nu este un
om drept, a plâns, iar ochii ei au deve
nit trişti. Atunci Dumnezeu a ascultat
ruga Leei şi a ajutat-o să se mărite cu
Iacov, nu cu Esav. Dar Rachel? Care
era soarta ei?
După substituirea miresei, Iacov a
protestat în faţa lui Lavan, iar acesta
i-a promis că i-o va da şi pe Rachel.
Condiţia era ca Iacov să muncească
pentru Lavan încă şapte ani, în schim
bul Rachelei. Iacov a fost de acord:
atât de mult o iubea pe Rachel, încât
a acceptat şi acest lucru. A rămas în
casa lui Lavan încă şapte ani, mun
cind pentru Rachel, cu care s-a că
sătorit după ce se căsătorise cu Lea.
Astfel, el a avut două neveste, surori.
Dar el o iubea cel mai mult pe Rachel.
Dumnezeu şi-a amintit de Lea din nou
şi a ajutat-o să aibă copii, să-i dăruias
că fii soţului ei Iacov, pentru ca el s-o
iubească şi pe ea. La început, Rachel
nu a avut copii, nu putuse să nască.
Dar Iacov a continuat s-o iubească.
Ea a făcut un nou sacrificiu, de data
aceasta pentru soţul ei, dându-i-o pe
Bilha, roaba ei, pentru ca ea să nască
în locul său. Apoi ea a fost fericită că
astfel i s-a născut un fiu, deşi nu era
fiul ei biologic şi abia acum a spus că
a ajuns egală cu sora ei. Mai târziu, a
reuşit să nască ea însăşi un fiu, dân
du-i numele Iosef. Iacov îl iubea cel
mai mult dintre toţi copiii săi, pentru
că era fiul Rachelei şi semăna cu ea.
Atunci când Iacov, Lea, Rachel, roa
bele Bilha şi Zilpa, precum şi copiii lui
Iacov fug de la Lavan, Rachel decide

să-l aducă pe tatăl ei la credinţa în
Dumnezeu Unicul, furându-i statuete
le idolilor. Ea a încercat să-l corijeze,
deşi calea pe care a mers nu era cea
potrivită. Apoi, Rachel a avut încă un
fiu, pe Beniamin. Dar ea a murit năs
când, pe drum spre Efrat, lângă Be
it-Lechem, iar Iacov a înmormântat-o
acolo. De aceea ea este înmormân
tată separat, şi nu în Peştera Dublă
(Maarat Hamkhpela) de la Hebron.
Viaţa lui Rachel este povestită în
Cartea Bereşit/Geneza, capitolele 2931, 35.
Rachel, care a avut numai doi copii
biologici, i-a iubit pe toţi fiii lui Iacov.
După ce a murit, a continuat să se
roage pentru ei. Atunci când vechiul
Regat Iudeu s-a prăbuşit, iar Templul
de la Ierusalim a fost distrus din cauza
păcatelor fiilor lui Israel, Rachel şi-a
plâns copiii aflaţi în suferinţă şi s-a
rugat pentru iertarea lor. Rachel este
mama iubitoare, pe lângă că este fiica
dreptăţii. Ea nu este singura mamă a
poporului lui Israel. El are trei taţi, cei
trei patriarhi Avraham, Iţhak şi Iacov,
precum şi patru mame – Sara, Rivka,
Lea, Rachel. Fiecare dintre ei şi dintre
ele are ceva special. Rachel a deve
nit simbolul dragostei, al mamei care
îşi iubeşte fiii, plânge durerea lor şi se
roagă pentru ei. Iar fiii vin la mormân
tul mamei iubitoare ca să se roage. Şi
atunci când vin, se bucură, ca şi cum
şi-ar vedea mama, pe care o roa
gă să-i ajute. Dragostea părintească
peste veacuri, peste generaţii, dincolo
de moarte. Hilula mamei noastre, Ra
chel.
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

Sucot 5780
la Sinagoga
Mare
din Capitală

În predica de la Sinagoga Mare,
înainte de intrarea enoriaşilor în Suca,
prim-rabinul Rafael Shaffer a vorbit
despre câteva dintre semnificaţiile
sărbătorii. Sucot marchează aduce
rea în mijlocul poporului a Taberna
colului mobil, Casă de Rugăciune, de
Adunare, de Învăţătură, după ce ne-a
fost dăruită Tora. În epoca Primului
Templu din Ierusalim, cele mai multe
jertfe se aduceau în această perioa
dă. În zilele de Sucot sunt binecuvân
tate „toate cele 70 de neamuri” ale lu
mii, rugăciune pentru prosperitate cu
deschidere universală. De Sucot, noi
ne rugăm pentru transformarea bles
temelor în binecuvântări, căci este
scris: „să se ducă anul vechi cu bles
temele lui şi să vină anul nou cu bine
cuvântările sale”; expresie a dorinţei
de a trăi întru Bine şi Frumos.
Serviciul divin de Minha-Maariv a
fost oficiat de prim-cantorul Iosif Adler
şi Corul Templului Coral, condus de
Robert Levensohn. Printre partici
panţi, în sală, rezidenţi ai Căminului
„Rosen”.
„Sărbătoarea de Sucot este lega
tă de cei 40 de ani de pelerinaj prin
deşert în drum spre Ţara Sfântă”, i-a
precizat coordonatele istorice prim-ra
binul Rafael Shaffer în Suca ridicată
în curtea Sinagogii Mari, în faţa unei
numeroase audienţe. În public – lideri

Simhat Tora la Templul Coral
din Bucureşti

„Luaţi cu voi cuvintele şi vă veţi întoarce spre Dumnezeu” (Hoşea, 14-3)
Ultimele zile de Sucot, Hoşana Raba şi Şmini Aţeret pot fi interpretate prin
prisma unui verset psalmic: „Plecaţi, fiilor, şi ascultaţi-mă” (Psalm 34-12). De ce
e preferat verbul a pleca în locul lui a veni? Când ies din lăcaşul sfânt, enoriaşii
iau cu ei starea de spirit, retrăirile ivite în timpul rugăciunilor. „Luaţi cu voi cuvin
tele şi vă veţi întoarce spre Dumnezeu” (Hoşea, 14-3). Încheierea sărbătorilor
de toamnă are această menire. După uvertura din Elul – sunetul Şofarului, Roş
Haşana – scrutarea conştiinţei, Iom Kipur – apogeul căinţei, primele zile de
Sucot – necesara destindere după încordare, vin zilele de rezumat al marilor
sărbători.
De Hoşana Raba, Divinitatea dă sentinţa definitivă pentru cei mai împovăraţi
de greşeli. Mersul cu Hakafot în interiorul sinagogii, psalmodierile din această
zi amintesc mai mult ca oricând vulnerabilitatea, condiţia de efemeridă a fiinţei
umane, readuc îngrijorarea în faţa viitorului.
Şmini Aţeret este ziua în care Ezra HaSofer a citit Tora în faţa evreilor reve
niţi în Ereţ Israel după primul exil, cel babilonian; evidenţiază nevoia de rădă
cini, fiindcă spunem Izkor pentru cei dragi, care nu mai trăiesc decât în sufletele
noastre, dându-ne forţă spirituală; leagă respectarea miţvot de ploaie, fără de
care recolta următoare putea fi periclitată. Alături de Pesah şi Şavuot, Sucot
face parte din sărbătorile agricole din iudaism. Ruga pentru ploaie este unul din
momentele de vârf ale sărbătorii de Şmini Aţeret.
Simhat Tora – Bucuria Torei – e momentul de final şi început, fără întrerupe
re, al lecturii din Tora. Este garanţia continuităţii noastre în timp, prea adesea
potrivnic. Cartea trăieşte cât timp vom trăi, o vom citi, interpreta, respecta.
„Tora a schimbat complet istoria omenirii, prin monoteismul opus idolatriei
din lumea antică”, a dat deschidere universală sărbătorii preşedintele CEB, ing.
Paul Schwartz, de Erev Simhat Tora, la Templul Coral din Capitală. În locul bu
nului plac, Tora a introdus etica în viaţa noastră de zi cu zi. Prin propovăduirea
facerii de bine, a dat sens spiritual existenţei umane, premisă a perpetuării ei
dincolo de limitele biologice. „Ceea ce rămâne dintr-o viaţă de om sunt faptele
bune. Numai oamenii care s-au ilustrat prin binefacere rămân în memoria uma
nităţii”.
„A opta zi de Sucot este marcată printr-o adunare generală”, a spus se
cretarul general al FCER, Eduard Kupferberg, reamintind şi faptul că Sucot
marchează sfârşitul strângerii recoltei. „Din cauza diferenţelor de orar, în Galut
s-a instituit ca Şavuot şi începutul de Sucot să dureze două zile, faţă de una sin
gură, cum se celebrează în Israel. De ce se termină
IULIA DELEANU
şi de ce se reia, fără pauză, lectura Torei în ultima
(Continuare în pag. 28)
zi de Sucot? Probabil, s-ar găsi o explicaţie în faptul

ai F.C.E.R., CEB, BBR, oficialităţi,
reprezentanţi ai unor culte. „Locuind
timp de şapte zile în Suca împlinim o
miţva”, a spus prim-rabinul, evidenţi
ind sensul religios al gestului.
Pivotul alocuţiunii rostite de pre
şedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
a constat în detalierea a două dintre
valorile iudaice fundamentale: memo
ria şi recunoştinţa. În cazul de faţă –
neuitarea condiţiilor dificile de viaţă în
ţinuturi ostile, cărora le-au făcut faţă
strămoşii noştri în drumul lor spre Ereţ
Israel; recunoştinţă faţă de dârzenia şi
curajul – cu sinuozităţile cunoscute –
de-a le surmonta, fără de care n-ar fi
reuşit să se structureze astfel poporul
evreu, căruia îi aparţinem; recunoştin
ţă faţă de Dumnezeu care le-a ajutat
să învingă aceste greutăţi. „Aducem
mulţumiri şi felicitări echipei coordo
nate de şeful Serviciului Administrativ
al F.C.E.R., Jean Bercu, care a con
struit această splendidă Suca, fru
mos luminată, împodobită cu roadele
toamnei, înnobilată cu obiecte de cult
iudaic. Este semn că Dumnezeu ne-a
iertat şi ne-a înscris în Cartea Vieţii”.
„Suca este un simbol al drumu
lui de la sclavie la libertate făcut de
înaintaşii noştri, cu toate implicaţiile
sufleteşti, metamorfozele de gândire,
mentalitate, comportament social”, a
specificat preşedintele CEB, ing. Paul
Schwartz. O legendă midraşică spune
că peregrinarea timp de 40 de ani prin
pustiu a fost o pregătire pentru situ
aţiile de mult mai mare complexitate,
obstacolele sociale pe diferite planuri,
pe care poporul evreu a fost nevoit să
le străbată în cei 2 000 de ani de Ga
lut, după distrugerea celui de-al Doi
lea Templu din Ierusalim.
Participanţii la cina festivă au pu
tut observa elementele de noutate
de la intrarea în Suca 5780, sporin
du-i gradul de atractivitate. Ele au fost
opera unor tineri voluntari ai Centrului
Comunitar Evreiesc (JCC) Bucureşti.
Pentru vicepreşedintele CEB, Silvian
Horn, a fost un prilej de a le mulţumi
public atât lor, cât şi directorului JCC
din Capitală, Adrian Gueron.
„Şeheheianu...” – „Binecuvântat
fii Tu, Doamne, că ne-ai ţinut în via
ţă şi ne-ai ajutat să trăim din nou
această sărbătoare”, rugă intonată
de prim-cantorul Iosif Adler, a creat
solemnitate momentului. Muzică lai
că – „Ieruşalaim şel Zahav”, în inter
pretarea sopranei Carla Muşat –, reli
gioasă – „Cei ce seamănă în lacrimi,
cu bucurie vor secera” (Psalm 126,
5), în versiunea Corului „Hazamir” al
JCC şi CEB, dirijat de Bogdan Lifşin,
au generat o stare de spirit specială
comesenilor; există sacralitate în ve
selie.
Au fost aduse mulţumiri: condu
cerii CEB; Cancelariei Rabinice; Co
rurilor Templului Coral şi „Hazamir”;
Serviciului de Pază, Protecţie, Control
(coordonator Ivan Truţer); Serviciului
Administrativ (responsabil Jean Ber
cu); maeştrilor culinari de la Bucătăria
„Băluş” a Căminului „Rosen” şi de la
Restaurantul ritual din cadrul DASM;
personalului din F.C.E.R. implicat în
buna desfăşurare a mesei festive în
Suca.				
(I.D.)
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JCC la vârsta Bar Miţva
În ziua de 6 noiembrie, la Centrul Comunitar Evreiesc (JCC) din Bucureşti
a avut loc aniversarea a 13 ani de la crearea acestor centre în România, vârstă la care tinerii evrei trec prin ceremonia maturităţii (Bar Miţva) şi devin
bărbaţi în cadrul comunităţii. Festivitatea a fost pusă sub deviza parteneriatului de 13 ani dintre FCER, JOINT şi Fundaţia Caritatea pentru sprijinirea
vieţii comunitare evreieşti din România. Bucuria a fost deplină şi împărtăşită de membrii comunităţii evreieşti din România, lideri ai organizaţiilor
evreieşti (FCER, preşedinţi de comunităţi din Bucureşti, Oradea, Timişoara,
Iaşi şi altele, BBR, JDC, Habad Bucureşti), deputatul Silviu Vexler, ambasadorii Israelului şi Rusiei, Irina Cajal, subsecretar de stat la Ministerul Culturii, membrii ai comunităţii evreieşti şi personalităţi din lumea culturală,
jurnalişti. Au venit special pentru eveniment şi trei membri ai conducerii
American-Jewish Joint Distribution Committee (JDC).

Suntem aici pentru membrii
comunităţii evreieşti
Adrian Gueron, directorul JCC Bu
cureşti, s-a adresat asistenţei cu care
a împărtăşit o amintire de acum 13
ani, când apariţia unei astfel de orga
nizaţii destinate evreilor bucureşteni
părea a ţine de domeniul fantasticului,
de fotografiile făcute la Centre similare
din străinătate. „Acum suntem în plină
dezvoltare, urmând să instalăm un lift
care să faciliteze accesul persoanelor
vârstnice la spaţiile de la primul etaj
al sediului nostru”, a spus vorbitorul,
care a subliniat că menirea JCC nu
este să organizeze evenimente, ci
să-i sprijine pe membrii comunităţii
evreieşti să continue şi să aprofun
deze viaţa evreiască din Bucureşti şi
din celelalte oraşe unde funcţionează
astfel de centre.
Vorbitorul a mulţumit FCER, JDC,
Fundaţiei „Caritatea”, fără al căror
parteneriat reţeaua de Centre Comu
nitare Evreieşti nu ar fi putut exista.
Momentele principale ale dezvol
tării JCC au fost imortalizate şi într-o
expoziţie aflată la parterul sediului
JCC din Capitală.

Un moment istoric
în viaţa comunităţii
Dr. Aurel Vainer, preşedintele
FCER, a afirmat că „ziua de astăzi,
când sărbătorim 13 ani de când Cen
trul Comunitar Evreiesc (JCC) de la
Bucureşti a prins viaţă, este un mo
ment istoric, apreciind simbolistica
festivităţii, dat fiind că data cores
punde cu cea a vârstei de bar miţva,
momentul în care tânărul evreu devi
ne matur şi responsabil. Vorbitorul a
evocat începutul JCC şi rapiditatea cu
care el, personal, şi ceilalţi membri ai
conducerii FCER au asimilat concep
tul. Nu putem uita entuziasmul acelor
clipe din urmă cu 13 ani, a spus el.
Acum există în ţară cinci centre, care
duc o activitate specific evreiască şi
profund în beneficiul comunităţii, a
conchis preşedintele Federaţiei, care
a mulţumit pentru prezenţă ambasa
dorilor Statului Israel şi, respectiv, al
Federaţiei Ruse, prieteni reali ai co
munităţii evreieşti, şi a urat JCC să se
dezvolte în continuare.
Vorbitorul a apreciat şi prezenţa
rabinului Habad-ului din Bucureşti,
organizaţie cu care FCER doreşte să
aibă relaţii de colaborare.

Reprezentanţii JOINT apreciază
vizita la Bucureşti
„Deşi locuiesc la San Francisco,
atunci când am auzit că la Bucureşti
are loc o petrecere grozavă, am de
cis să vin, împreună cu colegul meu
din Comitetului de Conducere al Joint,
Mandelbaum Merav”, a spus, în glu
mă Allan Rothenberg. Colegul său a
subliniat că împlinirea celor 13 ani nu
semnifică doar atingerea unei vârste,
fie ea şi a majoratului, ci constituie şi
o promisiune pentru viitor. „JDC este

mândru de modul în care decurge
viaţa evreiască în România”. Apoi,
a precizat că se simte foarte bine la
Bucureşti, unde delegaţia conducerii
JOINT a venit pentru a-şi arăta soli
daritatea în această zi de sărbătoa
re. „În reuniunile Board-ului JOINT
vorbim adesea despre viaţa evreias
că din România, Bulgaria şi Ungaria
şi ne bucurăm că suntem împreună,
suntem fericiţi să vedem cum evolu
ează comunitatea dvs. Acum avem o
relaţie pe bază de reciprocitate, adică
noi avem nevoie de voi şi voi aveţi ne
voie de noi”. Reprezentanţii conduce
rii JDC au apreciat că, împreună cu
deputatul Silviu Vexler, au fost primiţi

A. Gueron

atât de preşedintele României, Klaus
Iohannis, cât şi de noul premier al ţă
rii, Ludovic Orban.

O comunitate mică,
dar cu o viaţă evreiască intensă
Ambasadorul Israelului, E. S. Da
vid Saranga, şi-a manifestat satisfac
ţia şi bucuria că este prezent la acest
eveniment. Comunitatea evreiască
din România nu este mare, dar, aşa
cum se vede lunar în paginile „Reali
tăţii Evreieşti”, ea are o viaţă evreias
că intensă şi dezvoltă puternice legă
turi cu Israelul şi, din acest motiv, este
foarte mândru. Excelenţa Sa a apre
ciat activitatea dusă de JCC şi a sub

Aspect din timpul festivităţii

liniat importanţa culturii, care ne ajută
să ne conectăm la lume şi astfel ea
poate să ne cunoască. Aşa cum bar
miţva este un moment determinant
pentru tânărul evreu, ambasadorul
Statului evreu a urat JCC ca această
aniversare să conducă la prosperita
te, progres şi pace.

Sărbătorire cu momente artistice
extrem de apreciate
În continuare, un grup de membri
ai generaţiei de aur de la Centrul de
zi a prezentat un moment de poezie
şi cântec (autorul versurilor - Zigu Ta
uberg) iar Ery Pervulescu, responsa
bil cu programele naţionale, a schiţat
conţinutul acestor programe, a subli
niat colaborarea între FCER şi JCC
care, de-a lungul anilor, a devenit o
organizaţie puternică în cele cinci co
munităţi evreieşti unde funcţionează.
Apoi, pe ecranul din sala de festivităţi
a JCC, unde a continuat sărbătoarea
cu o cină de excepţie, au rulat imagini
din timpul principalelor programe re
alizate în cadrul JCC, ilustrate cu fo
tografii de la Bereşit, Keşet, Livratorii
de lumină, programe pentru voluntari,
Şalom Ierusalim şi altele.
După un recital de melodii ruseşti
al chitaristului şi cântăreţului Radu
Captari şi un scurt recital al formaţi
ei de dansuri israeliene Hora, Rafael
Shaffer, prim-rabinul FCER, a explicat
semnificaţia momentului bar miţva:
„13 ani înseamnă că tânărul îşi înţe
lege menirea şi face faţă cerinţelor,
devine conştient de el însuşi, într-un
cuvânt, devine bărbat. Important este
cum trăieşti acest moment, care devi
ne preţios, de aceea este nevoie de o
pregătire prealabilă”, a spus prim-ra
binul, care i-a invitat pe părinţi şi pe
tineri să participe la organizarea unui
grup de învăţătură.
La realizarea tradiţionalei fotogra
fii de grup şi a focului de artificii, pe
scenă au fost invitaţi Israel Sabag,
directorul JDC România, care a avut

(ca şi Shai Orni, directorul JDC de
acum 13 ani, prezent la festivitate) un
rol fundamental în dezvoltarea reţelei
de JCC, eforturi care i-au adus lui Is
rael Sabag şi numele, amintit de Aurel
Vainer, de „Mr. Push”.
Corul de copii al JCC şi Bucharest
Klezmer Band au contribuit la crearea
şi menţinerea atmosferei sărbătoreşti,
tipice pentru bar miţva.

Surpriză: o dublă aniversare
Spre surpriza participanţilor, Adri
an Gueron a anunţat că, în afară de
bar miţva JCC, în aceeaşi zi era şi
ziua de naştere a preşedintelui Comu
nităţii Evreilor din Oradea, Felix Kop
pelmann, printre ale cărui realizări,
în afara renovării a trei sinagogi din
Oradea, s-a numărat şi iniţiativa înfi
inţării Centrului Comunitar Evreiesc
din municipiul de pe Crişul Repede.
„Este aici fostul director al JDC din
ţara noastră, care vă poate spune că
primul Centru Comunitar Evreiesc din
România a apărut la Oradea”. După
ce a mulţumit organizatorilor pentru
cinstea de a fi invitat să le vorbeas
că participanţilor la festivitate, Felix
Koppelmann a subliniat drumul lung
parcurs de JCC-uri în aceşti 13 ani.
„Atunci Centrul Comunitar a fost con
ceput ca o alternativă pentru tinerii
evrei care nu prea mai apăreau pe la
sinagogă. Azi, JCC este un pilon al
iudaismului, al continuităţii religioase
mozaice în România”, a apreciat pre
şedintele CE Oradea, care le-a mul
ţumit pentru această evoluţie lui Aurel
Vainer şi Israel Sabag. Referindu-se
la cel din urmă, vorbitorul a spus că
în zilele noastre, când prietenia nu
mai este la modă, ci doar interesele,
doi evrei de vârste diferite au demon
strat care pot fi rezultatele unei prie
tenii sincere, şi anume, o colaborare
exemplară”.
EVA GALAMBOS
ALEXANDRU MARINESCU

Sprijin pentru supravieţuitorii Holocaustului
din România şi pentru urmaşii acestora
În beneficiul urmaşilor supravieţuitorilor
Holocaustului din România

Recent au intrat în vigoare amendamentele pe care de
putatul Silviu Vexler le-a iniţiat şi care sunt cuprinse în Le
gea 185/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 848/2019.
Modificările prevăd scutirea copiilor supravieţuitorilor
Holocaustului din România (beneficiari ai Ordonanţei Gu
vernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 189/2000) de la plata impozitului pe clădirea
folosită ca domiciliu, terenul aferent clădirii şi un autovehi
cul, în condiţiile în care acestea au aparţinut părinţilor şi le
sunt transferate de către aceştia.
Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, de
putatul Silviu Vexler consideră că facilităţile oferite prin
aceste amendamente constituie „un mic ajutor pentru cei
care au fost în permanenţă alături de supravieţuitorii Ho
locaustului. Uităm, de multe ori, că aceşti copii au fost ne
voiţi să trăiască cu suferinţa şi amintirile dramelor inima
ginabile prin care au trecut părinţii lor. Văd acest sprijin şi
ca un gest de demnitate faţă de ei şi faţă de modul în care

au ştiut să îşi susţină părinţii – martorii direcţi ai celei mai
negre perioade din istoria umanităţii”.
Până la aprobarea acestor amendamente, numai be
neficiarii OG 105/1999 erau scutiţi de la plata acestor im
pozite. Amendamentele au modificat art. 456, art. 464 şi
art. 469 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Pentru supravieţuitorii Holocaustului
care au acum domiciliul în străinătate
De asemenea, au mai intrat în vigoare şi amendamen
tele iniţiate de Silviu Vexler în scopul eliminării birocraţiei
şi al simplificării procedurii pe care trebuie să o urmeze
supravieţuitorii Holocaustului cu domiciliul în străinătate
pentru a obţine indemnizaţiile acordate de România.
Astfel, în cazul supravieţuitorilor care au în prezent do
miciliul în străinătate, dovedirea persecuţiei suferite poate fi
efectuată şi cu documente oficiale emise de către organele
competente din statul de reşedinţă. Cererile vor putea fi
transmise şi prin alte mijloace de comunicare – spre exem
plu, poşta internaţională cu confirmare de primire. (A.M.)
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C o m u n i tAT i
Piatra Neamţ

Sute de elevi interesaţi de drama Holocaustului

Ceremoniile de comemorare a Zi
lei Holocaustului (când s-au împlinit
78 de ani de la începutul deportărilor
în Transnistria, la 9 octombrie 1941)
au debutat în Comunitatea Evrei
lor din Piatra-Neamţ cu un colocviu
găzduit de Liceul „Vasile Conta” din
Târgu-Neamţ (în 7 octombrie a.c.).
La dezbateri, alături de elevi, au
participat prof. Elena Preda (inspec
tor de specialitate - istorie, în cadrul
Inspectoratului Şcolar al Judeţului
Neamţ), prof. Emanuel Bălan (direc
tor adjunct al liceului) şi ing. Marcel

Botoşani

În vâltoarea Sărbătorilor
de Toamnă – 5780

Prinşi în febra pregătirilor emoţio
nantelor momente ale Sărbătorilor de
Toamnă, evreii botoşăneni au ascultat
cu evlavie, de Iom Kipur, o veche ru
găciune, rostită în aramaică. De peste
1000 de ani, Kol Nidrei începe servi
ciul religios în Ziua Iertării Păcatelor.
Prin ea „renunţăm” la toate promi
siunile şi jurămintele personale. Cu o
istorie interesantă, această rugăciune
străbate, ca un fior, sufletele evrei
lor. În timpul Inchiziţiei, mulţi evrei au
fost obligaţi să renunţe la religia lor
şi să se convertească la creştinism.
În mare taină însă, numeroşi au fost
aceia care continuau să mergă la si
nagogă, să rostească rugăciunea de
Kol Nidrei, pentru a renunţa la jură
mintele impuse de Inchiziţie.
La începutul secolului al XVI-lea,
un hazan din Germania a compus
melodia rugăciunii, exprimând prin
notele ei teama şi, totodată, speranţa
de neclintit în suprema eliberare a po
porului evreu.

Arad

Grinberg (vicepreşedinte al C.E. Pia
tra-Neamţ şi, totodată, responsabil
al Obştii evreilor din Târgu-Neamţ).
Cu aceeaşi ocazie a fost prezentat
şi volumul „Evreii din Târgu-Neamţ.
Istoria unei comunităţi” (monografie
apărută recent la Ed. Hasefer, sub
semnătura prof. Emanuel Bălan).
Ulterior, în intervalul 10-28 oc
tombrie a.c., la Muzeul SinagogiiCatedrală „Baal Shem Tov” din Pia
tra-Neamţ s-a desfăşurat o suită de
întâlniri şi dezbateri cu elevii şi pro
fesorii din unităţile de învăţământ

Glasul oficiantului de cult Gustav
Finkel a răsunat din ce în ce mai pu
ternic, pătruns de cuvintele emoţio
nantei rugăciuni.
A urmat Sucot, Sărbătoarea Cortu
rilor. Potrivit străvechii tradiţii, în me
moria străbunilor noştri, în aceste zile
se mănâncă în Suca. Vremurile mo
derne, ritmul trepidant al vieţii, agitaţia
zilnică nu i-au împiedicat pe evreii bo
toşăneni şi pe prietenii lor să se adu
ne în jurul unei mese festive, unde a
domnit veselia.
Bucuria Torei – Simhat Tora – a
adus din nou lumina în ochii enoria
şilor. Au fost rostite rugăciuni şi toate
gândurile celor prezenţi s-au îndrep
tat, se pare, spre dorinţa de sănătate,
de întâmpinare, cu sufletele pure, a
unui An Nou mai bun, mai îmbelşu
gat pentru poporul evreu şi pentru cei
alături de care vieţuieşte în deplină
armonie.

Prof. BEATRISA FINKEL

Comemorarea
Zilei Holocaustului

La Arad, Ziua Holocaustului a fost
comemorată în faţa Monumentului
Martirilor din Cimitirul Neolog, cu pa
ticiparea a numeroase oficialităţi, pro
fesori şi elevi de liceu, alţi prieteni ai
evreilor şi enoriaşi. Ionel Schlesinger,
preşedintele CE din Arad, a subliniat
necesitatea de a-i păstra în memorie
pe martirii care şi-au pierdut viaţa în
Holocaust. Comemorarea anuală a
acestei tragedii este necesară pentru
ca generaţiile viitoare să nu se con
frunte din nou cu o astfel de tragedie,
mai ales în condiţiile în care martorii
sunt din ce în ce mai puţini iar numă
rul negaţioniştilor creşte. Vorbitorul a
scos în evidenţă intensificarea mani
festărilor antisemite, mai ales în Euro
pa occidentală, menţionând atentatul
din Halle, precum şi faptul că guver
nele acestor ţări nu sunt în stare să
pună capăt acestor fenomene.
El a amintit şi politica antiisraeliană
a Iranului şi faptul că statele europene
nu iau nici un fel de măsuri împotriva
Teheranului. Preşedintele Comunităţii
Evreilor a vorbit şi despre tendinţele

de delegitimizare a statului evreu şi
despre acuzaţiile aberante că israeli
enii ar organiza un holocaust împotri
va palestinienilor. Dimpotrivă, a arătat
el, dacă la crearea statului numărul
arabilor din Israel era de 300.000,
acum sunt două milioane şi se bucu
ră de toate drepturile unui cetăţean al
statului. Referindu-se la crimele pe
rioadei Holocaustului, I. Schlesinger
i-a amintit şi pe neevreii care, în po
fida dificultăţilor, au salvat viaţa unor
evrei şi a subliniat excelentele rela
ţii dintre evrei şi creştini pe plaiurile
arădene.
Într-un interviu acordat postului
de televiziune Arad, preşedintele CE
a arătat pe scurt care a fost situaţia
populaţiei evreieşti din Arad în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial. Din
fericire, nimeni nu a fost deportat în
lagărele morţii, iar moartea a nouă
evrei arădeni s-a datorat jandarmilor
maghiari, care au pătruns în Arad în
septembrie 1944, împreună cu tru
pele horthyste şi i-au omorât pe cei
nouă, a menţionat el. (E.G.)

din municipiu şi din judeţ: Liceul de
Arte „Victor Brauner” (coordonator
prof. dr. Luminiţa Moscalu; moment
muzical cu elevul Răzvan Vlad),
Colegiul Naţional „Petru Rareş”
(coordonator prof. Luminiţa Dorina
Drexler), Colegiul Naţional „Calistrat
Hogaş” (coordonator prof. Mihaela
Cătălina Tărcăoanu), Şcoala Gimna
zială „Elena Cuza” – toate din Pia
tra-Neamţ, şi Şcoala Gimnazială din
Vaduri, comuna Alexandru cel Bun.
În total, mai bine de 300 de elevi au
trecut pragul monumentului (singura
sinagogă din lemn păstrată în ori
ginal, din Europa), cărora scriitorul
Emil Nicolae-Nadler (preşedintele
C.E. Piatra-Neamţ) le-a vorbit des
pre istoria evreilor nemţeni, expli
cându-le sursele antisemitismului
şi cum s-a ajuns la dramaticul ca
pitol al Holocaustului. Televiziunile
şi presa locală au reflectat aceste
activităţi. (R.E.)

Ziua graficianului Vasile Dub

Ziua de 1 noiembrie a.c. a fost
„ziua lui Vasile Dub la Piatra-Neamţ”.

Respectiv, graficianul Vasile Dubb, de
astă dată (el fiind şi preşedintele Co
munităţii Evreilor din Târgu-Mureş),
a fost protagonist în două momente
cultural-artistice organizate de Ale
xandria Publishing House: pe de o
parte, la Librăria „Alexandria” din
Piatra-Neamţ s-a lansat albumul de
autor „CARTooNS Anthology COL
LECTION”, realizat de Radu IaţcuIatzco (macheta, prefaţa şi un in
terviu cu graficianul), despre care a
vorbit scriitorul Emil Nicolae-Nadler.
Apoi, în barul-galerie al Restauran
tului „Cocoşul de Aur”, în prezenţa
unor scriitori, artişti şi publicişti locali,
a fost deschisă o expoziţie persona
lă cu 50 de „caricaturi” (mai curând
„desene satirice”) semnate de Vasile
Dub.
Totodată, trebuie precizat că în
Librăria Alexandria, simultan cu al
bumul graficianului din Târgu-Mureş,
a fost lansată şi cartea de povestiri
„Femeia care credea că nu există” a
prozatorului Iulian Moreanu din Câm
pina, prezentată de scriitorul Adrian
Alui Gheorghe. (R.E.)

Ziua de Comemorare
a Victimelor Holocaustului

Brăila

Depunere de coroane şi flori la
monumentul din Cimitirul evreiesc,
dar şi momente de reeditare a is
toriei prin intermediul povestirii şi
al poeziei.
Întrucât anul acesta Iom Kipur
a căzut pe 10 octombrie, comemo
rarea victimelor Holocaustului din
România a avut loc o zi mai târziu,
la Brăila ceremoniile având loc la
Cimitirul Evreiesc. În prezenţa au
torităţilor publice locale, a membri
lor Comunităţii Evreilor din Brăila,
a unor elevi de la Liceul Teoretic
„Mihail Sebastian” din municipiu,
oficiantul de cult Suchar Goldstein a
rostit rugăciuni pentru cei dispăruţi, iar
Nadia Ustinescu, preşedinta CE Bră
ila, a făcut un foarte scurt excurs me
morialistic pentru ca şi contemporanii
noştri să afle despre soarta celor ucişi
în pogromuri sau deportaţi în Trans
nistria. Nadia Ustinescu a amintit că
în gara Călăraşi fusese dezvelită, cu
câteva zile înainte, o placă comemo
rativă pentru victimele din primul Tren
al Morţii, cel care sosea în 6 iulie 1941
în gara Călăraşi, transportând evre
ii deportaţi după Pogromul de la Iaşi
(29 iunie 1941), mulţi dintre ei fiind
deja morţi. După şase zile au ajuns
la Călăraşi nişte schelete, nişte fiinţe
înspăimântătoare. Erau desfiguraţi,
înfometaţi, nu băuseră o picătură de

Bacău

Foto: Armanda Filipine

apă, a amintit vorbitoarea. Evident că
toţi cei prezenţi, nu doar elevii, au fost
impresionaţi de această plastică şi
dureroasă aducere aminte.
Tot pentru a sublinia tragismul
evenimentelor, oficiantul de cult Su
char Goldstein a dat citire poemului
„Exodul”, scris de Benjamin Wechsler
(1983, Iaşi - 1944, Auschwitz) mai cu
noscut ca poetul Benjamin Fondane
(Benjamin Fundoianu).
La final, prefectul George Adrian
Paladi, preşedintele Consiliului Ju
deţean, Francisk Iulian Chiriac, vi
ceprimarul brăilean Doiniţa Ciocan,
reprezentanţi ai Garnizoanei Brăila
şi, bineînţeles, ai CE Brăila au depus
coroane, iar elevii şi civilii, flori la Mo
numentul Eroilor evrei.
ARMANDA FILIPINE

Sărbătoarea Colibelor

La Sinagoga Gaon Avram Arie Ro
sen (nume dat după tatăl fostului şefrabin Dr. Moses Rosen z.l.) au fost
prezenţi circa 30 de enoriaşi. Ofician
tul de cult a arătat că Sucot face parte

din cele trei mari sărbători de peleri
naj şi a prezentat denumirile folosite
pentru această sărbătoare a bucuriei
depline, fiind sărbătoarea recoltei dar,
mai ales, după cum a explicat primrabin Rafael Shaffer, pentru faptul că
am trecut cu bine perioada celor zece
zile de căinţă, înfricoşătoare, perioa
dă care a început de la Roş Haşana şi
s-a încheiat la Iom Kipur.
După serviciile de Şaharit şi Mu
saf, ne-am deplasat la sediul CE Ba
cău, unde era amenajată o frumoa
să Suca, împodobită cu flori, coceni
şi ştiuleţi de porumb, dovleci etc. şi
unde am servit, după binecuvântările
pe Lulav şi Suca, o gustare.
HAINRICH BRIF
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C o m u n i tAT i
Conferinţă internaţională pe tema „Evreii din Europa în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial: noi documente, mărturii şi abordări”

Oradea

Începând din ziua de 18 octombrie, la Universitatea din Oradea s-a desfăşurat cea de-a V-a ediţie a Conferinţei Internaţionale
„Evreii din Europa în timpul celui de-al Doilea Război Mondial:
noi documente, mărturii şi abordări”, organizată de directorul
Centrului de Cercetare a Istoriei Evreilor „Eva Heyman”, prof.
univ. dr. Antonio Faur.
În deschiderea evenimentului au luat cuvântul prof. univ. dr.
Constantin Bungău, rectorul Universităţii din Oradea, dr. Aurel Vainer, preşedinte al FCER-CM, prof. univ. dr. Carol Iancu,
membru de onoare al Academiei Române şi prof. emerit de istorie contemporană la Universitatea „Paul Valéry” din Montpellier
(Franţa), prof. univ. dr. Ioan Mang, vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Bihor, prof. univ. dr. Ioan Horga, decanul Facultăţii de
Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, şi ing. Felix Koppelmann, preşedintele Comunităţii Evreilor
din Oradea.
Cu această ocazie, dr. Antonio Faur, moderatorul conferinţei,
ne-a acordat un interviu.
– Care este scopul evenimentului?
– Manifestarea ştiinţifică are meni
rea de a stimula cunoaşterea într-un
domeniu ce vizează recursul la isto
rie, pentru a nu uita faptele tragice
ale trecutului şi a extrage învăţămin
te utile pentru contemporaneitate. De
asemenea, ne-am propus şi lansarea
unui proiect de cercetare remarcabil,
intitulat „Memorie şi recunoştinţă”.
– Ce aţi dorit să evidenţiaţi în mod
deosebit în cele două zile de confe
rinţă?
– Am dorit să marcăm, la Univer
sitatea din Oradea, împlinirea a 75 de
ani de la dezlănţuirea Holocaustului şi
pe teritoriul Transilvaniei de Nord şi,
îndeosebi, în judeţul Bihor şi oraşul
Oradea. De aici au fost trimişi în deta
şamente de muncă forţată, ghetoizaţi
şi, în cele din urmă, deportaţi peste
30.000 de evrei, care contribuiseră
substanţial la evoluţia urbanistică şi
economică a Oradei şi a Bihorului. În
opinia noastră, Oradea este un oraşmartir şi, ca atare, ocupă un loc privi
legiat în memoria colectivă.

