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în 

Comunităţile 
noastre

Fondul de compensare a victimelor 
Holocaustului (HVCF)

Acest program de compensare, care 
presupune o plată unică de 1900 de euro,  a 
fost înfi inţat în iulie 2011 de către Confe-
rinţa  Revendicărilor Materiale ale Evreilor 
contra Germaniei (Claims Conference). 

Pentru a veni în întâmpinarea întrebă-
rilor dumneavoastră cu privire la modul de 
completare a Chestionarului de solicitare a 
compensaţiei şi a actelor ce se ataşează, 
D.A.S.M. face următoarele recomandări:

- Citiţi cu atenţie Chestionarul şi preciză-
rile cu privire la completarea sa.

- Faceţi copii ale tuturor actelor care vor 
fi  ataşate formularului: certifi cat de naştere, 
certifi cat de căsătorie civilă şi religioasă, act 
de identitate, documente care atestă evre-
itatea (adeverinţă de înhumare a părinţilor 
în cimitir evreiesc, certifi cate de naştere în 
care se atestă religia mozaică/ certifi cate de 
căsătorie religioasă, adeverinţe de la Centrul 
de Istorie etc), documente care dovedesc că 
domiciliaţi pe teritoriul României în perioada 
1939 – 1945/1946 (certifi cate de arhivă, 
certifi cate şcolare, carte de muncă, autobio-
grafi e scrisă la admiterea la universitate sau 
la locul de muncă, livret militar).

- Datele contului Bancar în euro (dacă 

deţineţi unul) vor trebui notate pe ultima 
pagină a chesionarului cât mai citeţ, fără 
mâzgălituri. Cea mai mică greşeală va 
conduce la întârzierea plăţii. În cazul în care 
nu aţi notat datele contului în Chestionar 
deoarece nu aveţi unul, Claims Conferen-
ce vă va solicita aceste date în momentul 
aprobării cererii. 

- Completaţi formularul în limba engleză 
sau germană cu litere de tipar.

- Mergeţi pentru certifi carea semnăturii 
la Comunitatea Evreilor, notar, bancă sau la 
Coordonatorul Local al Programului HVCF.

- Ataşaţi documentele pe care le-aţi 
utilizat pentru completarea chestionarului 
(menţionate la punctul 2 din prezentul), 
menţionând numărul paginilor în ultima 
pagină a acestuia.

Pentru  informaţii suplimentare, vă rugăm 
să vă adresaţi  coordonatorului local:

D-na Nicoleta Oprea
FCER-DASM
Str. Max Popper 8-10, sctor 3
București
Tel 021/3221633
compensatii@jewish.ro
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• AUREL VAINER – “de două ori patruzeci 
de ani!” – interviu

• Aniversarea unui om care nu acceptă 
să îmbătrânească – reportaj

Comunitatea din 
Bucureşti în Epoca 

Domnitorilor 
Fanarioţi (1715 – 1821) 

– de LYA BENJAMIN

„Dorim 
să refacem 

întregul 
patrimoniu sacru 

al evreilor 
din România”

Interviu cu ing. RUDY 
MARCOVICI, directorul 
Centrului de Administrare 
a Patrimoniului Imobiliar

Pogromul 
de la Bucureşti 

nu a fost nici 
întâmplător, 

nici un caz izolat
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– De optzeci de ani sunteţi nu numai 
martorul evoluţiei comunităţii evreilor 
din România, ci şi un participant la 
schimbările petrecute. Care sunt pri-
mele amintiri pe care le aveţi despre 
viaţa evreiască?

– Copilăria mi-am petrecut-o într-un 
stetl din judeţul Botoşani, numit Ştefăneşti 
şi aşezat pe malul Prutului. Primele amintiri 
sunt de pe la trei ani, când am mers la 
heider.

– Folosiţi cuvinte care, pentru citito-
rul tânăr, nu mai au nici un corespon-
dent în realitate.

– Aşa e. Nu mai există, azi, în România, 
nici stetl, nici heider. Pe vremea aceea, 
băieţeii evrei mergeau la această şcoală, 
unde eu am fost dus foarte devreme, 
pentru că locuiam vizavi de heider. Acolo 
ne-am reunit vreo 10-15 copii de aceeaşi 
vârstă. Aveam un profesor tânăr, dar pen-
tru că avea barbă, nouă ni se părea a fi  un 
venerabil. Poate ajuta la această impresie 
şi faptul că avea mereu un băţ în mână, 
cu care urmărea literele, dar cu care fi e 
bătea în masă, fi e chiar îi şi pedepsea pe 
cei care nu erau cuminţi.

A fost un mare avantaj ca la 3-4 ani să 
putem începe să cunoaştem alfabetul. Şi 
apropo de abecedar, unul dintre fraţii mei 
mai mari, Carol Vainer z.l., povestea că, 
la un moment dat, profesorul i-a arătat un 
cartonaş, ca un fel de carte de joc, pe care 
era o literă, şi l-a pus să o recunoască. 
Fratele meu a refuzat să citească, iar pro-
fesorul l-a ameninţat că îl trage de urechi 
dacă refuză să-i răspundă, drept care 
fratele meu i-a oferit un schimb: „Dacă mă 
tragi de urechi, te trag de barbă!”

Am rămas la heider până pe la 10 ani, 
când am plecat din Ştefăneşti, dar în pa-
ralel am făcut şi şcoala româno-israelită, 
care era o şcoală mixtă. Acolo am început 
să învăţăm ebraica şi să vorbim din nou 
despre istoria şi sărbătorile evreieşti, deci 
am fost în contact cu viaţa iudaică de la 
bun început. Aceste şcoli româno-israelite 
erau organizate după un model francez, 
promovat de Alianţa Israelită Universală, 
care a sprijinit foarte mult dezvoltarea în-
văţământului. Şcoala din Ştefăneşti există 
şi azi şi a fost recuperată de Fundaţia 
„Caritatea”. Este important că la şcoală noi 
învăţam limba şi literatura română, iar ma-
tematica şi celelalte materii erau predate 
în limba română, studiul ebraicii fi ind făcut 
în ore speciale. La sfârşitul fi ecărui an, tre-
buia să dăm un examen la toate materiile 
predate în limba română. Pregătirea era 
bună, profesorii erau de calitate. 

– V-aţi născut în ’32, aţi stat până la 
10 ani în Ştefăneşti, deci am ajuns în 
1942. De ce aţi plecat din sat?

– Am întrerupt şcoala primară la Ştefă-
neşti şi am continuat-o la Botoşani pentru 
că am fost evacuaţi, întâi din cauza deschi-
derii liniei frontului, apoi pentru că evreii au 
fost mutaţi din stetl în capitalele de judeţ. 
Acolo am făcut clasa a IV-a primară, într-o 
sinagogă modestă, într-o şcoală israelită 
din cartierul cel mai sărac al Botoşaniului, 
numit „Calicime”. Numai făcând drumul 
spre „Calicime” îţi dădeai seama câtă 
mizerie şi sărăcie era în lumea evreiască 
de atunci.

– Vă mai amintiţi ceva legat de vreo 
sărbătoare de atunci?

– Sigur. De Purim, a trebuit să facem o 
scenetă şi eu l-am interpretat pe Ahaşve-
roş. Cum nu prea aveam cu ce să mă 
costumez, mama a avut o idee şi a luat 
una dintre draperiile pe care le adusesem 

de la Ştefăneşti, a tăiat-o şi mi-a făcut un 
fel de capă.

– Care erau relaţiile cu românii?
– Foarte bune. Era, cum vedeţi, viaţă 

evreiască, dar nu eram complet rupţi de 
lumea românească, deşi românii erau 
mult mai puţini decât evreii în târgul Şte-
făneştilor. De acolo, îmi amintesc cum 
veneau ţăranii români la târg, în zilele de 
joi şi duminică, de căruţele lor care huruiau 
din zorii zilei, iar relaţiile cu comunitatea 
românească erau foarte bune. De pildă, ţin 
minte că acasă, lângă noi, stătea pretorul 
plasei Ştefăneşti, care avea mai mulţi copii, 
iar eu mă împrietenisem cu unul dintre ei. 
Acum, nu trebuie să se înţeleagă că eram 
toată ziua, bună ziua, în vizită la ei. Nu am 

păţit niciodată nimic acolo, dar când am 
ajuns la Botoşani, am cunoscut pe pielea 
mea manifestări de antisemitism.

Nu numai că am purtat o vreme stea-
ua galbenă, dar odată, venind dinspre 
„Calicime“ spre casă, din cazarma afl ată 
în apropiere de şcoală a ieşit un soldat şi 
ne-a dus în cazarmă, ca să alegem faso-
le. Am ales fasole până la 7-8 seara, iar 
întârzierea noastră i-a îngrijorat pe părinţi. 

Îmi mai amintesc că în 22 septembrie 
1940 au venit acasă două persoane, un 
civil şi un ofi ţer în cămaşă verde, cu di-
agonală, care ne-au anunţat că din acel 
moment toate proprietăţile noastre erau 
preluate de statul român. Am şi acum 
documentul din care rezultă tot ceea ce 
ne-au luat atunci.

Mai târziu m-am întrebat cum a fost 
posibil în 1945-46 să se facă extrem 
de rapid retrocedarea bunurilor luate în 
’40, iar acum, de atâtea zeci de ani, ne 
zbuciumăm să retrocedăm proprietăţile 
oamenilor, printre care sunt şi mulţi evrei.

– Să ne întoarcem la felul în care aţi 
simţit direct manifestările antisemite.

 - La Botoşani, nu ne puteam plimba 
pe Strada Mare decât între anumite ore şi 
foarte atent supravegheaţi, la cinema nu 
puteam merge oricând voiam, iar izolarea 
noastră faţă de români a devenit mult mai 
pronunţată.

Îmi mai aduc aminte cum, fi ind cel mai 
mic, îmi revenea sarcina să duc vacile 
la păscut. Când am ajuns la islaz, lângă 
cimitirul evreiesc de azi, au venit la mine 
nişte băieţi mai mari, m-au făcut jidan, 
m-au bătut cu nişte vărgi peste picioarele 
goale. Am venit acasă foarte necăjit şi am 

spus că nu mai merg cu vacile, iar soluţia 
găsită de familie a fost să mă însoţească 
bunicul, care mergea călare pe lângă mine.

Apoi, familia mea, compusă din părinţi, 
şapte copii şi doi bunici a obţinut aprobarea 
de a veni la Bucureşti, pentru că atunci 
era în vigoare o restricţie privind circulaţia 
evreilor în mijloace de transport în comun. 
Una dintre surorile mamei îşi deschisese 
un magazin pe numele tatălui meu, pe 
Calea Văcăreşti, şi închiriase şi un apar-
tament tot pe numele tatii, ceea ce ne-a 
permis să venim în Capitală. Pentru că 
m-aţi întrebat de relaţiile cu românii, vreau 
să remarc o faptă de omenie. Fostul nostru 
vecin, pretorul plasei Ştefăneşti, devenise 
între timp subprefectul judeţului Botoşani. 
Când tata i-a cerut autorizaţia, subprefec-
tul i-a dat actul, dar i-a dat şi un om care 
să ne însoţească până la Bucureşti, pentru 
că voia să fi e sigur că ajungem în condiţii 
bune. A fost un gest extrem de frumos, şi 
nu a fost singurul. Antonescu dăduse un 
ordin că evreii nu pot merge la piaţă să 
se aprovizioneze decât la ore mai târzii, 
când nu mai găseai nimic de cumpărat. 
Acest subprefect nu a aplicat ordinul decât 
vreo două zile, după care l-a făcut uitat. A 
fost un gest de omenie faţă de evreii din 
Botoşani.

Un alt exemplu concret de discriminare, 
pe care l-am constatat achitându-mă de o 
altă sarcină, şi anume de a cumpăra pâi-
ne, a fost că pentru evrei se dădea o raţie 
de 250 de grame zilnic, în timp ce pentru 

neevrei se dădeau 750 de grame. 
Şi la Bucureşti, tot din cauza 

măsurilor luate împortiva evreilor, 
nu am putut să merg decât la 
un liceu particular, şi anume la 
liceele particulare „Cultura”. Asta 
nu era uşor, pentru că trebuia 
plătită o taxă şi de îndată ce nu 
plăteai, erai trimis acasă. Fraţii 
mei au învăţat tot la unul din 
liceele particulare, din Str. Zboru-
lui, numărul 13, o clădire redată 
acum Fundaţiei „Caritatea”, dar 
care continuă să fi e folosită de o 
şcoală de stat. Liceul „Cultura B”, 
unde am mers ulterior, a devenit 
„Mihail Sebastian” şi a dat mari 
personalităţi culturale.

Ar mai fi  de adăugat că toţi cei 
patru băieţi din familie am lucrat 
în acest timp. Eu am lucrat până 
în 1944 într-un magazin al unui 
unchi de-al meu, care avea statu-
tul de „evreu de gradul II” şi avea 
dreptul de a deţine o afacere.

Toate acestea au fost lecţii de 
viaţă care m-au format şi m-au călit, iar 
înclinaţia spre muncă o am şi acum. Am 
pe cartea de muncă 61 de ani de activitate 
înregistrată, fără anii din şcoală, pe care 
vi i-am povestit.

– Din anii aceia trebuie că aveţi şi 
amintiri plăcute, ca orice licean ...

– Desigur. De pildă, ca să putem juca 
şi noi un meci de fotbal, ne duceam pe 
velodrom, actualul stadion Dinamo. Strân-
geam leu cu leu şi sâmbăta mergeam la 
velodrom, dădeam ciubucul şi jucam fot-
bal. Şi aşa am învăţat că în România se 
pot obţine unele lucruri şi cu ciubuc.

Mai târziu, am mers pe stadionul de 
rugby de pe Kiseleff, unde dădeam ceva 
mai mulţi bani, dar stăteam o dimineaţă 
întreagă. 

Au fost ani grei, dar noi nu am stat 
numai cu capul aplecat, ci ne-am trăit 
viaţa. Am benefi ciat şi de faptul că, venind 
dintr-o familie mare, am învăţat ce este 
solidaritatea umană.

– Aţi trăit războiul în Bucureşti. Ce 
amintiri aveţi?

– Şi aici era întâi o discriminare, pentru 
că noi nu aveam voie decât într-un adăpost 
care era mai mult un şanţ, în curtea Lice-
ului „Choisy-Mangâru“. Abia apoi am avut 
acces la un adăpost bun, ca toată lumea, 
pe strada Prahova, colţ cu bulevardul Ca-
rol. Aici ne-am organizat şi fi ecare trebuia 
să ia ceva când pleca la adăpost, iar eu 
eram responsabil cu aparatul de radio. 
Eram o fi gură importantă, cu aparatul Phi-
leta, cu care trebuia să asigur informaţiile.

Şi pentru că vorbim de radio, să vă 
mai povestesc de unchiul meu, care era 
comunist şi la el, în magazinul „Tacâmul”, 

era o celulă comunistă, care avea ca prin-
cipală activitate ascultarea postului „Radio 
Londra”, iar eu stăteam de şase, ocazie cu 
care afl am şi eu ce se spunea la radio şi 
trăiam undeva, la limita dintre copilărie şi 
maturitate, cu şcoală, dar şi cu informaţii 
despre război.

După 1944, tata a reintrat în afaceri, 
iar eu mi-am văzut mai departe de liceu. 
Aici, am început să fi m asaltaţi de diverse 
mişcări politice pentru tineret. A venit întâi 
UTC-ul, dar după o singură şedinţă, ne-a 
lăsat în pace.

Apoi, ne-am dus la organizaţiile sionis-
te. Eram aproape 40 de băieţi, şi fi ecare 
s-a înscris în una dintre cele trei organizaţii 
sioniste care ne-au contactat. Eu am fost 
la Dror, o organizaţie de stânga. Cea mai 
de stânga era Haşomer Haţair, dar la noi 
ea n-a pătruns, cum n-a pătruns nici Betar, 
care era extrema dreaptă. În 1948 au fost 
desfi inţate mişcările de tineret, dar am 
continuat într-o activitate semiclandestină, 
iar în 1949 am fost trimis într-un kibuţ la 
Constanţa, unde eram muncitor în port, 
pentru că ni se promisese că vom pleca în 
Israel. Aici am rămas două luni şi jumătate, 
dar nu am mai plecat în Israel, au plecat cei 
propuşi de CDE şi am revenit la liceu, la 
Sf. Sava, unde am fost foarte bine reprimit. 
Am putut reveni la şcoală pentru că unul 
dintre fraţii mei, Carol, a avut icter şi mi-a 
dat mie documentele lui medicale. 

– Deci, sunteţi săvist?
– Nu chiar. La sfârşitul anului, din cauza 

greutăţilor materiale, m-am înscris la seral, 
ca să pot lucra. Cea mai mare funcţie avută 
atunci a fost de vânzător.

– Aţi vorbit de comunism. De multe 
ori evreii sunt acuzaţi că au adus co-
munismul în România. Cum vedeţi rolul 
evreilor în acest domeniu?

Cred că trebuie, în primul rând, făcută o 
demarcaţie clară între comuniştii plecaţi în 
URSS, ca de pildă Ana Pauker, Chişinev-
schi, Răutu şi care au venit odată cu divi-
ziile armatei române formate din prizonieri. 