Un punct important din programul
conferinţei este dedicat propunerii şi
discutării unui nou proiect de cerce
tare intitulat „Memorie şi recunoştin
ţă”, promovat de dr. Aurel Vainer, de
profesorul universitar Carol Iancu şi
de mine, şi lansat în circuitul ştiinţific
dintr-un oraş în care martirajul evreilor
a cunoscut o maximă gravitate. Prin
urmare, este inspirată şi binevenită
iniţiativa de a lansa, tocmai la Oradea,
un asemenea proiect de o semnifica
ţie simbolică remarcabilă, în cadrul
căruia urmează a fi reliefate manifes
tările de solidaritate umană, mai exact
demersurile riscante ale unor „oameni
de omenie” în „vremuri de neomenie”,
pe care avem datoria să le cunoaştem
şi, drept consecinţă, să exprimăm o
necesară recunoştinţă tuturor acelora
care au salvat evrei, în virtutea princi
piului: „cine a salvat un om a salvat o
lume întreagă”.
Ţin să adresez, şi cu această oca
zie, mulţumiri lui Aurel Vainer, precum
şi Comunităţii Evreilor din Oradea,
preşedintelui Felix Koppelmann, pen

tru sprijinul financiar consistent. La
cei 87 de ani ai săi, dr. Aurel Vainer
a suportat, cu stoicism, dificultăţile
unui drum dus-întors de la Bucureşti
până la Oradea (în condiţiile traficului
dificil din ţara noastră!) şi a participat
la toate secţiunile din program. A luat
cuvântul în deschiderea lucrărilor, dar
şi pe parcursul acestora. Intervenţiile
sale au dat dovadă de mult echilibru,
raţiune, modestie şi o seriozitate şi
rigoare a gândirii care l-au caracteri
zat întotdeauna. La un moment dat a
povestit şi din situaţiile personale, din
experienţa Domniei Sale, aşa cum, de
altfel, o are fiecare evreu român care
a trecut prin Şoah. Memoria faptelor,
a oamenilor, a locurilor trebuie recu
perată prin interviuri cu fiecare su
pravieţuitor. Sugerez aici, cu această
ocazie, ideea ca Aurel Vainer să scrie
şi o carte de memorii despre perioada
1940-1945, pentru că fiecare om este
o arhivă vie a epocii prin care a trecut.
Desigur, adevărul, în totalitatea sa,
nu va putea fi niciodată cunoscut, dar
fiecare scriere memorialistică, jurnal,
interviu, document de arhivă vor mai
adăuga o nuanţă, vor îmbogăţi tablo
ul complex al trecutului, apropiindu-l,

Vizita preşedintelui FCER, dr. Aurel Vainer

În perioada 18-20 octombrie 2019, Comunitatea Evre
ilor din Oradea l-a avut ca oaspete de onoare pe preşe
dintele FCER-CM, dr. Aurel Vainer, invitat să ia parte la
cea de-a V-a ediţie a Conferinţei Internaţionale „Evreii
din Europa în timpul celui de-al II-lea Război Mondial: noi
documente, mărturii şi abordări”, organizat de prof. univ.
dr. Antonio Faur, renumit istoric şi cercetător al trecutului
evreilor.
La sfârşitul primei zile a conferinţei, delegaţia Federaţiei
(Aurel Vainer şi soţia sa, Anette Vainer, Robert Schorr, di
rectorul Dept. Cultură, Istorie, Artă, Media al FCER, Adri
an Cioflâncă, director al Centrului pentru Studii a Istoriei
Evreilor din România), a fost invitată de preşedintele CE
Oradea, Felix Koppelmann, la o cină de Oneg Şabat. Întâl
nirea s-a desfăşurat în „frumoasa suca”, conform aprecie
rilor preşedintelui Federaţiei, unde membrii comunităţii au
sărbătorit sosirea Reginei Şabat. Înainte ca prim-rabinul
Shraya Kav să înceapă ritualul de kiduş, Aurel Vainer a
felicitat întreaga comunitate pentru seriozitatea şi conşti
inciozitatea cu care cei prezenţi, în frunte cu preşedintele
Felix Koppelmann, păstrează activităţile religioase tradiţi
onale ale cultului mozaic. Preşedintele FCER-CM a mai
subliniat şi faptul că apreciază consecvenţa realizării mini
anului la serviciile religioase zilnice şi că F. Koppelmann
este unul dintre puţinii preşedinţi de comunităţi evreieşti
care susţin fizic, moral şi spiritual desfăşurarea tuturor ce
remonialelor sinagogale.
A fost pentru toţi o seară încântătoare, memorabilă,
plină de voie bună şi atmosferă caldă prin cântecele spe
cifice de Şabat.
A doua zi a fost deosebită, dr. Aurel Vainer ţinând în
mod special să îl felicite personal pe primarul oraşului
Oradea, ing. Ilie Bolojan, pentru întreaga susţinere şi im
plicare în finalizarea proiectului de restaurare a Sinagogii
Aahavas Rein, transformată în Muzeul contribuţiei şi istori
ei populaţiei evreieşti din Oradea şi Bihor. Menţionăm fap

tul că, datorită sprijinului iniţial al E.S. Mark Gitenstein, fost
ambasador al SUA în România în perioada 2009-2012,
reabilitarea sinagogii a început cu o sumă considerabilă,
obţinută în urma depunerii unui proiect de accesare a unor
fonduri oferite de către Congresul S.U.A., destinate salvă
rii din ruină a imobilelor ce aparţin patrimoniului istoric al
oraşelor.
Preşedintele FCER i-a transmis personal primarului
Oradei sincere aprecieri pentru devotamentul şi conside
raţia pe care le manifestă faţă de poporul evreu şi pentru

dedicarea personală în beneficiul întregului oraş prin im
plementarea şi finalizarea cu mare succes a nenumărate
lor proiecte realizate şi admirate la nivel internaţional.
Conferinţa internaţională a prilejuit şi o invitaţie din par
tea preşedintelui Koppelmann la o cină elegantă pe terasa
restaurantului din incinta Sinagogii Neologe Zion, de pe
malul Crişului. Acesta a dorit să-şi exprime recunoştinţa,
respectul şi preţuirea atât faţă de întreaga delegaţie din
Bucureşti, cât şi faţă de organizatorii evenimentului istoric.
D.B.

cât mai mult posibil, de ceea ce a fost.
Şoahul a fost o perioadă de întuneric
în istoria umanităţii, dar au existat şi
unele puncte luminoase sau nuanţe.
Printr-o muncă coordonată şi consec
ventă sperăm să aducem la lumină
cât mai multe astfel de mărturii.
– Aţi ţinut ştacheta la un nivel ridi
cat, cu invitaţi de valoare. Ce informa
ţii inedite în materie de documente şi
mărturii au adus pe parcursul Confe
rinţei?
– Într-adevăr, am avut invitaţi din
ţară (Bucureşti, Cluj-Napoca, Oradea)
şi din străinătate (Franţa, SUA, Unga
ria şi Slovacia), care au prezentat co
municări originale.
Un punct din cadrul manifestă
rii noastre l-a constituit şi lansarea a
două cărţi: una a prof. Carol Iancu,
intitulată „Miturile fondatoare ale anti
semitismului. Din Antichitate până în
zilele noastre” (Editura Hasefer, 2018)
şi Antonio Faur: „Contribuţia diploma
tului Mihai Marina la salvarea de la
moarte a unor evrei din Ungaria şi
Transilvania de Nord (1944)” (Editura
Mega, 2019).
Stâlpii acestei manifestări au
fost prof. Carol Iancu şi Ladislau
Gyémánt, cei mai apreciaţi istorici ai
evreilor din România, atât în ţară, cât
şi în afara sa. Multe dintre realizările
mele din domeniul istoriei evreilor le
datorez sugestiilor şi consilierii dum
nealor. Maniera ştiinţifică riguroasă,
concentrarea asupra documentului,
a interpretării sale, prezentarea co
municărilor şi a punctelor de vedere
personale constituie repere şi modele
demne de urmat de mai tinerii cerce
tători. Consider că această conferinţă
şi-a atins scopul ştiinţific şi urmează
ca anul viitor să publicăm lucrările
sale într-un volum.
– Ce alte comunicări v-au reţinut
atenţia?
– După comunicările profesorilor
menţionaţi, mi-au trezit interesul, prin
noutatea abordării (care apelează la
statistici) şi originalitatea interpretării
datelor concrete, cele ale profeso
rului american John Hoenig (despre
eforturile private americane pentru
obţinerea certificatelor şi vizelor de
tranzit pentru Palestina, pentru evreii
maghiari şi români) şi conferenţiara
Dorottya Halasz (de la Universitatea
din Miskolc).
– Cum aţi evalua, cât mai concis,
rezultatul manifestării ştiinţifice inter
naţionale?
– Conferinţa a fost la fel de intere
santă ca şi precedentele şi a înscris
centrul orădean pe harta europeană
a instituţiilor ştiinţifice care dezvoltă
preocupări constante pentru trecutul
evreilor din Europa.
Interviu realizat de
DOINA BUMBU
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C o m u n i tAT i
Sărbătorile de toamnă,
respectate cum se cuvine

Satu Mare

Comunitatea Evreilor din Satu
Mare a sărbătorit în perioada septem

brie-octombrie sărbătorile de toamnă:
Roş Haşana, Iom Kipur şi Sucot.
Pentru membrii comunităţii a fost un
prilej de întâlnire, de rugăciune pentru
iertarea faptelor rele şi de schimbare

în bine pentru anul care începe.
În 12 octombrie am participat la
Noaptea Sinagogilor Deschise, având
porţile Sinagogii Mari din Satu Mare
deschise pentru vizitatori.
În ziua de Simhat Tora s-au scos
toate Sulurile de Tora din sinagogă.
S-au făcut cele şapte circuite, s-a
cântat şi s-a dansat. Începând cu
anul nou evreiesc 5780, Comunita
tea Evreilor are un nou oficiant de cult
principal, Gheorghe Piscoran. În pre
zent, beneficiem de un serviciu religi
os la care participă patru oficianţi de
cult dedicaţi şi sufletişti, astfel încât,
graţie sprijinului acordat de FCER,
membrii C.E. Satu Mare au putut săr
bători cum se cuvine.

Seniorii Comunităţii Evreilor
au petrecut de Ziua Vârstnicilor

Suntem mereu grăbiţi să traver
săm vremurile prezente, deloc liniş
tite, prea puţin senine. Uităm, ade
sea, esenţialul: în orice societate,
persoanele de vârsta a treia joacă un
rol vital. Ne deschid drumul, ne arată
destinaţia, ne indică binele, ne aver
tizează asupra răului şi ne învaţă să
facem diferenţa!
Persoanele vârstnice merită res
pect şi admiraţie. Experienţa lor de
viaţă este preţioasă, pildele lor tre
buie luate în seamă. Istoria ne ara
tă, zi de zi, că vârstnicii ştiu, în timp
ce noi bâjbâim, oscilăm, căutăm!
Societatea nostră nu a fost cel mai
prietenos mediu pentru părinţii şi bu
nicii noştri. Cu toate acestea, au su
pravieţuit vremurilor dificile şi o fac în
continuare, pentru că au inteligenţă,
cumpătare şi rezistenţă! Au înţeles
trecutul, acceptă prezentul, mai realist
ca oricine altcineva, anticipează viito
rul, cu maturitate.
ADRIAN BEŞA
preşedinte C.E. Satu Mare

Zalău

Un medic anestezist
israelian trecut la cele veşnice

Craiova

Pe doctorul Sorin Krumholtz l-am
avut student la Facultatea de Me
dicină din Craiova, promoţia 1980.
Era din Piatra-Neamţ şi venea dintr-o
familie de evrei tradiţionalişti, ambii
intelectuali. Sorin era singurul copil
la părinţi. A fost un student eminent,
i-am condus şi lucrarea de diplomă în
finalul facultăţii.
S-a căsătorit cu o colegă, dintr-o
dragoste mare, o olteancă get-beget,
cu rădăcini la Dăbuleni, ai cărei părinţi
erau intelectuali.
Am fost în multe rânduri în vizită la
Piatra-Neamţ, cum am fost în vizită şi
la familia socrilor săi şi a cumnaţilor
din Craiova, existând între noi o reală
afinitate, mergând până la o adevăra
tă dragoste ca între naşi şi fini; pentru
că asta am devenit noi, familia Sabe
tay Eva şi Corneliu, la dorinţa familiilor
lor.
După un început dificil, cei doi ti
neri au hotărât să facă alia împreună
şi au ajuns în Israel în 1984. S-au
specializat în anestezie-terapie inten
sivă, Sorin lucrând tot timpul la Spi
talul Tel-Hashomer, fiind un destoinic
anestezist şi participând la intervenţii
chirurgicale dificile, multe din ele cu
înalt risc operator (transplant de ri
nichi, ficat etc). În acelaşi timp, Sanda
a lucrat ca anestezistă la un alt mare
spital din Tel-Aviv.
Au avut doi băieţi, deosebit de
dotaţi, care, spre bucuria familiei, au
făcut şi ei specializări de tip avocatu
ră, IT; dar au fost şi ofiţeri în armată:
cel mare în Tzahal, iar cel mic într-o

Bucurie şi tradiţie
de Sărbătoarea Corturilor

Duminică 13 octombrie, la Comu
nitatea Evreilor din Zalău enoriaşii
împreună cu copiii şi nepoţii lor s-au
adunat pentru a celebra Sucot sau
Sărbătoarea Corturilor, importantă ca

sărbătoare, dar şi ca prilej de a apro
funda educarea celor mici în tradiţia şi
obiceiurile evreieşti.
„În colibă să şedeţi 7 zile ...Ca să
ştie generaţiile ce vin că în colibe i-am

Sinagoga Rosen a fost plină
cu ocazia Zilei Marii Iertări

Bacău

Iom Kipur a început cu Kol Nidrei,
intonat de dr. Marcel Weisselberg, cu
Aron Kodeş-ul deschis şi având ală
turi doi enoriaşi, cu Suluri de Tora în
braţe. La Şaharit de Iom Kipur, din
unul dintre Suluri şase enoriaşi au ci
tit pericopa Aharei Mot, din Cartea a
treia a Torei, Vaikra, iar pentru maftir,
din Cartea Bamidbar, pericopa Pin
has, despre ziua a 10-a a lunii Tişrei,
Yom Hakipurim. După Musaf, în pau
za de până la Minha, Sinagoga a fost
chiar mai plină, deoarece am fost vi
zitaţi la Sinagoga Rosen de circa 150
de elevi, de la trei licee băcăuane. O
menţiune specială pentru profesorii
Gabriel Stan, Lăcrămioara Mihăilă,
Andreea Borto şi Jeny Ghioc, pentru

eforturile lor constante de a educa
noua generaţie în spiritul toleranţei.
Copiii au fost şi de această dată
impresionaţi de Tora, ca bază a Bibli
ei ebraice, şi s-au arătat interesaţi de
minian, mezuza, scrierea ebraică etc.
In Muzeul „Alexandru Şafran” li s-au
prezentat secţiunile dedicate famili
ei Şafran, lui Tristan Tzara (Samuel
Rosenstock, originar din Moineşti),
obiectelor de cult, precum şi cele de
dicate Holocaustului, primilor sionişti,
originari din Moineşti şi Bacău, care
au fondat aşezările Zichron Yaacov
şi Rosh Pina, şi cele dedicate eroilor
evrei din Războiul de Independenţă
şi din Primul Război Mondial. Au ur
mat întrebări, referitoare la Maghen
David, de ce evreii nu-şi fac cruce, ce
reprezintă Isus în viaţa evreilor, de ce
tocmai evreii au fost victimele Holo
caustului etc.
Ziua de Iom Kipur s-a încheiat cu
sinagoga plină de enoriaşii care au
venit să asculte sunetul puternic şi im
presionant al şofarului. Enoriaşii s-au
despărţit, cu îmbrăţişări şi urări de
An Nou bun, cu sănătate şi fericire şi
Leshana Habaa BeYeruşalaim!
HAINRICH BRIF

aşezat pe fiii lui Israel când i-am scos
din Ţara Egiptului”. Acesta a fost prin
cipalul subiect al discuţiilor între adulţi
şi copii.
Am avut-o alături de noi pe Ana
maria Roşu, psiholog clinician, care
le-a povestit copiilor pe înţelesul lor ce
au îndurat evreii în timpul celor 40 de
ani în care au peregrinat prin deşert.
În partea a doua a festivităţii a
avut loc un atelier de dezvoltare a
inteligenţei emoţionale la copii, care
a avut ca scop dezvoltarea abilităţilor
socio-emoţionale ale copiilor, precum
şi a empatiei faţă de ceilalţi şi a ca
pacităţii copilului de a-şi recunoaşte
greşeala şi de a cere iertare, dar şi
stabilirea şi menţinerea relaţiilor so
ciale. Copiii au construit împreună o
suca.
DAN HAS
preşedinte C.E. Zalău

unitate de comando israeliană. Ambii
au participat la diferite campanii mili
tare desfăşurate în aceşti ani, fiul cel
mic fiind prezent în ultima campanie
din Liban, împotriva unor trupe Hez
bollah.
Am fost la nunta băiatului cel
mare, Ivor, care le-a adus doi nepoţi,
cu care se mândrea. În anul 1992,
cu ocazia unui congres la Ierusalim,
la care am participat împreună cu
prof. A. Pesamosca şi prof. I. Purca
ru, Sorin ne-a invitat la un restaurant
să luăm masa împreună, el fiind îm
brăcat în uniforma militară a arma
tei Tzahal. Odată, Sorin era într-un
jeep, în nordul ţării, împreună cu alţi
colegi militari. A fost oprit de un ce
tăţean arab israelian, care l-a soli
citat urgent că soţia sa va naşte pe
câmp. Sorin şi-a scos uniforma de
Tzahal, a întins-o pe jos, a asistat-o
pe mamă la naştere şi apoi a înve
lit copilul în cămaşa armatei israe
liene, rugându-l apoi pe cetăţeanul
arab să îi aducă la unitatea unde era
hainele spălate şi călcate. Familia
cetăţeanului arab a fost surprinsă la
vederea hainelor militare agăţate în
curte pe o frânghie la uscat. Acesta
le-a spus că aparţin unui ofiţer din
armata israeliană care i-a salvat ne
vasta şi apoi s-a prezentat la unita
tea militară la care era Sorin pentru
a le înapoia.
Sorin a fost un mare iubitor de Is
rael şi iubitor de România, motiv pen
tru care în vacanţele sale s-a întors
la munţii şi la alte frumuseţi ale ţării
noastre, în oraşul natal, cu mănăsti
rile din împrejurimile oraşului PiatraNeamţ. Sorin a avut mulţi prieteni în
România, cu care s-a revăzut întot
deauna, a avut mulţi prieteni de ase
menea în Israel, unii dintre ei originari
din România.
În calitatea sa de specialist în
anestezie-terapie intensivă şi lucrând
în permanenţă în Spitalul Tel-Hasho
mer, Sorin Krumholtz ne-a fost de
mare ajutor ori de câte ori i-am cerut
sprijinul, în sensul că a primit să se
ocupe de starea sănătăţii mai multor
craioveni cu boli grave; mai mult, s-a
îngrijit de aceştia, ţinându-i în timpul
investigaţiilor în locuinţa sa din HodHasharon. Toate acestea au fost re
alizate prin forţa deosebită pe care
i-au dat-o familia sa, soţia Sanda şi
cei doi băieţi, alături de prietenii din
jurul său.
În ziua de 23 octombrie a.c., Sorin,
finul nostru, fiind de gardă în Spitalul
Tel-Hashomer la căpătâiul unui bol
nav în anestezie, a căzut fulgerator în
sala de operaţie şi, în ciuda măsurilor
de resuscitare, a închis ochii pentru
totdeauna.
Diagnosticul a fost de anevrism
de aortă abdominală rupt. A căzut la
datorie, ca un adevărat profesionist
în specialitatea de anestezie-terapie
intensivă, ca un oştean la căpătâiul
bolnavului, cu dorinţa de a-l salva şi
pe acesta, cu convingerea că a în
cercat să facă întotdeauna numai
bine pentru ai lui. Alături de multe alte
nume de importanţă pentru Statul Is
rael, originare din Craiova, România,
numele doctorului Sorin Krumholtz şi
al familiei sale va rămâne în amintirea
comunităţii noastre păstrat veşnic şi
cu mândrie.
Prof. dr. CORNELIU SABETAY
preşedinte CE Craiova
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C o m u n i tAT i
Aharon Oren a devenit
Doctor Honoris Causa
al Universităţii Babeş-Bolyai

Cluj

Universitatea Babeş-Bolyai din
Cluj a conferit titlul de Doctor Honoris
Causa profesorului Aharon Oren, de
la Universitatea Ebraică din Ierusa
lim. În cuvântul său de Laudatio, prof.
universitar Horia Leonard Banciu a
sintetizat prodigioasa activitate ştiin
ţifică a profesorului Oren, absolvent
strălucit al Universităţii din Gronigen
(Olanda) şi cu un doctorat obţinut la
Universitatea Ebraică din Ierusalim,
unde funcţionează şi în prezent.
Profesorul Oren este un savant de
anvergură mondială, care s-a remar
cat printr-o colaborare fructuoasă cu
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj,
concretizată în sprijinirea necon
diţionată a iniţiativelor academice, de
cercetare şi de diseminare a rezulta
telor ştiinţifice şi implicarea directă în
organizarea şi promovarea unor eve
nimente ştiinţifice majore. De 13 ani,
profesorul este membru al biroului
editorial şi referent al revistei Studia
UBB Biologia şi, din 2018, membru în
Comitetul Ştiinţific al Conferinţei Inter
naţionale „Aerul şi Apa – Componente

Roman

ale Mediului”, organizate anual de Fa
cultatea de Geografie.
Prof. Horia Banciu a mai arătat că
„Aharon Oren este cunoscut de către
colegi şi apropiaţi ca o persoană cal
dă, prietenoasă, avidă de cunoaştere,

deschisă la schimburi de idei. Este un
adevărat cetăţean al planetei, purtând
o moştenire şi o istorie familială cva
sidiversă; este un intelectual erudit,
pasionat de istorie şi lingvistică, pre
cum şi un foarte talentat comunicator
de informaţie”.
Prof. Aharon Oren a ţinut o capti
vantă prelegere de recepţie, intitulată

Comemorarea victimelor
Holocaustului

În urmă cu o lună, un grup de turişti evrei din Franţa, conduşi de prof. univ.
Carol Iancu, au vizitat oraşul Roman, Sinagoga „Leipziger”, şi muzeul şi cimi
tirul, poposind la cele două gropi în care zac sute de evrei ieşeni din „Trenul
Morţii”. A răsunat în eter rugăciunea de pomenire El Male Rahamim. Turiştii au
cerut şi au primit informaţii despre evreii romaşcani în anii Holocaustului.
Asociaţia Club Rotary Roman şi Consiliul Judeţean Neamţ au organizat, în
sala de festivităţi a Primăriei din Roman, o mare adunare dedicată Zilei Holo
caustului în România. A fost prezentat un film documentar, realizat pe plan lo
cal, au fost reamintite evenimentele din 3 iulie 1941 din Gara Roman, când s-a
afirmat eroina Viorica Agarici, binecunoscută azi în lume.
A luat cuvântul profesorul israelian Groper, originar din Iaşi, care a apreciat
participarea tineretului la festivitate, iar rabinul Aharanovici a rostit rugăciunea
tradiţională evreiască de pomenire a celei ce a salvat de la moarte sute de
evrei, distinsă cu titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului, după ce Israelul
i-a acordat înalta distincţie „Drept între Popoare”.
Prof. Mariana Cristea, de la Colegiul Tehnic „Miron Costin”, le-a prezen
tat elevilor amănunte despre Holocaust în lume şi în Roman, iar preşedintele
Comunităţii Evreilor le-a vorbit despre evreii romaşcani în anii Holocaustului,
îndemnându-i pe actualii elevi să nu uite ce s-a întâmplat în anii întunecaţi ai
trecutului, când poporul român şi minoritarii etnici au suferit cumplit.
Prof. I. WEXLER
preşedintele C.E. Roman

Victimele Șoahului,
comemorate de elevii dâmboviţeni
Târgovişte

În ziua de 9 octombrie, Ziua Co
memorării Holocaustului în România,
elevii de la 189 de şcoli din judeţul
Dâmboviţa au comemorat victimele
făcute în rândul populaţiei evreieşti
din ţara noastră de politicile rasiale
adoptate de Guvernul Ion Antonescu.
În organizarea şi desfăşurarea cere
moniei, un loc important l-au avut pre
şedintele Consiliului Judeţean şi şeful
Inspectoratului Şcolar judeţean, îm
preună cu inspectorul pentru istorie,
care au mobilizat şcolile din judeţ.
Activităţile au avut loc în nu mai
puţin de 189 de şcoli şi au constat
în principal din prezentări de refera
te, concursuri de cunoştinţe pe tema
Holocaustului, vizionarea unor filme
documentare (ex. „Auschwitz – fabri
ca morţii”, „Băiatul în pijama vărgată”,
„Mărturii din infern”, „Holocaustul uitat”
etc.) şi lectura publică a unor lucrări
pe tema Holocaustului din România.

În cadrul Bibliotecii Judeţene Dâmbo
viţa a avut loc manifestarea intitulată
„Tragedia Holocaustului prin ochii tine
rei generaţii”, organizată de Biblioteca
Judeţeană, Inspectoratul Şcolar, Casa
Corpului Didactic, Colegiul Naţional
„Constantin Cantacuzino” Târgovişte.
În program au fost prezentări temati
ce, concurs de cunoştinţe, vizionare
de film documentar, lectură publică, iar
elevii Colegiului Naţional „Constantin
Cantacuzino” au realizat şi interpretat
piesa „Procesul lui Mengele”. Eveni
mentul a fost difuzat în tot judeţul cu
ajutorul unui afiş informativ, ceea ce a
contribuit la cunoaşterea semnificaţiei
zilei de 9 octombrie în România.
Aceasta este încă o realizare a ac
tivităţii A.C.P.C.C.I., insistânduse asu
pra necesităţii de acceptare „a celui
lalt” fără a exista diferenţieri pe criterii
etnice sau religioase.
ILEANA GHENCIULESCU

„O privire personală asupra microbilor
şi microbiologiei româneşti”, în care
a trecut în revistă cei mai importanţi
savanţi microbiologi români şi desco
peririle acestora, dar a relevat şi co
nexiunile personale cu România.
Colaborarea cu microbiologii clu
jeni a început în urmă cu peste un de
ceniu, când prof. Oren a fost referent
al tezei de doctorat elaborate de Ho
ria Banciu, cei doi publicând ulterior
împreună mai multe lucrări ştiinţifice.
Rezultatul cel mai notabil al acestei
cooperări a fost organizarea, pentru
prima oară la Cluj, a prestigioasei
conferinţe internaţionale dedicate
microorganismelor halofile. Cu acest
prilej, cercetătorii şi cadrele didactice
din Cluj au avut ocazia de a interacţio
na cu cei mai prestigioşi savanţi din
domeniu. Aharon Oren, care – prin
conferirea titlului de Doctor Honoris
Causa – a fost cooptat în corpul pro
fesoral al Universităţii Babeş-Bolyai, a
creionat şi câteva direcţii de colabora
re viitoare cu savanţii români.
Profesorul nu este legat de Româ
nia doar prin intermediul colaborărilor
ştiinţifice, ci şi printr-o conexiune fami
lială, soţia sa fiind originară din Arad.
Hava Oren (n. Shaffer), care a venit
cu soţul la ceremoniile de conferire a
titlurilor de Doctor Honoris Causa con
ferite de Universităţile din Osnabrück,
Praga şi Ljubljana, mărturiseşte că
momentul festiv de la Cluj a avut o
încărcătură emoţională suplimentară.
Sentimentul de închidere a unui cerc,
de revenire acasă, a fost potenţat şi
de faptul că clădirea universităţii clu
jene seamănă cu cea a Liceului „Moi
se Nicoară” din Arad, pe care soţia lui
Aharon Oren l-a absolvit acum câteva
decenii.
ANDREA GHIŢĂ

AD MEA VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi
născuţi în luna decembrie

n Ionel Schlesinger, pre
şedintele de onoare
al CE Arad, a con
dus multă vreme
una din cele mai im
portante comunităţi
din ţară, remarcân
du-se prin spirit or
ganizatoric,
spirit
critic, capacitate de
a atrage spre comu
nitate membri din toate segmentele
de vârstă, cultivarea bunelor relaţii
cu autorităţile. Este singura comu
nitate, în afară de cea din Bucureşti,
care are Cămin pentru vârstnici. O
comunitate foarte activă sub raport
cultural, al păstrării tradiţiilor şi dia
logului interreligios, receptivităţii la
actualitate.
n Sorin Lucian Ionescu,
preşedintele
CE
Constanţa, a reuşit
într-un timp relativ
scurt să „pună pe
roate” viaţa comu
nitară constănţea
nă. În prezent are în
proiect moderniza
rea sediului comu
nitar şi ridicarea
unei sinagogi în apropiere. Desi
gur, nu abandonează perspectiva
reconstrucţiei sinagogii istorice din
oraş. Înzestrat cu însuşiri literare,
jurnalist, autor dramatic, colaborea
ză cu scenarii pentru spectacolele
de Purim din oraş şi la CEB. Are da
rul comunicării cu oamenii, întreţine
bune relaţii cu oficialităţile locale.

La mulţi ani!

Urăm toate cele bune, sănătate şi
noroc şi le adresăm tradiţionala urare
să trăiască până la 120 de ani unor
lideri ai minorităţii evreieşti din Româ
nia născuţi în luna decembrie.
n OVIDIU BĂNESCU, vicepre
şedintele FCER
Economistul Ovi
diu Bănescu nu a
uitat de meseria pe
care a exercitat-o de
cenii de-a rândul în
calitatea de econo
mist-şef al Federaţi
ei şi, cu toate că fişa
postului s-a schim
bat, continuă să-i îndrume pe cei care
au atribuţii în conducerea finanţelor
Federaţiei. Iar sfaturile lui rămân în
continuare valabile şi apreciate şi,
dacă în fiecare an, performanţele
economico-financiare ale Federaţiei
sunt satisfăcătoare, aceasta se da
torează în mare parte lui Ovidiu Bă
nescu. Ca vicepreşedinte, reprezintă
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
România, atât pe plan intern, cât şi în
străinătate şi se dovedeşte un foarte
bun cunoscător al domeniilor care se
abordează în cadrul misiunilor sale.
În plus, este un coleg atent, apropiat
de oameni, lucru resimţit şi recunos
cut de membrii FCER.
n SILVIU VEXLER, deputatul
minorităţii evreieşti
Performanţele de
putatului nostru sunt
binecunoscute, Silviu
Vexler considerând
că este de datoria lui
să informeze în ca
drul diferitelor foruri
interne ale Federaţiei
(Comitetul Director,
Consiliul de Conducere, ca şi pe citi
torii Realităţii evreieşti) despre munca
lui. Eforturile depuse în Camera De
putaţilor, toate susţinând membrii co
munităţii evreieşti, au dat roade. Şi aici
putem aminti măsurile legislative în
domeniul combaterii antisemitismului,
Legea privind înfiinţarea Muzeului de
Istorie a Evreilor şi al Holocaustului.
Remarcăm soluţionarea cu mult tact
a unor probleme delicate, care au
afectat sau ar fi putut afecta negativ
minoritatea evreiască, dar şi iniţiative
legislative pentru îmbunătăţirea con
diţiilor de viaţă ale supravieţuitorilor
Holocaustului. Îi dorim să aibă tăria
să-şi continue activitatea în această
direcţie.
n JOSE IACOBESCU, preşe
dintele B’nai B’rith România
Este o persoană foarte activă,
iar iniţiativele lui au depăşit de mult
spaţiul limitat al comunităţii evreieşti.
Cele şase ediţii ale
„Podurilor
Toleran
ţei”, un demers al BB
Europa, care se re
ferea iniţial numai la
evrei, au fost extinse
şi la alte minorităţi din
România. Semnifica
ţia acestei viziuni a
fost recunoscută la
cel mai înalt nivel, două ediţii desfă
şurându-se la Palatul Cotroceni, sub
Înaltul Patronaj al preşedintelui Ro
mâniei. Obiectivul urmărit de preşe
dintele BBR este să îndeplinească
cât mai bine ideile călăuzitoare ale
organizaţiei – ajutorarea nevoiaşilor
(indiferent de etnie sau religie), edu
caţia iudaică şi susţinerea Israelului.
Şi, cu entuziasmul care-l caracteri
zează, a reuşit să le facă.
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Avraham Duvdevani, Doctor Honoris Causa al SNSPA

Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice
şi Administrative (SNSPA) a acordat ti
tlul de Doctor Honoris Causa lui Avra
ham Duvdevani (Israel), preşedintele
Organizaţiei Mondiale Sioniste (OMS).
Prof. dr. Remus Pricopie, rectorul
SNSPA, a arătat că SNSPA acordă
acest titlu pe baza unor performanţe
academice pentru o personalitate care
şi-a dedicat viaţa unui proiect, ceea ce
se potriveşte perfect celui care va fi
onorat cu acest titlu.
În Laudatio-ul rostit de prorectorul
Liliana Popescu s-a subliniat că Du
vdevani este o personalitate specială
în Israel şi în lumea evreiască, el ocu
pând la ora actuală, ca preşedinte al
OMS, funcţia care a revenit unor pre
decesori faimoşi: Theodor Herzl, pă
rintele organizaţiei, Haim Weizmann,
primul preşedinte al Israelului, sau
David ben Gurion, unul dintre părinţii
fondatori ai Statului evreu.
Provenit dintr-o familie sionistă
din ramura sionismului religios, Avra
ham Duvdevani a studiat istoria şi
sociologia la Universitatea Ebraică
din Ierusalim, urmând şi studii reli
gioase, el fiind membru al Partidului
Naţional Religios. Duvdevani a acor
dat un loc special educaţiei tinerilor,
ocupând funcţii în acest domeniu
într-o serie de organizaţii evreieşti. A
fost paraşutist şi a participat la Războ
iul de Şase Zile. Înainte de a fi ales, în

2010, în fruntea Organizaţiei Mondia
le Sioniste, a deţinut diferite poziţii în
organizaţie. De asemenea, face parte
din conducerea Claims Conference,
a Congresului Mondial Evreiesc şi a
Yad Vashem.
OMS sprijină studiile israeliene în
Europa de Est, primul astfel de centru
înfiinţându-se în România, la SNSPA
(Centrul pentru Studii Israeliene „Theo
dor Herzl”). În consecinţă, Avraham
Duvdevani are toate calităţile care să
justifice acordarea titlului de Doctor
Honoris Causa, s-a arătat în Laudatio.
E.S. David Saranga, ambasadorul
Statului Israel, a subliniat, la rândul
său, că Duvdevani păşeşte pe urmele
lui Theodor Herzl şi David ben Guri
on. Idealul sionist de a reveni în Israel,
mai ales la Ierusalim, a fost în perma
nenţă un deziderat al evreilor. Organi
zaţia Mondială Sionistă a creat struc
turi statale în Palestina încă înainte de
proclamarea Statului evreu, implicân
du-se mai ales în domeniul educaţiei.
Astfel au fost create şcoala de artă
Bezalel, Technionul, Universitatea
Ebraică din Ierusalim sau Institutul
Weizmann. OMS a stimulat emigrarea
evreilor, iar printre aceştia se numără
şi românii care au avut o contribuţie
semnificativă în dezvoltarea Israelu
lui. David Saranga a apreciat gestul
SNSPA de a acorda titlul preşedintelui
Organizaţiei Mondiale Sioniste.

Peste patru sute de participanţi
la conferinţa MAHAR

În perioada 31 octombrie-3 noiem
brie, în oraşul muntenegrean Budva
a avut loc cea de-a şaptea ediţie a
conferinţei MAHAR, organizată de
Congresul Evreiesc pentru Europa şi
Asia, la iniţiativa Comunităţii Evreilor
din Muntenegru. Manifestarea este un
prilej de întâlnire şi discutare a proble
melor cu care se confruntă comunită
ţile evreieşti din zona Balcanilor şi a
Europei de Est, precum şi de conecta
re a acestora la viaţa evreiască mon
dială. Anul acesta, întrunirea a reunit
mai mulţi participanţi decât la ediţiile
precedente, fiind prezenţi peste 400
de delegaţi, faţă de circa 300 în anii
precedenţi. Federaţia Comunităţilor
Evreieşti din România-Cultul Mozaic
a fost reprezentată de vicepreşedinte
le Ovidiu Bănescu.
Preşedintele Republicii Muntene
gru, Milo Djukanovic, a luat parte la
ceremonia oficială de deschidere a
conferinţei şi a subliniat, între altele,
că ţara sa „oferă un model de exis
tenţă armonioasă pentru comunitatea
evreiască şi nu există incidente anti
semite”.
După cum ne-a relatat Ovidiu Bă
nescu la întoarcerea în România, pe
parcursul conferinţei au avut loc întâl
niri cu Yitzhak Vaknin, ministru pentru
probleme religioase în Guvernul isra
elian de dinaintea alegerilor, cu vice

prim-ministrul muntenegrean Zoran
Pažin, cu generali din armata Israe
lului, precum şi cu numeroase per
sonalităţi ale lumii evreieşti din SUA,
Israel şi diferite state balcanice.
Dintre tematicile abordate, Ovi
diu Bănescu a remarcat intervenţi
ile despre modalităţile de abordare
a problemelor cu care se confruntă
comunităţile evreieşti din întreaga
lume (Shulamith Bahat, SUA), pro
vocările care stau în faţa evreilor is
raelieni în domeniile agriculturii şi în
văţământului (gen. r. Ram Shmueli),
Israelul – stat democratic evreiesc şi
impactul său asupra Diasporei (dr.
Gadi Taub, Israel), turismul cultural
la locurile cu semnificaţii evreieşti
din Europa Centrală (Ivan Rona), in
tensificarea atacurilor antisemite şi
cauzele acestui fenomen în Europa,
Africa de Nord şi SUA (Thomas L.
Price), problemele specifice comuni
tăţii feminine evreieşti. A avut loc şi
un seminar pe tema Statului Israel
în 2019, a problemelor din Orientul
Mijlociu, cu participarea generalilor
(r) Ephraim Lapid şi Menachem Yit
shaki. A fost deschisă şi o expoziţie
pe tema „Cum a fost posibil Şoah-ul
din punct de vedere uman?”, sub în
grijirea lui Edith Jankov (Serbia) şi a
lui Goran Levi (Serbia).
(A.M.)

În intervenţia sa, Vic
tor Micula, fost secretar
de stat la MAE, i-a mul
ţumit lui A. Duvdevani
că a acceptat titlul, iar
conducerii SNSPA pen
tru străduinţele depuse
în educaţia tineretului vi
zând combaterea rasis
mului şi antisemitismului
şi cunoaşterea Holocaus
tului. „În contextul curent
al creşterii alarmante a
manifestărilor de intole
ranţă, extremism, discriminare, în care
antisemitismul este din ce în ce mai
prezent în mass-media şi la nivelul dis
cursului public, avem datoria de a con
solida parteneriatul dintre mediul aca
demic, societatea civilă şi instituţiile
statului, pentru a fi în măsură să com
batem eficient aceste evoluţii”, a spus
secretarul de stat, care a atras atenţia
asupra pericolului ignoranţei când este
vorba de manifestări negative.
Tova Ben-Nun Cherbis, preşedinta
Fundaţiei Laude-Reut, a salutat acor
darea titlului pentru A. Duvdevani,
ceea ce denotă aprecierea faţă de va
lorile şi idealul sionist, care are o tradi
ţie în România, unde a fost organizat
un congres sionist înainte de cel de
la Basel.
Dan Korn, fost membru al Knesse
tului, a ridicat problema relaţiei dintre
sionismul religios şi cel secular, susţi
nut de Herzl, şi a arătat că nu există o
contradicţie între cele două.