Să nu uităm, când vorbim de evrei şi 
de comunism, că o parte a Moldovei a 
fost un timp ocupată de sovietici. Acolo 
puterea aparţinea comuniştilor, iar primii 
care s-au înscris la comunişti au fost evreii. 
Se pune întrebarea de ce au intrat evreii 
în rândurile Partidului Comunist şi chiar 
au ocupat funcţii mai înalte în partid şi 
organele de stat. Explicaţia este că în anii 
Holocaustului, noi am trăit mereu oprimaţi. 
S-a trăit cu frica deportării defi nitive. Din 
acest punct de vedere, 23 august 1944 a 
deschis o altă epocă. Atunci am redevenit 
oameni. Asta nu vor să înţeleagă neevreii 
care ne acuză că am pactizat imediat cu 
comunismul. La noi aşa a venit eliberarea. 
În vestul Europei, unde au intrat trupele 
aliate, americanii, era cu totul altceva, dar 
la noi au fost trupele ruse. Ca să ai o şansă 
la o viaţă normală, ai acceptat să mergi 
către noii conducători. 

Este interesant însă că majoritatea 
evreilor au fost foarte repede eliminaţi de 
comunişti. Evreii s-au împuţinat din condu-
cere şi au trecut către administrare. Evreii 
nu au trecut la comunism dintr-un crez 
ideologic, dar ca să vedeţi ce a însemnat 
această atmosferă în lumea evreiască, 
aşteptarea de a merge către altceva decât 
către moarte, trebuie să ne amintim că 
informaţiile despre lagărele de concentrare 
au venit în România foarte fi ltrate şi cen-
zurate. Tot timpul era ameninţarea de a nu 
vorbi, de a nu face una sau alta. 

– Unde v-a prins 23 august?
– Eram cu verii mei mai mari la cinema 

„Fantasio”, iar când am ieşit de la fi lm, 
pe stradă era rumoare, agitaţie, pentru 
că începuse să se afle vestea despre 
evenimente. Acolo am ascultat mesajul 
Regelui Mihai I. Desigur, în sală erau şi 
oameni care se bucurau, şi alţii mai puţin 
entuziaşti. Prima trăire a fost una de bu-
curie, dar apoi, aşa cum am spus, evreii 
au avut de suferit în timpul comunismului, 
atât din cauza locului unde se găseau, cât 
şi a structurii lor socio-profesionale. 

În ceea ce priveşte primul aspect, el se 
referă la faptul că evreii din stetl au înce-
put să îşi piardă mijloacele de existenţă. 
În 1947, la Ştefăneşti şi în alte localităţi, 
evreii, nefi ind agricultori, nu aveau nimic 
de făcut, stăteau în cerdac şi discutau, 

Cum s-a schimbat viaţa evreilor din România în ultimele opt decenii? 
O întrebare la care răspunde dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., cu ocazia aniversării zilei sale de naştere

A U R E L  V A I N E R –
“de două ori patruzeci de ani!“

Primind, pe 10 ianuarie, urările de „La mulţi ani, dr. Aurel Vainer, născut în 
1932, la Ştefăneşti, îi corecta pe cei care îl felicitau cu ocazia împlinirii a 80 de 
ani, spunând, nu fără tâlc, că nu împlineşte 80 de ani, ci de „două ori patruzeci”! 
Mai pe scurt, că îşi doreşte sănătatea şi vigoarea unui om de 40 de ani, nu a unui 
octogenar! Aşa să-i dea Dumnezeu, sau, Ad mea Veesrim!

L-am rugat, cu acest prilej, pe preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România (F.C.E.R.) să ne spună cum a văzut, de-a lungul celor optzeci de ani, 
schimbările intervenite în viaţa comunităţii evreieşti din România, care număra, 
în 1938, peste 800.000 de oameni.
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A n i v e r s a r e a  u n u i  o m  c a r e  n u  a c c e p t ă  s ă  î m b ă t r â n e a s c ă
Preşedintele Aurel Vainer 

la 80 de ani
Ceea ce am trăit noi, toţi cei prezenţi, 

la 10 ianuarie a.c. - moment aniversar, 
celebrat la Hotel „Minerva”, prin care pre-
şedintele şi deputatul F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, a marcat împlinirea a „de două ori 
patruzeci de ani”, cum s-a exprimat chiar 
domnia sa - a ieşit din tiparele clasice ale 
unui astfel de eveniment. Deoarece dezin-
voltura, exuberanţa, bucuria de a trăi, spe-
cifi ce sărbătoritului, au „dat tonul” rostirilor 
făcute de toţi cei care s-au perindat prin 
faţa microfonului. Ei  au arătat că aceste 
trăsături, precum şi multe altele, ca de 
pildă: munca, dragostea faţă de oameni, 
disponibilitatea pentru dialog au contribuit 
la succesele obţinute de sărbătorit atât în 
activitatea profesională din trecut ca eco-
nomist, specialist în marketing, ca preşe-
dinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România  (la al doilea mandat) şi ca 
deputat în Parlament (de asemenea la 
al doilea mandat). Primele gânduri ale 
lui Aurel Vainer s-au îndreptat spre locul 
în care a văzut lumina zilei, un ştetl din 

nordul Moldovei, Ştefăneşti, şi spre părinţii 
săi, care i-au transmis vitalitatea, spiritul 
pragmatic, dubla fi delitate faţă de ţara în 
care evreii români au avut şi continuă să 
aibă o incontestabilă contribuţie, Româ-
nia, şi faţă de ţara strămoşilor – Israel. 

Sărbătoritul şi soţia sa, ing. Anette 
Vainer, au mulţumit tuturor celor care 
s-au afl at împreună cu ei în acest moment 
special: • soţia preşedintelui României, 
Maria Băsescu; • preşedintele Grupului 
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, 
Varujan Pambuccian, colegi de la Grup, 
Dragoş Gabriel Zisopol, Mircea Grosaru; 
• colaboratori apropiaţi din F.C.E.R., vice-
preşedinte, ing. Paul Schwartz, secretar 
general, ing. Albert Kupferberg, membri ai 
Comitetului Director, preşedinţi de comu-
nităţi, şefi  de departamente ale Federaţiei, 
Rabinul Rafael Shaffer, conducătorul miş-
cării Habad în România, Rabinul Naphtali 
Deutsch, noul consilier economic de onoa-
re al F.C.E.R., Silviu Wechsler, cu soţia sa, 
Sara Wechsler; • preşedintele Camerei 
de Comerţ şi Industrie a Municipiului 
Bucureşti (CCIB), Sorin Dimitriu, fratele 
său, preşedintele Filarmonicii „George 
Enescu”, Andrei Dimitriu, preşedintele 

B’nai B’rith România, José Iacobescu, 
preşedintele Camerei de Comerţ România 
– Israel, Nasty Vlădoiu; • secretarul de stat 
la Secretariatul de Stat pentru Culte, Adri-
an Lemeni; • gazdele aniversării, proprie-
tarul Hotelului „Minerva”, Ilie Rabinovici, 
directorul general, Marco Katz; • sponsori 
importanţi ai F.C.E.R., familiile Tender şi 
Luca; • ambasadorii Israelului, S.U.A., 
Cehiei, Excelenţele Lor Dan Ben-Eliezer, 
Mark Gittenstein, Jiri Sitler; • consilierul 
primului ministru Andreea Vass, consilierul 
prezidenţial Iulian Fota; • subsecretar de 
stat în Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Irina Cajal; • directorul Joint 
pentru România, Israel Sabag; • directorul 
J.C.C. – Bucureşti, Shai Orny; • preşedin-
tele Fundaţiei „Caritatea”, Samuel Izsak; • 
preşedintele Fundaţiei „Ronald S. Lauder 
– România”, Tova Ben Nun Cherbis, cu 
soţul ei, Corneliu Cherbis; • preşedintele 
Fundaţiei „Menahem H. Elias” a Academi-
ei Române, Vasile Stănescu; • directorul 
Centrului European în Probleme Etnice 
şi de Comunicare Socială (CEPECS), 
de pe lângă Academia Română, Carmen 
Dumitriu; • preşedintele Agenţiei Naţionale 
Anti-Doping, Graţiela Elena Vâjâială; • 

acad. Paul Cristea, prof. univ. dr. Mircea 
Beuran, alte  personalităţi din lumea aca-
demică, mass media, mediul de afaceri 
ş.a. Dr. Aurel Vainer şi Anette Vainer au 
mulţumit, de asemenea, că sunt împreu-
nă cu ei, în această zi, vechilor prieteni 
ai familiei, oameni de sufl et şi de mare 
calitate profesională. 

Salutul colaboratorilor
Dr. Aurel Vainer a ştiut să adune în 

ju ru-i „tineri” din toate generaţiile, de 
cele mai diverse profesiuni, dar şi tineri 
la propriu. Îi sunt alături în viaţa de zi cu 
zi, nedespărţiţii şef de cabinet, ec. Silvian 
Horn, şi operator de imagine, jurnalist 
Silviu Vexler. I-au fost alături, urându-i la 
mulţi ani, cu sănătate, împliniri, Ad Mea 
Veesrim! şi la ceas de sărbătoare. „Mă 
consider un fi u adoptiv al doctorului Aurel 
Vainer”, a spus Silviu Vexler. „În momente 
difi cile, domnul preşedinte al Federaţiei a 
reuşit să insufl e speranţă celor din familia 
lui spirituală. Îi doresc să aibă parte de 
multe asemenea momente cum este cel 
de azi!”. 

A u r e l  V a i n e r  –  „ d e  d o u ă  o r i  p a t r u z e c i  d e  a n i ! “
mâncând seminţe. Unii au intrat în co-
merţ, dar mulţi nu şi-au mai putut practica 
meseriile, iar mai târziu, viaţa economică 
s-a schimbat radical, odată cu apariţia 
cooperativelor şi a sectorului de stat. 
Mulţi evrei nu mai aveau practic ce să 
mănânce. Aşa se şi explică golirea totală 
a localităţilor evreieşti. Nu toţi cei care au 
plecat erau sionişti. E drept că în vara în 
care am revenit în vizită la Ştefăneşti, era 
o activitate sionistă susţinută şi o puternică 
viaţă sionistă, pentru că pe asta erau calaţi 
oamenii.

O a doua cauză a suferinţelor evreilor 
imediat după instaurarea comunismului, 
după 1948, a fost aceea că erau catego-
risiţi ca mic-burghezi, din cauza ocupaţiilor 
pe care le avuseseră înainte de 23 august, 
în servicii şi comerţ. Adeseori, pentru copiii 
de evrei accesul la învăţământul superior 
era blocat din această cauză. Şi acesta a 
fost unul dintre motivele care i-au determi-
nat să plece. Unii evrei au încercat, în ace-
le vremuri, să facă un comerţ pe sub mână. 
În Moldova se vindeau aşa-zisele „pielicele 
de lux”, adică de astrahan. Multora li s-au 
confi scat „pielicelele” şi chiar au fost băgaţi 
în închisoare. Alţii şi-au băgat economiile 
în monedele denumite „cocoşei”, ceea ce 
a dus la alte arestări şi confi scări.

Un al treilea motiv mare de suferinţă 
era solidaritatea din familiile evreieşti. 
Noi, de pildă, aveam rude la Ştefăneşti, la 
Bucureşti, la Botoşani şi la Galaţi şi eram, 
după război, cam 200-300 de persoane în 
întreaga familie. Unii au început să plece 
şi s-a produs drama ruperii familiilor. Când 
au început plecările masive, a apărut şi 
sentimentul de unire, dar şi cel de imitaţie. 
În multe familii, plecarea în Israel, Alia, 
a produs adevărate drame, ca de pildă 
atunci când s-a aprobat plecarea părinţilor 
şi au rămas copiii în România, sau invers. 
Şi eu am trăit momente dramatice, atunci 
când a plecat sora mea în Brazilia, în anul 
1960. Apoi, în 1973, a plecat ultimul dintre 
fraţii mei. Când am afl at, eram la Oradea, 
unde ţineam nişte cursuri de marketing. 
Nu reuşeam să mă calmez. La Băile 
Felix există o pădure de salcâm şi erau în 
acel moment în fl oare. M-am plimbat pe 
acolo două-trei ore, ca să mă liniştesc şi 
să accept gândul că pleca ultimul dintre 
fraţii mei.

Când a început Alia masiv, au plecat 
întâi intelectualii. De altfel, în acei ani s-au 
făcut simţite şi manifestări antisemite, deşi 
legislaţia nu mai permitea, pe faţă, astfel 
de atitudini. În cazul meu, când am termi-
nat facultatea, cu diplomă de merit, m-au 
trimis la Direcţia Centrală de Statistică, 
unde am lucrat din 1953 până în 1958 şi 
am progresat foarte repede, ajungând, la 
24 de ani, să fi u şef de serviciu şi să fac 
parte din Consiliul Ştiinţifi c. Dar, la un mo-
ment dat, s-a dat dispoziţia ca în statistică 
să poată lucra numai cei care aveau aviz 

de la M.A.I. Aviz pe care eu nu l-am obţinut 
din cauza originii burgheze, stabilită pe 
baza unei anchete făcute la Ştefăneşti. Au 
afl at, pe baza unor declaraţii, că tata ar fi  
făcut export de vite în Palestina, ceea ce 
eu nu ştiam. Atunci am fost dat afară din 
serviciu şi când am întrebat de ce, mi s-a 
explicat că aşa prevedea „articolul 20, ali-
niatul ultim”, dar nu am putut vedea textul 
de lege, pentru că, aşa cum mi s-a spus, 
„era nepublicat”. Astfel am simţit un alt tip 
de discriminare, nu pentru că eram evreu, 
ci din cauza originii sociale, dar asta s-a 
repetat în cazul multor evrei.

Deci, pentru evrei nu a fost uşoară 
această „fericită” perioadă a comunismu-
lui, care ar fi  fost, zic unii, adusă de evrei.

Mai târziu, am avut o existenţă onorabi-
lă, dar nu am putut să avansez dintr-un alt 
motiv care a adus suferinţe multor evrei, şi 
anume existenţa unor rude în străinătate. 

M-am angajat ulterior la Ofi ciul de Stu-
dii al Ministerului Comerţului Interior, unde 
am putut citi despre teorii liberale occiden-
tale, ne cumpăram ziare franţuzeşti de la 
un centru din Str. Doamnei. Acolo am fost 
coleg cu actualul academician Constantin 
Ionete şi alţi intelectuali de valoare care 
vehiculau, în discuţii, alte idei decât cele 
clasice ale marxismului. Am trăit anii de 
dezgheţ, dar şi anii revoluţiei culturale. Am 
avut şansa de a face, în 1968, un stagiu 
de două luni la Paris, împreună cu alţi 10 
colegi, ceea ce mi-a permis să mă apropii 
de ştiinţa marketingului.

– Să trecem de la comunism la un 
alt aspect al politicii care a infl uenţat 
viaţa evreilor. Care erau relaţiile dintre 
comunitate şi familia regală?

– Eram încă tânăr atunci, dar îmi 
amintesc de la bunicul meu ce eveniment 
fusese când odată a venit „Vodă” la Şte-
făneşti. Era atunci vorba de Regele Carol 
I. Apoi, ziua de 10 Mai era o sărbătoare şi 
„pe uliţa evreiască”.

Din ceea ce am citit mai târziu, pot 
spune că a fost o legătură foarte bună, şi 
aş aminti aici relaţiile dintre Şef Rabinul 

Alexandru Şafran şi Regina Mamă Elena, 
pe de o parte, şi personalităţi religioase, 
ca Nicodim, Bălan şi Tit Simedrea, pe 
de alta, care au ajutat la uşurarea vieţii 
evreilor din acele vremuri. Nu putem să 
uităm că, datorită legii de funcţionare a 
învăţământului particular comunitar, noi 
ne-am putut forma. În 1944 a fost o altă 
lege, care echivala aceste studii şi baca-
laureatul, deci evreii au putut învăţa, chiar 
în condiţii de Holocaust.

De altfel, Regina Mamă Elena este 
„Drept între Popoare” la Yad Vashem.

În prezent am promovat relaţiile cu 
Casa Regală, şi i-am decernat Majestăţii 
Sale medalia şi diploma „Alexandru Şa-
fran” şi „Prieten al Comunităţii Evreieşti din 
România”. Sunt onorat să spun că la toate 
manifestările organizate de Casa Regală 
la Bucureşti sunt invitaţi şi reprezentanţii 
conducerii F.C.E.R.

Bunele relaţii cu Casa Regală nu di-
minuează însă amploarea Holocaustului 
început în România încă din 1940, când 
au fost confi scate bunurile evreilor şi ter-
minând cu deportările şi pogromurile în 
care au murit sute de mii de evrei. Aici aş 
adăuga, ca un exemplu, că familiei mele 
i-au fost confi scate în 1940 suprafeţe de 16 
hectare de teren şi 47 hectare de pădure. 

Evreii au avut capacitatea de a depăşi 
vremurile grele şi au o mare longevitate 
istorică, ceea confi rmă şi cântecul „Am 
Israel Hai”.

– Comunitatea evreiască este as-
tăzi foarte subţire. Care credeţi că 
sunt problemele cu care se confruntă 
evreii din România, în anul 5772? Ce 
vă propuneţi, în calitate de preşedinte 
al F.C.E.R.?

– În primul rând, facem eforturi pentru a 
asigura continuarea vieţii evreieşti. Numă-
rul evreilor din ţara noastră se micşorează 
dramatic, din cauza factorilor naturali şi 
a numărului prea mic de tineri, care să 
aducă forţe noi.

Există, însă, viaţă comunitară chiar în 
localităţile cu un număr mic de evrei. Ca 

atare, misiunea noastră este să continuăm 
dezvoltarea identităţii noastre naţionale, 
să-i atragem spre viaţa comunitară pe 
evreii care încă nu şi-au asumat integral 
propria evreitate. Nu e vorba numai de 
viaţa religioasă, care este esenţială, dar 
şi de viaţa culturală, aşa cum se desfă-
şoară, între altele, la Centrul Comunitar 
Evreiesc din Bucureşti, Cluj, Timişoara, 
Iaşi, Oradea.

Misiunea noastră este să conservăm 
patrimoniul şi moştenirea iudaică, prin care 
înţeleg nu numai sinagogile, cimitirele şi 
băile rituale, ci şi patrimoniul cultural. O 
problemă de identitate naţională este pro-
movarea vieţii religioase mozaice, mai ales 
în condiţiile în care azi avem trei rabini.

Dacă proiectul Centrului Intercomunitar 
de la Botoşani, pe care tocmai l-am inau-
gurat, va avea succes, vom putea extinde 
şi în alte localităţi această iniţiativă a mea, 
pentru a dinamiza relaţiile cu celelalte 
minorităţi.

În aceeaşi ordine de idei, la sinagogile 
care pot fi  vizitate vom deschide şi puncte 
muzeistice, pentru a prezenta mai mult 
decât clădirea în sine.

– Sunteţi şi deputat din partea comu-
nităţii evreieşti. Ce aţi reuşit să faceţi pe 
această cale pentru sprijinirea evreilor 
din România?

– Pentru că am candidat pe lista 
F.C.E.R., m-am orientat spre promovarea 
actelor normative care să contribuie la 
îmbunătăţirea vieţii evreilor.

Pe de altă parte, nu pot să uit că numă-
rul de voturi obţinute este mult mai mare 
decât cel care ar fi  putut fi  obţinut numai 
de la evrei, deci grija mea este să răspund 
intereselor tuturor celor care m-au votat.

Printre benefi ciile pe care consider că 
le-am putut aduce comunităţii evreieşti, 
este faptul că am consolidat imaginea de-
putatului evreu, care participă la viaţa ce-
tăţii, continuând ceea ce au făcut deputatul 
Dorel Dorian şi senatorul Nicolae Cajal. 

În calitate de vicepreşedinte al Comisiei 
de Politică Economică, mi-am spus cuvân-
tul în adoptarea sau respingerea legislaţiei 
economice. Tot pentru evrei mi-am adus 
contribuţia la adoptarea Legii 189, care 
stabileşte indemnizaţii pentru evreii care 
au suferit în perioada Holocaustului, din 
1940-1945. Am reuşit să promovez acum 
trei ani şi să obţin aprobarea unei legi 
privind majorarea indemnizaţiilor acordate 
evreilor. Recent, am avut o nouă iniţiativă 
pentru majorarea acestor indemnizaţii, dar 
ea nu a putut fi  aprobată, din cauza intrării 
României în criza economică. Proiectul 
este în dezbatere, dar nu sunt optimist, din 
cauză că orice iniţiativă care presupune 
cheltuieli bugetare trebuie să indice şi sur-
sa respectivelor fonduri. O altă lege la care 
am contribuit este cea privind combaterea 

(Continuare în pagina 4)

(Continuare în pagina 4)
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După un frumos moment muzical, un 
cadou preţios din partea ing. Iancu Ţucăr-
man care a adus cu el o echipă de tineri 
talentaţi, printre care Irina Elena Dincă, 
laureată a premiului Crizantema de Aur 
şi cântăreaţă la Operă, împreună cu con-
tratenorul Vladimir Catană, preşedintele 
Vainer i-a salutat pe tinerii preşedinţi de 
comunităţi prezenţi, Luciana Friedmann 
(Timişoara) şi Erwin Şimşensohn (Bucu-
reşti), pe consilierul prezidenţial Iulian Fota 
şi a amintit că una dintre realizările cu care 
se mândreşte este existenţa la ora actuală 
în România a trei rabini - Rafael Shaffer, A. 
Ehrenfeld şi S. Tobias, cărora li se alătură 
rabinul Naftali Deutsch, de la Habad.

„Înţeleptul nostru”
„Grupul nostru, al minorităţilor naţionale 

din Parlamentul României, este un fel de 
trib care are nevoie de un înţelept. Şi dr. 
Aurel Vainer este înţeleptul nostru”, a spus 
preşedintele Grupului parlamentar al Mi-
norităţilor, Varujan Pambuccian. „Este unul 
dintre cei mai încăpăţânaţi, în sensul bun 
al cuvântului, oameni pe care i-am cunos-
cut. Eu nu-mi pot imagina Grupul nostru 
fără dr. Aurel Vainer. Este prietenul nostru 
drag, prietenul tuturor. De asta suntem 
aici. Suntem patru oameni aparţinând unor 
popoare care au supravieţuit antichităţii: un 
evreu, un armean, un grec şi un „roman”. 
Cu oameni de calitatea doctorului Aurel 
Vainer, sunt convins că popoarele noastre 
vor dăinui în continuare”. 

Vorbind despre tinereţea sărbătoritului, 
Erwin Şimşensohn, preşedintele C.E.B., 
a subliniat că preşedintele Vainer a creat 
în jurul său o energie incredibilă . „Urez 
tuturor să ajungem odată la energia şi 
puterea de muncă ale lui Aurel Vainer. 
Doresc să am şi eu aceeaşi energie, de 
aceea ridic paharul ca să ajung ca el”, a 
spus vorbitorul.

Parafrazând un aforism pus în circulaţie 
de delegaţii din România la Consiliul Euro-
pei, şi anume că „în Uniunea Europeană, 
toţi suntem minorităţi”, Carmen Dumitriu a 
pornit de la faptul că „există în sală încă o 
minoritate, cea română”, în numele căreia 
a luat cuvântul. „Aşa cum există o arhivă 
cu discursurile rostite de acad. Nicolae 
Cajal z.l., fost preşedinte al F.C.E.R., am 
propus conducerii Centrului Comunitar 
Evreiesc din Bucureşti să existe şi un fond 
al discursurilor doctorului Aurel Vainer”, a 
arătat vorbitoarea, argumentându-şi pro-
punerea cu „retorica foarte interesantă, 
bazată pe modestie, pe ştiinţă a îndoielii” 
caracteristice ale construcţiei discursului, 
folosite de sărbătorit. „La mulţi şi buni ani, 
împreună cu doamna Anette!”, le-a urat 
Carmen Dumitriu amfi trionilor.

„Un adevărat conducător 
al evreilor români”

„Îmi face plăcere să vă felicit pentru 
impresionanta aniversare a celei de-a 
80-a zi de naştere”, şi-a început mesajul 
de felicitare directorul general al Joint 
pentru Europa şi America Latină, Alberto 
Senderey, mesaj citit de moderatorul serii 
omagiale, Iancu Ţucărman. „Sunteţi un 
adevărat conducător al evreilor români. 

Vă urez să continuaţi să reînnoiţi viaţa 
evreiască din România, împărtăşind ace-
eaşi viziune binefăcătoare pentru noi toţi. 
Sunt convins că, pe viitor, veţi fi  la fel de 
energic. Vă urez multă sănătate, forţă de 
muncă, alături de familia dumneavoastră!“, 
a încheiat Alberto Senderey.

Ing. José Iacobescu, preşedintele B’nai 
B’rith România, a scos în evidenţă buna 
colaborare şi sprijinul reciproc între Fede-
raţie şi BBR, datorate calităţii de membru 
în organizaţie a fratelui Aurel Vainer. De 
aceea, i-a urat viaţă lungă, să sprijine  
în continuare activitatea atât în cadrul 
Federaţiei cât şi al Parlamentului. Răs-
punzând, preşedintele Vainer i-a mulţumit 
vorbitorului pentru colaborarea frăţească 
foarte bună.

Coordonatorul Cancelariei rabinice, 
Edy Kupferberg, i-a declarat sărbătoritului 
că îl admiră şi-l invidiază, fi indcă iubeşte ce 
face şi lucrează cu plăcere şi sufl et. Pre-
şedintele Vainer are încredere în oameni 
şi-i încurajează, este un fel de rabin, un 
învăţător. “De multe ori îmi aduc aminte 
de ce-mi zice preşedintele - să zâmbesc 
mai mult”, a spus vorbitorul. În replică, 
Aurel Vainer a remarcat că aşteaptă, în 
viitorul apropiat, două nunţi, a lui Erwin 
Şimşensohn şi a lui Edy şi a amintit cum 
Rabinul Guttmann l-a îndemnat pe Rabinul 
Rosen să se însoare.

“Model pentru noi toţi”
Evenimentul aniversar a prilejuit şi o 

premieră: E.S. Dan Ben-Eliezer, amba-
sadorul Israelului în România, şi-a rostit 
cuvântarea în româneşte. Domnia sa a 
subliniat: „De la începutul misiunii mele în 
România, am găsit în dumneavoastră un 
adevărat prieten al meu şi al Israelului. 
Am avut prilejul de a observa energia şi 
devotamentul care vă caracterizează ca 
deputat şi ca preşedinte al F.C.E.R. Ca 
deputat, aţi reuşit să facilitaţi înţelegerea 
rolului important pe care evreii îl au în 
societatea românească. Ca preşedinte, 
aţi întărit legăturile între Federaţie şi co-
munităţile din ţară, aţi realizat o relaţie mai 
strânsă între tinerii din toate comunităţile, 
ajutându-i să se afl e într-un contact perma-
nent şi apropiindu-i de valorile tradiţionale 
evreieşti. Apreciez rolul dumneavoastră 
în adâncirea relaţiilor de prietenie între 
România şi Israel. Vă doresc să reuşiţi în 
continuare să realizaţi ceea ce vă propu-
neţi. Sunteţi un model pentru noi toţi. La 
mulţi ani! şi Ad Mea Veesrim!, împreună 

cu familia dumneavoastră!” 
Rabinul Rafael Shaffer s-a declarat un 

admirator al preşedintelui Vainer care, la 
venirea lui în România, i-a explicat ce vrea 
de la el, aşa că a putut lucra foarte bine. 
”Mi-a plăcut foarte mult felul în care mi-a 
spus ce aşteaptă de la mine. La început, 

m-a iritat, dar acum îl 
admir şi-i urez Ad Mea 
Veesrim!”.

„Camera de Comerţ 
şi Industrie a Bucureş-
tiului reprezintă una 
din cele mai valoroase 
din Europa”, a spus 
preşedintele ei actual, 
Sorin Dimitriu, eviden-
ţiind faptul că renume-
le l-a câştigat şi prin 
prestaţia de excepţie 
a dr. Aurel Vainer în 
perioada în care a fost 
prim vicepreşedinte şi 
vicepreşedinte al Ca-
merei. „Pentru noi, cei 
veniţi în valul al doilea 
în Cameră, reprezen-

taţi un model. Este de nepreţuit ceea ce 
faceţi dumneavoastră, în prezent, pentru 
mediul de afaceri şi pentru imaginea sis-
temului. Experienţa dumneavoastră este 
extrem de utilă pentru noi. Vă mulţumim că 
ne-aţi introdus în comunitatea evreiască, 
unde ne simţim ca între fraţi. La mulţi ani 
cu sănătate!”

„Sunt norocos că lucrez 
cu dumneavoastră”

Exprimându-şi admiraţia faţă de ener-
gia neobosită şi capacitatea de muncă a 
preşedintelui Vainer, Israel Sabag, direc-
torul Joint România, a declarat că se con-
sideră norocos că poate să fi e împreună 
cu sărbătoritul şi să lucreze cu el. Toţi cei 
care sunt în jurul lui – ca de pildă Silvian 
Horn şi Silviu Vexler- trebuie să se consi-
dere norocoşi pentru această posibilitate. 
”Eu îmi trec în curriculum vitae faptul că 
lucrez  cu preşedintele Vainer”, a afi rmat 
Israel Sabag şi i-a dorit sărbătoritului să-şi 
păstreze energia până la 120 de ani.

 Acad.prof.Paul Cristea i-a mulţumit 
preşedintelui Vai ner că a rămas în per-
manenţă alături de vechii colegi. După ce 
a evocat numeroase momente frumoase 
din perioada în care au fost împreună, a 
amintit de gestul făcut de a aduce în comu-
nitate grupul de electronişti cu care a lucrat 
împreună. Sărbătoritul i-a mulţumit pentru 
cuvintele frumoase şi a evocat momentele 
din trecut, petrecute cu “gaşca”.

În cuvântul său, ing. Felix Koppelmann, 
preşedintele Comunităţii orădene, i-a 
transmis sărbătoritului o urare din partea 
„găştii preşedinţilor”,  care îi apreciază 
puterea şi capacitatea constructivă şi care 
îi doreşte ca Dumnezeu să-i dea putere 
şi în continuare. Preşedintele orădean i-a 
transmis şi urarea comunităţii din Oradea, 
a Rabinului Abraham Ehrenfeld şi a lui An-
drei Seidler, directorul JCC. În răspunsul 
său, A. Vainer a amintit de evenimentul 
de reinaugurare a Teatrului de Stat din 
Oradea cu spectacolul „Scripcarul pe 
acoperiş”, la care a participat şi faimoasa 
orchestră de klezmorim a comunităţii, 
de simpozionul din 2010 din acest oraş, 

unde preşedintele Koppelmann a vorbit 
despre prezenţa evreilor din Oradea şi de 
sprijinul acordat de acesta pentru crearea 
la Universitatea din Oradea a unui centru 
de iudaistică.

 „Semnăm că vom fi  prezenţi 
şi când veţi împlini 90 de ani”

„Este o mare bucurie faptul de a fi 
prezenţi, noi, preşedinţii comunităţilor 
evreieşti din Moldova, la aniversarea unei 
vârste rotunde – cifra 80 – a preşedintelui 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer”, a spus preşe-
dintele C.E. Dorohoi, prof. Iancu Isidor. 
„Noi dorim să participăm şi la împlinirea 
de către dumneavoastră a vârstei de 90 
de ani. Semnăm că vom fi  toţi prezenţi”.

Cuvântările au alternat cu momente ar-
tistice, de muzică şi divertisment, apreciate 
de cei de faţă. În consecinţă, Erwin Şim-
şensohn, preşedintele CEB, a cerut parti-
cipanţilor la aniversare să-i mulţumească 
prin aplauze moderatorului aniversării, ing. 
Iancu Ţucărman care a organizat partea 
artistică. El a amintit că, în urmă cu 70 de 
ani, acesta a fost unul dintre foarte puţinii 
supravieţuitori ai „trenurilor morţii” din Iaşi, 
dar Cel de Sus l-a ajutat şi iată astăzi a 
venit aici, a dansat şi a cântat în onoarea 
preşedintelui Vainer.

Aniversarea zilei de naştere a preşe-
dintelui şi deputatului F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, a dat o dimensiune a importanţei 
de care se bucură F.C.E.R. în societa-
tea românească: Preşedinţie, Guvern, 
Parlament, Culte, Academie ş.a. A fost 
o expresie  a relaţiilor neîntrerupte, care 
cunosc o linie ascendentă între România 
şi Israel, între F.C.E.R. şi reprezentanţi 
ai unor misiuni diplomatice acreditate în 
România. A fost un prilej de reafi rmare 
a raporturilor de strânsă colaborare între 
F.C.E.R. şi conducerile de comunităţi, alte 
organizaţii evreieşti din România, fi liale ale 
unor organizaţii evreieşti internaţionale. A 
fost, totodată, o reconfi rmare a excelentu-
lui parteneriat F.C.E.R. – Joint. A  fost, în 
sfârşit, o dovadă a legăturilor de prietenie, 
afecţiune, a respectului reciproc dintre 
preşedinte şi evrei, membrii comunităţilor.

IULIA DELEANU  
EVA GALAMBOS

(Urmare din pagina 3)

atitudinilor de xenofobie şi antisemitism. 
Prin aceste legi, România a ajuns să se 
numere printre puţinele ţări care au o lege 
referitoare la recunoaşterea Holocaustului 
şi combaterea negaţionismului. Din păca-
te, între lege şi practică mai există încă 
mari diferenţe.

– V-am auzit de multe ori spunând: 
„atâta timp cât vrea Dumnezeu, vreau 
şi eu!”. Suntem la cea de-a 80-a aniver-
sare. Ce planuri aveţi?

– Când am candidat, în 2010, la funcţia 
de preşedinte, am spus că obiectivul prin-
cipal este să văd acest patrimoniu alcătuit 
din sinagogi şi cimitire într-o situaţie mult 
mai bună. Un alt obiectiv este reinaugu-

rarea Templului Coral, care să devină cu 
adevărat un loc de întâlnire şi învăţătură, 
de înţelegere între evrei. Lucrările nu merg 
repede, pentru că suntem legaţi de sursa 
de fi nanţare. Sper că sfârşitul anului 2012 
sau începutul lui 2013 să ne găsească în 
această „navă amiral” cu înfăţişare nouă, 
după ce faţada a fost refăcută, cu sprijinul 
Primăriei Capitalei. 