Imagine de la festivitatea acordării titlului
pentru A. Duvdevani (al doilea din stgânga)

În prima sa lecţie după ce a primit
titlul, Avraham Duvdevani a mulţumit
SNSPA şi şi-a manifestat convingerea
că aceasta înseamnă recunoaşterea
valorii idealului sionist. El a apreciat
organizarea Catedrei de Studii Israeli
ene la SNSPA şi a mulţumit Guvernu
lui român pentru relaţiile călduroase
pe care le menţine cu Israelul.
Avraham Duvdevani a fost primit
de preşedintele României, Klaus Io
hannis.
Preşedintele Duvdevani a vizitat
Complexul Educaţional Laude-Reut,
împreună cu Dubi Bergman, director
WZO, şi prof. Dan Koren, de la IDC
Herzliya. Oaspeţii au participat la un
forum deschis cu Tova Ben-Nun Cher
bis, preşedintele fondator al Comple
xului Laude-Reut, Dan Sandru, direc
tor de studii Laude-Reut, profesorii
Catedrei de limbă ebraică şi un grup
de elevi.
EVA GALAMBOS

Iancu Ţucărman,
sărbătorit la 97 de ani

La împlinirea venerabilei vârste
de 97 de ani, Iancu Ţucărman, supra
vieţuitor al „Trenurilor morţii” de la
Iaşi, a fost sărbătorit de elevi ai Şco
lii „Laude-Reut”. Sala de sport a fost
arhiplină, în afară de copii participând
prieteni ai sărbătoritului, printre care
preşedinţii CEB şi BBR, ambasadorii
Israelului, Federaţiei Ruse şi Germa
niei, directorul general al Institutului
„Elie Wiesel”, reprezentantul Ministe
rului Culturii, prieteni din lumea muzi
cii, o parte din corpul profesoral. Tova
Ben-Nun Cherbis, preşedinta Fundaţi
ei Laude-Reut şi apropiată a lui Iancu
Ţucărman, a subliniat că pentru copiii
şcolii sărbătoritul este un exemplu de
urmat. Ea i-a urat ani buni şi fericiţi
alături de cei dragi. Aceeaşi urare a
fost rostită în ebraică şi în română de
copii, care i-au pregătit sărbătoritului
cadouri.
Ambasadorul Statului Israel, E.S.
David Saranga, a declarat că Iancu
Ţucărman este o istorie în sine şi,
pentru că ştie că sărbătoritul vrea să
vorbească despre viitor, îi donează un
telefon special pentru maşină. Ca un
dar sentimental, ambasadorul i-a dă
ruit o carte despre Ierusalim, tipărită
în România.
Pentru E.S. Valeri Kuzmin, ambasa
dorul Federaţiei Ruse, Iancu Ţucărman

simbolizează istoria României, a po
porului evreu. El este martorul unor
evenimente tragice ale istoriei noas
tre contemporane. De asemenea, el
simbolizează spiritul liber şi victoria
vieţii asupra morţii şi ororilor războiu
lui. Darul primit din partea ambasado
rului rus a fost un samovar din aramă
şi un serviciu de ceai „în jurul căruia
se adună familia!”, a comentat Valeri
Kuzmin.
Kai Henning, adjunct al ambasa
dorului german E.S. Cord Meier-Klodt,
i-a transmis felicitări sărbătoritului în
numele Ambasadei, menţionând că
ambasadorul este un foarte bun prie
ten al lui Iancu Ţucărman.
Sărbătoritul a mulţumit tuturor ce
lor prezenţi, în primul rând copiilor şi
Tovei Ben-Nun Cherbis, care pentru
al doilea an îl sărbătoreşte împreună
cu copiii. El a scos în evidenţă impor
tanţa şcolii şi a activităţii educative
care se desfăşoară aici şi prin care
copiii află şi înţeleg trecutul. Iancu
Ţucărman a evocat şi momentul so
sirii armatei sovietice la Iaşi, datorită
căreia a rămas în viaţă, ca şi pe cei
care au luptat pentru libertate şi pace.
Tova Ben-Nun i-a îndemnat pe elevi
să înveţe istoria ca să afle cum a su
pravieţuit Iancu Ţucărman
Un frumos program artistic, cu
participarea tinerei
violoniste Mihaela
Mitrofan, a Bucha
rest Klezmer Band
şi a corului de copii
„Laude-Reut”, a în
cheiat sărbătorirea.
Toţi participanţii au
primit apoi o felie
din imensul tort
pregătit special cu
acest prilej şi care
era împodobit cu
imaginea sărbători
tului. (E.G.)
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Victor Neumann a fost primit în Academia Europaea

În ziua de 23 octom
brie 2019, la Ateneul
din vestitul oraş spani
ol Barcelona a avut loc
ceremonia de primire
a unor noi membri în
Academia Europeană
(Academia Europaea).
Din înaltul for ştiinţific
fac parte peste 5000
de savanţi din Europa,
SUA, Canada, America
de Sud, China şi Israel.
Printre savanţii pri
miţi acum în prestigi
oasa Academie s-a
numărat şi profesorul
timişorean dr. Victor
Neumann. „Sunt onorat
să fiu unul dintre noii
membri ai Secţiei de
istorie şi arheologie a
prestigioasei instituţii”,
ne-a transmis, „la cald”,
Victor Neumann.
Precizăm că printre personalităţi
le din România invitate să intre în AE
în anii 2018 şi 2019 se află profesorii
Mircea Dumitru, rector al Universităţii

Victor Neumann la ceremonie (al treilea din stânga)

din Bucureşti şi fost ministru al Edu
caţiei, şi Sorin Antohi, fost vicerec
tor al Central European University
din Budapesta. Invitaţia de a deveni
membru al AE i-a fost transmisă pro

fesorului Neumann de prof. dr. Sierd
Cloethingh, preşedintele Academia
Europaea.
Adăugăm şi noi felicitările noastre
şi urarea de „la mai mare”! (A.M.)

Discursul preşedintelui Reuven Rivlin la prima
Conferinţă Herzl despre sionismul contemporan
Preşedintele Reuven Rivlin a par
ticipat la prima Conferinţă Herzl des
pre sionismul contemporan, desfă
şurată în zilele de 30 şi 31 octombrie
a.c., sub egida Organizaţiei Mondiale
Sioniste. Vorbitorul a analizat realiză
rile, activitatea şi strategia sionismului
în secolul 21.
„Titlul acestei conferinţe, De la vi
ziune la realitate, rezumă foarte bine
perioada care a trecut de la publica
rea de către Theodor Herzl a lucrărilor

«Statul evreu» şi «Ţara veche-nouă»”,
a arătat preşedintele Israelului. „A fost
o viziune măreaţă, dar sobră pe care
mişcarea sionistă a transformat-o în
realitatea în care trăim şi muncim as
tăzi şi pe care trebuie să o adaptăm
pentru generaţiile viitoare ale poporu
lui evreu. Promisiunile făcute evreilor
de a li se acorda drepturi individuale,
egalitate în faţa legii au fost încălca
te, iar pentru Herzl statul de drept şi
suveranitatea evreilor erau sinonime.

Festivalul Internaţional
„Mihail Sebastian”, ediţia a VII-a

suportabil. Aş fi
contat pe priete
nia lui ca să pot reveni”.
Dr. Zamfir Bălan a făcut o intere
santă analiză a felului în care apare
(Urmare din pag. 7)

Claudia Motea şi Lucian Sabados

noţiunea de timp la Mihail Sebastian.
Această idee nu apare explicit, dar
este importantă în texte ca „Steaua
fără nume”, dar şi în „Jocul de-a va
canţa”, unde prin oprirea ceasurilor,
închiderea radioului şi neprimirea scri
sorilor se încearcă oprirea timpului. În
„Ultima oră”, rubrica „Diverse” este o
mulţime vidă, un netimp care se um
ple prin consemnarea evenimentelor.
Din cauza percepţiei timpului şi a vieţii
ca fiind ternă, Sebastian şi eroii săi se
refugiază în lumea viselor.

Spectacole surprinzătoare
prin originalitate
Trei spectacole originale au înche
iat această zi. „Poeţi evrei în ritmuri
de sonet” au adus în faţa spectatori
lor de la Sala Studio a Teatrului „Ma

ria Filotti” rezultatul unei munci asi
due de selecţie, descoperire, punere
pe muzică şi interpretare, realizate
de Florian Chelu Madeva (compozi
tor) şi Alexandrina Chelu (interpre
tă), ambii de la Comunitatea Evreilor
din Oradea. Spectacolul de poezie
şi muzică „Te-ai gândit vreodat?” a
dat posibilitatea de a-l cunoaşte de
Lucian Sabados, directorul Teatrului
„Maria Filotti”, în ipostaza de pianist
de jazz şi de creator al muzicii care a
acompaniat spectacolul de poezie a
cărui autoare şi interpretă a fost actri
ţa Claudia Motea. De asemenea, pu
blicul a putut vedea o nouă punere în
scenă a „Stelei fără nume”, de Mihail
Sebastian, în interpretarea actorilor
de la Teatrul Municipal „Bacovia” din
Bacău.

Principiul egalităţii în faţa legii este re
alizarea deplină şi completă a suvera
nităţii poporului evreu”, a subliniat vor
bitorul, precizând că „în Statul Evreu,
toţi sunt egali în faţa legii – evrei şi
arabi, bărbaţi şi femei, bogaţi şi să
raci. O realitate unde decidem pentru
noi, aşa cum vrem noi, pentru bine
le nostru…este o comoară imensă şi
rară de care foarte puţini evrei de-a
lungul generaţiilor au avut posibilita
tea să se bucure. Crearea Statului Is
rael a fost o decizie justă, un răspuns
la nedreptăţile neîntrerupte împotriva
noastră şi noi avem obligaţia să o pă
zim”, a afirmat preşedintele.
El a arătat că, deşi Herzl avea o
gândire seculară şi viziunea lui des
pre noul cămin al evreilor a fost una
liberală şi seculară, el a recunoscut
importanţa ataşamentului religios faţă
de Israel pentru viitorul sionismului.
Alături de statul modern, Herzl şi-a
imaginat o prezenţă publică semnifi
cativă şi centrală pentru tradiţia şi cre
dinţa iudaice. Amintind despre contro
versele publice actuale dintre religie şi
stat, Rivlin a spus că se poate învăţa
mult de la Herzl în ceea ce priveşte
echilibrul dintre respectul tradiţiei şi
principiile statului modern. Rolul lide
rilor nu este de a divide şi a exclude
aceste segmente diferite ale societă
ţii, ci de a arăta cum să se păstreze
contractul social, spiritul esenţial al
statului sionist, un stat evreu şi demo
cratic, ambele în acelaşi timp”, a sub
liniat Reuven Rivlin. (E.G.)
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BBR – o activitate
fructuoasă
în 2019

Adunarea Generală a B’nai B’rith
România din luna octombrie şi-a pro
pus să prezinte membrilor organiza
ţiei momentele cele mai importante
ale activităţii din anul 2019. Deşi mai
sunt câteva săptămâni până la sfârşi
tul anului, când membrii BBR se vor
întâlni la „Revelionul BBR”, Adunarea
a fost un bun prilej de a evoca efortu
rile unui an cu succese. Astfel, Jose
Iacobescu, preşedintele BBR, a pre
zentat o serie de realizări, pe primul
loc aflându-se ultima ediţie a „Podu
rilor Toleranţei”, devenită de-acum o
tradiţie de câţiva ani. Pentru a ilustra
şi de această dată succesul manifes
tării, preşedintele a citit scrisoarea pri
mită de la Laczikó Enikö, secretar de
stat la Departamentul pentru Relaţii
Interetnice, care a felicitat organizaţia
şi şi-a exprimat bucuria că a putut să
participe la eveniment.
Pe lângă acest succes remarca
bil, preşedintele BBR a adus în faţa
Adunării şi unele neajunsuri, care
frământă de multă vreme Consiliul
Director şi pentru care a cerut opinia
participanţilor şi unele sugestii. Este
vorba de absenteismul care se con
stată la adunările generale, atât din
partea celor vârstnici dar, din păcate,
şi a celor tineri care, încetul cu înce
tul, ar trebui să ia locul „generaţiei de
aur”. În pofida acestor dificultăţi, pre
şedintele a propus prelungirea cu doi
ani a mandatului Consiliului Director,
care are mai multe proiecte în curs de
desfăşurare.
Jose Iacobescu s-a adresat celor
prezenţi pentru găsirea unei soluţii.
Răspunsul nu s-a lăsat aşteptat. În
cuvântul lor, membrii BBR au venit cu
propuneri. Astfel, Florian Solomon a
propus înlocuirea membrilor conduce
rii care nu-şi mai pot îndeplini sarcini
le. Sanda Wolf a sugerat ca dinamiza
rea membrilor care nu vin la adunări
să se facă dându-li-se diferite sarcini.
Irina Cajal Marin a cerut ca noii mem
bri să-şi prezinte activitatea de când
au fost primiţi în organizaţie. Cristian
Ezri şi Alexandra Weismann au pro
pus identificarea cauzelor pentru care
lipsesc membrii BB şi ce măsuri se
pot lua pentru remedierea situaţiei.
Deoarece preşedintele BBR a subli
niat că au loc un număr foarte mare
de acţiuni, dr. Aurel Vainer a propus
o revedere a listei activităţilor BBR şi
o prioritizare a acestora, precum şi o
reuniune a liderilor organizaţiilor evre
ieşti pentru preluarea unor acţiuni sau
colaborarea la realizarea acestora, în
concordanţă cu domeniile de activita
te ale FCER, CEB şi BBR. Preşedin
tele BBR a supus la vot propunerea
de prelungire a mandatului Consiliului
Director, care a fost adoptată, cu o ab
ţinere. (E.G.)

Anunţ din partea Claims Conference

În vara anului 2019 s-a ajuns la un acord cu Guvernul
german ce dă dreptul la pensie lunară evreilor care au fost,
în timpul războiului, în următoarele localităţi, recunoscute
ca foste ghetouri deschise: Alba Iulia, Bacău, Bârlad, Bo
toşani, Buzău, Constanţa, Craiova, Focşani, Galaţi, Hâr
lău, Iaşi, Paşcani, Piatra-Neamţ, Râmnicu Sărat, Roman,
Ştefăneşti, Târgu-Neamţ, Tecuci, Vaslui şi Târgu Mureş.
De asemenea, din ianuarie 2020, soţia/soţul în viaţă
al unei persoane decedate ce beneficia de pensie Claims
Conference este îndreptăţit/ă a primi echivalentul a nouă
luni de pensie (valabil şi pentru persoanele decedate îna
inte de 2002). Aceste două drepturi enunţate mai sus se
materializează prin intermediul Claims Conference.
În plus, recunoaşterea acestor localităţi drept ghetouri

deschise oferă posibilitatea de a primi pensie socială din
Germania. Eligibil este orice supravieţuitor al Holocaustu
lui care era într-una din aceste localităţi (sau în localităţi
recunoscute ca ghetouri în trecut) şi care a prestat o mun
că voluntară şi remunerată (indiferent de natura muncii
şi de natura şi volumul remuneraţiei (bani, alimente) dar
şi soţul/soţia în viaţă a celui ce a fost supravieţuitor şi a
decedat (dar după data de 27.06.2002) şi chiar şi moş
tenitorii (cu respectarea condiţiei ca decesul să fie după
27.06.2002).
Pentru clarificări şi sprijin în completarea formularelor,
persoanele interesate care au domiciliul în Bucureşti sunt
rugate să se adreseze d-nei Simona Feder, telefon: 021
315 50 90.
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JCC

ROMÂNIA

JCC
Bucureşti

Din viitorul apropiat

Duminică, 8 decembrie, ora 11:00
#Gala Voluntarilor & Spectacol
muzical – ritmul alert al vieţii cotidie
ne face ca timpul să devină din ce în
ce mai mult resursa noastră cea mai
preţioasă şi de neînlocuit. De ace
ea devine remarcabil atunci când, în
agitaţia cotidiană, găsim un moment
pentru a ne gândi la cei din jur şi a
le oferi din timpul nostru. Puterea unei

JCC
IAŞI

Toamnă ieşeană bogată
în evenimente
Cu prilejul evenimentului naţional
„Noaptea Sinagogilor Deschise”, Si
nagoga Mare din Iaşi şi-a deschis larg
porţile pentru toţi cei interesaţi să afle
cât mai multe informaţii despre cultu
ra, religia şi tradiţia evreilor ieşeni.
Astfel, peste 100 de vizitatori au
putut sa vadă obiecte de cult specifi
ce sărbătorilor evreieşti şi să deguste
delicioase humăntaschen, matzot şi

JCC
ORADEA

Mazel Tov, supravieţuitorului
Zoltan Blum!
Am început luna octombrie în plină
sărbătoare de Roş Haşana cu bucurie
în suflet pentru un An Nou mult mai
dulce, mai bun, plin cu sănătate şi
multe realizări. S-a demonstrat încă o
dată că perioada sărbătorilor îi uneşte
mai mult pe membrii comunităţii şi ne
oferă posibilitatea să împărtăşim ide
aluri şi dorinţe comune.
Pregătirea sărbătorilor amplifică
dorinţa de participare la activităţile cu
rente, astfel că membrii generaţiei „de

JCC
Timişoara

Programe pentru copii

La JCC Timişoara au debutat cur
surile de limba ebraică pentru copii şi
de limba engleză pentru adulţi şi copii,
cursuri noi, care se bucură de succes
în rândul membrilor comunităţii. Dacă
până recent învăţarea ivritului era ac
cesibilă doar celor maturi, acum şi cei
mici se bucură de acest program. De
altfel, programele pentru copii şi pen
tru familiile lor sunt o prioritate clară
a JCC Timişoara. Activităţile în oraş,
JCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18
Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro
www.jcc.ro

ŞTIRI DESPRE

Centrele Comunitare Evreieşti
comunităţi este dată de membrii săi
şi relaţia cu aceştia şi ne mândrim
cu efortul şi timpul depuse de aceştia
pentru a dărui. Astăzi este momentul
vostru, prin care vă mulţumim!
#Hanuca 2019 la JCC – aşa cum
v-am obişnuit, Centrul Comunitar
Evreiesc vă provoacă să sărbătoriţi
Hanuca şi să vă delectaţi cu tradiţio
nalele sufganiot în mai multe rânduri:
Astfel, vă invităm la:
– Hanuca Shuk (Târgul de Hanu
ca) duminică, 15 decembrie, unde te
invităm să donezi (din timp) lucrurile
de care nu mai ai nevoie şi te aştep
tăm să cumperi la preţuri începând de

la 1 leu: obiecte electronice, decora
ţiuni, îmbrăcăminte, cărţi şi muzică,
totul asezonat cu sufganiot, vin fiert
şi atmosferă de Hanuca. Fondurile
încasate vor fi utilizate în scopuri ca
ritabile.
– Hanuca Party în Blue Lagoon
– sâmbătă, 28 decembrie, de la ora
22:00, continuând tradiţia anilor tre
cuţi, alături de muzică live, DJ şi open
bar.
– Hanuca celor mici – duminică, 29
decembrie.
#Revelion 2020 la JCC!
Planurile pentru Revelion se fac
din timp! Te invităm să ne fii alături

nu doar pe parcursul anului, dar şi la
graniţa dintre ani. Ţi-am pregătit mai
multe ocazii de a te bucura de trece
rea dintre ani, alături de prietenii tăi
din comunitate:
– Revelionul Seniorilor – duminică,
29 decembrie, de la ora 18:00.
– Party Revelion în Blue Lagoon:
dansează şi sărbătoreşte întreaga
noapte în Blue Lagoon, cu bufet, DJ,
artificii şi şampanie la miezul nopţii.
– Revelion în Stil Clasic, atmosfe
ră elegantă, locuri rezervate la masă,
formaţie live, momente vesele, tort,
artificii şi şampanie. Nu rata ocazia!
ADRIAN GUERON

vin din Israel. Directorul JCC Iaşi, Al
bert Lozneanu, a făcut un scurt istoric
al Sinagogii Mari precum şi al prezen
ţei evreilor pe meleagurile ieşene, iar
ing. Filip Petraru a făcut o interesantă
prezentare a obiectelor de cult expu
se, în contextul sărbătorilor şi tradiţii
lor evreieşti.
Evenimentul s-a încheiat cu un
concert de muzică evreiască, sus
ţinut de formaţia klezmer Nigun, so
liştii Uri Fernbac şi Albert Lozneanu,
acompaniaţi la clape de prof. dr. Au
relia Simion.
Cea de-a treia dintre marile săr
bători evreieşti de toamnă – Sucot
(Sărbătoarea Corturilor) a prilejuit
organizarea evenimentului „Sucotul
copiilor“, care a adus împreună 30 de

copii, părinţi şi bunici în Suca din cur
tea comunităţii, frumos împodobită cu
fructe, baloane şi alte ornamente.

Benjamina Ides Vladcovschi a po
vestit copiilor despre originea şi sim
bolurile acestei sărbători, care este
socotită şi Sărbătoarea Recoltei, iar

Albert Lozneanu a rostit binecuvân
tarea celor patru plante (Arbaat Ha
minim): etrog (chitra), lulav (palmier),
hadas (dafin) şi haarava (salcie), ex
plicând că mănunchiul acestora sim
bolizează unitatea în diversitate a po
porului evreu.
Simhat Tora (Bucuria Cărţii) a fost
celebrată, la Sinagoga Merarilor, de
enoriaşi din toate generaţiile. După
serviciul religios oficiat de rabinul Ye
hoshua Aharonovici, bărbaţii, cu Sulu
rile Sfinte în braţe, au ocolit de şapte
ori Bima, simbol al faptului că nu tre
buie să ne oprim niciodată din citirea
şi studiul Torei. După ceremonie, par
ticipanţii au fost serviţi cu must, mere,
nuci şi struguri.
SILVIAN SEGAL

aur” au fost prezenţi la festivităţile din
cadrul sărbătorilor tradiţionale.
De Erev Iom Kipur ne-am întrunit
pentru serviciul religios de începere
a postului, timp în care ne-am putut
ruga şi reflecta asupra greşelilor anu
lui care a trecut. Cu această ocazie,
membrii comunităţii au rostit Kadiş şi
El Male Rahamim, însoţiţi de membrii
care asigură minian-ul au mers în vizi
tă la cimitirele evreieşti din oraş şi pro
vincie, pentru ca familiile celor care nu
mai sunt printre noi să comemoreze
pe rând amintirea celor dragi.
Luna aceasta am primit numeroşi
vizitatori, printre care şi multe grupuri
de elevi, însoţiţi de profesori, pentru
a cunoaşte cultura evreilor şi religia
mozaică.
Pe 13 octombrie, generaţia tâ
nără s-a implicat cu dedicare alături

de echipa JCC Oradea în decorarea
Suca pentru pregătirea sărbătorii de
Sucot, la care au luat parte membri şi
invitaţi, bucurându-ne împreună de o
atmosferă sinagogală profundă şi de o
masă festivă cu mare veselie în Suca.
Un alt eveniment deosebit l-a con
stituit Conferinţa Internaţională cu
tema „Evreii din Europa în timpul celui
de-al II-lea Război Mondial”, moment
în care dr. Aurel Vainer şi dipl. ing. Fe
lix Koppelmann au susţinut discursuri
deosebite alături de profesorii uni
versitari Constantin Bungău, rectorul
Universităţii din Oradea, prof univ. dr.
Ioan Horga, decanul Facultăţii de Isto
rie, şi Carol Iancu, membru de onoare
al Academiei Române.
Generaţia „de aur” şi-a continuat
activităţile recreative, luând parte la
toate sărbătorile din luna aceasta.

O activitate religioasă deosebit de
importantă a constituit-o Simhat Tora,
care a fost oficiată în Sinagoga Mare
de Rit Ortodox şi a reprezentat un
eveniment fascinant pentru oaspeţii
noştri prezenţi, care aparţin de alte
culte. Sărbătorirea primirii Torei a fost
încununată cu cântece vesele şi dan
suri tradiţionale, iar copiii s-au bucurat
de obiceiul aruncatului cu bomboane,
prim-rabinul Shraya Kav făcându-le
tuturor celor prezenţi invitaţia la o cină
copioasă.
Luna aceasta am sărbătorit cu
mare încântare ziua de naştere a su
pravieţuitorului Zoltan Blum (92 ani),
cu o petrecere-surpriză venită din par
tea generaţiei „de aur”. Îi transmitem
şi pe această cale Mazel Tov, Ad 120
şi multă sănătate!
DOINA BUMBU

ieşirile la teatru sau la cinematograf,
numeroasele programe de învăţare
prin joc a tradiţiei evreieşti reprezintă
foarte bine această comunitate. Copiii
sunt prezenţi la celebrarea Şabatului
în fiecare săptămână şi este o ade
vărată plăcere să vezi cum prietenia
câştigată la comunitate se prelungeş
te şi în viaţa cotidiană.

vieţuitorii Holocaustului, care au fost
intervievaţi de descendenţii unor su
pravieţuitori (precum artistul Marcel
Iancu sau jurnalistul Gabriel Cohn),
au relatat despre câteva gesturi de
rezistenţă în anii fascismului prin artă,
prin solidaritate, prin luptă de parti
zani. De asemenea, acestea surprind
multitudinea de atitudini, sentimente,
trăiri ale celor care au trecut prin acei
ani ai groazei. Revoltă şi neputinţă,
resemnare şi încrâncenare, dispera
re şi fugă de realitate se întrevăd în
aceste mărturii.
Interviul cu medicul Alexandru Eli
as z.l. a avut loc cu puţin timp înain
te de plecarea sa din rândul celor vii.
Afirmaţiile sale nu subliniau propria

dăruire şi curajul din anii adolescen
ţei, ci se refereau la acei colegi de su
ferinţă care au fost executaţi, în anii
tinereţii, pentru că au avut o activitate
antifascistă. Domnia Sa vorbea des
pre nevoia ca sacrificiul acestora să
nu fie vreodată dat uitării. Pelicula
este realizată cu mare sensibilitate,
alăturând imaginilor o coloană sonoră
foarte sugestivă. Filmul se încheie cu
referinţe la lumea contemporană, un
final pe care unii l-au considerat inutil
sau poate nu foarte potrivit. Filmul a
suscitat multe discuţii, moderate cu
talent de autoarea peliculei, în timp ce
publicul şi-a spus cu sinceritate păre
rea.
LUCIANA FRIEDMANN

Dezbateri aprinse pe marginea
unui film
Prezentarea filmului „Gesturi de
rezistenţă”, realizat de Olga Ştefan,
de profesie curator de artă în Elveţia,
a fost o surpriză foarte plăcută pen
tru comunitatea timişoreană. Supra
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„Holocaustul prin gloanţe”

de acum vizează identifi
carea locurilor nemarcate
ale gropilor comune de la
Gura Căinari – Mărculeşti,
din Republica Moldova,
mergând pe urmele unei
cercetări începute în 2013
cu Elisabeth Ungureanu, de
la INSHR „Elie Wiesel”. Ei
urmăreau atunci masacrele
din Sculeni şi Gura Căinari
– Mărculeşti, comise de Re
gimentul 6 Vânători, impli
Aspect din timpul dezbaterii de la CSIER cat şi în masacrul din iunie
1941 de la Stânca Rozno
La 7 noiembrie 2019, la sediul
vanu, de lângă Iaşi, şi, cel
CSIER „Wilhelm Filderman” a avut mai probabil, în masacrul din pădurea
loc o dezbatere cu tema „Cercetări de Vulturi, comuna Popricani, ale cărui
teren în domeniul istoriei Holocaustu urme au fost găsite în 2010. În iulie
lui în Republica Moldova şi Ucraina”, 1941, la Gura Căinari au fost ucişi de
urmată de vizionarea filmului „Holoca militarii români câteva sute de evrei
ustul prin gloanţe”, realizat de Adrian din târgul Mărculeşti, o localitate cu
Cioflâncă, directorul CSIER-WF, şi lungă tradiţie evreiască. Cu ajutorul
jurnalista Teodora Drăgoi, de la TVR.
martorilor, au fost identificate locurile
Esenţa întâlnirilor de la CSIER, a trei gropi comune, nici una marcată
după cum a subliniat Adrian Cioflân sau deschisă până în prezent: prima,
că, este verificarea, cu ochii altor spe în curtea unei familii; a doua, pe locul
cialişti, a rezultatelor cercetării înainte unei culturi agricole; a treia, pe islazul
ca acestea să fie publicate. Proiectul satului. De atunci, au murit 9 martori.
Adrian Cioflâncă şi Teodora Drăgoi au
mai găsit în viaţă unul singur: pe Coz
ma Chelban, martor la masacrul de la
Gura Căinari – Mărculeşti.
„Holocaustul prin gloanţe” este o
formulă folosită deja în istoriografia
occidentală, prin referire la cei aproxi
mativ un milion de evrei din România
Pe 11 septembrie 1890 a avut loc ucişi înainte de Auschwitz prin ardere,
la Botoşani un congres al studenţilor înfometare, împuşcare, pogromuri,
români, cu ocazia dezvelirii bustului deportări. Dincolo de Prut, desco
poetului naţional Mihai Eminescu. perim că există o groapă comună
Studenţii evrei au fost excluşi de la nemarcată în fiecare localitate sau
acest congres. Studenţii socialişti ro comună. De fapt, s-au petrecut mai
mâni, aflaţi în sală, au înaintat o mo multe crime decât a consemnat Comi
ţiune prin care se cerea admiterea sia Wiesel la acea dată. Există nume

Pogromul
de la Botoşani

– 12 septembrie 1890

evreilor la următoarele congrese. Mo
ţiunea a stârnit revolta congresiştilor
şi a declanşat o încăierare între cele
două tabere. A urmat apoi deja tipica
manifestaţie de stradă, care s-a lăsat
cu spargeri de geamuri, profanarea
sinagogilor şi maltratarea evreilor.
Evreii sărbătoreau atunci ajunul de
Iom Kipur.
La Botoşani se respira un aer anti
semit şi din cauza vecinătăţii cu Iaşiul,
oraş universitar care era cunoscut
drept centrul antisemitismului intelec
tual din România. De asemenea, Bo
toşani era unul dintre oraşele cu cea
mai mare pondere a populaţiei evre
ieşti, alături de Iaşi, Dorohoi, Neamţ,
Bucureşti. Simbolul oraşului, poetul
Mihai Eminescu, a fost perceput ca
un inamic al evreilor.
220 de studenţi bucureşteni au
plecat spre Botoşani, vineri 7 septem
brie, din Gara de Nord, într-o mare ve
selie, acompaniată de muzică milita
ră. În Gara din Focşani au fost întâm
pinaţi cu fanfare, care intonau muzica
Regimentului 10 Dorobanţi.
Pe 11 septembrie, în prezenţa stu
denţilor, autorităţilor, a delegaţilor pre
sei şi a unui public numeros, în piaţa
Marchian a fost dezvelit bustul poetu
lui Mihai Eminescu. S-au ţinut discur
suri, iar seara a avut loc un banchet
oferit de notabilităţi, care coincidea
cu ajunul serbării zilei de Iom Kipur la
evrei.
Înaintea ultimei şedinţe a congre
sului s-a adus propunerea, semnată
de 150 de studenţi, ca studenţii evrei
să fie primiţi la congres. Dezbaterea
s-a amânat pentru a doua zi. Pe 12
septembrie, şedinţa s-a deschis mai
târziu decât fusese anunţată. Era pre

MARIA MĂDĂLINA IRIMIA
(Continuare în pag. 28)
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Din activităţile de cercetare ale

roase ordine de „curăţare a terenu
lui”, care probează faptele. Riscăm
să nu ştim ce s-a întâmplat, nu din
lipsa informaţiilor, ci din abundenţa Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România
lor, a arătat vorbitorul. El i-a mulţumit
Teodorei Drăgoi pentru capacitatea să îi întâlnească pe cei care au dat
de a selecta şi a sintetiza informaţiile mărturie, la Gura Căinari şi la Odes
în cadrul documentarului. În plus, vizi sa. Vorbitoarea şi-a exprimat speran
ta la Odessa, care a îmbogăţit rezul ţa că mesajul cunoaşterii istoriei va
tatele cercetării despre masacrul din ajunge la cât mai mulţi oameni, mai
oraşul ucrainean, a produs efecte în ales la generaţia tânără.
În film au fost intervievaţi cei care,
rândurile comunităţii evreieşti locale,
dar şi efecte diplomatice. Au benefici prin studiu sau experienţă personală,
at de sprijinul Ministerului de Externe puteau vorbi despre subiectul masa
şi al consulului general al României la crelor din Republica Moldova şi de la
Odessa, dr. Emil Rapcea, ducând la Odessa: martorul Cozma Chelban,
un dialog cu Odessa, cu numeroase Maria Furdui, directoarea Bibliotecii
valenţe (academice, politice, memori „V. Alecsandri” din Teleneşti, Aurelia
Dobjanschi, directoare adjunctă în
ale), a conchis Adrian Cioflâncă.
Prezent la eveniment, Borislav cadrul aceleiaşi instituţii, Dumitru Liş
Velimirovici, coordonatorul secţiei nic, istoric din Gura Căinari, dr. Petru
„Alte minorităţi” din cadrul Societăţii Negură, sociolog, prof. univ. dr. Ser
Române de Televiziune, care a pro giu Musteaţă, de la Universitatea Pe
dus acest film, a arătat că s-a luat dagogică de Stat „Ion Creangă”, Noie
decizia de a finanţa un astfel de de Rotaru, istoric amator, Ludmila Anato
mers pentru că misiunea instituţiei lievna Timcenko şi Roman Schwartz
pe care o reprezintă este să prezinte man, supravieţuitori ai masacrului de
adevărul, oricât de inconfortabil ar fi la Odessa, Pavel Kozlenko, directorul
acesta. El a subliniat importanţa de Muzeului Holocaustului de la Odessa,
plasării pe teren a cercetătorilor şi consulul Emil Rapcea.
Discuţiile au reliefat colaborarea
a valorificării declaraţiilor martorilor
care mai sunt în viaţă. „Oamenilor reuşită dintre un istoric şi un speci
care au murit atunci nu le putem lua alist în televiziune, care a dus la un
suferinţele. Dar noi trebuie să atra documentar valoros. Totodată, a fost
gem atenţia asupra a ceea ce s-a în dezvoltat subiectul Holocaustului din
tâmplat. Mărturia acelor oameni sunt România. Din partea FCER-CM a fost
reperele pe o cale a neuitării acelor prezent ing. Paul Schwartz, preşedin
tragice evenimente. Primul pas ca să tele CEB, care a subliniat importan
ţa căutării adevărului istoric („Ceea
nu se uite este să nu le uităm.”
Pentru Teodora Drăgoi, acesta ce faceţi dvs. este foarte important
a fost primul film documentar, deloc pentru a afla ce se întâmplă când de
uşor de realizat, dat fiind că la şcoală clanşezi un rău.”) şi a conştientizării
şi la facultate nu a studiat această tra urmărilor pe care le-ar fi putut avea
gică pagină de istorie. A fost curioasă Holocaustul.
CLAUDIA BOSOI
să afle ce s-a întâmplat şi emoţionată

„Regele” reportajului interbelic şi regalitatea

În contextul emoţiei publice generate de reînhuma lui Mihai. Fotografiile lui Berman documentează copilăria
rea Reginei-Mamă Elena (20 aprilie 1896 – 28 noiembrie Regelui Mihai, dar au şi o anume tandreţe, mereu. Era un
1982) în pământ românesc (Curtea de Argeş, 19 octombrie fotograf care iubea copiii (avea la rândul lui doi copii mici
2019), s-a vorbit mult despre personalitatea ei luminoasă în acel moment) şi era sensibil la orice fel de suferinţă, fie
şi faptele sale, care au dus la acordarea titlului de Drept în că era vorba de copiii din mahalale îndepărtate sau de un
tre Popoare de către Yad Vashem (Israel). Multe fotografii copil care părea că are totul.
În urmă cu 11 ani o cunoşteam pe Lili Urseanu (Ber
au fost descoperite şi redescoperite, în special legate de
copilăria Regelui Mihai, dezvăluind o relaţie specială între man), fiica fotografului Iosef Berman (1890-1941). Vizita a
fost aproape o experienţă cinematografică, ca o intrare pe
mamă şi singurul său copil.
Deşi există un nou interes despre această parte din viu în documentarul făcut de Alexandru Solomon (Omul cu
o mie de ochi, 2001). Camera ei era un
istoria noastră (vezi Muzeul Naţional
decor cinematografic. În film şi în rea
de Istorie a României, Familia regală.
litate, Lili a fost povestitorul, omul care
O istorie în imagini, Târgovişte, 2009,
a readus imaginea tatălui în amintirea
sau recent, volumul de documente edi
noastră, prin fotografiile care o încon
tat de Simona Preda, Regina-Mamă
jurau în cameră şi în film, prin zecile
Elena. Mariajul şi despărţirea de Ca
de interviuri pe care le-a acordat şi
rol al II-lea, Editura Corint, 2018, sau
prin donaţiile de fotografii pe care le-a
biografia autorizată a reginei, scrisă
făcut la diferite muzee şi fundaţii. Am
de Arthur Gould Lee, Regina-Mamă
evocat atmosfera casei ei pline de fo
Elena a României, Editura Humanitas,
tografii de familie, în special ale tatălui,
2019), se vorbeşte prea puţin despre
în articolul „Moştenirea Berman”, din
Iosif Berman ca fotograf regal sau des
Realitatea Evreiască nr. 422-423, din
pre imaginile semnate „Foto Julietta”
februarie 2014.
(Adolf Klingsberg), cei doi fotografi
A povestit atunci despre dorinţa ta
evrei care au marcat lumea interbeli
Berman şi Regele Mihai
tălui de a-şi păstra colecţia de negati
că: un fotograf de reportaj şi unul de
studio de mare succes. Ambii au avut mii sau chiar zeci de ve intactă (ceea ce nu s-a realizat, mai ales după moartea
mii de clişee şi este imposibil să nu fi văzut măcar o dată acestuia), dar mai ales despre Berman omul, Berman tatăl.
În jur erau multe fotografii de familie. Chiar la intrare, o
o imagine făcută de ei.
Dincolo de virtuozitatea tehnică, observăm la Berman fotografie de dimensiune medie atrăgea atenţia, unde Ber
şi simpatia pe care i-o poartă regelui, pe care l-a văzut man, cu aparatul în mână, împingea sania Regelui Mihai,
crescând. Încă de la moartea bunicului său, Ferdinand I în vârstă de cca. 7 ani (instantaneu, fotograf necunoscut).
(18 iulie 1927), Mihai şi mama sa intră în vizorul fotografii Fiica lui a precizat că fotografia îi era foarte dragă tatălui şi
lor oficiale, uneori incomode. Numărul din România Ilustra apoi, în memoria lui, a stat tot timpul pe perete, neclintită,
tă (august/septembrie 1927), care reflectă ceremoniile de chiar şi în timpul raziilor legionare. „Numai fotografia asta
înmormântare de la Curtea de Argeş, încearcă o acoperire n-a ascuns-o mama (cea cu Regele Mihai când era mic).
a subiectului cronologic şi prin mai multe unghiuri, oferite Se mirau toţi când veneau la noi. Asta stătea în hol. Vai,
de mai mulţi fotografi (Foto Berman, Foto Tehnica, Foto cum ţii fotografia cu regele? Dar mama zice: Da? Nu ştiu.
Buzdugan şi Foto a Serviciului Geniului). Majoritatea păs Cine e copilul? (râde)... (interviu, Lili Berman, 2008).
După 1945, imaginile cu Regele Mihai sau cele făcute
trează solemnitatea momentului, cu fotografii de la distan
ţă, prin care publicul să vadă grandoarea evenimentului. Şi de Iosif Berman intră în fonduri închise, un fel de exil al
totuşi, Berman se apropie de personalităţi şi le surprinde amintirilor, din care ies doar după anii 1990. Este momen
latura umană în timpul doliului regal, în special aura pro tul reevaluării acestor imagini.
ANCA TUDORANCEA
tectoare a Reginei-Mamă Elena şi vulnerabilitatea copilu
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Interviu cu IONEL SCHLESINGER, la încheierea mandatului său de preşedinte al C.E. Arad