De asemenea, trebuie să acţionăm 
pentru dezvoltarea activităţii de asistenţă 
socială şi medicală pentru persoanele în 
vârstă, îmbunătăţind criteriile şi calitatea 
serviciilor, inclusiv la Căminul „Amalia şi 
dr. Moses Rosen”. Aici există un proiect de 
reamenajare şi îmbunătăţire a condiţiilor 
de locuit, iar expertiza a fost deja făcută 
din fondurile F.C.E.R. Am introdus şi un 

proiect de fi nanţare din fonduri europene, 
dar nu a fost aprobat pe 2012.

Activitatea din cămin s-a îmbunătăţit 
şi la Arad şi trebuie să remarc activitatea 
foarte bună de acolo.

Sunt în renovare sinagogile de la 
Tulcea şi Şimleu Silvaniei şi sperăm să 
fi nalizăm aceste lucrări cât mai bine.

Avem proiecte de îmbunătăţire în con-
tinuare a relaţiilor cu celelalte minorităţi, 
dar şi cu celelalte culte religioase. Cu Pa-
triarhia Română şi Mitropolia din Bucureşti 
avem legături excelente. La o întâlnire cu 
Patriarhul Daniel, împreună cu Marele 
Rabin Menachem Hacohen, am convenit 
să organizăm anul acesta o manifestare 
privind viaţa românilor în diaspora, care 
să valorifi ce experienţa evreilor în acest 

domeniu.
În sfârşit, dintre obiectivele mele nu au 

dispărut preocupările legate de Camerele 
de comerţ, dat fi ind că sunt vicepreşedinte 
al Camerei Bucureştiului, fi ind apreciată 
capacitatea mea de a fi  în relaţii bune cu 
toată lumea.

Vorba de om la 80 de ani cu care aş 
dori să închei este ca niciodată să nu ne 
părăsească dorinţa de a munci şi de a fi  
prezenţi în societate, în cetate, pentru a 
demonstra, fără emfază, ci cu realism, 
adevărul cântecului „Am Israel Hai”.

– Vă mulţumesc.

Interviu de 
ALEXANDRU MARINESCU

Foto: SILVIU VEXLER

(Urmare din pagina 3)

A u r e l  V a i n e r  –  „ d e  d o u ă  o r i  p a t r u z e c i  d e  a n i ! “
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Şi a fost ziua întâi: Iaşi
ABRAHAM GHILTMAN – 

Triumful luminii asupra 
întunericului

Prima oprire pe traseul delegaţiei 
F.C.E.R. a fost Iaşiul. La sala pusă la 
dispoziţie de Radio Iaşi, preşedintele Co-
munităţii, Abraham Ghiltman, a explicat 
că victoria Macabeilor, a fi ilor preotului 
Matitiahu asupra armatelor lui Antiochus 
Epiphanes, triumful celor puţini asupra 
celor mulţi, este victoria luminii asupra 
întunericului, a libertăţii asupra robiei, a 

monoteismului asupra politeismului.
Sala a fost arhiplină, mulţi stând pe 

trepte sau în picioare. În numeroasa au-
dienţă, alcătuită în majoritate din evrei, 
dar şi din persoane de alte etnii, au luat 
loc notabilităţi ale judeţului, dintre care îi 
amintim pe prefectul de Iaşi, Dragomir 
Sava Tomaşevschi, p.c. pr.asist. Cezar 
Hârlăoanu, reprezentant al mitropolitului 
Teofan, pr.dr. Danca Wilhelm, rectorul 
Institutului Teologic Catolic Iaşi, prim 
procuror militar I. Rotariu, pastor Pavel 
Smântână de la Biserica Filocalia şi amfi -
trionul serii, directorul postului Radio Iaşi, 
dr. Nicolae Tomescu.

Seara de Hanuca de la Iaşi s-a în-
cheiat cu aprinderea celei de-a doua 
lumânări de către cei mai tineri membri 
ai comunităţii, după care au urmat un 
concert de muzică klezmer şi un recital 
impresionant al prim cantorului vienez 
Shmuel Barzilai, urmat de o poezie reci-
tată de Rudolf Rosenberg, în amintirea şi 
slăvirea anilor tinereţii. În fi nal, copiii au 
căpătat Hanuca geld şi toţi participanţii au 
gustat din dulciurile tradiţionale.

Dr. AUREL VAINER – 
Biblia începe cu „Să fi e lumină!”

Amintind că în Iaşi trăiau odată 50 000 
de evrei, ceea ce însemna jumătate din 
populaţia oraşului, preşedintele F.C.E.R. 
a subliniat că acum „se nasc greu copii 
la evrei”, dar, aşa cum spune un cântec 
tradiţional, „Am Israel Hai”, adică „poporul 
evreu trăieşte”. Dar azi, „nu vorbim numai 
de o trăire a poporului evreu, ci trăim în 
mijlocul unor alte popoare cu care con-
vieţuim, muncim şi avem relaţii multiple 
şi variate”, a spus dr. Aurel Vainer, care 
a subliniat că a doua zi de Hanuca 5772 
are loc, în 21 decembrie, o zi cu ample 
şi profunde rezonanţe în viaţa poporului 
român, dar şi a evreilor din România. 

Conform preşedintelui F.C.E.R., sem-
nifi caţiea sărbătorii de Hanuca trebuie 
căutată în timpuri imemoriale, când Dum-
nezeu a început facerea lumii cu porunca 
„Să fi e lumină”. „Hanuca, a spus dr. Aurel 
Vainer, este o sărbătoare a luminii, nu a 
luminilor, o sărbătoare pentru toate po-
poarele care cred într-un Dumnezeu unic. 
Hanuca este o pagină din istoria poporului 
evreu care se potriveşte foarte bine cu 
întreaga lume. Hanuca este o sărbătoare 
a reînnoirii trupeşti şi spirituale, a vieţii 
comunitare, dar şi a mentalităţilor”.

Rabin SHLOMO TOBIAS
„Este bine să ne amintim că Dumne-

zeu a făcut minuni cu strămoşii noştri, 

pentru ca să ştim că şi azi Dumnezeu 
face minuni, cu noi”, a spus Rabinul de 
Iaşi şi Moldova, care i-a binecuvântat pe 
cei prezenţi.

Rabin RAFAEL SHAFFER –
”Trebuie să fi m mândri 

de ceea ce suntem”
Amintind de Iosef, chemat să tălmă-

cească visele viceregelui, Rabinul Shaffer 
a explicat că seara de Hanuca înseamnă 
ieşirea de sub un jug: nimeni nu l-a între-
bat pe Iosef de ce naţionalitate era, dar 
el a afi rmat mândru că era evreu şi de 
credinţă mozaică. „Să spunem adevărul, 
chiar dacă pare imprudent. Să ne afi rmăm 
identitatea, respectându-i pe ceilalţi”, a 
spus Rabinul de Bucureşti.

Şi a fost ziua a doua: 
Botoşani şi Piatra Neamţ

De Hanuca, la Botoşani 
a fost inaugurat 

Centrul Cultural Intercomunitar
În afara festivităţilor de Hanuca, la 

Botoşani a fost inaugurat, de Săbătoarea 
Luminii, un Centru Cultural Intercomu-
nitar, realizat la iniţiativa preşedintelui 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, cu sprijinul 
Guvernului României, al premierului Emil 
Boc, al Primăriei Municipiului Botoşani 
(primar Cătălin Flutur), al Joint România 
(director Israel Sabag) şi al familiei Silviu 
şi Sara Vechsler. 

După tăierea panglicii inaugurale şi 
fi xarea mezuzei, dr. Aurel Vainer a expli-
cat că fosta cantină nu mai era necesară, 
dată fi ind reducerea drastică a numărului 
evreilor care mai trăiesc la Botoşani. 
„Totuşi, viaţă comunitară evreiască exis-
tă încă la Botoşani şi este important să 

Un impresionant spectacol la Sinagoga Mare
H A N U C A  5 7 7 2

Ceremonia de Hanuca la Sinagogă 
are acelaşi algoritm de desfăşurare de mii 
de ani. De pe când nu exista cuvântul “al-
goritm”… Dar cea de anul acesta, moder-
nizată, a fost informatizată şi desfăşurată 
ca un mare spectacol regizat, condus, 
tradus şi prezentat de Erwin Şimşensohn, 
preşedintele Comunităţii din Capitală. 
Vechea sinagogă, construită în 1848, a 
asistat la transmisia televizată integral on-
line pe Internet, la proiecţia unor fi lmuleţe 
de pe You-Tube pe un mare ecran pus în 
altar, la un concert de muzică evreiască 
de peste o oră, toate acestea pe lângă 
programul obişnuit în asemenea seri. 
Primul clip de pe You-Tube ne-a prezentat 
aprinderea primei lumânări de Hanuca din 
anul 5772 în multe oraşe din lume, chiar 
şi în China… Da, suntem pretutindeni pe 
glob şi avem aceleaşi tradiţii, care ne reu-
nesc de sărbători. In Bucureşti am venit la 
Sinagogă cu mic cu mare. Cea mai mică 
participantă (şi deosebit de cuminte!) a 
fost Evelyn Rebecca Rond în vârstă de… 
3 luni. Decana de vârstă a venit , adusă 
cu maşina de la Cămin: pictoriţa Medy 
Dinu, în vârstă de 103 ani, care a urcat cu 

pas ferm pe podium şi a rostit în ivrit una 
din frazele rituale ale serbării de Hanuca. 

Ideea unităţii internaţionale a poporu-
lui evreu a fost subliniată şi de dr. Aurel 
Vainer, preşedintele F.C.E.R. Suntem 
un popor multimilenar, a spus deputatul 
nostru, dr Aurel Vainer, calendarul nostru 
a ajuns la anul 5772. Suntem un popor 
care a suferit în istorie şi a făurit istorie, 
o istorie în care faptele laice devin eve-
ni mente cu semnifi caţie religioasă. Lu-
mini le ce au ars 8 zile sunt un simbol al 
puterii omenirii de a da viaţă prin lumină, 
Hanuca fi ind o sărbătoare a noului, a 
reîno irii. Ne putem mândri cu iniţiativa 
rabinului Moses Rosen z.l. de a organiza 
Hanuchiadele, o acţiune unică în lume. 
Cu acest prilej, noi, cei de la Centru, 
ne apropiem de membrii etniei noastre 
răs pân diţi în toată ţara. Cum Sinagoga 
Mare strălu cea în luminile sărbătorii, şi 
toţi îi admiram pictura renovată, dr. Aurel 
Vainer a amintit că această clădire arăta 
în 2004 ca o magazie. Renovarea ei face 
parte dintr-un program şi un efort fi nanciar 
de modernizare a mai multor lăcaşuri de 
cult, cum sunt Templul Mare din Rădăuţi, 

reinaugurarea Sinagogii din Roman, reno-
varea Sinagogii Mari din Oradea, a celei 
din Şimleu Silvaniei, a celei din Alba Iulia, 
oraşul unde prima dată evreii au căpătat 
«drept de cetate». 

Rabinul Rafael Shaffer a avut o 
pericopă interesantă, oferindu-ne o altă 
interpretare a fenomenului arderii timp 
de 8 zile a lumânărilor. Acelaşi fenomen 
poate prilejui comentarii diferite. Astfel, 
rabinul Shaffer a pus în discuţie vigoa-
rea cu care ştiinţa modernă atacă ideea 
de divinitate, stabilind cauzalitatea din 
natură ca forţă primordială şi unică a 
desfăşurării evenimentelor. Dar, a spus 
Rabinul, Dumnezeu a făurit această lume 
în care desigur a introdus şi cauzalita-
tea fi indcă altfel nu am putea prevedea 
desfăşurarea evenimentelor, nu am putea 
trăi. Însă, din când în când, Dumnezeu 
Îşi manifestă prezenţa prin asemenea 
minuni ca a lumânării de Hanuca. Fiindcă, 
în conformitate cu legile cauzalităţii şi ale 
ştiinţelor naturii, lumânarea nu ar fi  putut 
să ardă decât o zi. Şi totuşi a ars 8 zile. 
Cum a fost posibilă această încălcare a 
legităţii cauzale ? Numai prin intervenţia lui 
Dumnezeu, care a făcut o minune pentru 
a Se manifesta astfel. Eu aş rememora 
aici un celebru aforism a lui David Ben 
Gurion, care spunea: «Cine cunoaşte 
istoria poporului evreu şi nu crede în 
minuni, nu e realist». 

În mesajul Ambasadei Israelului, 
locţiitoarea ambasadorului, absent din 
ţară, dna Arezoo Hershel, a spus: ”Cu 
ocazia acestei sărbători ne reamintim de 
curajul şi credinţa de care au dat dovadă 
înaintaşii noştri în lupta lor pentru pro-
tejarea şi păstrarea identităţii, tradiţiilor, 
religiei şi valorilor noastre. Victoria Ma-
cabeilor reprezintă un simbol al dorinţei 

poporului nostru de a trăi în libertate în 
ţara noastră… Astăzi, ne simţim mândri 
de istoria noastră şi de existenţa Statului 
Israel, un stat dinamic şi puternic”. 

Am fost răsfăţaţi de concertul canto-
rului vienez Shmuel Barzilai, revenit în 
ţara noastră după 21 de ani. Memorabil 
rămâne duetul pe care el l-a iniţiat cu 
cantorul nostru, Iosif Adler, în fi nalul unei 
seri de sărbătoare. 

ANDREI BANC

B u c u r i a  l u m i n i l o r  c a r e  n e  a d u c  î m p r e u n ă
Cu prilejul sărbătorii de Hanuca, dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., şi 

Rabinul de Bucureşti, Rafael Shaffer, au vizitat comunităţile evreilor din Iaşi, Bo-
toşani, Piatra Neamţ şi Bacău. A fost o călătorie spirituală, în care cei doi, alături 
de preşedinţii comunităţilor evreieşti din Iaşi (Abraham Giltman), Botoşani (Iosef 
David), Piatra Neamţ (Emil Nadler) şi Bacău (Hary Vigdar), precum şi de preşe-
dintele C.E.B., Erwin Şimşensohn, alături de Rabinul de Iaşi şi Moldova, Shlomo 
Tobias, au încercat să evidenţieze semnifi caţiile inedite, pe lângă cele tradiţionale, 
ale sărbătorii de Hanuca.

Lumânărelele de pe Hanuchia şi-au demonstrat încă o dată capacitatea de a-i 
atrage la un loc pe evrei, pentru a-şi aduce aminte împreună de miracolul uleiului 
care a ars opt zile, în semn că Domnul a împărtăşit bucuria evreilor conduşi de 
Macabei, atunci când aceştia au recucerit şi purifi cat Templul din Ierusalim. 

(Continuare în pagina 6)

Cu cât trece timpul cu atât mai intens trăieşte în noi şi are ecou în societatea 
românească extraordinara idee a Şef Rabinului Rosen: Hanuchiada, Festivalul 
Luminii, unic în lumea evreiască internaţională. Am putea spune că Hanuchiadele 
fac parte din fi inţa noastră, sunt istorie a evreilor români din a doua jumătate de 
secolului XX până în prezent. Hanuchiadele sunt un prilej aparte de întâlnire cu 
toate generaţiile, de la copiii care au aprins lumânărelele de Hanuca 5772 în multe 
comunităţi din ţară, până la bunicii lor, bucuroşi să vadă că obştea are viitor; de 
apropiere între liderii locali şi centrali, între comunităţi, între etnia noastră şi 
autorităţile de stat, reprezentanţi ai cultelor, ai organizaţiilor de minorităţi na-
ţionale. Hanuchiada 5772 a fost şi un prilej pentru concursuri nedeclarate între 
corurile din comunităţi - infuzie de farmec şi veselie -, cărora recitalurile susţinute 
de invitatul special de la Viena, Prim Cantorul Şmuel Barzilai, şi de Prim Cantorul 
Iosif Adler, au adăugat lumânărelelor de Hanuca lumina speranţei de Heveinu 
Şalom Alehem – Pace pe Pământ.
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conservăm urmele lăsate de evreii care 
au trăit pe aceste meleaguri”, a subliniat 
preşedintele F.C.E.R., care a mai arătat 
că noul lăcaş „nu este o casă a minorită-
ţilor ci un punct de întâlnire, de realizare 
a activităţilor comunitare, dar şi a unor 
simpozioane şi reuniuni, având în vedere 
dotarea tehnică modernă a Centrului”.

Atât preşedintele C.E. din Botoşani, 
Iosef David, cât şi responsabilul Centru-
lui, Marcel Goldenberg, au considerat că 
iniţiativa este una care va permite şi altor 
etnii „să guste din noua viaţă comunitară 
de la Botoşani”.

Silviu Vexler a explicat că donaţia pe 
care a făcut-o se explică prin aceea că tot 
ceea ce a realizat în viaţă „se datorează 
educaţiei în familie, primită la Botoşani, 
şcolii şi liceului, urmate tot la Botoşani”, 
iar implicarea sa fi nanciară în realizarea 
Centrului este izvorâtă din dorinţa de a 
acţiona „atât ca bun evreu, cât şi ca bun 
român”.

Iniţiativa preşedintelui F.C.E.R. este 
considerată utilă şi de reprezentanţii altor 
etnii. Astfel, preşedintele Asociaţiei romi-
lor din Botoşani, Dibu Gheorghe, declara 
că „încă de când a început activitatea de 
revitalizare a Centrului, am fost alături 
de această iniţiativă. Începând de acum, 
când deja s-a făcut inaugurarea Centrului 
Vechi al Botoşaniului, vom depune eforturi 
pentru a se desfăşura aici activităţi inte-
retnice, la nivelul primăriei şi al organelor 
locale. În acest Centru Cultural Intercomu-
nitar intenţionăm să desfăşurăm activităţi 

tradiţionale, activităţi culturale specifi ce 
precum şi referitoare la istoria romilor”.

Felicitări au fost adresate şi de Ioan 
Apostu, de la primăria din localitate, care 
a spus că „Botoşaniul a fost mereu un 
exemplu de bune practici de convieţuire”.

În expoziţia realizată la intrarea în 
Centrul Cultural Intercomunitar se găseş-
te şi răspunsul la o întrebare legitimă: de 
ce a fost nevoie de un astfel de centru 
la Botoşani? Răspunsul vine de la sine, 
citind lista personalităţilor culturale boto-
şănene de origine evreiască: Al. Graur 
(lingvist), Ctin Graur (ziarist), Henric Sa-
nielevici (critic literar), Solomon Saniele-
vici (pictor) Saşa Pană (scriitor), Barbu 
Lăzărescu ( istoric literar şi publcist), Ion 
Călugăru (scriitor), Lucien Goldman (so-
ciolog), Isidor Iancu (poet, critic de fi lm), 
Shaul Carmel (scriitor), Marcu Cajal (me-
dic, profesor universitar), Marcel Blecher 
(scriitor) şi Enric Furtună (scriitor).

După inaugurarea Centrului, membrii 
comunităţii botoşenene, în frunte cu 
preşedintele Iosef David, precum şi nu-
meroase persoane ofi ciale, au mers la 
complexul alcătuit din Hotelul „Rapsodia” 
şi restaurantul „Mioriţa”, condus de Viorel 
Sauca, unde a fost aprinsă cea de-a treia 
lumânare de Hanuca, cinstea revenindu-i 
mezinei comunităţii, Carla Goldenberg. A 
urmat un spectacol susţinut de prim can-
torul vienez Shmuel Barzilai, de orchestra 
de muzică klezmer din Botoşani şi de 
formaţia de lăutari „Farcaş”.

Ca şi la Iaşi, şi la Botoşani sărbătoarea 
de Hanuca a fost onorată de prezenţa 

unui mare număr de ofi cialităţi, primăria 
municipiului fi ind reprezentată de vice-
primarul Cătălin Alexa, secretarul muni-
cipalităţii, Ioan Apostu, consilierii locali R. 
Eram şi O. Portariuc, directorul teatrului 
„Mihai Eminescu”, Traian Apetrei, prof. 
Gheorghe Median, de la Muzeul Judeţean 
de Istorie, Ana Telentin de la Biblioteca 
Etniilor - Biblioteca Judeţeană „Mihai 
Eminescu”, liderul organizaţiei romilor din 
Botoşani, Gheorghe Dibu, director S.C. 
SOCAR PETROLEUM S.A. Botoşani, 
Doina Berescu, medicii Niculiţă Gheorghe 
şi Cornel Enache.

Preşedintele Iosef David a amintit 
vitejia evreilor conduşi de fi ii preotului 
Matitiahu, care au izbutit să recucerească 
Ierusalimul, să cureţe Templul şi să aprin-
dă luminile, care au ars miraculos timp 
de opt zile, ceea ce a marcat începutul 
unui nou şir de victorii, care au culminat 
cu repunerea în drepturi a monoteismului 
în Israel.

Un moment optim pentru 
discutarea relaţiilor interetnice
Rabinul Shaffer a identifi cat alte valen-

ţe originale ale sărbătorii de Hanuca, pe 
care a caracterizat-o ca fi ind un moment 
optim pentru discutarea relaţiilor interet-
nice. Prima ciocnire interetnică a fost cea 
provocată de Alexandru Macedon, care 
a cerut evreilor să îi pună statuia în tem-
plu, pentru că aşa făcuse şi cu alte naţii 
cucerite, care acceptaseră solicitarea. 
Evreii i-au spus că religia lor le interzicea 
acest lucru, dar dacă Alexandru Macedon 

dorea să intre în 
eternitate, ei erau 
de acord să se su-
pună unui decret 
dat de cuceritor ca 
toţi băieţii născuţi 
în anul respectiv 
să poarte nume-
le de Alexandru. 
Datorită obiceiu-
lui ca numele bu-
nicului să fi e dat 
nepoţilor, intrarea 
lui Alexandru în 
eternitate era asi-
gurată.

Un al doilea 
moment a fost cel 

în care Antiochus a cerut şi el evreilor să 
pună statui în templu, dar nu a înţeles 
să le respecte religia, ceea ce a produs 
o răscoală care a dus la căderea rege-
lui seleucid. „E nevoie uneori de soluţii 
originale, din care toţi să ieşim mulţumiţi 
şi îmbogăţiţi”, a concluzionat Rabinul de 
Bucureşti.

De ce suntem la Botoşani?
Pentru că, de patru decenii, continuă 

tradiţia Hanuchiadelor, lansată de Şef 
Rabinul Moses Rosen z.l., care permite 
conducerii F.C.E.R. să fi e împreună cu 
membrii comunităţilor, cu ocazia Sărbă-
torii Luminii, a explicat dr. Aurel Vainer, 
precizând că acest obicei este specifi c 
evreilor din România.

Amintind de faptul că victoria evrei-
lor asupra Seleucizilor este un triumf al 
tuturor credinţelor monoteiste asupra 
celor politeiste, preşedintele F.C.E.R. a 
subliniat că atunci, ca şi în alte ocazii, 
poporul evreu a învins şi trăieşte şi acum. 
Am Israel Hai!, a exclamat în fi nal dr. Aurel 
Vainer, subliniindu-şi bucuria că la săr-
bătoarea de Hanuca participă şi neevrei.

Piatra Neamţ
În pragul amurgului, am ajuns cu toţii la 

Piatra Neamţ, unde preşedintele nou ales 
Emil Nadler şi vicepreşedintele Marcel 
Grinberg ne-au urat bun venit la Sinagoga 
„Catedrala Baal Şem Tov”, reinaugurată 
în 2009 şi construită în 1766, pe baza 

unui hrisov domnesc emis de Grigore 
Alexandru Ghica.

Mai văzusem sinagoga cu vreo două 
luni în urmă, când enoriaşii abia dacă 
ocupaseră cinci-şase băncuţe. Acum, 
în jurul Hanuchiei, pe care ardeau două 
lumânări, sinagoga era plină.

După ce preşedintele Emil Nadler 
a amintit de miracolul uleiului ce a ars 
opt zile în loc de una singură, pentru a 
celebra miracolul victoriei evreilor împo-
triva armatei mai numeroase şi mai bine 
înarmate a lui Antiochus Epiphanes, cea 
de-a treia lumânare a fost aprinsă cu 
emoţie şi bucurie.

Formaţia muzicală „Iver” a Liceului 
de Artă din Piatra Neamţ a completat at-
mosfera de sărbătoare, alături de câteva 
cântece ale cantorului Barzilai, reproduse 
din înregistrările realizate de Silviu Vexler 
şi Silvian Horn.

Adevărata credinţă 
este cea a evreilor

Minunea de Hanuca, atunci când uleiul 
a ars opt zile în loc de una singură, este 
că Domnul a arătat că totul în lume se 
întâmplă prin voia Sa, nu din cauza legilor 
universului, conform cărora fl acăra ar fi  
trebuit să se stingă la sfârşitul primei zile, 
a subliniat Rabinul Shaffer. Semnifi caţia 
miracolului este că uleiul a putut arde opt 
zile pentru că orice este posibil prin voia 
Domnului, a subliniat Rabinul, iar în con-
fruntarea evreilor monoteişti cu Seleucizii 
politeişti, era necesar ca Dumnezeu să Se 
manifeste printr-o minune.

Un exemplu 
cum evenimente istorice 
devin sărbători religioase

„Ab initio, Hanuca a fost o sărbătoare 
istorică, dar a devenit una religioasă prin 
semnifi caţiile dobândite, prin faptul că a 
marcat o victorie a monoteismului asupra 
politeismului”, a spus dr. Aurel Vainer. 
Prin sărbătoarea de Hanuca, prin Cele 
Zece Porunci, poporul evreu a furnizat 
elemente preluate apoi atât de creştinism, 
cât şi de islam, a mai arătat preşedintele 
F.C.E.R., care şi-a încheiat intervenţia 
amintind cuvintele lui David Ben Gurion, 
care spunea că acela care nu crede în mi-
racole, nu poate înţelege istoria poporului 
evreu. „E greu să fi i evreu, dar e bine. Vă 
cer să fi ţi evrei fără nici o ezitare”, a spus 
dr. Aurel Vainer la Piatra Neamţ, în cea 
de-a treia seară de Hanuca, 5772.

Minunea de Hanuca 
este speranţa

„Minunea de Hanuca nu constă nici în 
faptul că mica armată a evreilor a învins 
trupele numeroase ale lui Epiphanes, 
nici în faptul că uleiul a ars opt zile în loc 
de una”, a spus preşedintele Comunităţii 
Evreilor din Bucureşti, Erwin Şimşensohn, 
afl at la Piatra Neamţ, unde s-a născut şi 
a copilărit.

Învingerea armatei seleucide nu a fost 
o minune, ci o bună gândire strategică. 
Elenii se bazau pe falangă ca armă princi-
pală, dar o astfel de structură nu a putut fi  
utilizată în munţii Ierusalimului, a explicat 

Şimşensohn, care a continuat: „Minune nu 
a fost atât că a ars uleiul timp de opt zile, 
ci că Macabeii l-au căutat într-un templu 
pângărit. Evreii au căutat acest ulei şi au 
crezut că el există. Faptul că au mai avut 
speranţă este adevărata minune”, a spus 
preşedintele CEB, care a amintit că minu-
nea păstrării speranţei este reîntâlnită în 
întreaga istorie a poporului evreu, chiar 
şi în timpul Holocaustului, pogromurilor 
şi expulzărilor. „Lumina veşnică arde 
fără a putea fi  oprită”, a adăugat Erwin 
Şimşensohn.

Şi a fost ziua a treia: Bacău

Şi la Bacău, sărbătoarea de Hanuca 
a umplut sinagoga, unde băncile s-au 
dovedit neîncăpătoare pentru enoriaşi, 
ofi cialităţi şi membri ai altor etnii. 

Aprinderea celei de-a patra lumânări 

de Hanuca a fost precedată de un mo-
ment muzical, la care a contribuit şi un 
cor de cinci copii neevrei de la Consiliul 
Judeţean al Elevilor, conduşi de inspec-
tor Ghioc, sosiţi la iniţiativa inspectorului 
Dumitru Ficuţa. Tinerii au fost admiraţi 
nu numai pentru calităţile muzicale, ci şi 
pentru cunoaşterea obiceiurilor evreieşti.

După ce preşedintele C.E. Bacău, 
Hari Vigdar, a amintit semnifi caţia tradi-
ţională a sărbătorii de Hanuca, prefectul 
Constantin Scripăţ a transmis evreilor 
băcăuani „recunoştinţa pentru ceea ce 
evreii au făcut, de-a lungul timpului, pen-
tru societatea din zona Bacăului”.

În Bacău, acum nu mai trăiesc decât 
70-80 de evrei, iar prefectul a promis că va 
face tot ceea ce îi stă în putinţă pentru a 
rezolva problemele cu care acum se con-
fruntă comunitatea. Constantin Scripăţ 
a amintit că a participat la evenimentele 
legate de personalitatea Şef Rabinului 
Al. Şafran, când a cunoscut „importanţa 
politică şi literară a şef Rabinului”.

Preşedintele F.C.E.R. a comunicat 
evreilor băcăuani că este preocupat de 
gândul ca „Bacăul să aibă o sinagogă 
mai reprezentativă” şi a adăugat că ar 
dori să fi e deschis şi la Bacău „un Centru 
Cultural Intercomunitar, aşa cum este cel 
pe care l-am deschis la Botoşani, cu atât 
mai mult cu cât Bacăul este un loc în care 
autorităţile acordă o atenţie deosebită 
minorităţilor naţionale”.

Dr. Aurel Vainer a mai amintit demer-
surile făcute de F.C.E.R. pentru a resta-
bili poziţia cuvenită lui Alexandru Şafran, 
devenit Şef Rabin al României la 29 de 
ani, după ce, la 19 ani, a fost Şef Rabin 
al Bacăului.

Preşedintele F.C.E.R. a mai afi rmat 
că „românii se confruntă acum cu viaţa 
în diaspora, iar evreii au experienţă în 
acest domeniu” şi, conform unui proiect 
al Preafericitului Daniel, în prezent au loc 
consultări pe acest subiect între cele două 
comunităţi, astfel încât românii să poată 
benefi cia de experienţa evreilor.

H A N U C A  5 7 7 2  în comunităţile noastre
(Urmare din pagina 5)
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Victoria 
monoteismului

Ca întotdeauna, în prima seară de 
Hanuca sala JCC din Oradea s-a umplut 
până la refuz cu membrii comunităţii 
evreieşti şi cu numeroşi invitaţi. Printre 
ei, Radu Ţîrle, preşedintele Consiliului 
Judeţean Bihor, dr.Gheorghe Carp, 
viceprimarul oraşului,  episcopul greco-
catolic, P.S.  Virgil Bercea, P.S. Kiss Ka-
roly, episcopul romano-catolic al Oradei, 
Eminenţa Sa  dr.Asher Ehrenfeld, Rabinul 
oraşului Debreţin, împreună  cu  Tamas 
Horovitz, preşedintele Comunităţii Evrei-
lor din acest oraş, prof.univ. Carol Iancu, 
căruia i s-a decernat în aceste zile titlul 
Doctor Honoris Causa al Universităţii din 
Oradea, soţia sa, alte cadre universitare. 
Federaţia Comunităţlor Evreilor din Ro-
mânia a fost reprezentată de ing. Rudy 
Marcovici, directorul CAPI, membru în 
Comitetul Director al F.C.E.R.

Deschizând ceremoniile, preşedin-
tele Comunităţii orădene, ing. Felix 
Koppelmann, a subliniat semnificaţia 
universală a acestei sărbători – victoria 
monoteismului asupra idolatriei. El l-a 
invitat apoi pe Radu Ţîrle, preşedintele 
Consiliului Judeţean Bihor, să aprindă 
prima lumânare de Hanuca. Gestul sacru, 
reprezentând începutul celor opt zile de 
sărbătoare, a fost însoţit de frumoasele 
melodii de Hanuca, interpretate de corul 

comunităţii, în care, ne-au povestit cei de 
faţă, se găsesc familii întregi, de multe 
ori câte trei generaţii. Aprinderea primei 
lumânări a fost salutată de P.S. Virgil 
Bercea. El şi-a exprimat respectul faţă 
de comunitatea evreilor care, în pofi da 
numeroaselor difi cultăţi prin care a trecut 
de-alungul timpului, merge cu tenacitate 
înainte. 

„Două popoare 
îmi sunt apropiate“

În cuvântul său, Radu Ţîrle a afi rmat: 
„două popoare îmi sunt apropiate de su-
fl et – evreii şi americanii“. Având studii de 
teologie baptistă, preşedintele Consiliului 
Judeţean Bihor a arătat că a cunoscut 
istoria poporului evreu, a studiat textele 
sfi nte, cunoaşte limba ebraică şi este 
conştient că evreii au jucat un rol unic în 
istorie, de ei se leagă istoria civilizaţiei. El 
a adăugat că în timpul studiilor sale din 
SUA a vizitat Muzeul Holocaustului din 
Washington şi a fost profund impresionat 
de cele văzute. Evreii, afi rmă R. Ţîrle, au 
o trăsătură caracteristică deosebită: ei îşi 
ajută semenii.  Dar nu numai şi în acest 
context a mulţumit comunităţii din Oradea 
pentru ajutorul acordat prin oferirea unei 
clădiri pentru o şcoală. Prof. univ. Carol 
Iancu a transmis salutul Comunităţii 
Evreieşti din Montpellier, a apreciat rolul 
jucat de evrei în Oradea şi a remarcat că 
titlul primit îl determină să se considere, 
de acum înainte membru al  acestei co-
munităţi.

 Eminenţa Sa Abraham Ehrenfeld, 
rabin al Transilvaniei şi Banatului, a 
explicat importanţa acestei sărbători – o 

victorie a celor puţini asupra celor mulţi, 
precum şi semnifi caţia felului în care se 
aprind lumânărelele de Hanuca, în ordi-
ne crescândă, ceea ce înseamnă că ne 
înălţăm în sfi nţenie.Datoria noastră este 
să ştim cum să ne folosim de uleiul sfânt 
pentru a deveni mai buni. Hanuca este 
o sărbătoare care a confi rmat existenţa 
evreului ca evreu. Macabeii, a spus  Rabi-
nul Ehrenfeld, au luptat împotriva realităţii. 
A fi  evreu înseamnă a trăi într-o realitate 
deosebită, dar şi dreptul de a avea o 
patrie. Dr. Asher Ehrenfeld, şef rabin al 
oraşului Debreţin, a amintit de revoluţia 
română şi a comparat Hanuca cu acest 
eveniment, parte din istoria evreilor din 
acea perioadă.