„Las moştenire bunul nume al Comunităţii,
pe care l-am primit şi eu”

– Aţi optat să vă retrageţi din func
ţia de preşedinte al C.E. Arad la împli
nirea vârstei de 80 de ani. Cum aţi ca
racteriza perioada în care aţi condus
comunitatea?
– A fost o perioadă de profunde
transformări în stilul şi modul meu
de viaţă, iar în viaţa comunităţii, una
de modernizare în interior şi de des
chidere spre exterior. Personal, din
manager am devenit lider, păstrând
totuşi şi fructificând cunoştinţele şi ex
perienţa de manager acumulate în 39
de ani de activitate ca inginer profe
sionist şi conducător. Acea activitate
am început-o şi am terminat-o în for
ţă: după doar trei luni de stagiatură,
am ajuns direct şef peste un atelier cu
400 de angajaţi, am continuat ca şefserviciu şi, după mulţi ani, inginer-şef
şi mai apoi director de fabrică.
Cu acest background, fără să fi
avut vreo legătură cu viaţa comuni
tară, am fost solicitat să devin preşe
dinte al Comunităţii Evreilor din Arad.
Eram proaspăt pensionar şi toc
mai decedase regretatul ing. Ştefan
Löwinger, anteriorul preşedinte. Spu
nându-mi-se că datoram un răspuns
pozitiv şi memoriei mamei mele, care
cântase în corul sinagogii, cu oareca
re reţinere, am acceptat.
– Ce schimbări au intervenit în via
ţa comunităţii?
– Primele schimbări au apărut
după ce am fost instalat în funcţie de
către FCER (abia peste cca. un an
s-au organizat alegeri). În stilul „ma
nagerial”, după consultarea mem
brilor comunităţii, am alcătuit o listă
de probleme, am stabilit o seamă de
obiective şi am fixat termene de rea
lizare. Am pretins colegilor în primul
rând o radicală schimbare de atitudi
ne în relaţiile cu membrii comunităţii,
punând accentul pe conştientizarea
faptului că suntem cu toţii în slujba
acestora. Am pretins, de asemenea,
corectitudine şi operativitate în înde
plinirea atribuţiilor de serviciu. Mi s-a
reproşat că „o comunitate nu se poate
conduce ca o fabrică”. Eu am demon
strat că se poate.
Când, în anul 2002, am fost selec
tat să particip la un program pentru
lideri comunitari, la New York, mi s-a
cerut să formulez o viziune pentru co
munitatea mea. Am scris atunci: „Va
fi o comunitate vie, implicată, cunos
cută şi recunoscută în viaţa oraşului,
cu relaţii excelente, atât cu celelalte
culte, cât şi cu organele administraţi
ei locale, în care membrii să simtă că
sunt acasă şi pe care pot conta în caz
de nevoie”. Am bucuria să pot afirma
că ceea ce am prevăzut a ajuns să fie
realitate.
Din multitudinea de schimbări şi
noutăţi aş menţiona în primul rând fap
tul că am repus în funcţiune splendida
sinagogă neologă, pe care am găsit-o
fiind folosită ca depozit. Chiar dacă
numărul redus de enoriaşi nu nece
sita un spaţiu aşa de mare, am mers
pe considerentul că atâta timp cât în
ea răsună ”Shema Israel”, sinagoga
trăieşte şi noi ne facem datoria faţă
de cei care prin sacrificiul lor au clădit
acest aşezământ. Mai departe, con
siderând că putem menţine sinagoga
vie nu doar prin activitatea de cult, ci
şi prin cea de educaţie şi cultură, am

organizat acolo nenumărate concerte,
spectacole de teatru, lansări de carte,
conferinţe. La toate evenimentele am
oferit intrare gratuită tuturor arădeni
lor, iar sinagoga a devenit cunoscută
ca gazdă a unor evenimente de bună
calitate.
Desigur, în vederea asigurării ba
zei materiale necesare desfăşurării în
bune condiţii a activităţilor comunita
re, o preocupare aparte a constituit-o
efectuarea lucrărilor de menţinere şi
îmbunătăţire a funcţionalităţii celor
lalte aşezăminte şi dotări ale comu
nităţii, ca şi dotarea cu aparatură
şi mijloace de transport. Astfel, am
transformat sala cantinei într-o sală
multifuncţională, prin dotare cu sistem
complet audio-video, dar şi cu o bima
şi un Aron Kodeş în vederea desfăşu
rării serviciului religios în perioadele
când acestea nu se desfăşoară în
sinagogă. Căminul de vârstnici a fost
dotat cu centrală termică proprie pe
gaz, camerele din cămin au fost do
tate cu grup sanitar propriu, s-a extins
grădina căminului, s-a procurat un
microbuz pentru transportul din şi în
oraş a celor greu deplasabili. În cur
tea interioară a sinagogii am construit
un grup sanitar modern. În vederea
eficientizării şi uşurării lucrărilor din
administraţie, tot personalul adminis
trativ a fost dotat cu calculatoare şi
s-au implementat programe specifice
activităţii. Toate acestea, cu contribuţii
din fonduri proprii, dar şi cu ajutor de
la FCER şi JDC.
Pentru vizibilitate, am înfiinţat
o pagină web şi avem un cont pe
Facebook. De asemenea, vreme de
cinci ani, am editat un ziar (Shalom),
la care, odată cu îmbunătăţirea conţi
nutului revistei „Realitatea Evreiască”,
am renunţat.
– Au existat câteva momente me
morabile în perioada preşedinţiei dvs:
împlinirea a 180 de ani de la inaugu
rarea Sinagogii Neologe sau Zilele
aniversare ale comunităţii, la împlini
rea celor 300 de ani de la stabilirea
primilor evrei la Arad. Ce au însemnat
ele pentru evreii din Arad?
– Deşi m-am străduit ca toate eve
nimentele pe care le organizăm să fie
de bună calitate, au existat într-ade
văr unele deosebite, de mare amploa
re şi mare răsunet, atât în ţară cât şi în
străinătate. Aş evidenţia doar câteva
dintre acestea. Conferinţa Consiliului
Internaţional al Creştinilor şi Evreilor,
prima şi, din păcate, singura ţinută în
România, cu participarea delegaţilor
din nouă ţări europene şi din Israel,
cu prezenţa a doi foşti ambasadori ai
României în Israel, a reprezentanţilor
tuturor cultelor religioase (inclusiv un
splendid mesaj de încurajare din par
tea Preafericitului Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române), a pri
marului Aradului, a rectorilor univer
sităţilor arădene.
A urmat un eveniment omagial
destinat memoriei Reginei-Mamă Ele
na, care a primit medalia „Drept între
Popoare” pentru salvarea a numeroşi
evrei în perioada Holocaustului. Au
participat atunci Majestăţile lor Rege
le Mihai şi Regina Ana. A fost singura
dată când MS Regele Mihai a intrat
într-o sinagogă în România. A fost în
tâmpinat cu Imnul Regal, interpretat

de corul de copii al Liceului de Artă,
iar după prezentarea vieţii şi acţiuni
lor Reginei-Mamă, a urmat un concert
extraordinar susţinut de prim-canto
rul Stadt Tempel din Viena, Shmuel
Barzilai, şi un recital oferit de marea
noastră actriţă Maia Morgenstern.
Apoi, aş aminti aprinderea Hanu
chiei şi concert al Klezmer în splendi
da sală a Palatului Cultural din Arad.
Prima ocazie când Hanuchia a fost
dusă în afara sinagogii! Aproape 450
de arădeni au participat la acest eve
niment, la terminarea căruia fiecare a
primit o caserolă cu gogoşile tradiţio
nale.
Serbarea împlinirii a 180 de ani
de la inaugurarea Sinagogii Ortodoxe
a constat dintr-un şir de evenimente
desfăşurate în două zile, cu conferin
ţe, proiecţii de filme, concerte, expo
ziţii, concurs internaţional de şah în
memoria şahiştilor evrei arădeni. Au
fost prezenţi ambasadorul Statului Is
rael şi, desigur, reprezentanţii cultelor
religioase şi ai organelor administraţi
ei de stat.
Evenimentul destinat marcării a
300 de ani de viaţă evreiască la Arad,
care a necesitat o pregătire de un
an de zile, a ocazionat o întâlnire de
suflet a foştilor şi actualilor arădeni.
Programul, desfăşurat pe parcursul
a trei zile, a fost plin de evenimente
cu mare încărcătură emoţională, cei
mai impresionaţi fiind cei 98 de foşti
arădeni veniţi din toate colţurile lumii.
De menţionat că impresionantul buget
alocat evenimentului a fost compus
din contribuţia Consiliului Judeţean
Arad, a Primăriei Arad, a FCER, a
JDC şi, desigur, din fonduri proprii.
– Succesele comunităţii s-au da
torat excelentelor relaţii cu autorităţile
locale, cu diferitele culte, cu reprezen
tanţi ai minorităţilor, cu Casa Regală.
– La Arad fiind cunoscută şi recu
noscută contribuţia esenţială a comu
nităţii evreieşti la dezvoltarea pe mul
te planuri a oraşului, m-am interesat
cu ce poate continua comunitatea
să sprijine nevoile urbei. Pe parcur
sul anilor, au fost multe ocazii în care
am putut fi de folos, după cum au
fost altele în care am fost noi ajutaţi
de Primărie şi de Consiliul Judeţean.
Personal, am fost inclus în boardul municipiului, un organ consultativ
constituit la iniţiativa primarului, menit
să contribuie cu idei la programele în
curs de elaborare.
Relaţiile cu celelalte culte religioa
se au depăşit de mult faza protocola
ră, între noi fiind statornicite relaţii de
adevărată frăţietate. Întâlnirile noastre
sunt întotdeauna prilej de discuţii pri
eteneşti şi schimb de opinii valoroase
pe teme de interes reciproc. Acelaşi
lucru se poate spune şi în relaţiile cu
organizaţiile minorităţilor, cu care am
avut o serie de acţiuni comune.
Relaţiile cu Casa Regală au debu
tat cu vizita efectuată în Elveţia, unde
am fost primit în audienţă. În calitate
de (pe atunci) membru al Comite
tului Director al FCER, am transmis
Majestăţii Sale mulţumirile evreilor
români pentru tot ce a făcut Casa Re
gală în perioada Holocaustului pen
tru salvarea evreilor aflaţi în pericol.
Aici s-a născut şi ideea de a organiza
evenimentul sus-amintit în memoria

Reginei-Mamă: Majestatea Sa mi-a
arătat cu atâta mândrie medalia şi di
ploma primite de Regina-Mamă Elena
de la Yad Vashem, încât am realizat
că recunoaşterea meritelor mamei
Sale este pentru El un prilej de bu
curie. Fiind şi pentru noi o datorie de
suflet, am îndrăznit să-i propun să ne
onoreze cu o vizită la sinagogă, prilej
care să fie destinat cinstirii memoriei
Reginei-Mamă. După realizarea eve
nimentului, timp de câţiva ani, când
Regele venea iarna la Castelul Săvâr
şin, am avut onoarea să fiu primit în
audienţă. Cu ocazia unei asemenea
audienţe, preşedintele FCER, dr. Au
rel Vainer, a decernat Majestăţii Sale
medalia „Prieten al Comunităţii Evrei
lor din România”.
– Una dintre preocupările dvs. a
fost combaterea antisemitismului şi
păstrarea vie a memoriei Holocaustu
lui. Ce acţiuni aţi organizat în această
direcţie?
– Acţiunile mele pe acest subiect
au pornit de la concepţia că noi nu
avem a ne război cu antisemiţii care
se manifestă ca atare. Aceasta e da
toria fraţilor noştri creştini, respectiv,
în cazuri grave, a organelor abilitate
ale statului. Noi trebuie să combatem
fenomenul, şi nu folosind termenul
„contra”, ci pe cel „pentru”: să acţio
năm pentru cunoaştere, pentru apro
piere, pentru acceptarea diversităţii
ca factor al progresului. În acţiuni con
crete, m-am bazat pe trei piloni: sis
temul educaţional, bisericile şi socie
tatea civilă. În colaborare cu Inspec
toratul Şcolar am organizat vizite ale
unor clase de elevi la sinagogă, unde
le-am vorbit despre evrei şi unde am
provocat discuţii care au fost foarte
interesante. La rândul meu, am fost
invitat la diverse şcoli (chiar şi la Se
minarul Teologic) spre a ţine prelegeri
şi a susţine discuţii cu elevii. Împre
ună cu Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” am înfiinţat Centrul de Studii
Iudaice, aflat în clădirea noastră şi
care recent a primit numele de „Acad.
Nicolae Cajal”. În acest centru au loc
multe conferinţe destinate cunoaşterii
istoriei poporului evreu, a comunităţii
din Arad, a perioadei Holocaustului,
la care participă cadre universitare şi
studenţi. Avem colaborări cu Muzeul
Judeţean care, la rândul său, organi
zează colocvii destinate memoriei vic
timelor Holocaustului. Asemenea ma
nifestări s-au organizat şi la Consiliul
Judeţean. De asemenea, televiziunea
locală transmite integral evenimentele
comemorative anuale organizate de
noi, şi deseori un interviu cu subsem
natul.
Nu pot să închei fără a reaminti o
mare dezamăgire: la conferinţa Con
siliului Internaţional al Creştinilor şi
Evreilor, despre care am vorbit mai
sus, în unanimitate, cu entuziasm,
participanţii din partea celorlalte culte
religioase au agreat ideea de a crea
şi în România o filială a acestei or
ganizaţii. Singurul care şi-a exprimat
reţinerea a fost tânărul rabin din Bu
cureşti, convertit la iudaism...
A consemnat EVA GALAMBOS
(Continuare în pag. 28)
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Cât de grea e „greaua moştenire”

Pare a nu fi nimic nou sub soare. Guver
nele de dinainte de ’89 s-au plâns de „greaua
moştenire” lăsată de conducerea bughezo-moşierească,
cele din ultimii 30 de ani, de ceea ce primise fiecare de
la predecesorul său. Azi auzim acelaşi referen şi între
barea firească este de ce am crede acum spusele noilor
locatari de la Palatul Victoria mai mult decât pe cele ale
PSD-ului despre Cabinetul Cioloş.
Viorica Dăncilă ne îndeamnă să nu credem nimic,
pentru că PNL-iştii „vor să îşi ascundă neputinţa, vor să
ascundă faptul că nu au soluţii”. Pe de altă parte, Ludovic
Orban şi Florin Cîţu ne spun că „gaura de la buget este
de circa 21 de miliarde de lei” şi că deficitul pe 2019 va
depăşi 4%. Şi noi de unde să ştim al cui e porumbul, cum
ar fi zis Amza Pellea?
De această dată, un motiv de a crede avertismentele
guvernamentale este că bugetul pe anul în curs a fost
croit pe baze „cosmetice”, pe care le semnalam la aceas
tă rubrică încă din februarie 2019, când afirmam că bu
getul, denumit de PSD „un pariu cu românii”, era bazat
pe o creştere economică de 5,5%, mult peste estimări
le FMI şi Băncii Mondiale (care prognozau o rată între
3-4%), pe o inflaţie mai mică decât era deja în realitate
(2,8%, faţă de 3,3%) şi pe un curs de schimb de 4,67 lei/
euro (atunci, 4,73 lei/euro, acum, 4,78 lei/euro), cifre fără
nici o legătură cu realitatea, alese doar ca să dea rezulta
tul dorit atât la venituri, cât şi la cheltuieli, deci şi la deficit!
Era, deci, previzibil că pariul va fi pierdut, deşi încă mai
pot exista dubii dacă au pierdut Teodorovici, Vâlcov &
Co, autorii bugetului, sau mai de grabă românii, prezen
taţi până acum drept marii câştigători ai rămăşagului pus
pe propria lor bunăstare!
Un alt motiv pentru care se pare că acum moştenirea
este cu adevărat greu de suportat este că toţi indicatorii
economici arată la unison (conform Eurostat şi INS) o
înrăutăţire a stării economiei: creşterea economică s-a
încetinit la 3,2%, faţă de 4,4% în 2018, în aceeaşi peri
oadă; deşi inflaţia s-a temperat uşor, ajungând la 3,4% în
octombrie şi la 3,8% pe an, ea rămâne cea mai mare din
UE şi mult peste cei 2,8% prognozaţi în bugetul fostului
Guvern. Producţia industrială s-a diminuat cu 0,9% în pri
mele nouă luni, leul a atins cel mai scăzut nivel din istorie
(4,76 lei/euro), investiţiile străine au fost cu 6,26% mai
mici în perioada ianuarie-septembrie faţă de anul trecut,
coşul minim necesar pentru întreţinerea unei familii cu
doi copii e mai scump cu 2,8% faţă de 2018. Cât despre
creşterea nivelului de trai, România a mai pierdut un loc
în clasamentul privind calitatea vieţii în 149 de ţări, fiind
depăşită de toate statele membre UE, chiar şi de Bulga
ria.
Greaua moştenire este acum mai grea, dar ea apasă
întotdeauna pe umerii poporului, nu pe cei ai guvernelor,

care vin, fac un pariu cu noi, îl pierd şi pleacă. Şi, even
tual, revin...
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Peste 450 de rachete au căzut
peste Israel în 55 de ore

Timp de trei zile, Israelul s-a aflat sub un tir intens de
rachete trase din Fâşia Gaza de Jihadul Islamic Pales
tinian (JIP), care a dorit ca astfel să răzbune uciderea
liderului său Baha Abu al-Ata, unul dintre cei mai activi şi
periculoşi terorişti aflaţi pe teritoriul Fâşiei Gaza. Diferen
ţa dintre acţiunile JIP şi cele ale armatei israeliene, care
l-au eliminat pe terorist, a fost clarificată de premierul
Netanyahu, care explicat în Knesset că „soldaţii, coman
danţii IDF şi guvernul care îi trimite la luptă respectă le
gile războiului”, în timp ce teroriştii vizează civilii din ora
şe ca Ashkelon, Beersheba, Segev Shalom şi altele. De
altfel, surse palestiniene au recunoscut pentru cotidianul
Times of Israel că din cele 34 de victime din Gaza, 25
erau terorişti. De partea israeliană, 90% dintre rachetele
care se îndreptau spre zonele locuite au fost interceptate
de sistemul Iron Dome.
Ambasadorul Israelului la Bucureşti a scris pe Face
book că autorităţile de la Ierusalim nu îşi doresc „o agra
vare a situaţiei”, dar că vor face tot ce pot pentru a prote
ja şi apăra cetăţenii atacaţi de teroriştii palestinieni.
Premierul Netanyahu a subliniat că guvernul de la Ie
rusalim nu şi-a asumat nici o obligaţie prin Acordul de
încetare a focului, care oricum nu a oprit integral tirurile
din Gaza, aşa că pericolul escaladării violenţei nu a tre
cut. În schimb, au apărut noi confirmări, inclusiv din surse
internaţionale, că Iranul a fost cel care a făcut posibil tirul
cu rachete împotriva oraşelor israeliene.
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BERD: Europa Centrală trebuie
să revină pe calea reformelor

Principalele ţări din Europa Centrală (Polonia, Cehia
şi Ungaria) riscă să piardă avantajele economice câşti
gate dacă nu revin pe calea reformelor, a avertizat recent
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
Uneori, reformele au fost dureroase, dar au adus o dez
voltare rapidă, care acum încetineşte. „Sursele dezvoltă
rii iniţiale nu mai sunt suficiente pentru o creştere rapidă,
o dată ce a fost atins un nivel mediu de dezvoltare”, spun
oficialii BERD.
Ei avertizează că şi zona Balcanilor de Vest va cu
noaşte o creştere mai lentă în 2020, ritmul fiind antici
pat să scadă în Europa de Est de la 3,3% la 3%. Pentru
România, prognoza făcută în noiembrie 2019 de BERD
indică o creştere anuală de 4% pentru anul acesta şi de
3,2% pentru 2020.
ALX. MARINESCU

Jurnalişti evrei de acum un secol

Acum un secol se puneau bazele
unei uniuni profesionale a jurnaliş
tilor din România, printre membrii
fondatori numărându-se jurnalişti
evrei precum Samson Abramovici,
Clement Blumenfeld, Brunea Fox şi
alţii.
Fără a face o radiografie exhaus
tivă a aportului acestora la edifica
rea fundamentului jurnalismului ro
mânesc de acum un secol, relevăm
doar câteva elemente definitorii pen
tru demersul lor de atunci.
Una din întâmplările care a gene
rat un adevărat fenomen şi care nu
a trecut neobservată de doi ziarişti
cunoscuţi în epocă, Samson Abra
movici şi Brunea Fox, a fost „cazul
Petrache Lupu şi minunea de la Ma
glavit”. Cei doi ziarişti călătoreau cu
trenul spre Băile Olăneşti şi au auzit,
în compartiment, de la un preot de
ţară din comuna Maglavit, povestea
unui cioban care pretindea că-l vă
zuse pe Dumnezeu. Ziariştii au intuit
imediat că va fi un reportaj de sen
zaţie şi au plecat urgent la Maglavit,
descriind atmosfera drumului „de ju
mătate de oră cu automobilul” până
acolo astfel: „Toate satele prin care
am trecut erau în fierbere. Sătenii au
uitat de munca câmpului şi de neca

zurile secetei ca să discute, opriţi în
mijlocul drumului, minunea”. (Histo
ria, nr. 103, iulie 2010).
Găsim pe Internet o evaluare a
„evenimentului”, potrivit căreia „s-ar
părea că între anii 1935 şi 1938
au trecut pe la Maglavit în jur de
2.000.000 de oameni. Isteria era
generală. Pelerinii vin din toate
colţurile ţării, întrebuinţând toate
mijloacele de locomoţie. Se organi
zează trenuri speciale. Sunt oameni
care vin pe jos de la mari depărtări,
considerând drumul istovitor ca o
ispăşire a păcatelor. La 14 septem
brie 1935, însuşi Episcopul Vartolo
meu al Râmnicului a venit să se roa
ge la locul vedeniilor din Maglavit.
De-a lungul şoselei, câteva zeci de
mii de oameni se închinau, înşiraţi
pe două rânduri. S-a speculat că la
acea slujbă ar fi fost cam 100.000
de credincioşi.
Intră pe fir Episcopul Vartolomeu
Stănescu (are iniţiativa fondării unei
bănci de scont cu banii ce, zilnic, se
adunau de la credincioşi) şi, într-un
final, însuşi Regele Carol al II-lea.
Bani sunt puşi în saci, cântăriţi şi
duşi cu căruţele la gară, fără a fi nu
măraţi în prelabil.
***

Unul dintre condeiele redutabile
ale presei din Sărindar avea pseudo
nimul „Scrutător”. Pe la mijlocul de
ceniului trei fusese angajat ca redac
tor politic la „Adevărul” şi devenise
repede o voce respectată în presă.
Era doctorul în medicină şi licenţiatul
în drept Clement Blumenfeld, origi
nar din Botoşani. Deşi era apreciat
ca bun analist şi având un condei
plin de nerv, un coleg de breaslă
nu i-a trecut cu vederea o formula
re la adresa unei oficialităţi, despre
care a spus că trebuie „să pleacă”
(sic !).
Ca o concluzie la această „pri
vire din avion” asupra jurnaliştilor
evrei din România de acum un se
col, trebuie spus că activitatea lor
profesională a beneficiat din plin de
pregătirea lor remarcabilă în diferite
domenii. Şi mai trebuie spus ceva:
probabil că activitatea lor jurnalistică
era o activitate ce înclina mai mult
spre hobby şi nu avea ca obiectiv
în principal „propăşirea financiară“.
De aici şi pasiunea cu care se impli
cau în demersul lor jurnalistic, servit
admirabil de cultura lor exemplară.
Ceea ce la mulţi dintre jurnaliştii de
azi…
IOAN IACOB
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Idişul sau
ebraica?
A fost subiectul şezătorii culturale
organizate de tineretul UER din cartie
rul Moşilor. Conferinţa „Care este ade
vărata limbă a poporului evreu” a fost
ţinută de dr. I. Weisberg în februarie
1935. Şezătoarea a fost deschisă de
preşedintele Secţiunii din Calea Moşi
lor, dr. Berkovici, care a rostit cuvântul
introductiv, subliniind calităţile conferen
ţiarului. A adresat apoi un călduros apel
participanţilor, chemându-i să militeze în
rândurile UER, singura organizaţie poli
tică a evreilor, care, în decursul anilor,
a ştiut să obţină revendicările evreimii
române şi care şi „azi, ca şi în trecut,
stă la postul de veghe pentru apărarea
drepturilor lor”.
I. Gherman, secretarul Secţiei, a
vorbit despre personalitatea lui I. Sanie
levici. Născut la Botoşani, în 1880, Sa
nielevici a primit o educaţie evreiască,
, dedicându-şi viaţa activităţii obşteşti.
Alegătorii din Chişinău
l-au trimis de câteva ori în
parlament. A apărat nevo
ile evreimii basarabene.
Moartea l-a răpit la vârsta
de 55 de ani. După aceste
comunicări introductive, a luat cuvântul
conferenţiarul, arătând că răspunsul
la întrebarea care este limba poporu
lui evreu este simplu: atât idişul, cât şi
ebraica. Limba ebraică, atât de boga
tă în expresii, este limba Decalogului,
limba lui David şi a lui Solomon, limba
Profeţilor. Este limba în care sunt scri
se învăţăturile şi legile care derivă din
izvorul divin al progresului uman. Este
limba în care a fost propovăduită şi re
ligia creştină. Este limba statului iudeu
şi a Templului Sfânt şi totodată limba
căminului evreiesc, care este Palestina.
Putem revendica cu mândrie această
limbă, conchidea vorbitorul. Ea a fost
şi rămâne a noastră. Dar, cu aceleaşi
sentimente calde, trebuie revendicată
şi limba idiş ca limbă evreiască, limba
vorbită de milioane de evrei. Este limba
lacrimilor şi persecuţiilor din secole de
restrişte trăite de poporul evreu. Este
limba bucuriilor şi durerilor trăite în Ga
lut. Este limba care a înlesnit progresul
şi civilizaţia poporului evreu într-o vreme
când toate popoarele au evoluat spre
căile progresului. Idişul este şi limba
umorului evreiesc, spunea Weisberg,
irezistibil şi inimitabil. Este limba scrie
rilor neîntrecute ale lui Şulem Alehem,
Mendele, Peretz, Bialik etc. Într-o scri
soare către Şulem Alehem, din 17 mai
1889, Peretz scria: „Nu consider idişul
ca un mijloc de tranziţie şi ca o limbă de
a doua categorie, ci vreau ca idişul să
devie o limbă ca un scriitor să nu aibă
motiv a zice: haina idişului îmi este prea
strîmtă”. Înainte de încheierea conferin
ţei vorbitorul a citit câteva poezii în idiş.
La conferinţă a participat şi Iacob
Gropper, pionier al poeziei idiş în Ro
mânia. A fost activ în promovarea cul
turii idiş încă de când studia Dreptul la
Universitatea din Iaşi. În general, a avut
un rol important în creşterea prestigiului
limbii şi culturii idiş în România. Cunos
cut nu doar de evrei, dar şi de neevrei,
criticii l-au considerat pe Gropper un
mare poet de limbă idiş. Luând cuvântul
la şedinţă, Gropper i-a criticat pe scriito
rii evrei care s-au îndepărtat de comorile
culturii de limbă idiş.
Şezătoarea dedicată limbilor ebra
ică şi idiş s-a înscris în acţiunile UER
de popularizare a valorilor cultural-spi
rituale ale iudaismului. În încheiere, s-a
vorbit despre importanţa istorică a evre
ilor. „Au dat omenirii Decalogul, Biblia şi
Profeţii”.
LYA BENJAMIN

Evrei
în viaţa
publică
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Un studiu recent realizat de speci
aliştii israelieni indică faptul că redu
cerea secreţiei unui anumit hormon
contribuie la încetinirea evoluţiei can
cerului osos la copii şi adolescenţi.
Sarcomul Ewing este un tip rar de
cancer osos. El afectează adesea
persoanele cu vârste cuprinse între
10-20 de ani, iar odată răspândit la or

Mai aproape
de un vaccin
anti-Ebola

Pentru a combate focarele mor
tale de Ebola din anumite părţi din
Africa, lucrătorii din domeniul sănătă
ţii au vaccinat peste 100.000 de per
soane. Cu toate acestea, vaccinurile
anti-Ebola abia ies din stadiul experi
mental, iar nimeni nu ştie dacă poate
oferi protecţie pe termen lung pentru
un segment larg de populaţie. Din
acest motiv, un laborator de cercetare
de la Institutul de Ştiinţă Weizmann
din Israel şi-a unit recent forţele cu
o altă echipă de cercetare din Köln,
Germania, pentru a descoperi detali
ile răspunsului molecular care apare
în sistemul imunitar după vaccinarea
împotriva maladiei Ebola. Descoperi
rile lor pot ajuta organizaţiile de sănă
tate să elaboreze strategii mai bune
pentru combaterea şi prevenirea bolii,
care în prezent nu are tratament şi
ucide peste 50% dintre cei infectaţi.
Dr. Ron Diskin, cercetător în cadrul
institutului israelian, precizează că
principala dificultate este dată de fap
tul că la ora actuală vaccinurile sunt
realizate prin metode care ataşează
o proteină Ebola la un virus inofensiv
şi tocmai asta le face greu de produs
şi, prin urmare, insuficiente cantitativ.
O altă dificultate logistică este faptul
că vaccinurile ajung foarte rar în sate
îndepărtate, acolo unde sunt cel mai
necesare. Ele tind să fie administrate
doar persoanelor cel mai apropiate de
bolnavi.
Dr. Florian Klein, de la Universita
tea din Köln, şi grupul său de cercetă
tori au căutat semne ale răspunsului
imun în probele de sânge de la şase
persoane care au primit vaccinul cu
un an sau mai devreme. Pentru a în
ţelege exact cum şi unde se leagă an
ticorpii cu virusul inofensiv din vaccin
şi cum această legătură neutralizează
virusul atât de eficient, echipa a fo
losit un nou microscop electronic de
mare putere pentru a dezvălui struc
tura tridimensională, practic până la
ultimul atom, a unui anticorp legat de
virusul-ţintă. Această analiză a permis
cercetătorilor să arate de ce cei doi
anticorpi caracterizaţi de Diskin şi gru
pul său au fost deosebit de eficienţi în
stoparea Ebola. Ei au fost capabili să
distingă exact componenţa acestor
anticorpi şi să „cartografieze” puncte
le precise de care s-a ataşat proteina
virală. Nu se ştie încă dacă vaccinul
testat poate produce un răspuns imun
împotriva altor specii de virus Ebola,
însă studiul a sugerat că anticorpii au
funcţionat împotriva mai multor ca
zuri izolate ale unei singure forme de
Ebola.

O nouă pistă pentru încetinirea evoluţiei cancerului osos

ganele interne, devine foarte greu de
stopat. Cercetătorii de la Institutul de
Ştiinţă Weizmann au publicat recent
concluziile lor privind hormonii glu
cocorticoizi care, printre altele, sunt
responsabili de trezirea din somn. În
anumite situaţii, inclusiv de stres, se
creţiile acestor hormoni stimulează
inevitabil creşterea tumorilor maligne.
Prof. dr. Yosef Yarden şi studenţii
săi au dezvăluit interacţiuni, necunos
cute anterior, care duc la crearea unui
oncogen – o genă provocatoare de
cancer. Legătura fizică între recepto
rii glucocorticoizi şi proteina realizată
de acest oncogen a mărit semnifica
tiv creşterea şi răspândirea celule

lor Sarcomului Ewing la şoarecii de
laborator. Tumorile au crescut mult
mai lent însă, când şoarecii au primit
un medicament care reduce sinteza
glucocorticoidelor. S-a obţinut astfel
blocarea receptorului glucocorticoid,
iar Sarcomul Ewing nu s-a răspân
dit din os în plămâni. Cercetătorii au
identificat, de asemenea, alte şapte
gene reglate de receptorii glucocorti
coizi care au fost întâlnite la niveluri
ridicate la pacienţii cu Sarcom Ewing
şi cu tumori letale. Ei cred că aces
te gene ar putea servi ca un prototip
genetic pentru identificarea pacienţi
lor cu cel mai probabil răspuns la tra
tament. „Descoperirile noastre oferă

O biserică bizantină stârneşte
interesul arheologilor

Arheologii israelieni au descoperit
recent o biserică din perioada bizan
tină, în vecinătatea vestică a Ierusali
mului, unde acum se află oraşul Beyt
Shemesh. După trei ani de excavaţii,
arheologii din cadrul Autorităţii Isra
eliene pentru Antichităţi au dezvăluit
o serie de artefacte dintr-o biserică
veche de aproape 1.500 de ani. În
timpul excavaţiilor au fost scoase la
iveală o serie de mozaicuri care înfăţi
şează păsări, fructe şi plante, precum
şi fresce colorate de pe zidurile bise
ricii. Cel mai probabil, lăcaşul de cult
a fost construit după un plan minuţi
os, cu un altar din marmură. De ase
menea, pe un mozaic din podea este
înfăţişat un vultur, simbolul Imperiului
Bizantin. „Cunoaştem câteva sute de
biserici din Ţara Sfântă, dar această
biserică le depăşeşte pe majoritatea
dintre ele prin stadiul de conservare şi

implicarea imperială care a finanţat lu
crările”, a afirmat Benjamin Storchan,
coordonatorul şantierului arheologic.
O inscripţie din curte arată că biserica
a fost dedicată unui „martir glorios”,
însă cercetătorii nu cunosc încă iden
titatea acestuia. O criptă subterană
situată sub zona principală a bisericii
ar putea conţine rămăşiţele martirului,
sunt de părere specialiştii din cadrul
AIA. „Identitatea martirului este necu
noscută, dar opulenţa excepţională
a structurii şi inscripţiile indică faptul
că această persoană era un perso
naj important”, a precizat Storchan.
Istoricii cred că acest loc era o des
tinaţie populară pentru pelerini, până
a fost abandonat în timpul Califatului
Abbasid, în secolul al IX-lea. Ca ur
mare a prăbuşirii Imperiului Bizantin,
intrarea în biserică a fost sigilată cu
pietre mari.

Inteligenţa artificială,
în slujba progresului medical

Peptidele reprezintă pentru domeniul medical şi cel farmaceutic cea mai
modernă metodă de realizare de noi medicamente. Medicamentele derivate
din aceste proteine care se produc în mod natural – un punct intermediar între
moleculele mici şi anticorpii mari – sunt foarte precise şi adesea mult mai puţin
toxice decât alte tratamente. La ora actuală, medicamentele peptidice au deve
nit o piaţă în valoare de 20 de miliarde de dolari, care ar trebui să crească până
la 43 de miliarde de dolari până în 2024.
Insulina este probabil cel mai cunoscut medicament peptidic. Medicamen
te mai noi peptidice tratează, de asemenea, diabetul sau sunt utilizate pentru
combaterea cancerului. Compania israeliană Pepticom, fondată la Ierusalim în
anul 2011, combină expertiza în chimie, inteligenţă artificială şi un volum mare
de date biologice pentru a revoluţiona piaţa farmaceutică. „În loc să verificăm
milioane de molecule, putem verifica doar 20, 100 sau poate până la 3.000 de
molecule”, precizează Maayan Elias Robicsek, responsabilul pentru dezvolta
rea Pepticom. „De aceea, şansele şi rata de succes a sunt mai mari”, afirmă el.
Immanuel Lerner, CEO-ul companiei, spune că aceasta poate fi definită ca un
furnizor de tehnologie, cât şi posesoarea unei baze de date medicale extinse. În
afară de domeniul medical, Pepticom a colaborat strâns şi cu firme de profil din
domeniul agricol din Israel, specializate în produsele de protecţie a culturilor.
Lerner laudă ecosistemul de înaltă tehnologie din Israel, în special Ierusalimul,
cu expertiza sa în biotehnologie.

Primul echipaj de femei-astronaut

Primul echipaj compus din doi as
tronauţi de sex feminin a pornit în mi
siune. Jessica Meir şi Christina Koch
vor avea misiunea de a repara o parte
a reţelei de energie solară a Staţiei
Spaţiale Internaţionale. Preşedintele
Statului Israel, Reuven Rivlin, a ţinut
să o felicite pe Jessica Meir, al cărei
tată este cetăţean israelian. Eveni
mentul este cu atât mai important cu
cât, pentru prima dată într-o jumătate
de secol de cercetări spaţiale, două
femei se vor afla în spaţiu, neînsoţi
te de vreun membru al echipajului de
sex masculin.
Prima femeie-astronaut din Sta
tele Unite ale Americii care a păşit în

spaţiu a fost Kathy Sullivan, care s-a
arătat încântată de numărul de femei
prezente în corpul de astronauţi. Sta
tisticile arată că dintre cele 227 de per
soane care au ajuns în spaţiu, doar 14
au fost femei. Jessica Meir a declarat,
într-o postare pe Tweetter, că îi este
recunoscătoare tatălui său, de profe
sie medic chirurg, născut într-o familie
evreiască în Irak, şi care a practicat
medicina din Orientul Mijlociu până în
Europa şi SUA, activitatea sa fiind o
sursă de inspiraţie pentru ea.
Grupaj realizat de
DAN DRUŢĂ

baza pentru o abordare personalizată
a tratamentului Sarcomului Ewing”, a
spus Swati Srivastava, doctorand în
echipa coordonată de prof. Yarden. În
prezent, Sarcomul Ewing este dificil
de distins de alte tumori similare, iar
diagnosticul se stabileşte deseori prin
excluderea tuturor celorlalte tipuri de
tumori solide comune şi prin utilizarea
studiilor genetice.

Canonul lui
Harold Bloom

Scriitorul şi criticul literar Harold
Bloom a trecut în eternitate la data
de 14 octombrie, la vârsta de 89 de
ani. Opera sa de critică şi istorie li
terară, concretizată în peste 40 de
volume şi sute de studii şi articole
publicate, rămâne însă un canon al
prezentului şi viitorului intelectualită
ţii de sorginte umanistă.

Născut în anul 1930, într-o fami
lie evreiască ortodoxă din New York,
a intrat rând pe rând în contact cu
limbile idiş şi ebraică, urmând ca
mai apoi să studieze limba engleză.
Într-un interviu acordat YIVO, Harold
Bloom îşi amintea că prima carte ci
tită a fost o antologie de poezie idiş.
După stagii la diferite universităţi, ob
ţine doctoratul la Yale, în anul 1955,
moment din care începe să desfă
şoare o prodigioasă activitate acade
mică, vreme de 64 de ani.
Unul dintre cei mai cunoscuţi şi
studiaţi critici la nivel internaţional,
Bloom a fost un adevărat promotor
al triadei literare Shakespeare - Kaf
ka - Chaucer. Un titlu de referinţă
între cărţile publicate este „Canonul
occidental”, apărută în anul 1994,
care propune o minuţioasă analiză
a literaturii occidentale, prin prisma
referinţelor asupra a 26 de autori.
Are meritul de a introduce în spaţiul
public cultural o listă de autori şi cărţi
care îndeplinesc rigorile unui auten
tic canon. Lucrarea este împărţită în
patru etape cronologice: Teocratică,
Aristocratică, Democratică şi Hao
tică, iar alături de Shakespeare, pe
care autorul îl considera (un) Zeu, îşi
fac loc Proust, Cervantes sau Joyce.
Un împătimit al teatrului, criticul li
terar îşi aminteşte de interacţiunea cu
Shakespeare sau Milton în ceea ce
s-ar putea numi demersul unui „cititor
prematur”, care descoperea tainele
limbii engleze. „Engleza este, desi
gur, o limbă foarte particulară, aşa
cum se plânge şi George Bernard
Shaw, ortografia şi pronunţia nu au ni
mic în comun”, afirmă el cu umor. De
altfel, relaţia sa cu celebrul dramaturg
englez a fost mijlocită de limba idiş,
el amintindu-şi că primul său specta
col de teatru a fost unul în limba idiş,
la vârsta de doar opt ani, cu Maurice
Schwartz în rolul lui Shylock.
Cât despre motourile sale, unul
dintre cele care l-au ghidat în viaţă a
fost: şluf ghigîr, mî daf di kişân (dormi
mai repede, avem nevoie de perne),
mărturisea Harold Bloom. Un visător
în idiş!
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Centenarul Tratatului Minorităţilor la Academia Română
S-a împlinit un secol de la semna
rea Tratatului Minorităţilor Naţionale,
la Conferinţa de Pace de la Versai
lles. Cea de-a VIII-a ediţie a proiec
tului „Evrei în dialog multinaţional”,
organizat de Biblioteca Academiei
Române şi Asociaţia Olympe de l’Art,
Roumains de Partout, în parteneriat
cu F.C.E.R., UAP, Mitropolia Europei
Occidentale şi Orientale din Franţa,
ATLASSIB, a reunit universitari, isto
rici, diplomaţi, lideri ai F.C.E.R., CEB,
BBR.
Acad. Victor Spinei, vicepreşedin
te al Academiei, a evidenţiat calitatea
de promotor a instituţiei în importante
acţiuni de ordin istoric, cultural, cum
este şi Centenarul acestui Tratat.
„Primul Război Mondial a schim
bat harta politică a Europei. În acest
context a apărut problema includerii
civice şi politice a grupurilor etnice în
interiorul statelor nou create”, a spus
E.S. David Saranga, ambasadorul Is
raelului. România a semnat Tratatul
şi a acordat, în sfârşit, încetăţenirea
evreilor români, cu aport important în
dezvoltarea ţării. Din păcate, progre
sele realizate au fost ulterior „umbrite
de violenţele şi legile restrictive din
anii ’30, iar câţiva ani mai târziu de tra
gedia Holocaustului”. Escaladarea an
tisemitismului în Europa de azi denotă
„cu câtă uşurinţă putem să repetăm
greşelile trecutului”, a spus diplomatul.
„Pentru noi, evreii din România,
Tratatul de la Versailles constitu

ie piatra fundamentală a existenţei
noastre civice”, a subliniat preşedin
tele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. „Deşi
România a semnat Tratatul, s-au gă
sit forme de întârziere a încetăţenirii
evreilor”. Luptători în războaiele de
independenţă şi reîntregire, abia prin
Constituţia din 1923 evreilor li „s-a
acordat dreptul de a cere să fii cetă
ţean român”. Acordarea cetăţeniei
evreilor „a însemnat o condiţie ca sta
tul român să devină România Mare”.
Concomitent iau avânt mişcările de
extremă dreaptă. După ’89, drepturile
minorităţilor naţionale sunt susţinute
de statul român de drept. GPMN e o
dovadă.
Prof. univ. dr. Carol Iancu, membru
de onoare al Academiei Române, a
elogiat rolul jucat de dr. Wilhelm Fil
derman, lider al evreimii române, în
obţinerea emancipării şi formularea
drepturilor minorităţilor. Delegaţii
le evreieşti au susţinut proclamarea
unei complete egalităţi civile şi politice
pentru evrei; obţinerea de drepturi na
ţionale în ţările şi regiunile cu populaţii
evreieşti numeroase şi pretutindeni
unde evreii le reclamau; recunoaşte
rea oficială a Palestinei drept cămin
naţional al poporului evreu. Memo
randumul lor stă la originea noului
concept juridic de drepturi ale mino
rităţilor, culturale şi religioase, valabil
şi azi.
Importanţa Tratatului pentru Eu
ropa, rolul Bisericii în menţinerea

BKB aplaudaţi la Caraşova

Organizat de Uniunea Croaţilor din România, Festivalul Folcloric Multietnic
Internaţional „Pe malul râului Caraş”, din 12 octombrie a.c., Caraşova, ediţia a
III-a, a avut printre participanţi ansambluri artistice croate, macedonene, sâr
be şi cunoscuta formaţie Bucharest Klezmer Band (BKB), manager – Silvian
Horn, dirijor – Bogdan Lifşin. Antrenantele şlagăre din folclorul idiş, israelian,
românesc – soliste, Arabella Neazi şi Carla Lifşin – au cucerit şi de astă dată
publicul.

„Cântece şi dansuri ale vieţii”

Concert din Festivalul SoNoRo, ediţia a XIV-a, la Templul Coral din Bucureşti
Încă o dovadă că Templul Coral
îşi croieşte drum muzical din ce în ce
mai deschis publicului de orice etnie
şi confesiune a fost şi concertul de
muzică de cameră inclus în ediţia a
XIV-a a Festivalului SoNoRo. O ediţie
DaDa, din unghi contemporan, i-a de
finit emblema şi spiritul directorul exe
cutiv al Festivalului, violistul Răzvan
Popovici. Dadaismul – fondator Tris
tan Tzara – oferă o altă conexiune cu
iudaismul, atât sub raport peren, prin
spirit iconoclast, ferment al creativită
ţii, cât şi actual, fiindcă avangardismul
începutului de secol XX revine altfel
în debutul veacului XXI, prin „protest
împotriva absurdului, războiului şi di
soluţiei bucuriei de a trăi”. Festivalul,
desfăşurat la Bucureşti, Cluj, Sibiu,
între 1-17 noiembrie a.c., a fost pre
zentat de Raiffensen Bank, având
sponsori principali RomCapital Invest,
Vodafone Business şi parteneri princi
pali Ministerul Culturii şi Identităţii Na

ţionale, ICR, BMW Group, European
Festivals Association, EFFE Label
2015-2016. Un festival unde şi-au dat
întâlnire compozitori clasici şi contem
porani în interpretarea a 30 de muzi
cieni renumiţi din 25 de ţări europene
în spaţii-premieră: MARe – Muzeul de
Artă Recentă şi Templul Coral, în Ca
pitală; Biblioteca Astra, sediul FDGR,
Sala Thalia, Sibiu; Casa Boema, Casa
Libertăţii Religioase, Casa Memorială
„Sigismund Toduţă”, Cluj.
În faţa sălii arhipline, prezentato
rul a expus concepţia de program a
concertului, fiecare piesă fiind racor
dată genericului „Cântece şi dansuri
ale vieţii”. Instrumentiştii s-au pliat,
cu rigoarea şi empatia fără de care
nu se poate face muzică de cameră,
formulelor muzicale moderne: Solo
ul pentru violoncel de Pablo Casals;
Trioul de coarde de Gideon Klein; şi
romantismului echilibrat din Cvintetul
de Felix Mendelssohn. A fost vorba
de violoniştii Mihaela
Martin, Nicolas Dau
tricourt, Valentin Şer
ban şi violiştii Meghan
Cassidy şi Răzvan
Popovici, violonceliş
tii Frans Helmerson şi
Justus Grimm.
Aplauze şi flori
au venit din partea
publicului de la Tem
plul Coral, care are o
acustică remarcabilă.
IULIA DELEANU

unităţii românilor în lume, demersuri
personale în strângerea relaţiilor Ro
mânia-Israel au fost teme centrale în
discursul amb. prof. univ. dr. Dumitru
Preda, vicepreşedinte executiv al Ligii
Culturale pentru Unitatea Românilor
de Pretudindeni.
Coordonatoarea de Proiect, An
gela Scarlat, a mulţumit instituţiilor şi
organizaţiilor implicate în acţiune.
În prima parte a colocviului, prof.
univ. dr. Carol Iancu a expus istori
cul luptei pentru emancipare în plan
intern şi internaţional, cu fluctuaţii po
zitive (Proclamaţia de la Izlaz - 1848,
atitudinea lui Al. I. Cuza, poziţii ale
unor personalităţi evreo-franceze, ale
consulului SUA în România, Benjamin
Peixoto) şi negative (art. 7 din Con
stituţia de la 1866, eşecul demersuri
lor proemancipare la Congresul de la
Berlin - 1878 şi Conferinţa de Pace de
la Bucureşti - 1913), până la încetă
ţenire.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, a vorbit despre importanţa
evreilor în dezvoltarea economiei, in
dustriei, finanţelor româneşti, expor
tului, toate negând clişeul antisemit al
„evreului parazit”, pe fondul conexiu
nilor economie-istorie.
Expozeul prim-rabinului Rafael
Shaffer, citit de jurnalista RRI, Ioana
Niţescu, a fost axat pe referiri biblice,
talmudice, lucrări ale lui Raşi privind
dialogul – mod de cunoaştere şi res
pect reciproc. A fost amintit dialogul
dintre Papa Francisc şi rabinul A.
Skorka.
Prof. univ. dr. Felicia Waldman a
făcut un istoric al sefarzilor în Ţările
Române – comunităţi, perioade faste
şi nefaste, contribuţii în viaţa econo

mică, bancară, culturală –, greutăţi
de încetăţenire în teritoriile recupe
rate, revizuirea cetăţeniei sub guver
nul Goga-Cuza, emigrarea sefarzilor
încă din anii interbelici, transformarea
comunităţii sefarde într-o secţiune a
F.C.E.R. în perioda totalitară, închide
rea ei în 1965.
Implicarea dr-ului Alexandru Şa
fran în dialogul evreo-creştin a fost
analizată de prof. univ. dr. Carol Iancu
în partea a doua a colocviului.
Dr. Lya Benjamin a prezentat
contraargumente, cu statistici oficiale,
la calomniile antievreieşti de la Adu
narea Constituantă din 1866. Recen
sămintele din 1859 şi 1860 arătau că
numărul evreilor din Moldova era de
118 922 persoane, iar în Muntenia –
9234 evrei. Intelectuali evrei înfiinţau
şcoli, instituţii culturale, publicaţii. Au
fost date cifre privind meseriaşii evrei.
Raportarea activităţii maskililor la
emancipare a făcut obiectul expunerii
dr-ului Lucian Zeev Herşcovici, Ieru
salim. A fost sintetizată importanţa câ
torva maskilim din a doua generaţie:
Iabob Psantir, fraţii Schwarzfeld, Iuliu
Barasch, Moses Gaster, Lazăr Şăi
neanu şi acţiunile lor pentru emanci
pare, obţinută abia în 1923.
O expoziţie racordată la multicultu
ralism a încheiat evenimentul. „Este o
premieră la Biblioteca Academiei Ro
mâne”, a declarat, la vernisaj, acad.
Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte
al Academiei. „S-a deschis un drum
pentru expoziţii viitoare pe aceeaşi
temă”. Pe simeze s-au aflat 51 de lu
crări a 23 de autori din România, Isra
el, Franţa, Belgia, Bangladesh, India,
Columbia.
IULIA DELEANU

A doua ediţie a
Festivalului „Strada
românească”, iniţi
at de ICR Tel Aviv,
cu sprijinul Primă
riei din Zichron
Yaacov, a avut un
mare succes de
public. Manifesta
rea s-a desfăşurat
pe str. Hameyaas
dim (Coloniştilor)
din Zichron Yaacov
(nume dat de ba
ronul de Rotschild,
în amintirea tatălui
său, James Yaa
kov), o minunată stradă pietonală, cu
aspect european şi cu un aer artistic.
Ca reprezentant al FCER la Festival
(Bacăul şi Moineştiul fiind oraşele
din care provin, la sfârşitul secolului
al XIX-lea, coloniştii care au pus ba
zele aşezărilor Rosh Pina şi Zichron
Yaacov), am prezentat, în cuvântul de
deschidere, urările conducerii FCER
de Roş Haşana şi Sucot 5780.
Am menţionat rolul important al si
onismului din România – nu întâmplă
tor, primul Congres sionist din lume a
avut loc la Focşani, în 1881 şi a dat un
puternic avânt sionismului din Româ
nia (primii colonişti au plecat în 1882).
Am menţionat condiţiile teribile în care
s-a făcut alia în Ereţ, patriotismul celor
care şi-au riscat viaţa pentru a pune
bazele noi ale Ţării Sfinte şi faptul că
mulţi şi-au pierdut viaţa în aceste în
cercări, inclusiv din cauza scufundării
intenţionate a vaselor Struma şi Mek
fure.
Am fost deosebit de impresionat
de participarea câtorva mii de per

soane (evrei din aliaua românească,
dar şi originari din alte ţări), precum şi
de modul călduros cum am fost primit
de public. Festivalul a dovedit, încă o
dată, legătura puternică, de suflet a
evreilor originari din România cu ţaramamă.
În cadrul Festivalului au avut loc
concerte de muzică românească,
klezmer şi balcanică (Taraful „Cio
cârlia”, din Israel; concert de muzică
tradiţională românească, în interpre
tarea Ansamblului Folcloric Naţional
„Transilvania”, din Baia Mare;
demonstraţii de dansuri populare
româneşti, susţinute de dansatori ai
Ansamblului Folcloric Naţional „Tran
silvania” din Baia Mare; spectacole
de teatru de păpuşi, ateliere de crea
ţie Dada, ateliere de creaţie şi pictură
pentru copii, a căsuţelor şi păpuşilor
tradiţionale din Bucovina ş.a.
O menţiune specială pentru efortu
rile organizatorice ale reprezentanţilor
ICR, pentru desfăşurarea ireproşabilă
a manifestării.
HAINRICH BRIF

Festivalul „Strada românească
la Zichron Yaakov”
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În memoria OMULUI Nicolae Cajal

Momente solemne la Templul Coral

noastre. Profe
sorul Cajal ştia
ce înseamnă generozitatea şi priete
nia. Toate faceau parte din identitatea
sa. Iudaismul pentru profesorul Cajal
însemna să ai toate aceste calităţi.
Am avut privilegiul să lucrez alături
de el opt ani, iar fiecare zi petrecută
împreună a fost ca o zi de vacanţă.
În timpul conducerii sale, comunitatea
evreiască a fost binecuvântată. A fost
un exemplu pentru ceilalţi în tot ce a
făcut. Eu am fost rabinul său, dar am
învăţat foarte multe de la Domnia Sa”,
a spus Menachem Hacohen.
Dr. Aurel Vainer a ţinut să-i mulţu
mească Marelui Rabin Hacohen pen
tru că a făcut legătura între trecut şi
prezent, atunci când a preluat condu
cerea FCER şi pentru că i-a fost un
sfetnic şi un mare prieten.
Apoi i-a dat cuvântul secretarului
de stat Victor Opaschi, care a spus,
între altele: „Personal, îi port o vie
amintire şi un deosebit respect pentru
tot ce a făcut. Şi nu a făcut puţin. A
fost un mare om. A te pune în slujba
semenilor nu este o misiune uşoară.
A sluji idealurile şi comunitatea, a nu
te abate de la drumul drept, acestea
sunt dovezile unui caracter puternic.
Nicolae Cajal a avut principii ferme,
pe care le-a respectat în toate iposta
zele în care s-a găsit.
A fost un om bun, iar, dincolo de
orice, asta l-a caracterizat cel mai
bine. A fost un spirit european, des
chis dialogului şi s-a străduit să asi
gure membrilor comunităţii un viitor
aici, în Romania. Nu i-a fost uşor, dar
a ştiut să ţină comunitatea unită. De
asemenea, aş spune, fără să gre
şesc, că între profesorul Cajal şi pre
şedintele Ion Iliescu a fost nu doar o
relaţie de respect, ci chiar de priete
nie. Îmi amintesc că la prima vizită a
unui şef de stat al României în Israel,
preşedintele Ion Iliescu a ţinut ca din
delegaţia oficială să facă parte, alături
de rabinul Moses Rosen, profesorul
Nicolae Cajal. A rămas în memoria
mea ca una dintre conştiinţele lucide
şi conciliatoare ale societăţii”.
Vicepreşedintele FCER, Ovidiu
Bănescu, şi-a amintit: „În ‘95 am fost
invitat de Nicolae Cajal să intru în Fe
deraţie în calitate de consilier econo
mic al dânsului. Dar îl cunoşteam de
când eram copil, pentru că suntem
rude. În copilărie participam la diverse
reuniuni, iar profesorul Cajal apărea
în ochii mei de atunci ca un personaj
de poveste. Era un om bun, dar şi un
om foarte ferm. Am revăzut de curând
emisiunea realizată la TVR de Euge
nia Vodă cu profesorul Cajal. Acolo
a vorbit cu umorul său specific. Îmi
amintesc, de asemenea, că Moses
Rosen spunea despre Cajal că este
îngrozitor de cumsecade. El a deschis
Federaţia către societate. De aseme
nea, avea uşi deschise peste tot în
ţară şi în străinătate”.
Paul Schwartz, preşedintele Co
munităţii Evreilor din Bucureşti, a vor
bit despre scurta colaborare pe care
(Urmare din pag. 3)

a avut-o cu Nicolae Cajal, mai exact,
în ultimii cinci ani din viaţa profesoru
lui. „A fost un mare om, mare român,
mare evreu, mare din toate punctele
de vedere, cu o cultură deosebită şi
vederi foarte largi. Eu ţin foarte mult la
această idee, care este pornită de la
noţiunea de realsemitism a lui Nicolae
Cajal. Multe neînţelegeri apar pe fon
dul diferenţelor în domeniul religiei.
Din cauza asta, eu cred că fiecare tre
buie să respecte religia în care a fost
crescut şi educat, astfel poate fi pace
şi linişte în lume. În viaţă, rămân fap
tele bune, iar la Nicolae Cajal nu îmi
amintesc să fi existat vreo faptă rea“.
Tiberiu Roth a povestit că l-a cu
noscut pe Nicolae Cajal în 1986, când
vorbitorul era preşedinte al Comu
nităţii din Braşov. „A făcut câteva lu
cruri care rămân şi care au schimbat
radical viaţa acestei Federaţii. A rea
lizat câteva opere monumentale prin
care s-a adus la cunoştinţa populaţiei
acestei ţări marea contribuţie pe care
evreii din România au adus-o dezvol
tării culturii şi economiei României.
Era un om modest, enciclopedist, un
om înzestrat cu marea virtute a simţu
lui umorului. De foarte mult ori, lucruri
esenţiale au fost dezbătute în casa
Cajal. A contribuit la câteva lucruri
absolut inovatoare“. Tiberiu Roth a
amintit înfiinţarea Organizaţiei Tinere
tului Evreu din România (OTER), care
a generat JCC, şi faptul că Nicolae
Cajal a sprijinit renaşterea în 2002 a
mişcării sioniste din România. Aceste
mari contribuţii au rămas în memoria
tuturor evreilor din România. A sprijinit
şi a susţinut prima refacere a unei si
nagogi de după căderea regimului co
munist, la Braşov. „Aş vrea să fiu sigur
că noi păstrăm, permanent, neatinsă
memoria lui Nicolae Cajal. Am partici
pat la alegerea lui, care a fost prima,
după foarte mulţi ani, a unui preşedin
te de Federaţie, întrucât, înainte, Mo
ses Rosen fusese numit preşedinte al
FCER. Toată lumea a strigat atunci că
îl vrea preşedinte pe Nicolae Cajal şi
am ales foarte bine“, a încheiat Tibe
riu Roth.
Dr. Simona Soare a citit alocu
ţiunea transmisă de Sandra Se
gal. „Avea o bunătate inteligentă şi
eficientă, care rezolva problemele
unui om, fie o boală trupească sau o
durere sufletească. Era bun, deşi nu
avea niciun fel de iluzii despre oa
meni. Cu o înţelepciune înnăscută şi
şlefuită de-a lungul unei vieţi de con
tacte cu nenumăraţi oameni, ştia cine
vrea să-l mintă, să-l înşele sau să-l
fure. Cu toate acestea, îi ajuta. Ajuta
pe toată lumea şi în orice împrejurare
care depindea de el. L-am iubit pentru
că avea simţul umorului. Nu mă refer
la infinita sa colecţie de bancuri, ci la
gluma prin care destindea cele mai în
cordate momente şi aducea zâmbetul
pe cele mai încruntate chipuri, permi
ţând dialogului să continue şi proble
mei să fie rezolvată“.
Totodată, dr. Simona Soare a spus
că a avut ea însăşi privilegiul de a-i

fi medic personal lui Nicolae Cajal, în
ultima perioadă de viaţă. „Am avut po
sibilitatea să cunosc marea sa putere
intelectuală. Am avut privilegiul să cu
nosc un om de excepţie“.
Ionel Schlesinger, preşedinte de
onoare al Comunităţii Evreilor din
Arad, şi-a început discursul spunând
că prof. Cajal a fost un lider cu viziune.
„Noi, preşedinţii de comunităţi, am fost
inspiraţi şi ajutaţi de ideile sale. Bună
tatea lui s-a reflectat în tot ceea ce a
făcut. Mi-a dat imbold să realizez ce
am realizat, să existe o comunitate
deschisă către exterior. Prof. Cajal
are la Arad un bust, un monument de
for public, ridicat de Universitatea de
Vest „Vasile Goldiş”, pentru că a avut
un rol important în înfiinţarea Facultăţii
de Medicină de acolo. Prof. Cajal este
pentru mine un model. A fost o onoare
să îl cunosc, a fost un mare român şi
un mare evreu, un om care a slujit Ro
mânia, ştiinţa şi comunitatea. Cuvân
tul care îl defineşte este lumină.“
Prin teleconferinţă de la Oradea a
transmis un mesaj şi preşedintele Fe
lix Koppelmann: „Îmi pare rău că nu
pot fi acolo în această zi importantă,
dar vă simt aproape, chiar dacă sunt
la mare distanţă. Am avut şansa de
a-l cunoaşte personal şi de a colabora
cu Domnia Sa în Federaţie. Este greu
să vorbeşti despre un asemenea om,
care prin felul de a gândi şi de a acţi
ona a detensionat atmosfera şi a des
chis relaţiile de colaborare cu ceilalţi.
A reuşit să ridice prestigiul comunită
ţilor şi al Federaţiei, nu doar pe plan
naţional, ci şi internaţional. A redus
diferenţele între conducerea naţiona
lă şi cele locale şi a echilibrat centrii
de putere local-central. La nivel pro
fesional, aş aminti că a acreditat Fa
cultatea de Medicină din Oradea, ră
mânând în istoria acestei instituţii. Îmi
exprim recunoştinţa şi smerenia faţă
de personalitatea sa. Sunt convins că
şi acum ne urmăreşte, cu dragoste
părintească”.
Albert Kupferberg, fost secretar
general al FCER, şi-a amintit, de ase
menea, de perioada de colaborare
cu Nicole Cajal şi de relaţia pe care a
avut-o cu acesta: „Patru ani am avut
bucuria să lucrez alături de profesorul
Cajal. Îi plăcea să i se spună profesor,
pentru că a fost cu adevărat un pro
fesor pentru toţi. În Federaţie făceam
legătura între comunităţi. Atunci am
început să organizăm alegeri sub în
drumarea profesorului Cajal. Cu acea
ocazie am vizitat toate comunităţile şi
obştile, ceea ce m-a ajutat foarte mult
în activitatea ulterioară.
Vreau însă să mă laud cu ceva.
Am o diplomă de excelenţă semna
tă de profesorul Cajal. În anul 2000
a avut loc prima ediţie a Zilei culturii
iudaice la Bucureşti. Profesorul Cajal
s-a implicat foarte mult atunci, pentru
că voia să arate şi să explice concep
tul său de realsemitism. A fost o foarte
amplă prezentare a activităţii noastre.
Atunci am primit această diplomă,
care este în arhiva familiei şi mă mân
dresc foarte mult cu ea”.
Dragoş Şeuleanu, fost preşedinte
al Societăţii Române de Radiodifuziu
ne şi un apropiat al lui Nicolae Cajal,
a amintit relaţia de prietenie dintre fa
miliile lor, spunând că acad. Nicolae
Cajal i-a fost ca un părinte. El a subli
niat faptul că prof. Cajal a fost şi se
nator, iar salariul de demnitar îl dona
copiilor săraci. De asemenea, Dragoş
Şeuleanu a vorbit despre susţinerea
acordată de Nicolae Cajal cercetării
din România, dar şi despre refuzul
discret al profesorului Nicolae Cajal
de a ocupa funcţia de ambasador la
Washington.
Lya Benjamin a evocat memoria
academicianului Cajal nu doar ca un

om care a avut numeroase funcţii, ci
şi ca om cu un mare interes pentru
cultură şi istorie, care a sprijinit enorm
Centrul de Istorie. „A avut o conside
raţie deosebită pentru intelectualii din
comunitate şi a menţinut tradiţia ca în
fiecare an să ţină o şedinţă cu toţi in
telectualii, alături de care să discute
probleme culturale şi planul pe anul
următor în domeniul culturii al Fede
raţiei. A fost un model de om, un om
între oameni”, a mai spus Lya Benja
min.
Jose Iacobescu, preşedintele Fo
rumului B’nai B’rith România „Dr. Mo
ses Rosen“, a rememorat mai multe
contexte în care a primit sprijinul prof.
Nicolae Cajal. „A fost un om bun, care
m-a ghidat permanent. Cu două zile
înainte de a muri, m-a chemat la Spi
talul Elias şi am stat de vorbă două
ore despre ce îmi recomandă să fac
în viitor. Îi port recunoştinţă veşnică şi
mă rog întotdeauna să ne ajute, să ne
ghideze, să ne spună ce trebuie să fa
cem. Dumnezeu să îl odihnească pe
acest om care ne-a făcut cinste şi pe
care nu putem să îl uităm niciodată.“
Ivan Truţer a amintit că academi
cianul Nicolae Cajal a avut în viaţa sa
trei mari obiective: familia, căreia i-a
dedicat tot ce avea mai bun, în primul
rând sufleteşte; ştiinţa, căreia i-a pus
la dispoziţie toată inteligenţa sa; şi
comunitatea evreiască din România,
căreia i-a dedicat sufletul, puterea de
muncă, sănătatea şi multă răbdare.
De asemenea, Ivan Truţer a amin
tit contribuţia esenţială a profesorului
Cajal la retrocedarea bunurilor evre
ilor şi înfiinţarea Fundaţiei Caritatea.
În finalul întâlnirii, Irina Cajal, sub
secretar de stat
la
Ministerul
Culturii şi fiica
lui Nicolae Ca
jal, a mulţumit
tuturor
celor
prezenţi la eve
nimentul de co
memorare. „Doi
ani şi jumătate
din viaţa lui am
fost cu el zi de
Irina Cajal
zi, clipă de cli
pă şi ceas de ceas. Am stat internată
în Spitalul Elias aproape doi ani. Am
vorbit despre marile adevăruri ale
acestei vieţi, despre dragostea care
a legat familia noastră, despre dem
nitate, omenie, încredere şi mai ales
despre necesitatea de a trece prin
viaţă doar cu valorile majore. Cu o
săptămână înainte de marea noastră
despărţire, tata mi-a oferit un trandafir
roşu şi mi-a şoptit cu acel aer glumeţ,
dar solemn, pe care doar el ştia să-l
aibă: Te rog, Irina, să nu pleci capul
niciodată, să-ţi păstrezi demnitatea şi
să nu renunţi la cel mai mare dar al
familiei Cajal, bucuria de a face bine
celorlalţi. Să faci bine este un imens
privilegiu, pentru tine în primul rând.“
Irina Cajal a rememorat o serie de
momente din viaţa profesională şi de
familie a lui Nicolae Cajal, la comemo
rarea organizată la Templul Coral din
Bucureşti. Vorbitoarea şi-a încheiat
cu emoţie discursul. „Sunt fiica tatălui
meu, aş vrea să îi semăn şi să mă ri
dic la înălţimea lui, dar e foarte greu.
Din păcate, nu voi ajunge niciodată la
nivelul lui profesional. Mă străduiesc
să-i continui atitudinea umană. Încerc,
după posibilităţile mele limitate, să îi
ajut pe toţi cei care mi-o cer. Mă stră
duiesc să fiu un bun cetăţean al aces
tei ţări şi o bună membră a acestei
comunităţi evreieşti, pe care cândva
tatăl meu a condus-o, iar eu am fost
în comunitatea asta de la 14 ani. Nu
ştiu în ce măsură reuşesc, dar conti
nui să mă străduiesc. Vă mulţumesc,
tuturor!“
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Antisemitismul în lume

Creşterea antisemitismului
în statele membre ale ONU

Ahmed Shaheed, raportor special
al ONU privind libertatea religiei sau a
credinţei, a subliniat într-un raport re
feritor la antisemitism că acesta este
toxic pentru democraţie. „Sunt alar
mat în ceea ce priveşte folosirea din
ce în ce mai mult a clişeelor antisemi
te de către militanţii pentru supremaţia
albilor, inclusiv neonaziştii, precum şi
de membri ai grupurilor radicale isla
mice – lozinci, imagini, stereotipuri şi
teorii conspiraţioniste pentru a incita
şi justifica ostilitatea, discriminarea şi
violenţa împotriva evreilor”, a declarat
el în cadrul Adunării Generale. Rapor
torul a mai precizat că este preocupat
de creşterea exprimărilor antisemite
care provin din surse ale stângii politi
ce şi de practicile de stat discriminato
rii împotriva evreilor. Ca soluţie, diplo
matul a subliniat importanţa educaţiei
pentru a combate antisemitismul şi
a cerut statelor membre ale ONU să
adopte definiţia antisemitismului sta
bilită de IHRA, în timpul preşedinţiei
române. El a exemplificat, pe baza
unui număr mare de rapoarte, creşte
rea antisemitismului de stânga în care
„persoane care pretind că se situează
pe poziţii antirasiste şi antiimperialiste
folosesc clişee şi expresii antisemite
când se referă la politica şi măsurile
luate de guvernul israelian. În luările
lor de poziţie se ajunge la negarea
Holocaustului şi a dreptului de a exis
ta al statului evreu”, a arătat Shaheed.

Tendinţe ale antisemitismului
în Statele Unite
American Jewish Committee, una
dintre cele mai mari organizaţii evre
ieşti din SUA, a realizat un sondaj te

lefonic în rândul unui grup standard
din cadrul populaţiei evreieşti ameri
cane. Scopul a fost identificarea unor
eventuale accentuări ale tendinţelor
antisemite şi a măsurii în care politi
cul a jucat un rol în această evoluţie.
Iată câteva dintre constatări: 88%
dintre cei chestionaţi au apreciat că
antisemitismul a devenit o problemă
în America, iar 84% au arătat că în
ultimii cinci ani această atitudine s-a
accentuat. 42% au constatat că secu
ritatea evreilor este mai mică decât cu
un an în urmă şi 36% au afirmat că
ostilitatea faţă de studenţii israelieni în
campusuri s-a accentuat; 25% dintre
cei chestionaţi evită locurile unde se
curitatea lor ca evrei este ameninţată.
47% dintre instituţiile evreieşti au fost
ţinte ale diferitelor forme de atac an
tisemit, de aceea 57% dintre instituţi
ile evreieşti la care respondenţii sunt
afiliaţi au angajat paznici. În ceea ce
priveşte responsabilitatea partidelor
Democrat şi Republican, procentul
răspunderii lor pentru intensificarea
antisemitismului nu este semnificativ,
în schimb, aproape 90% consideră că
partidele de extremă dreaptă sunt res
ponsabile pentru creşterea ameninţă
rii la adresa evreilor, 64% au aceeaşi
părere despre partidele de extremă
stângă şi 85% în ce priveşte partidele
islamiste. În sfârşit, peste 70% dintre
cei chestionaţi consideră că preşedin
tele Trump nu abordează corect pro
blema antisemitismului în SUA.

Atacurile antisemite
în creştere în Marea Britanie
În 2018, atacurile antisemite s-au
dublat în Anglia şi Ţara Galilor, se
arată într-un raport al Ministerului de
Interne, publicat în cursul lunii oc
tombrie. Astfel, s-au înregistrat 1326
de incidente antisemite, o creştere

Despre teatru şi fotografie la TES

Teatrul Evreiesc de Stat (TES) a
găzduit lansarea albumului de teatru
„Szabó K. István – Iluzia apartenen
ţei”, de Daniela Şilindean şi Szabó K.
István, apărut în anul 2019 la Editura
Caiete Silvane din Zalău. Desfăşurat
în prezenţa celor doi autori, eveni
mentul, moderat de jurnalista Ralu
ca Rădulescu, de la Radio România
Cultural, a avut-o drept invitată şi
amfitrioană pe directorea TES, Maia
Morgenstern.
Regizorul Szabó K. István a reme
morat câteva dintre experienţele trăite
de-a lungul celor 20 de ani de activita
te, peregrinarea prin 35 de teatre din
România şi din afara ţării. „Este vorba
de a lucra cu multă lume, dar, dinco
lo de acest lucru, mi-am dat seama şi
de lacunele existente, de ceea ce nu
sunt, ceea ce nu am făcut şi ceea ce
ar trebui să fac de acum încolo”. Potri
vit regizorului, proiectele sale de viitor
vor fi modelate de această acumulare

de peste două decenii,
care îi conferă luciditatea
de a alege şi, mai ales,
de a şti „ce nu va face”.
Maia
Morgenstern
i-a felicitat pe autorii al
bumului şi s-a declarat
onorată de faptul că TES
are în repertoriul său un
spectacol regizat de Sza
bó K. István – Teibale şi
demonul ei. Dintr-o dublă
perspectivă, de cititor şi
om de teatru, ea l-a asi
gurat că îi împărtăşeşte
sentimentul de împlinire,
apreciind iniţiativa şi mai
ales efortul de a publi
ca o asemenea lucrare.
Maia Morgenstern şi-a exprimat spe
ranţa ca pe scena TES să fie montat
un spectacol bazat pe dramatizarea
romanului „Iuda”, de Amos Oz, la care
a lucrat ca la un proiect de suflet.
Daniela Şilindean s-a referit la îm
binarea dintre text şi fotografii ca la
un demers de a rememora destinul
unor spectacole, iar structura textu
lui a cunoscut un număr important de
schimbări, a arătat ea. Deşi impresia
generală este că o suită de fotografii
contribuie în mod decisiv la păstrarea
memoriei unui spectacol, coautorul lu
crării a precizat că această acţiune nu
este suficientă şi trebuie completată
de altele, pe diferite paliere.
În încheiere, un moment muzical a
fost oferit de Zoltan Octavian Butuc,
care, la rându-i, i-a felicitat pe autori
pentru recenta lansare.
DAN DRUŢĂ

În amintirea victimelor de la Sinagoga din Halle

cu 12% comparativ cu anul anterior,
ceea ce a însemnat o dublare faţă de
627 înregistrate în 2017.
Raportul subliniază că a crescut
cu 31% numărul atacurilor cu orien
tare religioasă, provenite din ură, de
la 5680 la 7446, grupul-ţintă cel mai
frecvent atacat fiind musulmanii, după
care urmează evreii.

...şi în Germania
O recentă analiză realizată de
Congresul Mondial Evreiesc sublinia
ză o creştere dramatică a antisemitis
mului în Germania. Astfel, un sondaj,
la care au participat 1300 de persoa
ne, a indicat că 27% dintre cei ches
tionaţi au fost de acord cu o serie de
stereotipuri antisemite. Afirmaţia că
„evreii vorbesc prea mult despre Ho
locaust” a fost susţinută de 41% dintre
respondenţi. Acelaşi procent s-a înre
gistrat şi legat de afirmaţia că „evreii
sunt mult mai loiali faţă de Israel decât
faţă de Germania”, iar 26% au susţi
nut că „evreii au prea multă putere pe
pieţele financiare internaţionale”. Afir
maţia că „evreii au prea multă putere
în afacerile globale” a fost acceptată
de 24% dintre cei chestionaţi şi 16%
au susţinut că „evreii au un control
prea mare asupra guvernului ger
man”. De asemenea, unul din patru
respondenţi a recunoscut că „multe
dintre cunoştinţele lor au sentimente
negative privind evreii”. Sondajul a
fost realizat cu două săptămâni îna
inte de atacul împotriva credincioşilor
din Sinagoga din Halle, menţioneză
site-ul „Algemeiner”.
Pe de-altă parte, Ronald Lauder,
preşedintele Congresului Mondial
Evreiesc (WJC), a cerut interzicerea
partidelor care susţin ideologia neo
nazistă. Cu prilejul reuniunii bianuale
a Comitetului Executiv al WJC de la
München, el a spus că la 75 de ani
după lagărul morţii de la Auschwitz,
vechea ură împotriva evreilor începe
să scoată iar capul. Acum a venit vre
mea să acţionăm. Lauder a făcut apel
la toate partidele să-i excludă pe anti

semiţi. Actele antisemite trebuie să fie
pedepsite mai sever, a spus el, şi a
cerut poliţiei protecţie pentru toate si
nagogile şi şcolile evreieşti. Remarcile
lui Lauder vin la o zi după ce partidul
de extremă dreaptă Alternativa pentru
Germania (AfD) a devenit a doua cea
mai puternică forţă politică în alege
rile regionale din landul Turingia. AfD
a fost acuzată de comisarul german
pentru antisemitism şi de alţi actori
că alimentează ura împotriva evreilor.
La reuniunea WJC, cancelarul Angela
Merkel a primit din partea organizaţiei
premiul „Theodor Herzl”. Cancelarul a
făcut apel la societate să fie unită îm
potriva oricărei forme de antisemitism,
care se manifestă „nu numai în acte de
violenţă, ci şi în moduri mult mai sub
tile”, a spus ea, şi a condamnat atacul
împotriva Sinagogii din Halle, unde
şi-au pierdut viaţa două persoane.
„Atacul este profund ruşinos pentru
Germania, iar viaţa evreiască este o
parte a identităţii Germaniei”, a adău
gat ea. Preşedintele Consiliului Cen
tral al Evreilor din Germania, Josef
Schuster, a arătat: „Ne pomenim ex
puşi unor ameninţări şi unui potenţial
de violenţă pe care nimeni nu-l credea
posibil cu ani în urmă”. Dar, a mai spus
el, comunitatea evreiască nu poate fi
alungată. „Vom rămâne! Iar cei care
nu vor asta, sunt liberi să plece, dacă
nu le place”.