 După terminarea părţii ofi ciale, res-
pectând obiceiul, copiii şi coriştii au primit 
Hanucagelt. În continuare, cei prezenţi 
au putut urmări un program artistic de 
excepţie (unul dintre cele mai bune la 
care am asistat). Corul a intepretat cunos-
cutele cântece de Hanuca iar echipa de 
dans a prezentat dansuri israeliene.”Un 
viitor mare artist, Nagy Kristof Daniel” 
(aşa a fost prezentat şi a fost adevărat) 
a interpretat la pian piese de virtuozitate. 
O noutate pentru mulţi dintre noi a fost 
formaţiunea muzicală de copii Tikva, 
toţi membrii dovedindu-se deosebit de 
talentaţi. Spectacolul s-a încheiat cu un 
program al faimoasei Hakeshet Klezmer 
Band  care, împreună cu solista Kövary 
Kati, au creat o atmosferă de neuitat în 
această primă seară de Hanuca. Melodia 
„Rumenie, Rumenie”, interpretată de 
solistă, a ridicat sala în picioare. A urmat 
bineînţeles trafi ţionala trataţie cu gogoşi.

 Dar spectacolele au continuat şi în 
zilele următoare, cu cel al copiilor de la 
grădiniţa JCC iar la Teatrul de Stat „Regi-
na Maria”, în organizarea JCC Oradea şi 
a altor doi parteneri, a avut loc spectacolul 
„Exclusiv în pas de dans”, al formaţiunilor 
de dansuri ale JCC.

Lumina-temelia 
tradiţiei iudaice

Un număr impresionant de persoane, 
printre care foarte mulţi tineri, s-a adunat 
în Sinagoga Mică. Av.Nicolae Dėcsei, 
preşedintele Comunităţii, a deschis 
festivitatea şi i-a prezentat pe oaspeţi. 
S-a trecut apoi la aprinderea celei de a 
doua lumânări de Hanuca. La îndemnul 
rabinului Abraham Ehrenfeld, toată lumea 
a intonat cântecul Mao Sur. Cuvântarea 
rabinului de Transilvania şi Banat s-a 
axat pe simbolul luminii. Lumina este te-
melia întregii noastre tradiţii iar duşmanii 
iudaismului s-au dovedit a fi  duşmanii 
luminii, de aceea au distrus Menora din 
templu, a afi rmat el. Spre deosebire de 
Menora, Hanuchia are nouă lumânări – 
opt, simbolizând cele opt zile ale minunii 
uleiului, care se aprind treptat şi a noua 
- şamesul – cu ajutorul căreia se aprind 
lumânările-, are un loc deosebit deoarece 
simbolizează ajutorul dat celorlalţi. Hanu-
ca, a subliniat Rabinul Ehrenfeld,  este 
simbolul luptei evreilor împotriva răului. 
Nu numărul luptătorilor a contat ci cauza 
pentru care au luptat. Şi deoarece lupta 

Satu Mare
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Oradea
lor a fost dreaptă, Dumnezeu i-a sprijinit, 
a conchis vorbitorul.

Ing. Rudy Marcovici a transmis par-
ticipanţilor salutul Federaţiei şi al preşe-
dintelui Aurel Vainer. Membrii comunităţii 
sătmărene trebuie să fi e bucuroşi că au 
două sinagogi atât de frumoase. Frumu-
seţea acestora trebuie să se păstreze ca 
un jalon care să indice cum a trăit popu-
laţia evreiască în aceste locuri. Noi vrem 
şi încercăm să le facem şi mai frumoase, 
ca simbol al prezenţei noastre în această 
zonă în care au trăit personalităţi impor-
tante pentru viaţa iudaică, a arătat ing. 
Rudy Marcovici. După ce au fost cântate 
cele mai semnifi cative melodii de Hanuca, 
participanţii au ieşit în curtea sinagogii 
unde se afl ă instalată o uriaşă Menora. A 
fost aprinsă  şi aici cea de a doua candelă, 
care luminează clădirile. După încheierea 
ceremoniilor, cei prezenţi au fost invitaţi 
să guste din gogoşile calde şi să bea un 
pahar de vin fi ert (servit chiar de preşe-
dintele comunităţii).

Fiecare sufl et de om 
este o lumânare

La sosirea noastră, în sala mare a 
Comunităţii Evreieşti din Sighet era un 
du-te-vino energic, mesele erau puse şi 
nu doamnele, ci nişte domni se agitau să 
pregătească felurile care urmau să fi e ser-
vite. Foate curând toate locurile, inclusiv 
dintr-o cameră alăturată  au fost ocupate 
de membrii comunităţii şi invitaţi, printre 
care primarul oraşului, d-na Eugenia 
Godja, prezentă în fi ecare an la sărbăto-
rile evreieşti, oaspeţi din partea Muzeului 
etnografic, a Memorialului Victimelor 
Comunismului din Sighet, reprezentanţi 
ai televiziunii locale, ai postului de radio 
şi presei scrise. A fost aprinsă cea de a 
treia lumânărică de Hanuca. 

Preşedintele Comunităţii, ing. Hary 
Marcus, i-a prezentat pe invitaţi şi a arătat 
că au fost primite  numeroase mesaje de 
felicitare cu acest prilej. În câteva cuvin-
te, el a menţionat semnifi caţia luminii în 
sărbătoarea Hanucăi, folosind o frumoasă 
fi gură de stil a rolului evreilor “de a aprinde 
felinare”. 

În cuvântul său, Rabinul Abraham 
Ehrenfeld a scos în evidenţă faptul că, 
prin măsurile pe care a vrut să le impună, 

Antiochus Epiphanes a declarat un război 
iudaismului din toate punctele de vedere 
iar în confruntarea cu el, mulţi evrei s-au 
sacrifi cat pentru credinţă. Tradiţia luptei 
pentru libertate, începută de preotul 
Matitiahu, a fost preluată de unul dintre 
fi ii săi, faimosul Iuda Macabeul. Atunci a 
avut loc minunea uleiului, de aceea azi 
noi sărbătorim nu victoria oamenilor ci 
triumful luminii, a arătat vorbitorul.

Primarul oraşului Sighet, Eugenia 
Godja, a adresat cuvinte calde celor pre-
zenţi, subliniind necesitatea convieţuirii 
şi cunoaşterii celor care stau alături de 
tine. Hanuca, a spus ea, este sărbătoarea 
luminii. Vă doresc să aveţi puterea să 
aprindeţi restul de lumânări în acest an 
şi la anul din nou toate celelalte. Fiecare 
sufl et de om este o lumânare, în fi ecare zi 
să aprindem o lumânare care reprezintă 
bucuria speranţei. La astfel de evenimen-
te conştientizăm diferenţele, specifi citatea 
identităţilor  şi ideea că a trata cu respect 
pe celălalt este un fapt de viaţă.

Vorbind în numele F.C.E.R., ing. 
Rudy Marcovici, membru al Comitetului 
Director, a arătat că în Sighet trăieşte 
o comunitate care a trecut printr-o peri-
oadă frământată şi care încearcă să se 
refacă, să se menţină pe aceste plaiuri. 
De aceea, Federaţia are în vedere să 
menţină monumentele Sighetului, o zonă 
de coabitare a numeroase minorităţi. Ing. 
Marcovici şi-a exprimat speranţa că prin 
îmbunătăţirile aduse, la anul se va crea 
posibilitatea ca „toate sărbătorile să le 
ţinem împreună în sinagogă”.

Ţinută intelectuală şi artistică
Hanuca la Ploieşti - onorată de secretarul general al F.C.E.R., ing. Albert Kupfer-

berg, ing. Nilu Aronovici, amândoi ploieşteni, cel de-al doilea, o vreme, chiar preşe-
dinte al comunităţii, Prim Cantorul Iosif Adler, reprezentanţi ai Prefecturii, Primăriei, 
Consiliului Judeţean, Bisericii Ortodoxe Române, Bisericii Romano-Catolice, Casei 
Muzeale din localitate – a fost aprinsă prima lumânărică de Hanuca în Sinagoga 
„Beth Israel”, renovată în urmă cu zece ani. Sheila David a fost cea care a rostit 
binecuvântarea şi a aprins lumânărica, în faţa unei numeroase asistenţe. Solemnul 
Maoz Ţur şi nobilul Hanerot Halalu au fost interpretate de Prim Cantorul Iosif Adler. 
A fost o dimineaţă de Hanuca în care ţinuta intelectuală şi artistică a fost dată atât 
de discursuri cât şi de Corul „Anche Musica”, în care activează foşti elevi ai Liceului 
ploieştean de Artă „Al. I. Cuza”, acum studenţi la diferite facultăţi, rămaşi credincioşi 
pasiunii lor dintâi. Despre această iubire a vorbit dirijoarea lui, Amalia Secreţeanu, dar 
şi fostul preşedinte al comunităţii, în prezent, ofi ciant de cult, Gilu Iuftaru, care a folosit 
prilejul pentru a omagia memoria Rabinului Menachem Şafran z.l., iniţiatorul corului 
de băieţi al Şcolii evreieşti „Luca Moise”, unde a fost el însuşi elev, şi al corului de fete 
de la Şcoala evreiască „Sara şi Baruch Kahane”. Tonul elevat a fost dat de cuvântul 
preşedintelui comunităţii, ing. Adela Herdan, care a prezentat un foarte documentat 
istoric al sărbătorii celebrând victoria revoltei evreilor credincioşi lui Dumnezeu Unicul 
asupra armatelor regelui sirian seleucid Antiohus al IV-lea Epifanes şi întemeierea 
Regatului Haşmoneu  în Iudeea. 

Transmiţând salutul preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, secretarul general, ing. 
Albert Kupferberg, a menţionat tradiţia Hanuchiadelor, pusă în operă de Şef Rabinul 
dr. Moses Rosen z.l., unicat în lumea evreiască internaţională, iniţiativă menită să 
strângă legăturile între conducerea centrală şi conducerile de comunităţi, să faciliteze 
relaţiile intercomunitare, interreligioase, între etnia noastră şi societatea românească. 
Vorbitorul a sintetizat cele două miracole de Hanuca: victoria unei armate mici şi slab 
înarmate, dar însufl eţită de credinţă, asupra uneia puternice, formată din mercenari; 
victoria luminii asupra întunericului, simbolizată de uleiul neprofanat care, normal, 
ar fi  putut arde o zi, dar care, prin voinţa lui Dumnezeu, a ars opt. Arătând că istoria 
evreilor este plină de miracole, A. Kupferberg a relevat că minunile de Hanuca  au 
consolidat monoteismul, din care se trag atât creştinismul cât şi islamul. Profesiona-
lismul, orchestraţia inedită a cântecelor în versiunea corală amintită au încălzit inimi, 
au luminat priviri. Au fost împărţite daruri de Hanuca. (I.D.)

Ploieşti

(Continuare în pagina 20)

Sighet
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Puterea de a oferi 
bucurie semenilor 

 O comunitate care, întotdeauna, 
reuşeşte să se întreacă pe sine în tot 
ce face! Aşa s-a întâmplat şi de Hanuca 
5772, la care a participat şi subprefectul 
Judeţului Brăila, Veronica Macri. L-am 
revăzut pe Lior Cazacu, care de curând a 
devenit Bar Miţva, pe care-l ştiu de când, 
în aceeaşi sinagogă, a avut loc ceremo-
nia lui de Brit-Mila, în prezenţa Marelui 
Rabin Menachem Hacohen. Acum are 
şi un frate, Mordehai, care a împlinit un 
an. Iată că bătrânul trunchi al comunităţii 
brăilene lăstăreşte! Lior înseamnă, în 
ebraică, lumina mea. El a aprins cea de-a 

doua lumânărică de Hanuca; lumină care 
răspândeşte lumină! Am revăzut corul, 
pe care l-am remarcat de când a luat 
locul I la Festivalul naţional al cântecului 
evreiesc de la Braşov, acum zece ani şi 
mai bine; un cor al tuturor vârstelor, cu 
bunici, părinţi şi copii cântând laolaltă. Un 
cor care are privilegiul de a-l avea dirijor 
pe Bodgan Lifşin, discipolul lui Izu Gott, 
plecat de ani buni în Israel. L-am revăzut 
pe preşedintele acestei brave comunităţi, 
David Iancu Segal, moderatorul spectaco-
lului de Hanuca, care, împreună cu echipa 
lui, a primit delegaţia de la Bucureşti cu 
binecunoscuta-i ospitalitate. „Domnu’ 
David” a împlinit de curând 80 de ani şi 
priveşte viaţa cu zâmbet de învingător. 
Binecuvântările pentru România, Israel, 
comunitatea evreilor brăileni au fost 
rostite în ebraică şi română de ofi ciantul 
de cult Suhar Goldstein şi prim cantorul 
Iosif Adler. Suhar Goldstein a venit încăr-
cat cu daruri de Hanuca pentru asistaţii 
brăileni nedeplasabili, pe care urmează 

să-i viziteze acasă, să le readucă ceva 
din veselia de demult, pentru că nimic nu 
face mai bine în zile de sărbătoare decât 
prezenţa cuiva care te face să te simţi 
mai puţin singur, mai puţin suferind. Dar, 
mai întâi, ofi ciantul de cult a vorbit despre 
ce înseamnă Hanuca în istoria poporului 
evreu şi în istoria universală, prin salvarea 
monoteismului; despre minunea uleiului 
salvat de la profanare sufi cient să ardă o 
zi şi care a ars opt zile, atunci când Iehuda 
Macabeul a reaprins Menora în Templul 
din Ierusalim, purifi cându-l. „Eu şi cu tine 
vom schimba lumea”, a încheiat domnia 
sa în ebraică şi română, rugând asistenţa 
să repete cuvintele după el. Secretarul ge-
neral al F.C.E.R., ing. Albert Kupferberg, 
a fost mesagerul urărilor de Hag Hanuca 

Sameah  a le 
preşedintelui 
Federaţiei, dr. 
Aurel Vainer, 
arătând că ac-
tuala conduce-
re a F.C.E.R. a 
preluat moşte-
nirea spirituală 
a Şef Rabinu-
lui dr. Moses 
Rosen z.l., „ca-
ravanele lumi-
nii” străbătând 
comunităţ i le 
evreieşti din 
România şi în 
acest an. De 
Hanuca s-au 
petrecut două 
miracole, a re-
marcat domnia 
sa. Un miracol 

fi zic, pentru că un mănunchi de oameni 
cu mijloace precare de luptă au învins o 
armată bine dotată. Un miracol spiritual, 
pentru că o cantitate mică de ulei curat 
a ţinut tot atâtea zile câte braţe are Ha-
nuchia. Reînnoirea de acum mai bine de 
2000 de ani are loc şi-n vremea noastră, a 
arătat vorbitorul, referindu-se la procesul 
de renovare a sinagogilor din România: 
sinagoga din Roman, reinaugurată în vara 
aceasta, lucrările de restaurare afl ate în 
curs ale Templului din Rădăuţi, Sinagogii 
Mari din Iaşi, Sinagogii din Tulcea, Tem-
plului Meseriaşilor din Galaţi, Templului 
Coral din Bucureşti. Israelul antic ca şi 
Israelul modern a dat întregii lumi exem-
plul unui popor care nu vrea să renunţe 
la identitatea spirituală şi la suveranitatea 
lui, a spus vicepreşedintele comunităţii, 
Nadia Ustinescu. Corul comunităţii a 
ilustrat defi niţia fericirii dată de vorbitoare: 
fericirea nu se raportează la vârstă, la 
inteligenţă, la conturi bancare, ci la pu-
terea de oferi bucurie semenilor tăi. „Şir 

Hanuca”, „Macabi Anahnu”, „Al Hanisim”, 
„Brent lichtalăh brent”, „Sevivon sof, sof, 
sof”, „O, dreidl, dreidl, dreidl”, „Gilu Hama-
cabim” au smuls aplauze în tact, publicul 
fredonând melodiile împreună cu membrii 
corului, în timp ce Bogdan Lifşin condu-
cea cu acordeonul lui fermecat şi corul 
şi publicul. „Iaase Şalom Aleinu”, a venit 
replica muzicală a Prim Cantorului Iosif 
Adler, vorbind despre profunda dorinţă de 
pace a unui popor prea adesea încercat 
de războaie, dar şi despre vitalitatea sa: 
„Am Israel Hai!”. Hanuca Gheld pentru 
cei mici, tradiţionalele gogoşi – pentru cei 
mari au încheiat festivitatea.

„Suntem o mare 
familie evreiască”

 Au fost o după-amiază şi o seară 
speciale de Hanuca la Galaţi, în restau-
rantul ritual al comunităţii. Asta, fi indcă în 
aceeaşi zi, 22 decembrie, au fost aprinse 
a doua şi a treia lumânărică de Hanuca. 
Ana Maria Goldemberg a aprins-o pe cea 
de-a doua, Roni Neculai – pe cea de-a 
treia. Iar megieşii, adică oamenii din corul 
comunităţii din Brăila, au venit să cânte la 
comunitatea din Galaţi. „Iată ce bine şi ce 
frumos este când fraţii stau împreună”, a 
fost fraza biblică care mi-a venit în minte 
în faţa acestui gest, acoperind în fapte 
ideea de într-ajutorare intercomunitară, 
pentru care preşedintele comunităţii gă-
lăţene, dr. ing. Sorin Blumer, a mulţumit 
preşedintelui comunităţii din Brăila şi co-
riştilor pe care i-a adus cu el. Dar vecinii 
au plecat înainte de a se însera şi atunci 
corul gălăţean şi formaţia instrumentală 
de klezmorim, ambele conduse de Sorin 
Blumer, au reuşit o performanţă pe ne-
pregătite, dat fi ind că dirijorul a avut, cu 
puţin timp în urmă, probleme de sănătate 
care nu i-au îngăduit 
să se ocupe de cor 
aşa cum şi-ar fi  dorit. 
Pentru cei care nu 
ştiu: mai înainte de a 
fi  fost ales preşedinte, 
Sorin Blumer a fost şi 
a rămas conducătorul 
acestui cor. Pianul 
electronic, vioara, 
glasurile coriştilor au 
făcut minuni, reînvi-
ind dragi melodii ha-
sidice, „Az dză rebe 
Elimeleh…”, „Oifn 
pripicik”, „Simentov 
un mazeltov”, reluate 
repede de public. 