Italia
Recent, Italia a adoptat crearea
unei comisii parlamentare care să
lupte împotriva fenomenelor de intole
ranţă, rasism, antisemitism şi incitare
la ură şi violenţă, o măsură lansată de
senatoarea pe viaţă şi supravieţuitoa
re a Holocaustului, Liliana Segre (89
de ani). Crearea acestei comisii a fost
aprobată de către Senat cu 151 de
voturi pentru şi 98 de abţineri, în spe
cial din partea reprezentanţilor parti
delor Forza Italia (centru-dreapta),
Liga (extrema dreaptă) şi Fraţii Italiei
(extrema dreaptă).
EVA GALAMBOS

TES în vizită la seniorii
de la Centrul Moses Rosen

Foto: Oana Monica Nae

Păstrând o tradiţie de ani de zile,
un grup de actori ai Teatrului Evreiesc
de Stat (TES) au vizitat Centrul Re
zidenţial pentru persoane în vârstă
„Amalia şi Şef-Rabin Dr. Moses Ro
sen”, din Capitală. Ce prilej ar putea
fi mai potrivit decât marile sărbători

de toamnă pentru a te reîntâlni cu mai
vechi prieteni! În virtutea acestui fapt,
actorii Dorina Păunescu, Christina
Cîrcei, Mircea Drîmbăreanu, Mircea
Dragoman, acompaniaţi de membrii
TES Orchestra – dirijor Bogdan Lifşin,
Rodica Gancea, Feras Sarmini, Ser
giu Marin şi Mihai Pintenaru, au oferit
un moment artistic seniorilor noştri.
Cuplete umoristice, fabule, muzică,
umor, speranţă şi bucurie – iată re
perele acestei revederi, în decursul
căreia au fost depănate amintiri, gân
duri şi, desigur, s-au făcut proiecte de
viitor. Memorie şi recunoştinţă, valori
perene, care nu se sfiesc să capete
noi valenţe odată cu fiecare altă întâl
nire!
DAN DEMETRIAD
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International Festival “Mihail Sebastian”, 8th edition

Started in 2013 in Braila, the
hometown of the greatest Jewish
playwright in Romanian literature,
the International Festival “Mihail
Sebastian” has gathered in time great
names of academic culture and society.
Since 2017, the event has acquired an
international character, with participants
from our country, Israel, the Republic of
Moldova, Germany, Canada, France,
Argentina and Portugal.
The edition that took place between
October 31 - November 2, 2019 brought
high quality artistic and scientific events

to the public in
Brăila.
Thus,
after the official
opening held on
October 31 in the
“Mihail Sebastian”
Foyer
of
the
“Maria
Filotti”
Theater, the actors
Cristina Deleanu
and
Eugen
Cristea prepared
“Remember Mihail
Sebastian”. The evening continued in
the Great Hall of the Theater, with the
recitals of the “Hazamir” and “Maccabi”
choirs, with the dance show “Tevie’s
Girls”, held by the “Haverim” band,
ending with a Jewish music concert by
the Bucharest Klezmer Band.
The Theaters “Mihai Eminescu”
from Botoşani and “Bacovia” from
Bacău presented at the “Maria
Filotti” Theater on November 1st and
2nd, the “God of Carnage” shows,
directed by Erwin Şimşensohn and
“The star without a name” directed

by Gheorghe Balint. A special section
of the Festival was the one entitled
“Music and Poetry”. Thus, in the
Studio Room the artists Alexandrina
Chelu and Florian Chelu Madeva from
Oradea performed musical sonnets
by lyrics of Romanian poets of Jewish
origin, after which the actress Claudia
Motea recited some special poems,
accompanied by Lucian Sabados
who, besides the fact that he is the
Director of the “Maria Filotti” Theater,
is a renowned pianist and jazzman.
The “Karov” Theater came from
Tel Aviv, Israel, with the first act of the
play “Last Hour” by M. Sebastian (in
Romanian) and had as special guests
Geni Brenda Vexler from the Jewish
State Theater in Bucharest, and
Eugen Cristea.
The round table on the life and
work of Mihail Sebastian hosted by the
“Carol I” Brăila Museum Conference
Hall preceded the day of launching
the volumes “The Scene and the
Screen”, an edition coordinated by
Petruş Costea and Geo Şerban, and

The reunion of FJCR Leadership
Council took place at the Great
Synagogue in Bucharest on November
11-12, 2019.
Dr. Aurel Vainer, FJCR President,
opened the meeting underlining
the particular importance of the
reunion due to its discussions topics:
the analysis of the status of the
fulfillment of the decisions of the
General Assembly of FJCR from
April 23-24, 2019, presentation of the
activity of the Deputy Silviu Vexler,
the financial-accounting situation of
the FJCR during the three quarters
2019, the current situation regarding
the improvement of the economic
real estate assets of the FJCR
and changes to the Regulation of
capitalization of the economic real
estate heritage, exchange of views
regarding the organization in 2020
of the 4th Congress of the FJCR, as

well as the analysis of the Jewish
community life in Romania.
The participants kept a moment
of silence in memory of the recently
deceased members of Jewish
communities: Abraham Ghiltman
z”l, President of Jewish Community
from Iaşi, member of the Leadership
Council and of the FJCR Leadership
Committee; Fredi Deac z”l, President
of the Jewish Community from Bistriţa;
Verona Botiş, Secretary of the Jewish
Community from Timişoara. Prime
Rabbi Rafael Shaffer said the Kadish
for their souls’ peace.
By vacating a seat on the FJCR
Leadership Council, the president of
the Jewish Community from Constanţa,
Sorin Lucian Ionescu, alternate
member, was elected a full member.
Also, it was approved that Eng. Ionel
Schlesinger, a member of FJCR
Leadership Council, who retired from

the position of Executive Chairman of
the Jewish Community from Arad, as
he became Honorary President, to
remain a member of the Council. Both
proposals were approved.
In the Leadership Committee, the
position held by Abraham Ghiltman z”l,
was turned by vote to Joseph David,
President of the Jewish Community of
Botoşani.

The Meeting of FJCR Leadership Council

Support for the Holocaust survivors
in Romania and their descendants
The amendments that Deputy
Silviu Vexler initiated and which are
included in Law 185/2019, were
published in the Official Gazette no.
848/2019 and came into force.
The amendments provide for
the exemption of the children of the
survivors of the Holocaust in Romania
(beneficiaries of the Government
Ordinance no. 105/1999, approved
with modifications and completions by
Law no.189/2000) from the payment
of the tax on the building used as
residential home, the land related to
the building and a motor vehicle, as
long as they belonged to the parents
and are transferred by them.
In a message posted on his
Facebook page, Deputy Silviu Vexler
believes that the facilities offered by
these amendments are “a little help
for those who have been near the
Holocaust survivors. We often forget
that these children were forced to
live with the suffering and memories
of the unimaginable dramas their
parents went through. I also see
this support as a gesture of dignity
towards them and the way they knew
how to support their parents, direct

witnesses of the darkest period in
human history”.
Until these amendments were
approved, only the beneficiaries of
GO 105/1999 were exempted from
paying these taxes. The amendments
modified art. 456, art. 464 and art. 469
of Law no. 227/2015, regarding the
Fiscal Code.

In support of Holocaust survivors
who now reside abroad
The amendments initiated by Silviu
Vexler also came into force in order
to eliminate the bureaucracy and to
simplify the procedure to be followed
by Holocaust survivors residing
abroad to obtain the compensation
granted by Romania.
Thus, in the case of survivors
currently residing abroad, proof of
the persecution suffered can also
be made with official documents
issued by the competent bodies of
the state of residence. The requests
may also be transmitted by other
means of communication - for
example, the international mail with
acknowledgment of receipt.

Avraham
Duvdevani,
Doctor Honoris
Causa at SNSPA

The National School of Political
and Administrative Sciences (SNSPA)
has awarded the title of Doctor
Honoris Causa to Avraham Duvdevani
(Israel), President of the World Zionist
Organization (WZO).
Coming from a Zionist family
from the branch of religious Zionism,
Avraham Duvdevani studied history
and sociology at the Hebrew University
of Jerusalem, following also religious
studies, being a member of the
National Religious Party. Duvdevani
has always given a special place
to the education of young people,
holding positions in this field in a
number of Jewish organizations. He
was a paratrooper and participated in
the Six-Day War.
Before being elected in 2010
at the head of the Zionist World
Organization, he held various
positions in the organization. He is
also a member of the leadership of the
Claims Conference, the World Jewish
Congress and Yad Vashem.
His Excellency David Saranga,
Ambassador of the State of Israel,
outlined that Duvdevani is following
in the footsteps of Theodor Herzl and
David Ben Gurion. The Zionist ideal
of returning to Israel, especially to
Jerusalem, has always been a desire
of the Jews.
Avraham Duvdevani was also
welcomed by President Klaus
Iohannis and met with students from
the Lauder-Reut Foundation.

“Eugenia” by Lionel Duroy.
This project carried out by
the Federations of the Jewish
Communities of Romania would
not have been possible without the
support of the Ministry of Culture
and National Identity, the City Hall of
Brăila City, the Brăila County Council,
the Institution of the Prefect of Brăila
County, the “Maria Filotti” Theater in
Brăila, “Carol I” Brăila Museum, the
Jewish Communities in Bucharest
and Brăila, The American Jewish Joint
Distribution Committee Romania,
“Caritatea” Foundation.

In the memory of
Nicolae Cajal

On the morning of the meeting
of the FJCR Leadership Council
at the Choral Temple, an evoking
event dedicated to Nicolae Cajal’s
personality took place, in order to
celebrate 100 years from his birth.
Eduard Kupferberg , FJCR General
Secretary, said at the opening of the
event: “Thank you for coming to honor
the memory of Academician Nicolae
Cajal, FJCR former President whose
birth centennial we mark this year.
It is a moment when we remember
Professor Nicolae Cajal, through
the evocations brought by people
who knew him, appreciated him and
collaborated with him as leader of this
community. ”
Dr. Aurel Vainer, FJCR President,
began the series of evocations: “We
did not intend to talk about Cajal as a
scientist. This is what happened at the
Romanian Academy. He was a man
of great prestige in the Romanian
society and a man of great prestige in
the international scientific and medical
community. He came as president
after years of running the Federation’s
medical services as a volunteer. He
was Senator and Vice-President of
the Romanian Academy. He was
elected as a correspondent member
of the Romanian Academy since
1963 and after 1990 he was elected
full member of the Academy. He was
loved by the people he worked with”,
said Dr. Aurel Vainer.
Invited to the event, Dr. Zvi Feine,
former Director of JDC Romania,
recalled that his relationship with
Professor Cajal began in 1986.
“Professor Cajal presented me the
program and the needs of the Jews
in Romania. JDC and I could not have
had a better image of those needs
than the one offered by Professor
Cajal. Many of you are aware that the
courageous confrontation of Professor
Cajal with the communist regime
in 1989, when he put his life at risk,
was essential. When I was walking
down the street with him, people
were raising their hat in the presence
of Professor Cajal. He enjoyed an
extraordinary prestige. In 1994, when
the Chief Rabbi Moses Rosen died,
no other Jew in the country could take
over the FJCR leadership”, said Zvi
Feine.
Representatives and leaders of
the Jewish community from Bucharest
and from the country, scientists,
representatives of the government
and the academic environment also
spoke at the event. Irina Cajal, his
daughter, also made an emotional
intervention at the end of the event.
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כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

הפסטיבל הבינלאומי מיחיל סבסטיאן ,המהדורה השביעית

מיוסד ב 2013-בבראילה ,עיר הולדתו
של המחזאי היהודי הגאוני ,הפסטיבל
הבינלאומי מיחיל סבסטיאן הביע על
הבמה ,במשך השנים ,דמויות חשובות
ומפורסמות של התרבות והאקדמיה.
מ 2017-הפסטיבל הפך לאירוע
בינלאומי ,עם משתתפים מרומניה,
ישראל ,רפובליקת מולדובה ,גרמניה,
קנדה ,צרפת ,ארגנטינה ופורטוגל.
המהדורה האחרונה ,אשר התקיימה
השנה בין התאריכים  31לאוקטובר
–  2לנובמבר  2019הציג לקהל הרחב
אירועים אמנותיים ומדעיים ברמה
גבוהה.
אחרי הפתיחה הרשמית של הפסטיבל

ב 31-לאוקטובר בלובי התיאטרון
"מריה פילוטי" ,השחקנים קריסטינה
דלאנו ואוגן קריסטאה הציגו אירוע
"לזכר מיחיל סבסטיאן" .תכנית הערב
המשיכה באולם הגדול של התיאטרון
במופעי מוזיקה היהודית עם המקהלות
"הזמיר" ו" -מכבי" ,מופע הריקודים
יהודים וישראלים "הבנות של טבי"
בביצוע הלהקה "חברים" ,הערב הסתיים
בקונצרט מוזיקה יהודית בביצוע להקת
כליזמר מבוקרשט.
התיאטרון "מיחאי אמינסקו",
מבוטושאני הציג ב 1-לנובמבר את
"אלוהי השחיטה" ,בבימויו של ארווין
שימשנזון  ,והתיאטרון העירוני "ג'ורג

'בקוביה" ,מבכאו הציג ב 2-לנובמבר את
"הכוכב ללא שם" )בבימויו של ג'יורג'ה
בלינט(.
חלק מיוחד מהתכנית מוקדש
ל"-מוזיקה ושירה" .כמו כן ,באולם
הסטודיו ,האמנים פלוריאן מדבה
ואלכסנדרינה צ'יאלו מאורדאה ביצעו
סונטות על שירים של משוררים רומניים
יהודיים ,ואחר כך השחקנית קלאודיה
מוטאה קראה כמה שירים מיוחדים,
בליוויו לוצ'יאן סבדוס ,מנהל התיאטרון
"מריה פילוטי" ומנגן ג'אז מפורסם.
תיאטרון קרוב הגיע מתל אביב כדי
להציג את פרק הראשון של ההופעה
"השעה האחרונה" בעיבודו של ניקו
ניתאי .אורח הכבוד של המופע היה
השחקנית ג'ני ברנדה-וקסלר מתיאטרון
היהודית הלאומי בבוקרשט.
אירוע מעניין התכנית היה גם
השולחן העגול על חייו ויצירותיו של
מיחיל סבסטיאן ,אשר היה מאורח
באולם הכנסים של המוזיאון " קרול
הראשון" ,שם הושקו ,יום לפני זה,
הספרים "הבמה והמסך" – מאת פטרוש
קוסטאה וג'או שרבן ו"-אוג'ניה" מאת
ליונאל דורוה.
הפרויקט הזה ,אשר מאורגן על
ידי הפדרציה של הקהילות היהודיות
ברומניה ,נערך תחת חסותו של משרד
התרבות והזהות הלאומית ובשיתוף
פעולה עם עיריית בראילה ,מועצת מחוז
בראילה ונציבות בראילה  ,התיאטרון
"מריה פילוטי" ,המוזיאון " קרול
הראשון" ,הקהילות היהודיות בבוקרשט
ובבראילה ,קרן הצדקה וג'וינט רומניה.

אברהם דובדבני ,דוקטור הונוריס קאוסה מבית הספר הלאומי
למחקרים פוליטיים ומנהלתיים
במלחמת ששת הימים .לפני
בבוקרשט
יוני  2010כשנבחר כיושב ראש
ההסתדרות הציונית העולמית,

בית הספר הלאומי למחקרים
פוליטיים ומנהלתיים בבוקרשט העניק
את התואר דוקטור הונוריס קאוסה
לאברהם דובדבני )ישראל( ,נשיא
ההסתדרות הציונית העולמית.
דובדבני נולד למשפחה ציונית דתית
והוא בעל תואר ראשון בהיסטוריה
של עם ישראל ומינהל חינוכי ותואר
שני בסוציולוגיה של החינוך ,שניהם
מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
הוא בוגר לימודים דתיים והיה מזכ"ל
תנועת בני עקיבא העולמית .שירת
בצנחנים והיה ממשחררי ירושלים

פעל בהסתדרות בתפקידים
שונים .כמו כן ,בוא חבר
ועידת התביעות ,חבר הקונגרס
היהודי העולמי וחבר ועידת יד
ושם.
שגריר ישראל ברומניה ,דוד
סרנגה ,ציין שדובדבני ממלא
את אותו התפקיד שמילאו גם
תיאודור הרצל ודוד בן גוריון.
החלום הציוני של חזרה לארץ,
בעיקר לירושלים ,היה תמיד
משא נפש של היהודים.
אברהם דובדבני התקבל על ידי

מפגש ועדת ההנהלה של הפדרציה של
הקהילות היהודיות ברומניה

בימי  11ו 12-בנובמבר התקיים מפגש
ועדת ההנהלה של הפדרציה של הקהילות
היהודיות ברומניה ,בבית הכנסת הגדול
בבוקרשט .נשיא הפדרציה ,דר' אורל וינר
פתח את המפגש וציין את חשיבות האירוע
שכולל בתכניתו נושאים שונים כמו :מצב
התגשמות ההחלטה הכללית של הפדרציה
מ 23-ו 24-לאפריל  ,2019פעילותו של
חבר הפרלמנט סילביו וקסלר ,מצב
הכלכלי של הפדרציה בשליש הראשון של
שנת  ,2019מצב מעודכן על שימוש באות
גדולה בנכסי הפדרציה ושינויים לחוקי
השימוש באות גדולה בנכסי הפדרציה,
דיונים על ארגון הקונגרס הרביעי של
הפדרציה בשנה הבא ,וכמו כן מצב חיי
הקהילה היהודית ברומניה.
הרב הראשי ,רפאל שפר ,אמר קדיש

לזכר חברי הקהילה אשר הלכו לעולמם
בזמן האחרון :אברהם גילטמן ז''ל – מנהיג
הקהילה היהודית ביאסי וחבר בועדת
ההנהלה ,פרדי דאק ז''ל  -מנהיג הקהילה
היהודית בביסטריצה ,ורונה בוטיש ז''ל –
מזכירת הקהילה היהודית בטימישוארה.
מבחינה שקיים מקום פנוי בועדת
ההנהלה ,נשיא הקהילה היהודית
בקונסתנצה ,סורין לוצ'יאן יונסקו קובל
כחבר מלא .באותו זמן ,הוחלט שיונל
שלסינגר ,חבר בועדת ההנהלה ,אשר
פרש מתפקידו כנשיא כללי של הקהילה
היהודית בארד ונשאר נשיא כבוד ,ימשיך
לפעול כחבר בועדת ההנהלה.
בועדת ההנהלה ,יוסף דוד ,מנהיג
הקהילה היהודית בברשוב נכנס לתפקידו
של אברהם גילטמן ז''ל.

נשיא רומניה ,קלאוס יוהניס ,ונפגש עם
תלמידי קרן לאודר-רעות.

אירוע מיוחד לזכרו
של ניקולה קג'אל

ביום מפגש ועדת ההנהלה של
הפדרציה של הקהילות היהודיות
ברומניה ,התקיים אירוע מיוחד לציון 100
שנה להולדת האקדמאי ניקולה קג'אל.
בדברי פתיחה שלו ,אדוארד קופרברג,
מזכ"ל הפדרציה ,אמר" :תודה רבה
שאתם נמצאים פה היום כדי לתת כבוד
לזכר של האקדמאי ניקולה קג'אל,
לשעבר נשיא הפדרציה ,אשר השנה
מציינים  100שנה להולדתו.
זה רגע שבו אנחנו זוכרים בפרופ'
קג'אל דרך זכרונות ומילים של אנשים
שהכירו אותו ,העריכו אותו ועבדו אתו
בתפקידו של מנהיג הקהילה יהודית" .
ההזכרה התחילה בדבריו של דר' אורל
ווינר ,נשיא הפדרציה" :בכוונתנו לדבר על
פרופ' קג'אל לא כאיש מדע ,זה כבר קרה
באירוע אחר באקדמיה הרומנית ,אלא
כמנהיג הקהילה .הוא היה אחד מהדמויות
הכי חשובות של החברה הרומנית וגאון
עולם המדע והרפואה הבינלאומית .הגיע
לתפקיד הנשיא  ,אחרי ששנים רבות
התנדב לנהל את מחלקת השירותים
הרפואיים של הפדרציה .הוא היה חבר
הפרלמנט וכיהן כסגן נשיא האקדמיה
הרומנית .משנת  1963פעל כחבר כבוד
ואחרי  1990כחבר בתפקיד מלא של
האקדמיה הרומנית .כל האנשים שעבדו
אתו העריכו ואהבו אותו" ,אמר דר' אורל
ווינר.
אחד מאורחי הכבוד של האירוע היה
דר' צבי פיין ,מנהל לשעבר של ארגון
הג'וינט רומניה ,אשר ציין שהתחיל לעבוד
יחד עם פרופ' קג'אל בשנת " :1986פרופ'
קג'אל הציג לי את התכנית והמצוקות
של היהודים הרומניים .לא יכולנו לקבל
תמונה יותר ברורה של המצוקות האלה
מזאת שצייר לנו פרופ' קג'אל.
רובכם יודעים כמה חשובה הייתה
התנגדותו האמיצה של פרופ' קג'אל
מול הממשלה הקומוניסטית בשנת
 ,1989כש שם את חייו בסכנה .כשהיינו
הולכים ביחד ברחוב ,כל הזמן אנשים היו
מתכבדים אותו .זכה בכבוד גדול מכולם.
בשנת  ,1994בעת פטירתו של הרב
הראשי משה רוזן ,לא קיים יהודי רומני
יותר מתאים ממנו לתפקיד של מנהיג
הקהילה" ,אמר צבי פיין.
בין המשתתפים באירוע היו גם נציגי
הקהילות היהודיות מבוקרשט ומעוד
ערים גדולים ברומניה ,נציגי ממשלת
רומניה ומומחים מתחום האקדמי.
האירוע הסתיים במילים המרגשות של
אירינה קג'אל ,ביתו של ניקולה קג'אל.

תמיכה לניצולי השואה ומשפחותיהם
לעזרת משפחות ניצולי שואה מרומניה
בזמן האחרון ,נכנסו לתוקף התיקונים
לחוק  2019\185אשר יוזמו על ידי חבר
הפרלמנט סילביו וקסלר .התיקונים
כוללים הטבות לילדי ניצולי השואה
מרומניה במס הנכס המיועד למגורים
ואדמתו עליו הוא בנוי ובמס הרכב,
בתנאים ואלה שייכו להורים ועברו
בירושה ובבעלות לילדים.
במכתב שהוא עלה בדף הפייסבוק
שלו ,חבר הפרלמנט סילביו וקסלר ציין
שההקלות המאפשרים דרך התיקונים
האלה ,הן "עזרה קטנה לאנשים שתמכו
תמיד בניצולי השואה .לפעמים ,אנו
שוכחים שרב הזמן הילדים האלה היו
חייבים לחיות עם הטראומה והזיכרונות
הנוראות של חוויות הוריהם .לפי דעתי,
העזרה הזאת היא גם הוכחה קטנה לכבוד
שאנחנו נותנים להם ולתמיכתם עבור
הוריהם – עדים לתקופה הכי חשוכה
בהיסטורית בני אדם".

עד לקבלת אישור על התיקונים
האלה ,מוטבי החלטת ממשלת רומניה
 1999\105היו מקבלים הטבות במס.
התיקונים שינו את סעיף  ,456סעיף 464
וסעיף  469בחוק  2015\227על הקוד
הפיסקלי.
לעזרת משפחות ניצולי שואה אשר גרות
בחו''ל
באותו זמן ,נכנסו לתוקף גם
התיקונים אשר יוזמו על ידי סילביו
וקסלר למען הסרת הבירוקרטיה והקלת
התהליך אשר ניצולי השואה שגרים
בחו''ל צריכים לעבור כדי לקבל את
הפיצויים הכספיים מרומניה.
עכשיו ,במקרה של ניצולי שואה
שגרים בחו''ל ,ניתן להם להביע מסמכים
גם מרשויות המדינה שבה הם חיים כרגע
כדי להוכיח את ההצקה בתקופת השואה.
אפשר להעביר את הבקשות גם
בדרכים אחרות – כמו ,למשל ,דואר רשום.
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Păstrarea
memoriei

„Copiii Sucevei” din anii ‘50
şi cei de azi ai Colegiului de Artă
„Ciprian Porumbescu” s-au bucurat
împreună de „Zilele Colegiului”

Evrei originari din Suceava, emi
graţi în Israel, SUA şi Canada, au
venit special pentru această zi, de
construire de punţi între generaţii. Co

legiul de Artă „Ciprian Porumbescu”
a sărbătorit, în data de 14 octombrie,
ziua instituţiei de învăţământ. Progra
mul manifestărilor a inclus şi proiec
tul „Punţi între generaţii”, care a adus
alături de elevii şi profesorii liceului
membri ai asociaţiei israeliene „Copiii
Sucevei”.
Celebrarea a început cu Imnul de
Stat al României, interpretat la trom
petă de elevi ai şcolii, după care Ale
xandru Erhan, din clasa a XI-a,
a emoţionat publicul cântând la
vioară „Balada” şi la pian „Hora
detrunchiaţilor”, de Ciprian Po
rumbescu. Tot la pian, Andreea
Lupescu, din clasa a X-a, a cân
tat „Zâna Dunării”, iar corul şcolii,
Vivat Musica, a interpretat două
cunoscute piese în limba ebrai
că: Hallelujah şi binecuvântarea
Sim Shalom, acompaniat cu en
tuziasm de oaspeţii din străină
tate.
Partea a doua a manifestă
rii a fost dedicată proiectului „Punţi
între generaţii”, prezentat succint de
trei dintre artizanii acestuia – directo
rul Colegiului de Artă, prof. Alexandra

Bejinaru, prof. univ. dr. Elena Brându
şa Steiciuc, de la Universitatea „Şte
fan cel Mare” din Suceava, şi autorul
Beni Budic, originar din Suceava şi
plecat în Israel din anii ’60, de la ale
cărui nuvele publicate de revista „Bu
covina literară” în anii 2017-2018 a
pornit acest proiect educaţional. Prof.
Steiciuc a subliniat că ideea a fost
lansată de o altă suceveancă pleca
tă în Israel, dr. Lily Weintraub, care a
reuşit să-i antreneze pe „Copiii Suce
vei” într-o acţiune menită să transmi
tă generaţiilor de astăzi „informaţii de
tip memorialistic privind viaţa publică
şi viaţa privată în vechea Cetate de
Scaun, de-a lungul secolului XX: viaţa
familială, educaţia, elemente ale coti
dianului, alimentaţia, îmbrăcămintea,
modalităţile de a petrece timpul liber”,
după cum a spus prof. Brânduşa Stei
ciuc. La reuşita proiectului au contri
buit atât profesorii Camelia Rusu Sa
dovei, Manuela Muscă, Iulia Buraciuc
şi toţi ceilalţi profesori coordonatori ai
elevilor din „publicul-ţintă”, cât şi copiii
care au îmbrăţişat ideea.
Elevii cu cele mai bune lucrări au
fost premiaţi de Suceava’s children.

„Dacă dai din inimă, primeşti din inimă”
Interviu cu ing. Nilu Aronovici la 90 de ani

Unele dintre programele de asistenţă comunitară socială şi medicală, care
au supravieţuit până azi, se sprijină pe iniţiativele DASM din perioada în care
departamentul a fost condus de ing. Nilu Aronovici, în curând nonagenar. Este
meritul directorului de atunci al Joint-ului pentru România şi Polonia, dr. Zvi
Feine, de a fi adus numeroase delegaţii ale organizaţiilor evreieşti americane
în România să ne cunoască la faţa locului. Ing. Nilu Aronovici le-a însoţit, cu
dr. Zvi Feine, în vizite la instituţiile noastre, la asistaţi acasă. Cele constata
te s-au tradus prin importante donaţii. Sunt fapte amintite în memoriile sale
„Jewish Communal Service in Romania and Poland, 1986-2006. Partnership,
Challenges, Transitions”, apărute la Gefen Publishing House, Jerusalem. New
York, 2019.
– Cum a fost copilăria dvs.?
– Dramatică. Aveam 11 ani. Lo
cuiam la Iaşi, cu familia, când a fost
dat ordinul de pogrom. Tata s-a aflat
în Trenul Morţii. Mai trăia, când ca
davrele au fost descărcate într-una
din gări. Un căruţaş a văzut că res
piră şi l-a adăpostit în casa lui. L-a ţi
nut vreo săptămână, fără să ne dea
vreun semn. Când s-a întors acasă,
tata nu mai era acelaşi om. Chinurile
prin care trecuse i-au curmat, în scurt
timp, viaţa. După Bar Miţva, am ple
cat, întâi la Braşov, apoi la Ploieşti,
unde am terminat liceul.
– Şi pe urmă?
– Am intrat la Şcoala postliceală
„Cultura agricolă”, înfiinţată de Joint
în România. Am absolvit-o după doi
ani, în care m-am format profesional
şi uman. A fost editată o carte dedi
cată şcolii şi perioadei în care a func
ţionat la noi: 1945-1949. Am singurul
exemplar din ţară. „Cultura agricolă”
mi-a deschis interesul pentru agricul
tură. Am urmat Institutul Agronomic
din Capitală, Facultatea de Horticul
tură, Secţia Viticultură şi Vinificaţie.
După absolvire, am făcut cursuri post
universitare în ţară şi străinătate. Am
fost secretar ştiinţific al Institutului de
Cercetări pentru Viticultură şi Vinifi
caţie Valea Călugărească – Prahova.
Am publicat multe lucrări în broşuri
şi reviste de specialitate. Figurez în
„Cartea de aur a slujitorilor horticultu
rii româneşti”, monografie scoasă de
Societatea Horticultorilor din Româ
nia, cu prilejul centenarului, în 2013.
– Când v-aţi apropiat de comuni
tate?
– În 1950. Activam voluntar în co
munitatea ploieşteană. Din ’70 am
devenit consilier. În ’85 am fost ales
preşedinte. Lucram, cum se zice, la
două războaie. După decesul fostului
preşedinte al DASM, David Bănescu
z.l. – ulterior, titulatura a fost schimba
tă în cea de director –, mi s-a propus

să vin la Bucureşti să preiau postul.
Treceam printr-un moment de cum
pănă. Mama nu mai trăia. Prima soţie
se prăpădise într-un accident. Băiatul
plecase-n Canada. Eram, de curând,
la pensie. Am acceptat. Am colaborat
excelent cu dr. Zvi Feine, mai târziu,
cu actualul director al Joint-ului în Ro
mânia, Israel Sabag. Ei ne-au ajutat
– folosesc pluralul, c-am fost o echi
pă – să creăm foarte bune relaţii cu
organizaţii evreieşti americane. Unele
comunităţi ne ofereau periodic ajutoa
re. Ambulanţa Căminului „Rosen”, de
mare utilitate, este una din donaţiile
obţinute atunci.
– Ce v-a ajutat să conduceţi un
departament sensibil, cum este cel al
asistenţei sociale şi medicale?
– În primul rând, exemplul mamei.
În anii Holocaustului, am fost obligaţi
să cedăm unor ofiţeri germani o mare
parte din locuinţă şi să ne restrângem
la bucătărie. Mama trăia cu gândul
„c-o să fie şi bine”. O înţelepciune
de viaţă pe care mi-am însuşit-o, am
aplicat-o faţă de mine şi de ceilalţi.
Un precept dobândit cât am fost elev
la „Cultura agricolă”: nu lăsa lucruri
le încurcate. Când cineva în suferinţă
ajunge la tine, îţi cere ajutor şi tu i-l
promiţi, te zbaţi până la capăt să-i re
zolvi problema. Tot la şcoala amintită
m-am deprins să lupt şi, pe cât posibil,
să domin greutăţile. Respectul. Întot
deauna mă ridicam în picioare când
intra un solicitant la mine-n birou.
Omul trebuie să simtă că reprezintă
ceva în ochii tăi. Recunoştinţa celor
cărora le-ai făcut un bine.
*
Cel care-mi vorbeşte acum e re
zident la Căminul „Rosen”. „Am avut
noroc că sunt în cămin, fiindcă mi-a
fost salvată viaţa şi, slavă Domnului,
chiar dacă am probleme, mi-am păs
trat intact intelectul”. Locuieşte, îm
preună cu Franca, soţia lui, la etajul I,
reabilitat. Cameră luminoasă, curăţe

nie, mobilier modern, televizor în pe
rete, birou pentru calculator, sonerie
în cameră.
– Cum arată o zi la cămin?
– Ziua începe dimineaţa, când vin
infirmierele. După aceea – altă echi
pă: asistentele medicale. Apoi, pro
gram de gimnastică medicală recupe
ratorie, zilnic, la sală. Particip la acti
vităţile Clubului „Vârsta a 4-a”. Avem
filme, jocuri. Important e să-ţi găseşti
utilitatea, în orice situaţie de viaţă te
afli. Sunt mulţumit că sunt împreună
cu Franca şi că pot s-o ajut. Încerc să
intru-n vorbă cu orice rezident care
trece pe lângă mine. Unii sunt închişi
în ei. Mă bucur când reuşesc să-i fac
mai sociabili. Este modul meu de a-mi
menţine echilibrul. Cred că sprijinul
moral este foarte important.
– Un exemplu personal recent?
– Am fost la Bereşit 19 de la Plo
ieşti. Israel Sabag a venit cu maşina
să mă ia, să particip ca fost ploieş
tean şi preşedinte de comunitate. În
faţa unei săli pline, am conferenţiat
despre viaţa evreiască din Ploieşti,
predarea ştafetei şi satisfacţia de a
şti că laşi conducerea comunităţii pe
mâini bune: Gilu Iuftaru z.l., acum –
ing. Adela Herdan. E salutar tot ce
face Adela Herdan, în prezent, spre
folosul comunităţii. Alt capitol – pe
rioada în care am lucrat la DASM,
cu abordarea actualităţii: eficienţa
directoarei dr. Mona Bejan, angajată
de mine acum mai bine de 15 de ani
pentru Serviciul Asistenţă în comu
nităţile din ţară. Am vorbit şi despre
prezent: cei doi ani de când sunt la
cămin şi demersurile de recuperare.
Aproape că mi-au dat lacrimile când
am simţit cât de impresionaţi au fost
oamenii, am auzit aplauzele, am trăit
succesul. Nu aşteptam recompense,
ele au venit singure. Dacă dai din ini
mă, primeşti din inimă.
– Cum vedeţi prezentul şi cum
prefiguraţi viitorul comunităţii noastre?
– Cred că trecem printr-o etapă
fastă pentru viaţa comunitară din Ro
mânia, sub toate aspectele: cultural;
recuperarea patrimoniului sacru şi gri
ja pentru cel economic; tot ce se face
pentru noi, asistaţii; amplificarea vieţii
religioase. Omul e principalul factor
care trebuie antrenat. Citesc în Rea
litatea Evreiască cum se regenerea
ză viaţa evreiască în comunităţi. E un
simptom bun pentru viitor.
IULIA DELEANU

Autorul Beni Budic le-a mulţumit
elevilor implicaţi şi a evocat amintiri
dragi din Suceava anilor ‘50.
Scriitorul româno-israelian a mul
ţumit, de asemenea, sucevencei Ica
Mîndrilă pentru efortul constant de a
readuce în memoria oamenilor ima
gini cu Suceava de altădată, pe pagi
na de Facebook „Suceava, leagănul
sufletului nostru!”.
La finalul manifestării, asociaţia
„Copiii Sucevei” i-a premiat pe ele
vii care au realizat cele mai bune lu
crări de artă plastică şi creaţie literară
pornind de la textele memorialistice
despre Suceava ale lui Beni Budic.
Premiile au fost înmânate de Paul Le
inburd, care a spus că a venit special
din Canada pentru această ocazie.
La Arte plastice, premiul I a fost
obţinut de Oana Maria Lupu, cu lu
crarea „Vis cinematografic”. Premiul
II l-a primit Roxana Burdujoc, premiul
III – Roxana Gînscă şi menţiune-Bian
ca Braşcan. La secţiunea Desen/ Artă
grafică – Mario Blaga a obţinut premiul
II, Claudiu Mazepiuc a primit premiul
III, iar menţiune – Leonard Vornicu.
La Literatură, premiul I a fost acor
dat Iustinei Caliniuc, premiul II Mariei
Sburlea şi premiul III Oanei Burac.
Premiul I a fost de 200 de lei, premiul
II – 150 de lei, premiul III – 100 de lei
şi menţiunea – 50 de lei. Preşedintele
juriului a fost profesoara Elena Brân
duşa Steiciuc. Precizăm că la Ziua
Colegiului de Artă „Ciprian Porum
bescu” a fost prezentă şi preşedinta
Asociaţiei Suceava’s children, dr. Lily
Weintraub.
Pe lângă evenimentul de la liceu,
asociaţia a organizat la cimitirul evre
iesc şi la sinagoga din oraş activităţi
de comemorare a 78 de ani de la de
portarea evreilor bucovineni în Trans
nistria.
DANA HUMOREANU
(text apărut în
„Monitorul de Suceava”)

„Amintiri
în Suca”

Nimic mai prielnic povestirilor des
pre Suca din alte etape de viaţă decât
ambianţa unei seri de Sucot în jurul
prim-rabinului Rafael Shaffer, în Suca
din curtea Sinagogii Mari din Capita
lă, având pe masă tarte cu mere, cior
chini de struguri, ceai, sucuri şi vin is
raelian. Acţiunea, organizată de JCC,
a fost coordonată de Delia Marc, res
ponsabilă pentru generaţia de mijloc,
în colaborare cu Sanda Wolf care a
facilitat participarea unora dintre rezi
denţii Căminului „Rosen”.
N-a fost doar o seară cu amintiri,
ci şi una cu bătaie mai lungă, fiind
că bucuria tihnită a şederii în Suca a
atras bunici, părinţi, copii. Copiii as
cultau fapte vechi înglobându-se în
ceea ce, târziu-târziu, avea să devină
parte din propriile trăiri, transfigurate
în memoria lor de atunci-acum. Po
vestirile prim-rabinului au fost o altfel
de instruire în învăţătura iudaică de
cât în expresie clasică: cum se ser
bează azi Sucot la Kotel; rugăciunile
de bază ale sărbătorii; bucuria recol
tei şi îngrijorarea pentru cea urmă
toare, în funcţie de ploaia venită sau
nu la vreme; asemănarea între Arba
Haminim şi organe umane, cu simbo
listica lor: găsirea unui echilibru între
verticalitate şi mlădiere.
Au fost aduse mulţumiri condu
cerii F.C.E.R., Cancelariei Rabinice,
care au adus din Israel chitra, frunze
le de palmier şi mirtul. Oaspeţilor din
Bucureşti li s-au alăturat musafiri din
Israel şi Canada, însufleţind atmosfe
ra cu şlagăre israeliene şi urarea de
Hag Sucot Sameah! (I.D.)
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Reuniunea
Consiliului de Conducere al FCER
prin vânzare a vind valorificarea patrimoniuli imo ţia că urmează ca în aproximativ 14 prezentat de Valentin Nuhăm legat

proprietăţilor. Au
fost prezentate fotografii din mai mul
te comunităţi din ţară, făcute în cursul
vizitelor DAPI, pentru a arăta cât de
degradat este, de fapt, patrimoniul
imobiliar economic (riscuri de incen
diu, de prăbuşire, condiţii precare de
locuit).
De remarcat că 20% din suprafa
ţa imobiliară din provincie nu aduce
niciun venit, dar cheltuieli, da. Nu
există fonduri speciale (buget) pen
tru repararea/reabilitarea proprietăţi
lor foarte vechi şi a celor mai noi, dar
cu deficienţe. Încep să apară soma
ţii din partea primăriilor, care implică
sume considerabile pentru reabilita
re. Predomină viziunea locală, care
nu ţine seama de interdependenţa co
munităţilor/patrimoniilor
imobilia
re. Sumele obţinute din vânzări, care
ar putea fi disponibilizate pentru re
paraţii/reabilitări ar trebui direcţionate
spre proprietăţile cu potenţial de auto
sustenabilitate, ceea ce înseamnă că
portofoliile neperformante vor deveni
şi mai ineficiente dacă nu sunt vân
dute. S-a făcut recomandarea unei
abordări mai pragmatice din partea
comunităţilor locale şi a conştientizării
importanţei de a investi banii obţinuţi
din vânzări în oraşele cu randament
imobiliar mare.
S-a luat decizia înfiinţării unui grup
de lucru condus de Eduard Kupfer
berg, care să vină cu un set de propu
neri concrete la Comitetul Director din
luna decembrie. De asemenea, s-a
luat hotărârea scoaterii la vânzare, în
tr-o primă etapă, a proprietăţilor care
aduc o chirie mai mică de 8 lei/m2, ur
mând ca suma să fie ulterior revizuită.
Modificările la Regulamentul de
valorificare a patrimoniului imobiliar
economic, din a cărui administrare
se obţin venituri (reglementările pri

biliar comunitar şi patrimoniul sacru
nu fac obiectul prezentului Regula
ment) prevăd ca, pentru o perioadă
de un an de la aprobarea prezentu
lui Regulament, veniturile obţinute
din vânzarea proprietăţilor imobiliare
să fie repartizate astfel: 20% pentru
nevoile Comunităţii pe raza căreia
se afla proprietatea vândută şi 30%
pentru lucrări de investiţii în patrimo
niul imobiliar economic (reabilitări
sau achiziţii de imobile), în beneficiul
Comunităţii care a vândut, restul de
50% fiind alocat, după caz, pentru
nevoile de funcţionare ale FCERCM sau pentru reinvestire în funcţie
de necesităţi. Investiţiile se vor rea
liza pe baza unei analize a eficienţei
economice maxime. Noua formă a
Regulamentului a fost aprobată cu
unanimitate de voturi.

Schimb de opinii privind
Congresul al IV-lea al FCER
Preşedintele FCER a anunţat că
anul viitor trebuie să se organizeze un
nou Congres al FCER-CM (cel de-al
patrulea), deoarece în iulie 2020 ex
piră mandatul actualului Consiliu de
Conducere şi trebuie ales unul nou,
în conformitate cu Statutul FCER-CM.
După consultări în cadrul reuniunii,
s-a stabilit ca dată a Congresului peri
oada 20-21 iulie 2020, votată în una
nimitate.
Într-o viitoare adunare a Cosiliului
de Conducere, a precizat dr. Aurel
Vainer, urmează să fie prezentat pro
gramul de măsuri, comisia de organi
zare, locul de desfăşurare şi normele
de reprezentare pentru Congres, Mi
rela Aşman angajându-se că va calcu
la exact norma, în funcţie de numărul
actual de membri ai comunităţilor din
cadrul Federaţiei. Ea a mai atras aten

comunităţi să aibă loc alegeri. Preşe
dintele FCER a arătat că trebuie că
utate surse de finanţare iar, începând
din ianuarie 2020, toate documentele
oficiale, inclusiv revista „Realitatea
Evreiască” să aibă o banderolă cu
anunţarea Congresului. Preşedintele
FCER a informat că în Comitetul Di
rector, în locul fostului preşedinte al
CE Iaşi, Abraham Ghiltman (z.l.), se
propune alegerea lui David Iosif, pre
şedintele CE Botoşani.

Actualitatea vieţii comunitare

Jose Iacobescu, preşedintele BBR
şi membru al Consiliului de Conduce
re, a arătat că deşi numărul de mem
bri ai Federaţiei a scăzut, activitatea
este deosebit de intensă, iar Federa
ţia este privită cu respect peste tot în
ţară. În numele BBR, el l-a felicitat pe
preşedintele FCER pentru activitatea
depusă, aceasta datorită şi colecti
vului puternic pe care îl are alături.
Noul Congres, a mai spus vorbito
rul, va fi prilejul de a arăta realizările
FCER.
Andrea Ghiţă, membră în condu
cerea CE Cluj, a subliniat că o ca
racteristică esenţială a muncii Fede
raţiei este că nimeni nu este lăsat în
izbelişte, primeşte ajutor din partea
comunităţii din care face parte. Nici
o altă minoritate nu are aşa o gri
jă de oameni. Vorbitoarea a abordat
şi problema voluntariatului, care ar
trebui stimulat, şi a cerut ca tinere
tul să se implice mai mult în aceas
tă activitate. Preşedintele FCER s-a
alăturat acestei idei şi a exemplificat
printr-o serie de acţiuni făcute cu
participarea voluntarilor (comemora
rea Cajal, Ziua Europeană a Culturii
Iudaice).
Iancu Aizic, preşedintele CE Te
cuci, a apreciat calitatea materialului

Hotărâri ale Consiliului de Conducere al FCER-CM

Consiliul de Conducere al FCER-CM s-a des
făşurat în condiţii statutare, în prezenţa a 29 de
membri (inclusiv prin mandat de reprezentare,
sau prin vot electronic), din totalul de 30.

• Ca urmare a decesului preşedintelui CE
Iaşi, dl. Abraham Ghiltman, preşedintele CE Con
stanţa, Sorin Lucian Ionescu, devine membru plin
al Consiliului de Conducere al FCER-CM.
Consiliul de Conducere al FCER-CM decide
ca Ionel Schlesinger, preşedinte de onoare al CE
Arad, să îşi păstreze statutul de membru al Con
siliului de Conducere.
Votat în unanimitate
• Ca urmare a decesului preşedintelui CE Iaşi,
dl. Abraham Ghiltman, locul său în Comitetul Di
rector al FCER-CM va fi luat de dl. Iosif David,
preşedintele CE Botoşani.
Votat în unanimitate
• Consiliul de Conducere al FCER-CM solicită
ca, până la data de 15 decembrie a.c., să fie pre
zentată în Comitetul Director al FCER-CM situaţia
exactă a majorării cu 5% a chiriilor, conform Ho
tărârii AG 4/23-24.04.2019. Analiza se va realiza
pentru lunile care au trecut de la momentul imple
mentării Hotărârii.
Votat în unanimitate
• Consiliul de Conducere al FCER-CM hotă
răşte ca, în termen de două luni, Sectorul Protec
ţie şi Pază să realizeze un material privind situaţia
asigurării securităţii şi pazei la cimitire şi sinagogi,
precum şi propuneri de îmbunătăţire a acesteia,
ţinând cont de posibilităţile financiare.
Votat în unanimitate
• Consiliul de Conducere al FCER-CM hotă
răşte crearea unui grup de lucru intercomunitar,

care va avea ca obiect de activitate combaterea
antisemitismului şi negaţionismului. De aseme
nea, se vor întreprinde toate demersurile nece
sare pentru realizarea unei întâlniri cu Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române în vederea identificării
modului în care BOR se poate implica mai mult în
combaterea antisemitismului şi negaţionismului.
Votat în unanimitate
• Consiliul de Conducere al FCER-CM hotă
răşte ca birourile de administrare şi valorificare a
patrimoniului imobiliar economic – zona provincie
şi, respectiv, zona Bucureşti –, să facă parte din
Sectorul de administrare şi valorificare a patrimo
niului imobiliar economic.
Votat în unanimitate
• Consiliul de Conducere al FCER-CM îi soli
cită d-lui deputat Silviu Vexler să depună toate di
ligenţele necesare în vederea urgentării restituirii
către FCER-CM a bunurilor comunitare.
Votat în unanimitate

de situaţia patrimoniului imobiliar, a
susţinut ideea organizării Congresului
şi a scos în evidenţă atenţia acorda
tă de vicepreşedintele FCER, Ovidiu
Bănescu, de a-i felicita pe membrii
Federaţiei de ziua lor aniversară.
Acest gest este foarte bine primit de
oameni, a remarcat vorbitorul.
Felix Koppelmann, preşedintele
CE Oradea, a constatat că relaţiile
comunităţilor cu Federaţia sunt bune
şi predomină o atmosferă de fami
lie şi prietenie. El a făcut observaţia
că atunci când anvergura acţiunilor
este mai mare şi cheltuielile sunt mai
mari, acolo unde este cazul, să se
împartă aceste cheltuieli între mai
mulţi factori: Federaţie, comunităţi,
membri. Preşedintele CE Oradea a
vorbit şi despre imaginea noastră, a
evreilor din România şi a subliniat că
unele probleme esenţiale nu sunt so
luţionate.
Lipsa unui ambasador român în
Israel, a spus el, este o mare pier
dere pentru România. Trebuie să fim
realişti, să trăim în prezent şi să con
turăm o perspectivă pentru viitor. În
ceea ce priveşte data Congresului,
opinia vorbitorului a fost să nu ne
grăbim şi să ne consultăm cu comu
nităţile.
Trăgând concluziile celor două
zile, dr. Aurel Vainer a mulţumit con
ducerii Federaţiei pentru că şi-a în
deplinit misiunea prin organizarea
acestui Consiliu de Conducere, în
care au fost abordate probleme im
portante, cum este cea a patrimoniu
lui imobiliar, şi s-a stabilit data Con
gresului. El a atras atenţia Depar
tamentului financiar-contabil că are
datoria ca, la următoarea adunare a
Consiliului din luna februarie, să facă
o apreciere realistă a situaţiei econo
mico-financiare.

11-12 noiembrie 2019 – Bucureşti

• Consiliul de Conducere al FCER-CM a luat
la cunoştinţă, cu îngrijorare, de situaţia precară
a stării fizice a patrimoniului imobiliar economic,
care conduce la cheltuieli ridicate de întreţinere şi
venituri reduse.
Va fi constituit un grup de lucru compus din dnii E. Kupferberg, R. Marcovici, I. Schlesinger, R.
Roth şi din şeful Serviciului Prezervare Patrimo
niu Imobiliar Economic şi din un reprezentant al
Oficiului Juridic, care va realiza în luna decembrie
a.c. un set de propuneri concrete privind valorifi
carea îmbunătăţirii stării şi înnoirea patrimoniului
imobiliar economic.
Comitetul Director este mandatat să adopte mă
suri de implementare a propunerilor grupului de lucru.
De asemenea, va fi actualizată şi completată
baza de date a patrimoniului imobiliar economic.
Prioritare pentru valorificarea prin vânzare vor
fi imobilele care aduc un venit sub 8 lei/mp/ lună.
Votat în unanimitate

• Consiliul de Conducere al FCER-CM hotă
răşte realizarea unei întâlniri de lucru având ca
tematică eficientizarea activităţii restaurantelor ri
tuale şi a tăierilor de carne caşer.
Votat în unanimitate

• Consiliul de Conducere al FCER-CM aprobă
modificările la Regulamentul de valorificare a pa
trimoniului imobiliar economic.
În termen de 6 luni, DAPI va realiza un raport
privind implementarea şi rezultatele modificărilor
la Regulament.
Votat în unanimitate

• Consiliul de Conducere al FCER-CM apre
ciază pozitiv eforturile departamentului MEFALE
pentru pregătirea preliminării anuale a Bugetului
de Venituri şi Cheltuieli al FCER-CM pentru anul
în curs. Este solicitată alcătuirea, în 10 zile, a unei
completări succinte care să cuprindă concluzii şi
recomandări.
A fost constatată necesitatea limitării maxime a
cheltuielilor, pentru a încheia în condiţii de echili
bru financiar anul 2019.
Votat în unanimitate

• Consiliul de Conducere al FCER-CM hotă
răşte programarea Congresului al IV-lea al FCERCM în zilele de 20-21 iulie 2020.
Se recomandă realizarea unui set de propu
neri privind marcarea acestui eveniment.
În cursul lunii decembrie 2019 va fi prezentată
o situaţie demografică comparativă (2016/ 2020)
– în vederea stabilirii normei de reprezentare, pre
cum şi o propunere de calendar al pregătirii şi de
rulării Congresului.
Votat în unanimitate
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Kristallnacht: noaptea în care a început Holocaustul
moderne care au făcut posibilă degra
darea speţei umane în „secolul extre
melor”? Cine, când şi pentru ce scop
a inventat noţiunea de duşman? Ce
vrea să sugereze ori să reglementeze
perechea noţională noi-voi în cadrul
aceluiaşi stat şi în cazul aceleiaşi ce
tăţenii naţionale? Ce se înţelege prin
expresia „duşmanul de rasă“ şi în ce
context politic se multiplică ea? Cine
devine duşmanul în cazul războaielor
şi ce rol joacă activarea prejudecăţilor
cu ajutorul acestei noţiuni?
Răspunsul la astfel de întrebări
presupune informaţii despre ideologii
şi politici radicale, o nouă lectură a is
toriei recente şi a regimurilor totalita
re, eliberarea de prejudecăţile privind
grupurile minoritare. Şi mai important
îmi pare să cunoaştem faptele, în ca
zul de faţă, atrocităţile la care au fost
supuşi evreii în Europa secolului al
XX-lea pornind de la false ideologii,
de la aşa-numite specificităţi şi de la

elementele culturale haotic asimilate.
Acolo unde ignoranţa supravieţuieşte,
unde politicile sunt exclusiviste sau
unde societatea indică semnele unei
crize de conştiinţă, acolo sunt sufici
ente motive să fim vigilenţi.
Regimurile tiranice sau totalitare
au profitat întotdeauna de ignoranţi.
Tocmai de aceea este foarte impor
tantă rememorarea faptelor oribile pe
trecute între 9 şi 13 noiembrie 1938 în
Germania şi Austria şi cunoscute sub
numele de Kristallnacht/ Noaptea de
cristal/ Noaptea sticlei sparte/ Noap
tea pogromului din noiembrie. Şi nu
numai a acestor fapte. De îndată ce
instituţiile de cultură, şcolile şi organi
zaţiile non-guvernamentale europene
vor include astfel de informaţii în acti
vităţile lor, demersul non-politic al so
cietăţii civile va fi mai vizibil şi mai efi
cient. Cunoaşterea rămâne esenţială
pentru evitarea „seriilor istorice” sau a
„structurilor repetitive ale istoriei”.

există o îndoială,
expertul în ştiinţa
rasială este cel ce tranşează”. Isteria
exprimată în cuvinte provocase atro
cităţile. Teoria rasistă pe care Hitler
şi-o însuşise din cărţile lui H. Stewart
Chamberlain avea să servească regi
mului nazist pentru justificarea antise
mitismului. Înainte ca iraţionala teorie
să devină realitate, cu un deceniu îna
inte de Holocaust, Victor Klemperer
conştientizase acest lucru:
„…antisemitismul a fost pentru Hitler
un sentiment fundamental, reaşezat pe
natura primitivă a omului. Führer-ul (...)
ştie că nu se poate aştepta la fidelitatea
acelora ce sunt la fel de primitivi ca şi
el şi că cea mai uşoară şi mai sigură
modalitate de a o conserva este în
treţinerea, legitimarea, sublinierea urii
instinctive împotriva evreului.(...) Aso
ciind ideea de rasă antisemitismului, el
(Hitler, n.n.) pretinde că oferă nu numai
o bază ştiinţifică, dar, de asemenea, şi
o bază populară imposibil de eradicat...
(Astfel) evreul este omul cel mai impor
tant în statul lui Hitler, el este ţapul ispă
şitor..., adversarul cel mai notoriu.”
„Memoria a comis abateri excen
trice de la istorie”, observa Timothy
Snyder. E şi acesta un motiv pentru
care consider că sunt utile câteva în
trebări pentru fiecare cetăţean onest
al Europei de astăzi. Care sunt izvoa
rele intelectuale şi ideologice ale lumii

European, destinat sprijinirii persoanelor născute după
încheierea celui de-al Doilea Război Mondial şi care nu
beneficiază de suportul Claims Conference. Iniţiativa creării acestui Fond a
aparţinut FCER şi JDC România şi discuţiile pe acestă temă vor fi continuate în
viitorul apropiat la CIR Cristian.
A mai avut loc şi o vizită a NCSEJ, organizaţie americană specializată în
susţinerea evreilor şi a intereselor evreieşti din Europa de Est şi Asia şi care ne-a
sprijinit financiar substanţial în realizarea lucrărilor de la Sinagoga Mare din Iaşi.

zidată de stu
dentul Vasiliu
din Bucureşti. S-a iscat o discuţie
aprinsă în jurul moţiunii primite, la
care publicul a reacţionat şi cu fluie
rături, şi cu aplauze. Scandalul dintre
tabere a durat două ore, timp în care
lucrurile au luat o turnură violentă.
Adversarii propunerii au venit spre
scenă ca să-i lovească pe cei care
susţineau propunerea. Şedinţa a re
început, fără a se mai lua în discu
ţie moţiunea referitoare la evrei. De
acolo mulţimea s-a îndreptat către
banchet, la care au participat autori
tăţile din oraş, câteva notabilităţi, de

legaţi ai câtorva societăţi şi studenţii.
La ora 9 şi jumătate seara, banchetul
s-a terminat iar mulţimea, împărţită
în trei grupuri, s-a dus spre oraş. În
drum spre gară, trecând prin cartierul
evreiesc, câţiva studenţi au aruncat
cu pietre în geamurile şcolilor şi si
nagogii din oraş. Văzând evrei care
îşi făceau rugăciunile, studenţii au
pătruns înăuntru şi i-au batjocorit pe
enoriaşi, punându-i să strige „Ura!”,
„Să trăiţi!” şi să joace hora împreună
cu ei. Au scos afară lumânările mari,
strigând „Jos jidanii!” şi au profanat lo
curile de rugăciune, dând foc cărţilor
sfinte.

că Tora era citită
în faţa poporului
de Sucot, la şapte ani o dată, res
pectiv, începutul fiecărui an şabatic,
Şmita. După Iamim Noraim – Zilele
înfricoşătoare –, avem Zman Simha
teinu – Sărbătoarea bucuriei noastre.
Ne bucurăm că avem recolta în ham
bare. Ne bucurăm că am fost iertaţi şi
înscrişi în Cartea Vieţii”. Referindu-se
la Simhat Tora, vorbitorul s-a oprit la
semnificaţia reluării aceleiaşi lecturi.
„Deşi e mereu aceeaşi, Tora e mereu
alta, după cum şi noi, deşi suntem
aceiaşi, suntem mereu alţii”.
„De ce avem două sărbători ale
Torei?”, a venit întrebarea retorică a
prim-rabinului Rafael Shaffer. „De Şa
vuot am primit Tora. Am spus: «Vom
face şi vom asculta». Vom acţiona
conform Poruncilor şi le vom respec
ta. Era asumare. În ultima zi de Sucot
dansăm cu Tora, bucurându-ne c-o
avem. O bucurie profundă, venită din
cunoaştere, înţelegere, dragoste”. Un
mod de a spune că mai importantă
decât iubirea, la început de mariaj, e
iubirea după ani şi ani de căsnicie. De
aceea, de Şavuot, vorbim de Darea
Torei, de Sucot – de Bucuria Torei”.
Vârsta a fost alt aspect abordat de
prim-rabin. Există o vârstă cronologi
că, o vârstă afectivă, o vârstă spiritu
ală. Tora are mii de ani. Tora „e mai
tânără ca-n ziua nunţii”, pentru că „ti
nereţea” e cea văzută prin „ochii ce

lui care o iubeşte” şi e receptată prin
prisma a tot ce radiază din valorile
sale intelectuale. A fost o metaforă vi
zând capacitatea Torei străvechi de a
fi mereu actuală.
De Simhat Tora, doi „miri” simbolici
ai Torei păşesc sub baldachin: Hatan
Tora, căruia i se citesc ultimele pasaje
din Cartea Sfântă, şi Hatan Bereşit,
căruia i se citesc primele pasaje. Stu
dierea Învăţăturii biblice continuă fără
încetare, cu noi desluşiri de înţelesuri.
În prezenţa unui numeros public
de toate vârstele, a liderilor F.C.E.R.,
CEB, BBR, a unor personalităţi din
viaţa socială, culturală, politică, servi
ciul religios a fost oficiat de cantorul
Emanuel Pusztai şi Corul Templului
Coral, condus de Robert Levensohn.
Corul „Hazamir” al JCC şi CEB,
manager – Silvian Horn, dirijor – Bog
dan Lifşin, a însufleţit audienţa cu bi
necunoscute cântece adecvate eveni
mentului, în ebraică şi idiş.
Aron Kodeş-ul deschis, Alialele la
Tora, purtarea Sulurilor de Tora între
rânduri, dansul cu Cartea, binecuvân
tarea copiilor sub talit au fost tot atâ
tea clipe de intensitate emoţională.
O trataţie oferită participanţilor de
FCER şi CEB, pregătită de maeştrii
culinari ai Bucătăriei „Băluş” – Cămi
nul „Rosen”, eforturile logistice coor
donate de vicepreşedintele CEB, Sil
vian Horn, au sprijinit succesul impor
tantei sărbători.

(Urmare din pag. 1)
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Pogromul de la Botoşani – 12 septembrie 1890

(Urmare din pag. 17)

Simhat Tora la Templul Coral

(Urmare din pag. 8)

După cum povesteşte Barbu Lă
zăreanu, în paralel cu devastarea şi
profanarea sinagogilor, s-a produs je
fuirea restaurantelor şi a caselor evre
ieşti, vreo 30 cu totul. Printre locurile
afectate s-au numărat, printre altele,
şi „Vila Regală”, o berărie de lângă
gară care aparţinea lui Herşcu Fein
gold.
Ajunşi în sinagoga lui Urţe Zaraful,
manifestanţii l-au găsit acolo pe cea
uş şi pe un creştin local, care aprin
dea şi stingea lumânările vinerea şi
în zilele de sărbători evreieşti. L-au
lovit pe creştin, pentru că lucra pentru
evrei, iar pe ceauş l-au prins şi i-au
ars barba.
În locuinţa profesorului de caligra
fie Ştrul Herş Schwarz au distrus tot
mobilierul şi le-au silit pe soţia şi fiice
le acestuia să iasă goale din aşternu
turi şi să o ia la fugă.
La Şcoala Sticlarilor (Gläserich’n
Belshamedriş) l-au bătut pe ceauşul
Nachman, furându-i shtreimel-ul. Au
mai fost profanate sinagogile Săve
ner, Reb Eizig’l şi Politzer.
Scandalul din stradă a durat până
târziu şi nici un agent al autorităţii
publice nu a intervenit. Trenul cu stu
denţi a plecat la ora 2 noaptea spre
Bucureşti, pe muzica intonată de Re
gimentul local de Dorobanţi.

Nina Cassian,
o viaţă dedicată
literaturii

Într-o viaţă îndelungată (19242014) Nina Cassian a traversat peri
oade tulburi, dar efervescente. A de
butat în poezie cu „La scara 1/1”. A
fost în relaţii apropiate cu poetul Ion
Barbu, iar Tudor Arghezi s-a exprimat
elogios despre talentul ei. În 1969 i
s-a acordat Premiul Uniunii Scriitori
lor. A tradus din Georges Rodenbach
şi din Christian Morgenstern, dar şi
din Shakespeare, Brecht, Paul Celan.
A publicat peste 50 de cărţi. A creat
„limba spargă” , o încercare de litera
tură absurdă. S-a bucurat de succes
şi în literatura pentru copii. I s-au pu
blicat Memoriile, parţial, după moarte.
A acordat atenţie şi literaturii idiş.
Vocea Ninei Cassian este de la în
ceputuri memorabilă „N-avem timp să
umblăm pe la toate curţile cu câini şi
cu voi... Îmbrăţişaţi-ne repede, mâine
poate murim”. Poezia Ninei Cassian
este la început scrisă sub influenţa lui
Freud. Rimele sunt de asemenea in
edite. Lectura unui volum antologic al
Ninei Cassian aduce multe satisfacţii:
Îndrăgostiţii cei laşi; Cei ce devoră; Di
alogul vântului cu marea; Hipocampul;
Grâu de ianuarie; Pasărea Kivi; Ele
fantul verde; Ceremonii pe ger; Ado
lescentul masacrelor; Loto-poeme;
Trivialele sunete ale celor mărunţi;
Basnibal Bura; etc. Numai cine nu
vrea să renunţe la aruncatul pietrei în
cel ce păcătuieşte nu va înţelege me
sajele fermecătoare ale poetei Nina
Cassian. S-a scris mult despre Nina
Cassian, şi de bine şi de rău. A avut o
viaţă tumultuoasă, fiind şi comunistă
şi necomunistă, avangardistă şi rea
list-socialistă. „După un ocol de apro
ximativ opt ani”, cum singură avea să
mărturisească, plin de avânturi naive
şi compromisuri, începând din 1956
se întoarce la poezia autentică. În
1985 Nina Cassian călătoreşte în Sta
tele Unite ca profesor invitat, pentru a
susţine un curs la New York Univer
sity. După o lună află de arestarea şi
uciderea în închisoare a lui Gheorghe
Ursu, în al cărui jurnal, confiscat de
Securitate, era menţionată „cu păreri
politice, evident anticeauşiste”. Astfel,
ia hotărârea de a nu reveni în ţară.
În Anglia îi apare volumul de versuri
„Call Yourself Alive” şi în Statele Unite
„Life Sentence”, traduceri ale volume
lor din ţară, precum şi volumele inedi
te „Take My Word for It!”, „Blue Apple”
şi „Lady of Miracles”, care se bucură
de succes. În anul 1994 i se decer
nează „Leul literar” de către New York
Library. În 2005 lansează la Institutul
Cultural Român din New York al trei
lea volum memorialistic: „Memoria ca
zestre”.
BORIS MARIAN

„Las moştenire bunul nume…“

– Care au fost
şi sunt principa
lele dificultăţi cu care v-aţi confruntat
în timpul mandatului?
– Nu pot vorbi despre dificultăţi
deosebite. Fiind obişnuit să am pro
bleme şi să caut să găsesc soluţii,
am abordat problemele ştiind că sunt
provocări cărora trebuie şi pot să le
fac faţă, aşa că foarte rar am apelat
la sprijin exterior, cu excepţia acţiuni
lor de fundraising. În acest context,
pot spune că am avut o excelentă
colaborare cu colegii de la Federaţie,
care au răspuns prompt la toate so
licitările.
– În sfârşit, ce moştenire lăsaţi pen
tru cel care va urma în funcţie, pentru
(Urmare din pag. 18)

Comunitatea Evreilor din Arad?
– Ca moştenire las o bază ma
terială bine pusă la punct, aptă să
susţină o activitate comunitară de
calitate. Şi ceea ce poate este mai
important, las un colectiv de angajaţi
bine pregătiţi, stăpâni pe domeniul
lor de activitate şi dedicaţi locului de
muncă. Mai las moştenire şi ceea ce
am primit, la rândul meu: bunul nume
al Comunităţii şi obligaţia morală de
a-l păstra.
Deşi cel care mă urmează în func
ţie nu va avea parte de o „dezastru
oasă moştenire”, va avea de înfruntat
marea problemă a păstrării vieţii co
munitare în condiţiile scăderii drastice
de efective.
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Istoria inedită a cântecului „Hava Naghila”
La începuturile lui, cântecul „Hava Naghila” a fost o me
lodie populară hasidică, dar până de curând originea lui a
fost învăluită în mister, scrie publicaţia americană online
„Tablet”.
Povestea începe cu eforturile muzicianului de origine
rusă Abraham Zvi Idelsohn de a pune muzica evreiască în
slujba idealului sionist. Născut în 1882, el devine cantor şi
studiază muzica la Berlin şi Leipzig, iar în 1907 se stabi
leşte la Ierusalim. Aici îl cunoaşte pe Eliezer ben Yehuda,
părintele ebraicii moderne, şi, inspirat de acesta, se decide
să creeze o muzică ebraică modernă, care să însoţească
renaşterea naţională a vieţii evreieşti în Palestina.
Idelsohn începe să adune muzică tradiţională evre
iască atât din Palestina otomană, cât şi din diaspora. Cu
instrumentele de atunci, el transcrie cântece populare şi
face înregistrări pe teren pentru a crea un sunet muzical
vechi-nou care să fie, potrivit opiniei lui, autentic evreiesc.
Aceasta a însemnat să elimine elementele străine introdu
se în muzica evreiască din diaspora şi să ajungă astfel la
cele mai vechi straturi ale unor melodii de dinainte de exil.
În acest context, Idelsohn a criticat „asimilarea culturală şi
spirituală a evreilor din Germania, care preferau muzica
clasică europeană, în loc să revină la propria moştenire.
Multe dintre creaţiile sale – prima carte de cântece ebra
ice pentru şcoli şi sinagogi, primul manual despre istoria
muzicii evreieşti, prima operă ebraică şi cele 10 volume
„Tezaurul de melodii orientale ebraice 1914-1932” – urmă
reau să răspândească sionismul, să-i stimuleze pe evrei
să preia o identitate naţională culturală cu rădăcini în noua
viaţă culturală din Sion. Animat de această idee, Idelsohn
a prezentat un nou cântec, „Hava Naghila”; la un concert
de cor la Ierusalim în 1918, se presupune că în onoarea a
trei evenimente: Declaraţia Balfour, preluarea controlului
Palestinei de către generalul Allenby la sfârşitul Primului
Război Mondial şi punerea pietrei de temelie a Universităţii
Ebraice în iunie 1918, toate celebrând victoria sionismului.
Se pare că primele rânduri ale textului, care preamăresc
bucuria, ar fi inspirate din Psalmul 118, care se recită în
timpul momentelor de bucurie ale evreilor.
În ceea ce priveşte melodia, în 1932, Idelsohn a afirmat
că iniţial a transcris melodia în Ierusalim în 1915, prelu
ând-o de la un hasid din Sadagura, care a emigrat înainte

de Primul Război Mondial din Bucovina, împreună cu un
mic grup de hasizi. Este posibil ca Idelsohn să-l fi întâlnit
la Ierusalim, dar este posibil şi s-o fi auzit la Berlin sau la
Viena, unde s-a aflat în iarna lui 1913 şi începutul lui 1914.
Incertitudinea în stabilirea datei se explică prin viaţa deo
sebit de sinuoasă a autorului care, imediat după prezenta
rea cântecului, a plecat din Palestina, mai întâi în Europa,
apoi în SUA, la Cincinnati, unde a predat muzica liturgică
evreiască la Hebrew Union College, o instituţie a evreilor
reform. Dar Idelsohn a încercat şi a reuşit să influenţeze
direcţia mişcărilor reform şi conservative din SUA, care au
introdus muzica în activităţile educative şi religioase. Până
la urmă, fiind foarte bolnav, s-a pensionat şi a plecat în Afri
ca de Sud, unde îşi avea familia. Între timp, „Hava Naghila”
s-a răspândit cu mare viteză în lumea evreiască, atât în
Ereţ Israel, cât şi în Europa şi SUA, la aceasta contribu
ind discul realizat de Idelsohn la Berlin în 1922, „Cântece
ebraice palestiniene”.
A existat şi un proces pentru drepturi de autor între Idel
sohn şi cantorul Moshe Nathanson, din Ierusalim, dar mu
tat la New York, care susţinea că textul îi aparţine. Ani de
zile, specialiştii au afirmat că nu au posibilitatea să verifice
geneza cântecului. Dar recent, unul dintre autorii articolu
lui citat (Edwin Seroussi), revenind la Biblioteca Klau He
brew Union College, a descoperit înregistrări şi documente
aparţinând lui Idelsohn şi pe care nu le-a luat cu el în Africa
de Sud. Printre ele s-au aflat şase carnete de note în care
Idelsohn a transcris melodiile şi textele cântecelor culese
din Palestina otomană începând din 1907, dar şi compoziţii
proprii. Într-unul dintre carnete se află notarea cea mai tim
purie şi originală a melodiei care va deveni „Hava Naghila”.
Deşi nu este datat, carnetul cuprinde melodii începând din
1906. Cu toate că el a afirmat că a cules melodia în 1915
de la hasizii din Sadagura veniţi în Palestina, noua des
coperire arată că a cules-o mult mai devreme, probabil cu
câţiva ani înaintea Primului Război Mondial.
Poate că Idelsohn a dorit ca acest cântec să exprime
doar bucuria legată de idealul sionist. Dar a depăşit cu mult
aşteptările, devenind un simbol de unitate a evreimii din
întreaga lume.
EVA GALAMBOS

Evreii din Sudan – o istorie regăsită

Într-un interviu acordat recent, Na
sr-Eddin Mofarah, ministrul sudanez
pentru probleme religioase, a declarat
că „ţara sa este una a diversităţii”, iar
aici îi include pe musulmani, creştini
şi minoritatea evreiască. De aseme
nea, potrivit Jerusalem Post, oficialul
a făcut un apel către evreii proveniţi
din Sudan, afirmând că aceştia se
pot întoarce în siguranţă, dat fiind că
fostul dictator Omar Al-Bashir a fost
înlăturat. El a susţinut dreptul tuturor
evreilor plecaţi din ţară de a solicita
cetăţenia sudaneză. Conform estimă
rilor, în 1948. comunitatea evreiască
număra peste 1.000 de membri. Cu
puţină vreme înainte de Primul Răz
boi Mondial, evreii din Sudan se aflau
în strânsă legătură cu numeroasa co
munitate din Egipt. Vorbitori de arabă,
greacă sau italiană, mulţi proveneau
din Siria sau Irak. O figură importantă
este rabinul Suleiman Malka, originar
din Egipt, care avea să le fie lider spi
ritual mai bine de patru decenii. Cele
mai importante comunităţi din punct
de vedere numeric erau în oraşele
Khartoum şi Omdurman, unde func
ţionau instituţii comunitare – şcoli, si
nagogi – iar viaţa socială era intensă.
Odată cu obţinerea independenţei

faţă de Marea Bri
tanie, în anul 1956,
disputele
politice,
războiul civil şi ori
entarea anti-Israel
a ţării contribuie în
mod decisiv la dimi
nuarea comunităţii.
Războiul pentru Ca
nalul Suez şi inva
darea Egiptului de
către Marea Britanie
au amplificat antise
mitismul în Sudan,
care s-a raliat miş
cării panarabiste. Un
exemplu
elocvent
asupra modului în care erau trataţi
evreii este rememorat de fiica câşti
gătoarei unui concurs de frumuse
ţe din Khartoum, care, după ce şi-a
dezvăluit identitatea şi originea, a fost

exclusă din competiţie. De aseme
nea, în presă erau derulate virulente
campanii antisemite şi antiisraeliene.
Această conjunctură socio-politică a
făcut ca la jumătatea anilor ’70 ma
joritatea evreilor să părăsească ţara
din motive de siguranţă, stabilindu-se
în Israel, Elveţia, Marea Britanie sau
Statele Unite ale Americii. De amintit
este şi rolul Sudanului în timpul Ope
raţiunii Moise, prilej cu care în 1984
autorităţile israeliene au evacuat pes
te 8.000 de evrei provenind din Etio
pia. Astăzi, ţara se află într-un proces
de tranziţie către un stat democratic,
după ce în luna aprilie fostul preşe
dinte Omar Al-Bashir – care preluase
puterea în anul 1989 în urma unei
lovituri de stat – a fost înlăturat. În
prezent Sudanul este condus de un
guvern provizoriu civil.
DAN DRUŢĂ
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Ziua Limbii,
Alfabetului
şi Culturii Armene

Prima ediţie a Zilei Limbii, Alfabe
tului şi Culturii Armene, găzduită de
Academia Română, a evidenţiat ve
chimea milenară a acestei comunităţi
în spaţiul românesc, vocaţia intelectu
ală, contribuţia la civilizaţia şi cultura
română.
Un istoric al tiparului şi culturii
armene în România, cu accent pe
elementele arhitecturale în biseri
cile armeneşti, a fost făcut de acad.
Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte
al Academiei Române. Descendent
al unor refugiaţi armeni în România,
preşedintele Uniunii Armenilor din
România (UAR), Varujan Vosganian,
a vorbit despre continuitatea comuni
tar-religioasă, participarea armenilor
la Revoluţia de la 1848, la Războaiele
de Independenţă şi Reîntregire a ţării,
ilustrarea în cultura română inter- şi
postbelică.
E.S. Sergey Minasyan, ambasa
dorul Armeniei la Bucureşti, a trans
mis mesajul premierului Republicii
Armene, Nikol Paşinian, în care a fost
relevat rolul armenilor în dezvoltarea
economică şi culturală a României, au
fost aduse mulţumiri iniţiatorilor şi Par
lamentului pentru adoptarea Legii. Un
istoric privind dezvoltarea limbii, punct
central – traducerea Bibliei în armea
nă, în secolul V, a fost realizat de pre
şedintele Comitetului limbii armene
din Ministerul Educaţiei – Armenia,
Davit Gyurjinyan. Legătura între limba
maternă, civilizaţie, religie a fost rele
vată de PS Episcop Datev Hagopian,
Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene
din România. Liderul GPMN, deputat
prof. univ. dr. Varujan Pambuccian, a
evidenţiat interdependenţa limbă-alfa
bet-cultură, sub formă religios-civiliza
torie, poporul armean fiind primul din
lume care s-a creştinat.
Prof. univ. dr. Francisca Băltăcea
nu, specialistă în lingvistică armeană,
a retrăit momente care au apropiat-o
de acest studiu, din studenţie până la
profesoratul la Catedra de armeno
logie. Varujan Vosganian i-a înmânat
Diploma de Onoare. Directorul Insti
tutului de Studii Sud-Est Europene,
Andrei Timotin, a apreciat rolul culturii
armene în zonă. Istoricul Andrei Ghe
orghe, deputat, membru în Grupul de
Sprijin al UAR, a vorbit despre supra
vieţuirea armeană prin cultură.Tot la
Academie a fost deschisă o expozi
ţie dedicată Zilei Limbii, Alfabetului şi
Culturii Armene.
IULIA DELEANU

O stradă din centrul Bacăului
se va numi „Acad. Solomon Marcus“

La iniţiativa prof. Gabriel Stan,
consilier local la Municipalitatea bă
căuană, o stradă centrală din oraşul
natal al ilustrului om de ştiinţă, acad.
Solomon Marcus, îi va purta nume
le. Proiectul, trimis spre avizare co
misiilor de specialitate, cu rapoarte
ale Direcţiei Juridice şi Administraţiei
Locale, Direcţiei Drumuri Publice, cu
o edificatoare expunere de motive, a
fost semnat de primarul Cosmin Ne
cula, consilierii locali, secretarul ge
neral al Municipiului Bacău, Nicolae
Ovidiu Popovici.
„Solomon Marcus, personalita
te enciclopedică a culturii române şi
universale, băcăuan de origine, a fost
profesor, matematician, semiolog, ling
vist, membru al Academiei Române,

vicepreşedinte al Asociaţiei Internet
de Semiotică, Doctor Honoris Causa
al Universităţii «Vasile Alecsandri» din
Bacău, Cetăţean de Onoare al Muni
cipiului Bacău. A conferenţiat la mani
festări ştiinţifice organizate de Facultă
ţile de Ştiinţe şi Litere ale Universităţii
băcăuane. Publicul era convocat în
chip de creator al spectacolului ideilor.
De asemenea, acad. Solomon
Marcus era foarte apropiat de Bacău
şi datorită Concursului Naţional Inter
disciplinar «Solomon Marcus» înscris
în calendarul Concursurilor Naţionale
Şcolare şi Extraşcolare ale MEN, ce
s-a desfăşurat anual la Colegiul Naţi
onal «Ferdinand I» din Bacău. Acade
micianul era o prezenţă obligatorie la
acest eveniment.

Autor al unor cer
cetări de analiză ma
tematică, lingvistică,
filologică, istorică, is
torie a ştiinţei şi a educaţiei, Solomon
Marcus a fost, totodată, şi un uma
nist şi un fin cunoscător al psiholo
giei umane. Renumitul matematician
român a fost o personalitate pluridis
ciplinară recunoscută şi a subliniat în
totdeauna rolul educaţiei.
Proiectul de hotărâre a fost discu
tat în toate comisiile de specialitate
şi aprobat de Consiliul Local al Mu
nicipiului Bacău. Atribuirea denumirii
Acad. Solomon Marcus străzii care
face legătura între străzile Nicolae Băl
cescu şi Mihai Viteazul a fost amplu re
flectată de presa băcăuană. (I.D.)
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Comemorare Aurel Storin z.l.