A fost şi lacrima 
vărsată pentru „Ma-
cabeul din Galaţi“, 
fostul corist Saul Sil-
berstein, care a făcut Alia şi a căzut pe 
câmpul de luptă într-unul din războaiele 
a apărare a Israelului. 

Galaţiul a fost înainte de război un 
centru evreiesc puternic şi această tărie 
se simte până azi. În acelaşi spirit a venit 
„A idişe mame”, în interpretarea sensibilă 
a Prim Cantorului Iosif Adler. „Mai ai poe-
zia A ghedank far main mame?” – „Gând 
pentru mama mea”-, m-a întrebat ofi cian-
tul gălăţean de cult Elias Ceauşu. „Sigur”, 
i-am răspuns şi-am recitat-o în gând. 

„Muzica, ambianţa, bucatele alese de 
Hanuca, toate au făcut să ne simţim tare 
bine”, a spus secretarul general al Fede-
raţiei, ing. Albert Kupferberg, felicitându-i 
pe toţi cei care au conlucrat la crearea 
acestei atmosfere şi remarcând faptul că 
reuniunea între două comunităţi vecine, 
cum a fost cea dintre Brăila şi Galaţi, a 
devenit obicei care se practică şi-n Ardeal: 
corul din Oradea a venit la Satu Mare, cel 
din Cluj la Bistriţa… „Întotdeauna mă gân-
desc că luminile de Hanuca strălucesc în 
aceste zile pe toate meridianele globului, 
că suntem o mare familie evreiască”, a 
subliniat domnia sa. „Această lumină răs-
pândită azi în lume vorbeşte despre faptul 
că, fără ea, nici o religie monoteistă n-ar 

fi  existat. Dar lumina vorbeşte şi despre 
valorile noastre culturale: să ne gândim 
doar la Premiul Nobel, anul acesta – a 
zecelea acordat unui israelian, ca să nu 
mai punem la socoteală Premiile Nobel 
câştigate de personalităţi evreieşti din 
diferite ţări ale lumii”. Vorbitorul a avut 
cuvinte de laudă pentru perseverenţa şi 
abnegaţia de care face dovadă preşedin-
tele comunităţii gălăţene pentru restaura-
rea Templului Meseriaşilor, asigurându-l 
că F.C.E.R. va face eforturi fi nanciare 
pentru a duce la bun sfârşit restaurarea 
lui. „A fost o adevărată seară evreiască” 
a fost sentimentul dominant exprimat de 
secretarul general. „Este un hazan lângă 
mine şi eu n-am ştiut”, l-a felicitat pe 
Sorin Blumer Prim Cantorul Iosif Adler. 
Mulţumind pentru frumoasele aprecieri, 
preşedintele comunităţii şi dirijorul corului 
a încheiat seara cu un potpuriu de şlagăre 
evreieşti, în ivrit şi idiş, acompaniat de 
vocea inconfundabilă a Prim Cantorului. 

Arta prieteniei 
interetnice, 

interconfesionale

 Cine pune sufl et are puterea de a 
însufl eţi. Este ceea ce face de ani de zile 
inimosul preşedinte al comunităţii tecu-
cene, Iancu Aizic, care ne-a întâmpinat 
cu aceeaşi ospeţie ca întotdeauna. În 
sinagoga strălucind de curăţenie, renova-
tă cu mai mulţi ani în urmă, dar care s-a 
înnoit, anul acesta, cu o centrală termică 
proprie, cea de-a treia lumânărică de 
Hanuca a fost binecuvântată şi aprinsă 
de Alesia Rosalinda Munteanu. Ceea ce 
am remarcat de fi ecare dată când am 
fost la Tecuci este talentul preşedintelui 
comunităţii de a găsi căi de comunicare 
între oameni de toate etniile, confesiunile 

ca şi arta de a obţine sponsorizări pentru 
binele obştesc. Mi-a făcut cunoştinţă şi 
de data aceasta cu unii dintre sponsori, 
prezenţi la festivitate: fi e membri ai comu-
nităţii: Henri Codeyne, venit din Belgia şi 
stabilit la Tecuci; fi e - prieteni ai ei: familiile 
lui Iulian Ţocu şi A. Branişte. 

Secretarul general al F.C.E.R., ing. 
Albert Kupferberg, a pus accentul pe 
însemnătatea sărbătorii de Hanuca 
pentru creştinism şi islamism, a evi-
denţiat valoarea celor două miracole 
celebrate în aceste zile, esenţializând 
prin aceasta caracteristicile generale ale 
sărbătorilor evreieşti, care, cu excepţia 
celor de toamnă, sunt rememorări ale 
momentelor-cheie din istoria naţională 
şi simboluri ale recunoştinţei faţă de 
Divinitatea care este mereu cu noi, aju-
tându-ne să supravieţuim de 5772 de ani. 
Vorbitorul s-a referit şi la valenţele fi lozo-
fi ce ale sărbătorii: victoria luminii asupra 
întunericului, a monoteismului asupra 
idolatriei, a adevărului asupra minciunii, 
a Binelui asupra răului. Sărbătoarea re-
înnoirii în comunitatea tecuceană se vă-
deşte şi în renovarea sediului comunitar. 
Punerea în funcţiune a sistemului modern 
de încălzire pentru sinagogă se înscrie 

Galaţi

Tecuci

Lumina speranţei de pace
În anul 200 î.e.a., regele seleucid Antiohus al III-lea cucereşte Iudeea, promi-

ţând evreilor că le va respecta valorile tradiţionale. Totuşi, în rândurile evreilor, mai 
ales ale elitei evreieşti îşi face loc curentul elenizant mergând până acolo încât 
funcţia de Mare Preot, Cohen Gadol, avea denumire elenizată: Arhiereu. Un con-
fl ict izbucnit în 174 î.e.a. între doi mari preoţi elenizanţi îl determină pe Antiohus al 
IV-lea să atace Ierusalimul şi să jefuiască Templul. Refuzul preotului din Modiin, 
Matitiahu Haşmonai Ben Ionatan, de a aduce o jertfă în onoarea regelui seleucid 
marchează începutul revoltei: război împotriva armatei siriene seleucide şi război 
civil. Matitiahu Haşmoneul moare în 167/ 166 î.e.a., dar luptele continuă, conduse 
de unul dintre fi ii săi, Iehuda Macabeul – supranume provenind de la Ha Macabi 
(ciocanul, în ebraică). În 164 î.e.a., el reuşeşte să recucerească Ierusalimul şi să 
reînnoiască Templul, să-l purifi ce. Înzestrările sale militare sunt dublate de calităţi 
de diplomat: el încheie, în 161 î.e.a., o înţelegere cu Imperiul Roman împotriva 
regatului seleucid. Luptele continuă. După ce Iehuda cade într-una din bătălii, con-
ducerea e preluată de doi dintre fraţii lui, Şimon şi Ionatan. În 144/ 143 î.e.a., noul 
rege sirian Demetrios al II-lea recunoaşte independenţa Iudeii. Şimon este ales de 
Sanhedrin Mare Preot, conducător şi comandant militar, funcţii devenite ereditare. 
Numele sărbătorii, Hanuca, înseamnă dedicaţie lui Dumnezeu, reînnoire, cu trimitere 
la reînnoirea Templului din Ierusalim la 25 Kislev 164 î.e.a. Pentru reaprinderea 
Menorei şi purifi carea vaselor din Templu era necesar ulei salvat de la profanare. 
Un opaiţ cu asemenea ulei destinat să ardă o zi a ars opt zile. Minunea petrecută 
acolo a fost transmisă în timp, sub forma Hanuchiei, Menora cu opt braţe, aprinsă 
an de an, în ordine crescătoare, în cele opt zile de Hanuca, primind astfel numele 
de Hag Urim – Sărbătoarea Luminii. Lupta Macabeilor pentru menţinerea identităţii 
spirituale şi cucerirea independenţei de stat a fost preluată la parametri moderni de 
mişcarea sionistă, care a luat amploare după pogromurile din Rusia ţaristă, din 1880. 
Cuvintele de început ale cântecului-pivot de Hanuca, „Maoz Ţur Ieşuati” – „Stânca 
mântuirii mele”, sunt, de fapt, un citat de Cartea lui Ieşaiahu, 17:10.

Brăila
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Sărbătoarea Luminii a fost celebrată şi 
în acest an la TIMIŞOARA, în Sinagoga 
din Iosefi n. Oaspeţii au fost primiţi de corul 
comunităţii, care a numărat aproape 40 
de tineri, dirijat fi ind de Alexandru Fischer. 
Evenimentul a fost deschis de preşedinta  
comunităţii, Luciana Friedmann, care a 
evocat semnifi caţia specială pe care o 
capătă în fi ecare an această celebrare 
care evocă minunea candelei şi minunea 
biruinţei celor puţini dar credincioşi. Şeful 
Cancelariei Rabinice, Eduard Kupferberg, 
le-a vorbit celor prezenţi despre semni-
fi caţia acestei sărbători pentru noi, cei 
de azi. Domnia-sa a evocat deopotrivă 
forţa spirituală cât şi simbolistica istorică 
a acestui eveniment. Andrei Pârvu, în 
vârstă de 9 ani, a aprins prima lumânare 
şi a rostit binecuvântarea tradiţională. Ofi -
cianţii de cult Andrei Ghidali şi Solomon 
Rosenblum au spus rugăcinea de Maariv 
şi tradiţionalele rugăciuni pentru România 
şi Israel. În numele reprezentanţilor culte-
lor prezente, episcopul vicar Paisie Lugo-
janul s-a referit la prezenţa stăruitoare şi 
luminoasă a comunităţii evreilor în urbea 
timişoreană şi a apreciat în mod special 
corul,  care a interpretat atât cântece 
mai vechi dar şi frumoase melodii noi în 
ebraică şi idiş. Ele au făcut deliciul celor 
peste 200 de participanţi la eveniment. 
Nu au lipsit suvganiot delicioase de la 
Restaurantul Ritual şi nici cana cu ceai 
cald şi paharul cu vin. 

Hanuca la ARAD a avut loc şi în acest 
an în sala cantinei, plină cu membri ai co-
munităţii dar şi cu foarte numeroşi oaspeţi, 
prieteni ai acestei obşti. Preşedintele, ing. 

Ionel Schlesinger a deschis ceremonia, 
făcând o paralelă între vremurile antice 
şi cele pe care le trăim astăzi. Eduard 
Kupferberg s-a referit la semnifi caţiile 
spirituale ale acestei sărbători. Plecând, 
spre exemplu, de la cele 36 de lumânări 
aprinse în cele opt zile ale sărbătorii, a 
trecut în revistă semnifi caţia acestui nu-
măr în istoria şi spiritualitatea evreiască. 
Să ne gândim doar- din interesanta înşi-
ruire prezentată de vorbitor – la cei 36 de 
oameni drepţi din fi ecare generaţie, care 
fac ca lumea să meargă mai departe şi 
să nu se năruie. Doi artişti lirici talentaţi 
ai scenei arădene au interpretat melodi-
ile tradiţionale de Hanuca. Nu au lipsit 
bunătăţile pregătite la cantina comunităţii.

La LUGOJ, preşedintele ing. Ivan 
Bloch, secretarul Iosif Singer şi toţi enori-
aşii prezenţi au primit cu emoţie oaspeţii 
– Eduard Kupferberg, Luciana Friedmann 
şi 14 dintre coriştii timişoreni! Micuţa Tya 
Groszek i-a uimit cu glasul ei pe ascultă-
tori iar Sandi Fischer a redat împreună cu 
cei prezenţi cele mai frumoase melodii din 
repertoriul de Hanuca. A fost o atmosferă 

caldă şi amicală între două comunităţi, 
despărţite de o foarte mică distanţă, şi 
care înţeleg să colaboreze. Gogoşile din 
Lugoj au fost, cu siguranţă, printre cele 
mai bune gustate în acest an!

La REŞIŢA - momente speciale, ca 
de obicei, de Hanuca! Sala de rugăciune 
a fost plină, cei mai mulţi dintre mem-
brii comunităţii considerând că este un 
eveniment ce trebuie onorat în fi ecare 
an. Preşedintele, ing. Ivan Schnabel a 
prezentat pe larg istoria sărbătorii de 
Hanuca, în timp de Şeful Cancelariei 
Rabinice, Eduard Kupferberg, a descris 
semnifi caţia minunii „în acele zile şi în 
timpul acesta”. Luciana Friedmann, le-a 
vorbit celor prezenţi despre plăcerea anu-
ală a timişorenilor care vin cu melodii de 
Hanuca la Reşiţa, despre sincera emoţie 
care însoţeşte acest eveniment. Au răsu-
nat apoi cântecele tradiţionale şi, având la 
dispoziţie textele, ele au fost acompaniate 
de glasurile celor din Reşiţa. Organizatorii 
au pregătit cu drag şi grijă, ca în fi ecare 
an, bucate din cele mai gustoase.

LUCIANA FRIEDMANN 
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în procesul de reînnoire a lăcaşurilor de 
cult iudaic, proces afl at în plină desfăşu-
rare. Secretarul general al Federaţiei a 
mulţumit prietenilor neevrei care răspund 
„prezent” la toate manifestările organizate 
de comunitatea evreiască locală, printre 
care – şi reprezentanţi ai unor culte. La 
rândul său, preşedintele comunităţii, Ian-
cu Aizic, şi-a exprimat gratitudinea faţă de 
conducerea Federaţiei, personal – faţă de 
ing. Albert Kupferberg, pentru mâna de 
ajutor oferită la aplicarea noului sistem de 
încălzire a sinagogii. Nemuritoarele cân-
tece de Hanuca interpretate cu aceeaşi 
forţă emoţională de prim cantorul Iosif 
Adler, tradiţionalele dulciuri au întregit 
atmosfera de sărbătoare.

Comunitate mică 
cu ambiţii mari

 Pe lângă minunile „clasice” de Hanu-
ca, în comunitatea din Focşani s-a mai 
petrecut o minune: elevii de la Colegiul 
Naţional „Unirea”, pregătiţi de profesorii 
lor de istorie, Adrian şi Carmen Atarcicov, 
au realizat un dreidl uriaş de Hanuca, pe 
care au desenat iniţialele cuvintelor „nes 
gadol haia şam” – „o mare minune s-a 
petrecut acolo”. Sunt elevi care au optat 
pentru cursul de istorie a Holocaustului, 
s-au remarcat prin expoziţii pe această 
temă sau prin expoziţii privind felurite 
sărbători evreieşti. Tot ei au dat o mână 
de ajutor Harietei Rond la realizarea 
bunătăţilor de Hanuca: gogoşi şi knişes. 
Prim Cantorul Iosif Adler a binecuvântat 
şi aprins cea de-a treia lumânare iar Ha-
nerot Halalu, Maoz Ţur dar şi alte cântece 
de Hanuca, în versiunea sa interpretati-
vă, au făcut să strălucească luminiţe în 
sufl ete. Secretarul general al F.C.E.R., 
ing. Albert Kupferberg, a transmis salutul 
preşedintelui Federaţiei, a vorbit despre 
importanţa „traseelor luminii” în comuni-
tăţile din ţară, moştenire spirituală lăsată 
de Şef Rabinul dr. Moses Rosen z.l., cu 
referire la traseul parcurs de delegaţia 
noastră. Vorbitorul a făcut un succint isto-
ric al sărbătorii, subliniindu-i semnifi caţiile 
perene, dar şi cele privind obştea noastră: 
reînnoiri de sinagogi care s-au făcut, re-
înnoiri care se vor face. Şi Sinagoga din 
Focşani a îmbrăcat straie noi: altă încălzi-
re, alt mobilier, alte dependinţe. Este încă 
un mod de a demonstra vitalitatea unei 
comunităţi mici, cu ambiţii mari. Constan-

tin Poscan a făcut o paralelă între lumina 
care creşte de-a lungul celor opt zile de 
Hanuca şi credinţa care se amplifi că pe 
măsură ce oamenii înaintează în studiul 
Torei. Apoi enoriaşul a cântat, împreună 
cu Prim Cantorul Iosif Adler, câteva din 
cântecele pline de speranţă, de bucurie, 
de trăire a istoriei mereu prezente în ini-
mile noastre, caracterizând sărbătoarea. 
Preşedintele comunităţii, Mircea Rond, a 
mulţumit delegaţiei şi localnicilor pentru 
participare.

IULIA DELEANU

F e s t i v i t ă ţ i  î n  z o n a  A r d e a l u l u i
La jumătatea lunii decembrie toţi evreii au sărbătorit Hanu-

ca, Sărbătoarea Luminii, una dintre cele mai frumoase şi calde 
sărbători din religia mozaică. 

“Un evreu este acela care îşi lasă deoparte treburile perso-
nale şi îşi propune să lumineze sufl etele evreilor cu lumina din 
Tora şi cea a miţvoturilor.”