„Aurel Storin a făcut cinste comunităţii
noastre, teatrul românesc de estradă nu
mai este acelaşi fără el”, sintetiza preşe
dintele CEB, ing. Paul Schwartz, ce a în
semnat pentru cultura română cel come
morat la Templul Coral din Capitală.
În galeria intelectualilor evrei români,
Aurel Storin ocupă un loc aparte. Câţi
actori, compozitori, cântăreţi nu şi-au
datorat cariera celui care-şi autopersifla
eticheta de „cel mai longeviv secretar
literar” de la „Tănase”! Din iubirea de-o
viaţă pentru teatrul acesta s-au ivit cărţi
de referinţă ale istoriei lăcaşului de cul
tură: „Farmecul discret al teatrului de
revistă”, „Trecute vieţi de mari actori ro
mâni”, „Stela Popescu şi Alexandru Ar
şinel, o pereche fără pereche”, „Teatrul
românesc de revistă. Istorie, dimensiuni,
pericole, destine”, pe baza tezei sale de
doctorat notată Magna cum Laude. Chiar
structura poeziei sale vine din arta spec
tacolului de revistă; nu pentru o seară, ci
seara rămasă în memoria colectivă; trăiri

„Iubirea ca
moartea e de
tare” (Cântarea
Cântărilor, 8-6)

şi povestiri din generaţie în generaţie. Po
ezie scrisă cu umor, „cea mai înaltă formă
de tristeţe”, simţ muzical înnăscut, dar şi
cultivat, şarjă rafinată à la Minulescu, Ba
covia, Macedonski, evidentă în „Rondele
de amor”, în simbioză cu atâtea şlagăre
ale muzicii uşoare româneşti. Storin avea
spirit protestatar – altă trăsătură a teatru
lui, care l-a marcat. Câteva argumente:
„Popor ales sau Convorbirea lui Tevie
Lăptarul cu Dumnezeu”, „Pedalaţi, fraţi
lor, pedalaţi!”, „Adio, Boema!”.
Înainte de a deveni redactor-şef la
Realitatea Evreiască, Aurel Storin a fost
o prezenţă constantă în spectacolele de
Purim, matinee duminicale, a publicat la
Hasefer volumul „Morminte călătoare”.
Jurnalistul a introdus rubrici noi, a adus
colaboratori de prestigiu.
Rareori la Şahrit a fost atâta lume ca
la iurţait-ul lui. S-a stat şi-n picioare. Spri
jin moral pentru Adina Storin, soţia sa;
adagio con spirito pentru noi.
IULIA DELEANU

„Povestea păunului de aur
şi a lui Iţic Manger”, la TES

În 10 noiembrie
2019, la Teatrul
Evreiesc de Stat din
Bucureşti s-a desfă
şurat atelierul edu
caţional „Povestea
păunului de aur şi a
lui Iţic Manger”. Eve
nimentul a fost or
ganizat de instituţiagazdă şi de MICER
(Muzeul de Istorie
şi Cultură a Evreilor
din România) „Dr.
Nicolae Cajal”, din
echipa
proiectului
făcând parte Bruno
Mastan, artist mari
onetist şi povestitor;
Carmen Hannah Ioviţu, coordonator şi
curator al Muzeului; dr. Anca Tudoran
cea şi dr. Felicia Waldman, consultanţi.
Proiectul se adresează copiilor cu vârste
cuprinse între 5 şi 12 ani şi are ca scop
familiarizarea lor cu universul poveştilor
evreieşti şi crearea unui cadru în care cei
mici să interacţioneze şi să îşi exprime
creativitatea.
Însoţiţi de părinţi sau de bunici, copiii
au avut ocazia de a asculta muzică idiş in
terpretată de actriţele Geni Brenda Vexler

şi Viorica Bantaş, acompaniate de TES
Orchestra (dirijor – Bogdan Lifşin). Unul
dintre cântece a fost „Di goldene pave”
(„Păunul de aur”), versurile aparţinându-i
lui Iţic Manger. Evenimentul a fost, astfel,
şi un prilej de a-l omagia pe cunoscutul
poet de expresie idiş, de la moartea căru
ia s-au împlinit 50 de ani.
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FILE DE CALENDAR
Evrei născuţi în luna decembrie

6

Woody Allen (Allan Stewart Konigsberg) – actor şi regizor. Născut la
Brooklyn, N.Y., 1 decembrie 1935. Circa 40 de filme, unele cu aspecte
evreieşti: Tot ce ai vrut să ştii despre sex (dar nu ai îndrăznit să întrebi);
Paris Manhattan.
Yitzhak (Isaac) Herzog – rabin. Născut la Lomza, Polonia, 3 decem
brie 1888, stabilit cu familia în Anglia, 1898. Şef-rabin al Irlandei, 19211936. Şef-rabin aşkenaz al Palestinei şi al Israelului, 1936-1959. Decedat
la Ierusalim, 1959.
Fritz Haber – chimist. Născut la Breslau (Wroclaw), 9 decembrie
1868. Premiul Nobel pentru chimie, 1918, pentru descoperirea procesului
de sintetizare a amoniacului din nitrogen şi hidrogen. Decedat la Basel,
1934.
Clarice Lispector – scriitoare. Născută la Chechelnyk, Ucraina, 10
decembrie 1920; emigrată cu familia în Brazilia, 1922. Considerată cel
mai mare scriitor evreu după Kafka. Decedată la Rio de Janeiro, 9 de
cembrie 1977.
Yehuda Leib Maimon (Fischman) – rabin şi lider sionist. Născut la
Mărculeşti, Basarabia, 11 decembrie 1875, imigrat în Palestina, 1913.
Întemeietorul mişcării sioniste Mizrachi, 1902. Premiul Israel pentru
literatură rabinică, 1958. Decedat la Ierusalim, 1962.
Max Born – fizician. Născut la Breslau (Wroclaw), 11 decembrie 1882,
emigrat în Marea Britanie, 1933, profesor la Universitatea din Edinbur
gh, 1935-1952. Premiul Nobel pentru fizică, 1954. Decedat la Göttingen,
1970.
Manès Sperber – scriitor şi filozof. Născut la Zablotow, Galiţia, 12
decembrie 1905, mutat cu familia la Viena şi Berlin, refugiat la Paris, 1939
şi în Elveţia, 1942, revenit la Paris, 1945. Romane şi eseuri în limbile ger
mană şi franceză. Decedat la Paris, 1984.
Uziel Gal (Gotthard Glas) – militar israelian. Născut la Weimar, 15
decembrie 1923, stabilit în kibuţul Iagur, Israel, 1936. A proiectat puştile
Uzi, 1951 şi Galil. Premiul pentru Securitatea Israelului, 1958. Decedat la
Philadelphia, 2002.
Steven (Allan) Spielberg – producător şi regizor de filme. Născut la
Cincinnati, Ohio, 18 decembrie 1946, stabilit la Los Angeles. Printre filme
le cu tematică evreiască: Lista lui Schindler.
Italo Svevo (Aron Ettore Schmitz) – scriitor. Născut la Trieste, 19 de
cembrie 1861. Printre romane: O viaţă; Conştiinţa lui Zeno. Decedat la
Motta di Livenza, Italia, 1928.
Andrei Codrescu (Perlmutter) – scriitor. Născut la Sibiu, 20 decem
brie 1946, stabilit în SUA, 1966. Volume de versuri şi proză în limba en
gleză, unele pe teme româneşti, printre care Gaura din steag. Premiul
Ovidius, 2005.
Avram Hershko (Hersko Ferenc) – biochimist. Născut la Karcag, Un
garia, 31 decembrie 1937, imigrat în Israel, 1950. Premiul Nobel pentru
chimie împreună cu Aaron Ciechanover şi Irwin Rose, 2004, pentru des
coperirea degradării proteinei.

Evrei decedaţi în luna decembrie

Actriţa Alina Tomi şi directoarea MI
CER, Carmen Hannah Ioviţu, le-au îm
părtăşit celor mici simbolistica păunului:
acesta semnifică iubirea şi lumina, cău
tând să întărească legăturile de familie şi
chiar să reunească familiile pierdute. Se
spune că păunul ar fi zburat printr-un nor
de aur şi ar fi fost binecuvântat să apropie
oamenii, să lege prietenii şi să spună o
poveste încă şi mai frumoasă.
Copiii au creat propria poveste, îmbo
găţind-o cu noi personaje. Au desenat pe
un carton personajele sau obiectele ima
ginate, apoi le-au decupat şi, cu ajutorul
artistului Bruno Mastan, le-au proiectat
pe pânză, într-un teatru de umbre. În că
lătoria lui, păunul de aur s-a întâlnit cu
„pisici din Piscaria” (ţara pisicilor), printre
care „pisica Mustăcilă”; căţei, iepuraşi, o
capră, un arici, un crocodil, un fluture, un
alt păun („verişorul păunului de aur”), „un
om cu un soare”, un om de zăpadă, „un
pom cu scorbură”, căsuţe („căsuţa din co
pac”, „o căsuţă pentru păsări”, „o casă în
care pot locui toate animalele”), un robot,
„o supermaşină din metal, care circulă în
aer”.
Copiii au fost apreciaţi de artistul Bru
no Mastan pentru creativitate şi atenţie la
detalii şi au fost invitaţi de Carmen Han
nah Ioviţu să continue ceea ce au experi
mentat în decursul acestui atelier: „Acasă
stingem lumina şi ne facem propriul teatru
de umbre.”
CLAUDIA BOSOI

Romain Gary (Roman Kacew) – scriitor. Născut la Vilnius, 1914, sta
bilit în Franţa împreună cu mama sa, 1928. Premiul Goncourt de două ori,
1956 şi 1975. Decedat la Paris, 2 decembrie 1980.
Joseph Erlanger – fiziolog. Născut la San Francisco, 1874. Premiul
Nobel pentru medicină, 1944, împreună cu Herbert Spencer Gasser, pen
tru cercetări şi descoperiri în domeniul neurologiei. Decedat St. Louis,
Missouri, 5 decembrie 1965.
Tristan (Paul) Bernard – romancier şi dramaturg. Născut la Be
sançon, Franţa, 1866. Piesele lui de teatru reunite în 8 volume, apărute
în perioada1908-1939. Deportat la Drancy, eliberat după intervenţii ale
prietenilor. Decedat la Paris, 7 decembrie 1947.
Clara Haskil – pianistă. Născută la Bucureşti, 1895, refugiată în Elve
ţia, 1942. Cunoscută drept cea mai bună interpretă a muzicii lui Mozart. A
colaborat cu George Enescu, Pablo Casals, Dinu Lipatti şi alţii. Decedată
la Bruxelles, 7 decembrie 1960. În memoria ei este organizat Concursul
Internaţional de Pian „Clara Haskil”, o dată la doi ani, la Vévéy, Elveţia,
din 1963.
Mendele Moykher Sforim (Sholem Yankev Abramovici) – scriitor.
Născut la Minsk, 1836, unul dintre fondatorii literaturii idiş moderne. Prin
tre romane: Fişke şchiopul; Călătoriile lui Beniamin al treilea. Decedat la
Odessa, 8 decembrie 1917.
Dov Shilansky – jurist şi om politic israelian. Născut la Siauliai, Litu
ania, 1924, supravieţuitor al Holocaustului, imigrat în Israel, 1948. Preşe
dinte al Knessetului, 1988-1992. Decedat la Tel Aviv, 9 decembrie 2010.
Jascha Haifetz – violonist. Născut la Vilnius, 1901, stabilit cu familia
în SUA, 1917. Unul dintre cei mai mari interpreţi, considerat „violonistul
secolului XX”. Decedat la Los Angeles, 10 decembrie 1987.
Walter Lippmann – scriitor, jurnalist, comentator politic. Născut la
New York, 1889. A propus termenul „Cold War” (război rece). Premiul Pu
litzer de două ori, 1958 şi 1962. Decedat la New York, 14 decembrie 1974.
Haralamb Zincă (Hary Isac Zilberman) – scriitor. Născut la Roman,
1923. Autor a circa 50 de romane poliţiste şi cărţi-document. Premiul Uni
unii Scriitorilor, 1976. Decedat la Bucureşti, 24 decembrie 2008.
Emmanuel Lévinas – filosof. Născut la Kaunas, Lituania, 1906, sta
bilit în Franţa, 1920. Preocupat de filozofia iudaismului. Printre lucrări:
Actualitatea lui Maimonide; Patru lecturi talmudice. Decedat la Paris, 25
decembrie 1995.
Julius Axelrod – biochimist. Născut la New York, 1912. Premiul No
bel pentru medicină, împreună cu Bernard Katz şi Ulf von Euler, pentru
cercetări asupra metabolismului catecholaminei din creier, 1970. Decedat
la Bethesda, Maryland, 29 decembrie 2004.
El (Lazăr Markovici) Lissitzky – pictor, sculptor, arhitect. Născut la
Pochinok, Rusia, 1890. Figură importantă a Avangardei ruse, influenţat
de stilurile Bauhaus şi constructivism. Decedat la Moscova, 30 decembrie
1941.

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 548-549 (1348-1349) - 1 – 30 Noiembrie 2019		

31

Drum lin spre Eden, domnule preşedinte Ghiltman!
Dumnezeu să vă binecuvânteze odihna veşnică!

În dimineaţa zilei de duminică 3
noiembrie 2019 a plecat pe calea
veşniciei inginerul Abraham Ghiltman
(z.l.), preşedintele Comunităţii Evreilor
şi Cetăţean de Onoare al Municipiului
Iaşi. Prin toată activitatea sa îndelun
gată şi deosebit de bogată a contribuit
esenţial la promovarea valorilor comu
nităţii evreieşti din Iaşi, fiind devotat cu
toată fiinţa sa principiilor toleranţei şi
bunei înţelegeri între oameni.
Abraham Ghiltman s-a născut
la Burdujeni-Suceava, la 4 ianuarie
1934, într-o familie cu puternice rădă
cini evreieşti. Copil fiind, a supravieţuit
ororilor Pogromului din iunie 1941 şi
suferinţelor provocate de acesta. Pri
mii ani de şcoală i-a urmat la heidăr,
unde s-au pus bazele temeinicei sale
pregătiri culturale şi spirituale iudaice.
A fost student la Institutul Politehnic
din Iaşi, absolvind Facultatea de Elec
trotehnică, secţia Electromecanică, în
promoţia 1958. De-a lungul carierei
a lucrat ca inginer şi şef de secţie la
Întreprinderea de Construcţii Siderur
gice Hunedoara şi la Întreprinderea
„Moldova Tricotaje” Iaşi. După pensio
nare a lucrat la Comunitatea Evreilor
din Iaşi ca responsabil al patrimoniului
imobiliar, iar apoi ca secretar, între anii
2008-2010. La alegerile comunitare
din anul 2010 a fost ales în funcţia de
preşedinte al Comunităţii Evreilor din
Iaşi. Timp de 10 ani, până în ultimele
clipe ale vieţii, s-a dedicat cu trup şi
suflet, cu profesionalism şi abnegaţie,
acestei comunităţi şi membrilor ei. Din
tre distincţiile primite amintim: Medalia
de Onoare a FCER-CM pentru devota
ment şi activitate comunitară a evreilor
din România, Medalia „Wilhelm Filder
man”, Medalia „150 de ani de la înfi
inţarea Universităţii «Alexandru Ioan
Cuza»” din Iaşi, Diploma de Excelenţă
acordată de Primăria Municipiului Iaşi.
Activitatea şi contribuţia lui Abra
ham Ghiltman (z.l.) la promovarea
comunităţii evreilor din Iaşi au stat la
baza propunerii de acordare a titlului
de Cetăţean de Onoare al Municipiu
lui, propunere discutată şi aprobată
în unanimitate de membrii Consiliu
lui Local în şedinţa din 31 octombrie
2019. În susţinerea acestui demers,
Municipalitatea a apreciat că a avut
un rol major în asumarea de către Mu
nicipalitate şi întreaga comunitate ie
şeană a unui trecut tragic, reprezentat
mai ales de Pogromul din 27-29 iunie
1941, una dintre cele mai oribile crime

împotriva umanităţii. De asemenea,
Abraham Ghiltman (z.l.) a întreprins
numeroase demersuri pentru legarea
de noi punţi de prietenie şi respect în
tre comunitatea ieşeană şi românii din
Israel, concretizate atât în semnarea
acordurilor de înfrăţire între Municipiul
Iaşi şi oraşele Ashdod şi Haifa, cât
şi în vizitele făcute de către prima
rul Mihai Chirica în Israel. A fost unul
dintre susţinătorii organizării Marşu
lui Vieţii, manifestare tradiţională de
comemorare a victimelor Pogromului
de la Iaşi, organizată în fiecare an la
Cimitirul Evreiesc din Iaşi. Profund im
plicat în viaţa comunităţii evreieşti din
Iaşi, preşedintele Abraham Ghiltman
(z.l) a fost alături de municipalitate în
demersurile acesteia de recuperare
a identităţii religioase a evreilor, prin
reinaugurarea la 3 decembrie 2018 a
Sinagogii Mari din Iaşi, cel mai vechi
lăcaş de cult mozaic din România,
precum şi prin acţiunea de relocare
şi reabilitare a Porţii Cimitirului Evre
iesc din Iaşi. De asemenea, a sprijinit
şi a oferit consultanţă în proiectul mu
nicipalităţii de includere a Cimitirului
Evreiesc din Iaşi în categoria monu
mentelor istorice.
La înmormântarea ce a avut loc
în ziua de 5 noiembrie 2019 în Cimi
tirul Evreiesc de pe colina Păcurari
din Iaşi, cel mai mare cimitir evreiesc
din Europa, au luat parte alături de fa
milia greu încercată, rude şi prieteni,
numeroşi membri ai Comunităţii Evre
ilor Iaşi, delegaţii ale FCER în frunte
cu preşedintele dr. Aurel Vainer; ale
comunităţilor din Botoşani şi Piatra
Neamţ în frunte cu preşedinţii David
Iosif şi respectiv Emil Nicolae-Nadler;
prefectul judeţului Iaşi, Marian Şer
bescu, primarul Municipiului Iaşi, Mi
hai Chirica, reprezentanţi ai cultelor
religioase şi ai comunităţii academice
ieşene, ziarişti, prieteni ai comunităţii,
zeci şi zeci de cetăţeni ai Iaşiului.
Ceremonia religioasă a fost oficia
tă de rabinul Yehoshua Aharonovitch
şi de oficiantul de cult Albert Loznea
nu jr.
Din numeroasele luări de cuvânt,
am spicuit:
„Prin emoţia puternică ce se re
varsă din inimile noastre îndurerate
aducem un ultim omagiu aceluia care,
prin valoarea sa umană, a contribuit în
mod esenţial la dezvoltarea şi renu
mele comunităţii noastre. Am cunos
cut în el un om curat şi loial, cu un pu
ternic simţ al dreptăţii, dar şi cu simţul
umorului atunci când putea să ne des
creţească frunţile, deopotrivă blând,
cumpătat şi înţelept, foarte devotat co
munităţii evreieşti. Familiei îndurerate
îi doresc să-şi afle alinare în faptul că
toate realizările dvs. v-au dat o aură
ce nu va dispărea, pentru că Dom
nul Dumnezeul nostru este milostiv şi
judecă în dreptate şi adevăr. Rămas
bun, domnule preşedinte!” (Benjamina

Abraham Ghiltman, gânduri care nu pier

„Mă întreb ce anume îl motivează pe un antisemit. A fost o perioadă când
vecinii se înţelegeau foarte bine, indiferent dacă erau evrei sau creştini. Dar, în
momentul în care se inoculează, picătură cu picătură, că evreii sunt cămătari, că
jefuiesc avutul ţării, paharul se umple, mai ales dacă mai vine şi un ordin de sus!
Să vă spun un fapt divers, care azi pare o fabulaţie, dar este o realitate. Am
avut la Iaşi un văr, supravieţuitor al Trenurilor Morţii, dr. Marcel Blum. La un
moment dat, a avut o pacientă de la ţară, la Spitalul «Parhon», unde lucra. O
aude vorbind tot timpul despre evrei şi o întreabă ce are cu ei.
- Păi ei l-au omorât pe Isus, răspunde femeia.
- Da? Şi cine era Isus, întreabă medicul.
- Cum cine? Un român, de-al nostru!
Asta ca să vedeţi ce a putut să inducă propaganda asta, timp de ani şi ani
de zile!”
(Text extras din emisiunea In Memoriam Abraham Ghiltman, realizată de
Alex Aciobăniţei şi difuzată de Radio Iaşi pe 5 noiembrie 2019)

Ides Vladcovschi, secretar C.E.Iaşi)
Preşedintele FCER, dr. Aurel Vai
ner a transmis sincere condoleanţe
familiei îndurerate şi a rostit emoţi
onante cuvinte de despărţire de un
prieten drag şi apropiat împreună cu
care a desfăşurat o activitate grea, dar
rodnică de prezervare a patrimoniului
evreiesc şi de perpetuare a tradiţiilor
poporului evreu. Totodată a apreciat
legătura de prietenie a preşedintelui
Ghiltman (z.l.) cu autorităţile locale şi
colaborarea benefică întru ridicarea
prestigiului comunităţii.
Marian Şerbescu, prefectul jude
ţului Iaşi, a omagiat personalitatea lui
Abraham Ghiltman, cel ce a fost un
adevărat lider, un prieten loial şi devo
tat semenilor săi.
„Este o zi foarte tristă. De fapt, de
duminică ne răvăşeşte această triste
ţe, după ce am aflat că a încetat din via
ţă domnul Abraham Ghiltman. Domnia
Sa a fost un factor de echilibru, un om
care a reuşit să integreze întreaga co
munitate ieşeană, un prieten al nostru.
Spiritul lui nu a încetat să rămână prin
tre noi. A muncit continuu, până în ulti
ma zi. Şi-a dus misiunea până la capăt
şi a murit ca un erou. Ultima rugăciu
ne pe care a spus-o în Sinagoga Mare
a fost o rugăciune pentru România.
Cred că am reuşit împreună să facem
ca lucrurile să fie privite cu dragoste
atunci când vorbeam de comunităţile
noastre. Cele mai frumoase momente
au fost cele în care ne-am cinstit eroii,
sentimentele cu care ne-am apropiat
de eroii evrei şi români, lucruri care au
arătat ataşamentul pe care îl avem fie
care dintre noi faţă de cei pe care-i re
prezentăm şi pentru ţara în care trăim.
Sunt tot atâtea motive pentru care îi
mulţumesc foarte mult. Dacă ar fi să-l
caracterizez într-un singur cuvânt pe
Abraham Ghiltman, acesta ar fi BU
NĂTATE”. (Mihai Chirica, primarul Mu
nicipiului Iaşi).
„Am pierdut un prieten. Am pierdut
vorba caldă, într-un idiş ieşean care
aducea peste tot împăcare. Am pier
dut înţelepciunea unui om trecut prin
multe fără să-şi piardă bunătatea şi
optimismul. Preşedintele Comunităţii
Evreilor din Iaşi purta, pe lângă grija
membrilor, povara unui trecut glori
os şi totodată tragic. În anii în care a
condus comunitatea a adus, printr-o
armonioasă colaborare cu autorităţile
locale, atât la cinstirea memoriei celor
ucişi fără de vină, cât şi la statornicirea
de punţi de prietenie cu Statul Israel.
Când a fost ales preşedinte al comu
nităţii a avut două mari vise: reabili
tarea Sinagogii Merarilor şi apoi a
Sinagogii Mari din Târgu Cucului cu
minunatul ei Aron Kodeş. Ambele vise
sunt astăzi realitate.
Mai presus de toate, din grija
pentru revigorarea vieţii religioase,
l-a adus pe dedicatul şi iubitul rabin
Yehoshua Aharonovitch ca rabin al
Iaşiului şi al Moldovei. Avraham ben
Eliezer, în cinstea ta ar fi trebuit să fiu
aici. Tu însă ştii cât de important este
ca ceremonia Brit Mila să fie suprave
gheată de un rabin. Astăzi la Bucureşti
un băiat evreu intră în legământul lui
Avraham Avinu. Datoria mea este să
fiu acolo”. (din mesajul transmis de
prim-rabinul Rafael Shaffer)
„În slujba Comunităţii Evreilor din
Iaşi, Abraham Ghiltman (z.l.) nu a
precupeţit niciun efort, înfruntând în
ultima vreme grave probleme de să
nătate. Cu o voinţă de neclintit, iubit
şi apreciat pentru munca sa, a reuşit
să menţină viu filonul de iudaism al
comunităţii. Sfidând parcă boala, ne-a
fost alături mereu. Să ne amintim de

domnia-sa, aşa cum a fost: drept,
dârz, muncitor, un soţ, un tată, un bu
nic model, prin spiritul său de sacrifi
ciu, prin dragostea ce o purta familiei
sale. Fie-i amintirea binecuvântată! “
(Albert Lozneanu, director JCC Iaşi )
Au mai rostit cuvinte de omagiere:
preotul Cezar Hârlăoanu, din partea
Mitropoliei Moldovei; reprezentan
tul Episcopiei Romano-Catolice Iaşi;
pastorul P. Smântână, din partea Bi
sericii Filocalia; prof. univ. dr. Odette
Blumenfeld, în numele Comitetului
de conducere al C.E. Iaşi; Eri Pervu
lescu, în numele JDC România; ing.
Rudy Marcovici, director DAPI-FCER;
prof. Moşe Gropper ş.a.
Au fost citite mesajele transmise
de Ambasada Statului Israel la Bucu
reşti, de Institutul Francez din Iaşi, de
fostul ambasador Dan Ben Eliezer, de
Centrul Cultural German din Iaşi etc.
Ca semn de omagiu şi înaltă pre
ţuire, Diploma de Cetăţean de Onoare
al Municipiului Iaşi decernată preşe
dintelui Abraham Ghiltman (z.l.) a fost
înmânată de Mihai Chirica văduvei
celui decedat, Frieda Ghiltman.
La doar câteva ore de la înmor
mântarea regretatului ing. Abraham
Ghiltman, preşedintele celei mai mari
comunităţi evreieşti din Moldova şi al
uneia din cele mai mari din România,
Radio România Iaşi a transmis o ediţie
In memoriam Abraham Ghiltman, reali
zată de Alex Aciobăniţei, intitulată „La
moartea unui mare prieten”. Emisiunea
EVREII AZI, prin secvenţe de interviu şi
alocuţiuni, ne-a readus vocea lui Abra
ham Ghiltman, gândurile sale despre
momente triste din zbuciumata istorie
a evreilor ieşeni şi a comunităţii lor.
Drum lin spre Eden, domnule pre
şedinte! Dumnezeu să vă binecuvân
teze odihna veşnică!
MARTHA EŞANU

Y DECESE Y
COMEMORĂRI Y
Cu durere, anunţ că s-a stins din
viaţă, după o grea suferinţă, ing. chim.
JOSEFINE POPLINGER. De aseme
nea, comemorez pe ing. chim. SARA
HELLER (Israel, Ramat Gan). Ambe
le, colege şi prietene de-o viaţă. Fie-le
memoria binecuvântată!
Chim. Rozana Formescu
18 Heşvan este momentul trist
şi de aducere aminte pentru întrea
ga familie, momentul în care scri
itorul ARTHUR MARIA ARSENE
(AVRUM BEN ARIE) z.l. s-a despărţit
de noi, plecând
în eternitate. Nu
îl vom uita nicio
dată. „Amintirile
sunt îngropate pe
rând în noi şi re
învie numai dacă
încercăm să mu
rim puţin...”
Fie-i amintirea
binecuvântată!
Comemorăm 25 de ani de la pier
derea dragei noastre mame şi bunici
HIRSCH JENNY, Botoşani. Fie-i me
moria binecuvântată!
Rodica Idelovici, fiică, şi Lucian
Hirsch, fiu, împreună cu întreaga fa
milie.
Înhumaţi în cimitirele CEB din Bucu
reşti: LĂZĂRESCU ŞTEFAN (Cimitirul
Giurgiului); FIŞER ŞULEM (Cimitirul
Giurgiului); MISOSNIKY ROZICA (Ci
mitirul Giurgiului).
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Drumul
spre teatru

Viaţa, cuvintele
şi scena

Teste de maturitate

Scrisori de dragoste, de
A.R. Gurney, nu aduce în
atenţie un episod, ci un foarte
lung parcurs de viaţă şi nu reface jocul protagoniştilor pe ba
lansoarul trăirilor în direct, ci prin schimbul de epistole din fra
gedă adolescenţă până la moarte. Misive, pe care ei le citesc
în faţa noastră, retrăind momente unice şi reînviind senzaţii
apte (asemenea madlenei lui Proust) să aprindă memoria vie
a unor emoţii fără egal. Felicitări de Crăciun şi de aniversări,
invitaţii la ceaiuri, veşti despre atmosfera din şcoli, despre pri
eteni comuni şi despre familie, tatonări (cu substratul trezirii
curiozităţilor, instinctului sexual şi atracţiei reciproce), intero
gaţii, mărturisiri. Un dialog aparte a două singurătăţi dornice
să evadeze din lumea lor de conformism puritan. Un spectacol
al tentativelor, de confesare, de cunoaştere a celuilalt şi de
autocunoaştere, încercare de reglare a propriului dezechilibru.
Şi să notăm că trăirile sufleteşti sunt proiectate pe fundalul mai
larg al mentalităţilor şi prejudecăţilor mediului specific societă
ţii americane a anilor ’60 ai secolului trecut, ceea ce dă piesei
un plus de deschidere şi consistenţă!
***
Spectacolul, în regia de mare rafinament a lui Mircea Cor
nişteanu, mizează pe cunoscuţii Cerasela Iosifescu şi Claudiu
Bleonţ. Ei devin, într-o clipă, la Teatrelli, Un bărbat şi O femeie
(pe aripile sunetelor acelui Şa-ba-da-ba-da, din celebrul film
al lui Lelouch).
Sunt însoţiţi de acompaniamentul şi comentariul unor parti
turi de jazz, ce marchează etape, anotimpuri, decenii. Şi iată-i
aşezaţi pe scaune, în faţa unei mese, aşa încât nu-şi arată
decât busturile, cu un teanc de scrisori în faţă. Mizând (într-un
cadru static şi minimalist!) pe atitudine şi pe stare (starea de
atunci şi starea de acum) şi căutând să sugereze totul cât mai
realist posibil, prin gesturi mici, puţine, prin priviri şi expresii
ale feţei ce refuză excesul. Iată-i parcurgând, cu zeci de nu
anţe, abia perceptibile, sau prin tranziţii bruşte saltul de la o
vârstă la alta, o jumătate de veac de existenţă. Iată-i pe cei
doi actori, în acest formidabil pariu pe un teatru ce mizează, în
primul rând, pe lectură, de fapt, pe forţa cuvântului transfigurat
scenic, ca expresie a trăirii renăscute sub ochii noştri. Iată-i
jonglând magistral cu un larg evantai de tonalităţi, modulări
ale volumului şi intensităţii vocii, pe surprizele frazării ori ritmă
rii şi ale distribuirii de accente: prin flux verbal, prin tăcere, prin
strigăt şi şoaptă. Iat-o pe Cerasela Iosifescu (extraordinară şi
în one-woman show-ul Obsesie) trecând tulburător, cu Melis
sa, de la naivitate la maturitate, de la francheţe la disimulare,
de la încredere la îndoială, de la umor la ironie, la accente de
dramatism percutant.
Un regal al jocului simplu şi răscolitor!
Natalia STANCU

Moţiunea de cenzură şi învestirea Guver
nului Ludovic Orban, urmate de primul tur al
alegerilor prezidenţiale au reprezentat tot atâ
tea teste de maturitate pentru clasa noastră
politică şi pentru electorat. Dacă cel din urmă
a trecut proba cu summa cum laude, nu ace
laşi lucru se poate spune despre clasa politică.
Prima bilă albă luată de alegători este că,
din totalul de 14 candidaţi, primii şase (Klaus
Iohannis, Viorica Dăncilă, Dan Barna, Mircea
Diaconu, Th. Paleologu, Kelemen Hunor), toţi,
politicieni „frecventabili”, au adunat 93,5% din
voturi, în timp ce ultimii opt candidaţi, majorita
tea mizând pe un naţionalism deşănţat, şi-au
împărţit restul de 6,5%.
Al doilea element remarcabil este că elec
toratul a arătat că are deja o opţiune clară şi
stabilă: după şase luni de la europarlamen
tare, votul de acum indică aceiaşi trei câşti
gători pe podium, şi în aceeaşi ordine: PNL,
PSD şi USR/Plus. În cazul PSD, avem chiar
un procent aproape identic, adică 22,5% la
europarlamentare, faţă de 22,2% la preziden
ţiale. Opţiunile sunt limpezi şi nu mai depind
de promisiunile sau carisma unuia sau a altuia
dintre candidaţi, nici de tricouri, găleţi, ulei şi
zahăr date pe sub mână.
În sfârşit, o altă dovadă a maturizării elec
toratului nostru a dat-o un element inedit,
apărut la finele primului tur, şi anume reluarea
de către IRES a „testului CTP”, respectiv pro
punerea ca alegătorii să opteze între a vota
sau a primi suma de 1000 de lei. Poate părea
surprinzător pentru mulţi, dar 86% dintre cei
intervievaţi au răspuns că nu ar fi o idee bună,
iar, dacă măsura ar fi adoptată de către stat,
91% ar respinge sugestia ca fiind una proas
tă! Pe medii de rezidenţă, 18% dintre cei din
mediul rural ar fi acceptat banii, faţă de 8,3%
în mediul urban. Trist este că 18% dintre tinerii
între 18-35 de ani au aprobat iniţiativa, în timp
ce numai 10% dintre cei de 36-50 de ani şi
11% dintre cei de 51-65 de ani ar fi vrut bani în
schimbul votului.
O altă schimbare interesantă este că, în
cinci ani, excesiva polarizare politică a ţării
s-a diminuat. Astfel, un studiu publicat de
Hotnews arată că la primul tur al alegerilor
prezidenţiale de anul acesta, 1855 de unităţi
administrativ-teritoriale au votat pentru Ioha
nnis, în timp ce 1090 au preferat-o pe Viorica

Din nou, Cazimir

Puţini critici şi
istorici literari de
azi mai au ritmul de
muncă şi devota
mentul faţă de dis
ciplină al lui Ştefan
Cazimir. Unul din
tre cei mai valoroşi
cărturari cu care
comunitatea evre
iască a îmbogăţit
cultura
română,
profesorul Cazimir
publică, la interva
le regulate, volume de istorie literară
care aduc în discuţie, prin intermediul
unei documentări mereu inspirate şi al
unei logici deductive riguroase, teme
şi subiecte de mare interes, deopotri
vă pentru publicul larg şi specialişti.
Recenta sa apariţie editorială, inti
tulată Periscop literar, nu face excep
ţie. Cartea este împărţită în cinci secţi
uni, fiecare dintre ele conţinând studii
temeinice (şi, adaug eu, scrise ferme
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cător, cu mână de scriitor) pe teme cu
noscute sau mai puţin cunoscute.
Primele două, consacrate lui Emi
nescu şi, respectiv, Caragiale, repre
zintă o revizitare cu folos a unor dome
nii fundamentale, în care Ştefan Ca
zimir a dat contribuţii de primă mână:
Caragiale – universul comic (1967),
Nu numai Caragiale (1984), I. L Cara
giale faţă cu kitschul (1988), respectiv,
Stelele cardinale. Eseu despre Emi
nescu (1975). Chiar şi în aceste con
diţii, în care a produs deja cercetări de
amploare, istoricul literar autentic ştie
că oricând, „săpând” mai adânc sau
schimbând perspectiva ori metoda de
lectură, poţi descoperi noi subiecte de
interes. Aş cita, spre exemplificare,
studiile Eminescu contra Eminescu,
Eminescu şi Carmen Sylva, Caragiale
„liber-schimbist”, Caragiale şi baletul,
ca şi intervenţiile pe subiecte aflate în
dispută: Puţină eminescologie, O dis
pută liber-schimbistă: Ştefan Cazimir
şi Alexandru George.
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Dăncilă. La prezidenţialele
din 2014, alegătorii din 2265 de unităţi ad
ministrativ-teritoriale l-au preferat pe Victor
Ponta, în timp ce doar 707 l-au votat pe Klaus
Iohannis.
Din păcate, la politicieni, testele de maturi
tate nu au dat rezultate la fel de încurajatoare.
În primul rând, aşa cum scriam şi în numărul
trecut al revistei, liderii de partide (unii deve
niţi apoi candidaţii la prezidenţiale din primul
tur) nu au înţeles că dacă au pus umărul la
răsturnarea unui guvern, le revine respon
sabilitatea de a asigura stabilitatea ţării prin
susţinerea unui Executiv cât mai puternic în
Parlament. Nota de plată a venit atunci când
respectivii politicieni s-au confruntat direct sau
prin reprezentanţii lor în cursa prezidenţială cu
un electorat maturizat mai repede decât cla
sa politică. Aşa se face că, dacă lupta pen
tru primul loc a fost inexistentă, USR/Plus a
pierdut confruntarea pentru locul al doilea în
favoarea PSD, Dan Barna şi Cioloş fiind sanc
ţionaţi ŞI pentru incapacitatea lor de a adopta
un comportament politic coerent şi subsumat
intereselor dreptei politice, nu intereselor de
partid.
Cel mai mult a pierdut Victor Ponta, care
a crezut că poate umfla Pro România ca pe
broasca din fabula lui La Fontaine, văzând for
maţiunea sa ca pe un posibil arbitru al scenei
politice româneşti. Rezultatul a fost slăbirea
propriului partid, afectat de un şir de demisii şi
de disensiunile cu partenerul ALDE.
O pierdere răsunătoare la capitolul maturi
tate a fost cea a Liei Olguţa Vasilescu, critica
tă pentru afirmaţia că Iohannis se şi vede „şef
de lagăr de concentrare şi toţi PSD-iştii băgaţi
acolo la reeducare”, declaraţia fiind agravată
de faptul că fostul ministru este acum şefa de
campanie a candidatului PSD.
În final, însăşi democraţia din România va
avea de trecut, în Parlament, un test al pro
priei maturităţi, pentru că o eventuală lipsă de
colaborare a Guvernului minoritar cu Legisla
tivul şi o punere pe primul plan a altor interese
decât cele naţionale vor echivala cu acumu
larea de puncte în contul partidului schimbat
prin moţiune şi care va deveni un adversar şi
mai redutabil la alegerile locale şi parlamenta
re din 2020!
ALX. MARINESCU

Cea de-a
treia secţiune
a cărţii este,
probabil, şi
cea mai de
licată,
prin
curajul
de
a aborda o
temă ocolită
cu prudenţă,
decenii între
gi, de istoria
noastră literară: Rapsozii războiului
din Est. Ea analizează creaţiile litera
re şi mai puţin literare care au însoţit
războiul împotriva Uniunii Sovietice,
demers profund disputat (şi discuta
bil), care, dincolo de aspectele lui an
ticomuniste, de apărare a teritoriului
naţional, a inclus şi oroarea Holoca
ustului împotriva evreilor din Basara
bia, Bucovina de Nord şi Transnistria.
Ştefan Cazimir îşi asumă misiunea
deloc comodă de a examina meca
nismele propagandei poetice a regi
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mului Antonescu, pe care le exami
nează sine ira et studio, acoperind
astfel admirabil una dintre petele
albe ale istoriei literaturii române.
În fine, şi ultimele două secţiuni
ale cărţii, Oameni şi cărţi şi Docu
mente şi enigme oferă deschideri în
probleme de mare interes istorico-li
terar (Vianu şi Călinescu sau I. Nego
iţescu şi Wolf Aichelburg în arhivele
Securităţii, bunăoară). Toate, scrise
cu ascuţime de spirit, cu umor şi cu o
artă a prozei de idei care scoate dis
cursul critic din sfera strictului interes
academic şi îl deschide către publicul
larg.
Avem în Ştefan Cazimir una din
tre cele mai importante personalităţi
ale literaturii de azi, în pofida discre
ţiei prezenţei sale publice.
RĂZVAN VONCU
*Ştefan Cazimir – Periscop literar, Editura
Semne, Bucureşti, 2019.
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