Asemenea evreului din pilda de mai sus, şi directorul Jointului 
pentru România, Israel Sabag, respectiv directorul DASM, Attila 
Gulyas, au încercat să lumineze sufl etele evreilor, aşa cum se 
obişnuieşte în fi ecare an cu ocazia Hanuchiadelor.

„Evreul este asemenea unui lampagiu.” În vremurile de 
demult, în fi ecare oraş era un om care aprindea felinarele cu 
o fl acără pe care o purta la capătul unui par lung. La colţurile 
străzilor felinarele stăteau pregătite, aşteptând să fi e aprinse; 
uneori însă la felinare nu se ajungea atât de uşor. Sunt felinare 
în locuri părăsite, în deşert sau pe mare. Trebuie să fi e cineva 
care să aprindă până şi acele felinare, ca 
să îşi poată împlini scopul şi să lumineze 
calea altora.

Cei doi au încercat să aprindă “felina-
rele” din zona Ardealului în comunităţile 
din TÂRGU MUREŞ, BAIA MARE, DEJ 
(împreună cu BISTRIŢA), CLUJ, ALBA 
IULIA, DEVA şi SIBIU. Membrii şi priete-
nii comunităţilor s-au adunat pentru a lua 
parte şi a se bucura împreuna cu cei doi 
de această sărbătoare.

Aşa cum este obiceiul, au fost împărţite 
din partea F.C.E.R. şi a JDC mici daruri 
tuturor participanţilor. S-au bucurat de fes-
tivităţile organizate de fi ecare comunitate 
dar au şi purtat câteva discuţii pe teme de 
asistenţă socială, dezvoltare comunitară 
cât şi în probleme de care unii membri ai 
comunităţilor erau interesaţi. (E.G.)

Lumină şi prietenie în comunităţile din Banat şi Caraş

Focşani

BAIA MAREBAIA MARE

SIBIUSIBIU

TIMIŞOARATIMIŞOARA
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La Cluj, festivitatea de Hanuca, din 
21 decembrie 2011, a avut un program 
bogat. În cuvântul de deschidere, dr. Ro-
bert Schwartz, preşedintele Comunităţii 
Evreilor Cluj, a vorbit despre semnifi caţia 
şi mesajul actual al Sărbătorii Luminilor. 
Aprinderea lumânărilor a fost săvârşită de 
tânărul Ido Gross, asistat cu înţelepciune 
de ofi ciantul de cult Emeric Ronai, care 
a punctat câteva aspecte istorice şi spri-

tuale ale acestei sărbători. Prima parte a 
programului artistic a fost susţinută de Co-
rul Talmud Tora. D-na  Ecaterina Halmos, 
dirijoarea corului, a alcătuit repertoriul în 
aşa fel încât să pună în valoare cât mai 
multe din vocile formaţiei. Au urmat luă-
rile de cuvânt, pline de optimism, ale lui 
Attila Gulyás, directorul DASM, şi Israel 
Sabagh, director Joint România, care au 
sădit speranţa şi încrederea în sufl etele 

H A N U C A  5 7 7 2  în comunităţile noastre

Hanuca la Habad 
A doua lumânare – 
la 21 decembrie

La Hotelul Minerva, gazdă fi ind Iosi 
Rabinovici, am fost prezenţi spre a 
aprinde a doua lumânare de Hanuca. 
Rabinul Deutsch a organizat, ca de 
obicei tot ce se putea, cu sufl et, dăruire, 
iubire de tradiţia hasidică, iudaică. La 
începutul serbării, copiii de la grădiniţa 
Habad au interpretat un dans cu tobe, 
apoi consilierul cultural al Ambasadei 
Statului Israel, doamna Arezoo Hershel 
a rostit un salut, iar Rabinul Deutsch a 
explicat semnifi caţia sărbătorii, spunând 
în încheiere: „Cât timp purtăm lumina, 
Hanuca este cu noi”. O formaţie de trei 
chitarişti şi interpreţi vocali, venită din 
Israel ne-a bucurat cu un concert de 
melodii mai noi şi mai vechi, din care 
nu puteau lipsi „Şalom Alehem”, „ Hava 
Naghila”, ş.a. Formaţia se numeşte 
„ Leshem Ihud”, iar prietenul Natan 
Neta mi-a tradus – „ În numele unităţii 
noastre”. 

Pentru cei care nu ştiu, explicăm 
denumirea Habad, o mişcare religioasă 
născută în Rusia ţaristă, iniţiată de Rabi-
nul Şneur din târgul Ladi (ulterior, mutat 
la Liubavici) – litera H, de la Hohma - 
ştiinţă, B de la Bina – înţelepciune, D de 
la Daat – conştiinţă). Hasidismul este 
sursa de inspiraţie a mişcării. Centrul  
acesteia s-a mutat la New York, după 
venirea bolşevicilor la putere în Rusia. 
Are fi liale în numeroase ţări, inclusiv 
România. Melodia “Hava Naghila” pro-
vine din folclorul bucovinean, seamănă 
cu o horă, autorul fi ind Abraham Zvi 
Idelsohn, care a compus-o în anul 1918, 
ca o replică a bucuriei evreilor faţă de 
Declaraţia Balfour (ministrul de externe 
britanic care a recunoscut ofi cial dreptul 
evreilor la un cămin naţional în Palesti-
na). ”Hava Naghila” este, probabil, cea 
mai populară melodie evreiască la ora 
actuală.

A treia lumânare – 
la 22 decembrie

A treia lumânare a fost aprinsă în 
22 decembrie, la Clubul Kulturhaus din 
strada Sf. Vineri nr.4, unde Joint, prin 
conducerea JCC, a organizat o întâl-
nire plină de surprize, gustări, dansuri, 
workshopuri etc., pentru toate vârstele.

B.M.M.

Speranţă şi încredere

E c u m e n i s m u l  c a  m o d  d e  v i a ţ ă

„Nu avem decât o casă, care se numeşte Pământ”
Cine s-ar îndoi că 

miracolul de Hanuca 
se poate repeta chiar în inima Bucureş-
tilor – e vorba de Gala Prieteniei, pusă în 
operă de preşedintele Fundaţiei Ronald S. 
Lauder România, Tova Ben Nun-Cherbis - 
trebuia să fi  văzut extraordinarul spectacol 
de Hanuca oferit de elevii de la “Lauder”, 
mini-concertele unor renumiţi cântăreţi ro-
mâni şi israelieni, show-urile unor cunoscuţi 
teleaşti, creaţiile unor vestiţi designeri ves-
timentari, să fi  admirat expoziţia maestrului 
Ştefan Popa Popas, „regele caricaturii”. 
Desenele făcute de domnia sa au fost lici-
tate de participanţi. De fapt, a fost o triplă 
sărbătoare: ajun de Hanuca, preludiu de 
Crăciun, 10 ani de când „Lauder”-ul organi-
zează, cu fast - renumele obligă -, strânge-
rea de fonduri destinate dezvoltării acestui 
Complex educaţional, pentru ca lumina 
ştiinţei să învingă întunericul urii născute 
din ignoranţă şi prejudecăţi. Anul acesta, 
gazdă a fost Hotel Radisson şi Gala s-a 
bucurat, ca de fi ecare dată, de participarea 
unor personalităţi de primă mărime din 
lumea politică, culturală, mediul de afaceri 
din România şi Israel. Au fost prezenţi, de 
asemenea, lideri F.C.E.R. şi B.B.R. 

Prima lumânărică de Hanuca au fost 
binecuvântată de Tomer Mozafi , elev la 
această şcoală de la trei ani, acum – în 
clasa a VIII-a. Prima luminiţă în bradul de 
Crăciun a fost aprinsă de primarul Secto-
rului III al Capitalei, Liviu Negoiţă, care a 

anunţat cu acest prilej că Primăria Secto-
rului III sprijină extinderea acestei „şcoli a 
excelenţei”, cu promovabilitate 100/ 100 la 
bacalaureatul din anul care s-a încheiat. Şi 
este meritul acestei instituţii de elită a învă-
ţământului românesc faptul de a fi  inoculat 
în cugetele copiilor sentimentul adevăratei 
interetnicităţi; sentiment trăind şi-n cântecul 
micilor corişti ai şcolii – dirijor, Bogdan Lif-
şin, coordonare scenică, prof. Rodica Doija 
- şi-n dansul graţios, în onoarea lui “Suvga-
nia”, gogoaşă, în ebraică, simbolul dulce al 
sărbătorii de Hanuca; coordonatoare - prof. 
Raluca Ştefan şi Gabriela Bucăţică. Mode-
ratorii spectacolului, Irina Păcurariu şi Silviu 
Biriş, care a participat şi în calitate de tată 
al unui elev la Şcoala „Lauder”, au ştiut să 
pună în valoare prezentările colecţiilor de 
modă create de lector univ. Liliana Ţuroiu 
şi Irina Schrotter, mesagerii povestirilor 
de Hanuca, ai cântecelor tradiţionale de 
Crăciun, reuşitele celor mai buni bursieri ai 
şcolii, premiaţi de Institutul „Weissman” din 
Israel pentru un proiect tehnologic, olimpicii 
de la concursuri de publicitate, matematică, 
interpreţii dansurilor de societate clasaţi 
printre primele locuri la Campionatul Mon-
dial de Dansuri Latino; toţi - elevi ai şcolii. 
Pe scenă a apărut o veche cunoştinţă de 
la corul de prichindei „Bim Bam”, acum – 
adevărată domnişoară, Adina Chiş, a treia 
generaţie de artişti în familie, laureată a 
multor concursuri de muzică uşoară na-
ţionale şi internaţionale pentru juniori, şi 

ea – elevă la „Lauder”. 
Marinel Burduja, preşedintele Forumu-

lui de Prietenie al Complexului Educaţional, 
a vorbit despre  îndelungata colaborare cu 
Tova Ben Nun-Cherbis. „Nu avem decât o 
casă care se numeşte Pământ şi depinde 
de noi cât de liniştit îl ţinem”, a accentuat 
domnia sa. La rândul ei, preşedintele 
Fundaţiei Lauder în România a anunţat 
intenţia de a „oferi o şansă celor mai buni 
copii din Sectorul III de a deveni bursieri ai 
Şcolii Lauder”. 

„Această seară dovedeşte că în socie-
tatea globalizată putem să ne armonizăm 
valorile, rămânând noi înşine”, a spus 
preşedintele Senatului României, Vasile 
Blaga. „Relaţiile între România şi Israel 
n-au fost niciodată mai bune decât acum”, 
a subliniat ministrul român al Afacerilor 
Externe, Teodor Baconschi, referindu-se la 
recenta şedinţă comună a guvernelor ro-
mân şi israelian şi subliniind că „securitatea 
Israelului este parte integrantă a lumii occi-
dentale”. De la şlagăre de muzică uşoară 
la bell canto-ul  puccinian, demonstraţie de 
virtuozitate din partea lui Marcel Pavel; de 
la „Avinu Malkeinu” la „Bălţi, main şteitală 
Bălţi”, interpretate cu mare sensibilitate de 
Yardena Arazi şi trupa ei, am trăit toţi cei 
prezenţi o poveste de Hanuca străveche 
şi modernă, pentru care-i felicităm pe toţi 
cei implicaţi în ea.

IULIA DELEANU

Gala 
Lauder-Reut

Ceea ce au înţeles toţi participanţii la concertul-spectacol 
„Sărbătoarea luminii” - printre care s-au numărat lideri ai F.C.E.R., 
B.B.R., A.E.R.V.H., ataşatul cultural al Ambasadei Israelului în 
România, doamna Arezoo Hershel, înalţi prelaţi, personalităţi 
culturale româneşti, public numeros de toate vârstele – a fost 
faptul că ecumenismul este singurul mod de viaţă în care ne 
putem regăsi unii pe ceilalţi, pentru că Dumnezeu este acelaşi 
pentru toţi, indiferent de felul în care ne rugăm Lui. De altfel, di-
alogul intercultural şi interreligios este unul din obiectivele pentru 
care militează, de la înfi inţare, Asociaţia Culturală de Prietenie 
România – Israel, organizatoarea evenimentului, găzduit de 
JCC – Bucureşti. Şi ce alt prilej cultural de apropiere poate fi  
mai bun decât Hanuca, salvatoarea monoteismului, fără de care 
n-ar fi  existat nici creştinism, nici islamism? După ce secretarul 
general al Asociaţiei, prof. Veronica Bârlădeanu, a transmis sa-
lutul preşedintelui A.C.P.R.I., amb. Mariana Stoica, prezentatorul 
spectacolului, şeful Biroului Management Marketing Cultural şi 
Distribuţie al Centrului Iudaic de Editură şi Publicistică, Cristi 
Avram, a făcut un succint istoric al Sărbătorii Luminii, subliniind 
că, pentru creştini, evreii rămân „fraţii” lor „mai mari”, cum îşi 
intitula prof. univ. dr. Andrei Marga un volum de eseuri, apărut 
la Editura Hasefer. Despre lumânărelele de Hanuca destinate 
să risipească întunericul prejudecăţilor a vorbit, de asemenea, 
vicepreşedintele A.C.P.R.I., Margareta Teodorescu, amintind că 
fondatorul Asociaţiei, scriitorul şi publicistul Victor Bârlădeanu z.l., 
ar fi  împlinit acum 83 de ani. Şi ceea ce nu s-a spus în cuvinte, 
dar s-a spus prin muzică - muzica Lianei Alexandra, fost vicepre-

şedinte al aceleiaşi Asociaţii, smulsă din viaţă în puterea vârstei, 
acum un an - a fost faptul că arta adevărată n-are moarte. „Gla-
sul”, cantata ei, pe versurile lui Victor Bârlădeanu, a reconfi rmat 
străvechea zicală. Frumuseţea sobră, răscolitoare a cuvântului 
şi a muzicii a căpătat viaţă graţie vocii tânărului bariton Adrian 
Prelucan, nume despre care vom mai auzi, dar şi infl exiunilor 
grave, catifelate ale violoncelului în care a excelat prof. univ. dr. 
Şerban Nichifor, sufl etul acestei dimineţi muzicale, întreţesute de 
tonurile înalte ale pianului având-o ca interpretă pe Inna Oncescu. 
Momentul refl exiv a fost contrapunctat de unul vesel: şlagăre ale 
muzicii uşoare şi ale folclorului românesc în versiunea micilor 
solişti ai Operei Comice pentru Copii, îndrumaţi de Smaranda 
Oţeanu-Bunea. Piese inspirate din muzica sinagogală, exprimând 
recunoştinţa faţă de Dumnezeu care ne-a ajutat să trăim această 
zi - „Şeheheianu”, prelucrare pentru bariton, vioară, violoncel şi 
pian de Carol Boyd Leon, suita de Hanuca „Macabeii”, „Maoz 
Ţur”, „Ner Rişon”, în aranjament pentru soprană, vioară, violoncel, 
pian de Şerban Nichifor, au alternat cu pagini muzicale romantice: 
Sonata pentru vioară şi pian de Felix Mendelssohn. Cântece de 
Crăciun, pentru soprană, vioară, violoncel, pian, benefi ciind de 
coordonarea  prof. univ. dr. Georgeta Stoleriu au fost urmate 
de dansurile israeliene ale tinerelor de la „Hora”, îndrumate de 
Gabriela Bucăţică. „Şi Dumnezeu a zis: Să fi e lumină!” 

Cuvintele biblice au fost cupola sub care preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a urat Hag Hanuca Sameah - celor care 
serbează Hanuca, Crăciun fericit - celor care serbează Crăciunul 
şi La mulţi ani, după calendarul universal, întregii asistenţe. (I.D.)  

Cluj Napoca
celor pentru 
care ambe-
le instituţii 
const i tuie 
r eazemu l 
bătrâneţii. 
F o r m a ţ i a 
Mazel Tov, 
condusă de 
prof. Vasi-
le Socea , 
s-a prezen-
tat  cu un 
p r o g r a m 
special de 
H a n u c a , 
aducând o 
infuzie de ritm şi voie bună în inimile 
publicului. În fi nalul festivităţii a avut loc 
lansarea volumului File din istoria evreimii 
clujene, cuprinzând lucrările simpozio-
nului omonim, a cărui primă ediţie a avut 
loc în luna mai 2011. În alocuţiunea de 
prezentare, profesorul universitar Ladis-
lau Gyémánt, decan al Facultăţii de Studii 
Europene de la Universitatea Babeş-
Bolyai şi director al Institutului de Studii 
Iudaice, a apreciat conţinutul volumului 
– alcătuit din lucrări ale unor specialişti 
prestigioşi – exprimându-şi speranţa că 
se vor organiza şi alte ediţii sub acelaşi 
generic şi că, într-un viitor cât mai apropi-
at, se va purcede la realizarea unei istorii 
cuprinzătoare a evreimii clujene.

ANDREA GHIŢĂ

„UN MODEL EDUCAŢIONAL MODERN” 
Fragmente din mesajul de felicitare adresat de ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 

DANIEL PETRU FUNERIU, cu prilejul împlinirii a 10 ani de către Şcoala Lauder-Reut
Cu prilejul Galei „Lauder”, ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Daniel Petru Funeriu, a trimis un mesaj de felici-

tare în care scria, printre altele: „…Mulţi se întreabă care este utilitatea unităţilor şcolare private la nivelul învăţământului preuniver-
sitar. Toţi cei care au astfel de îndoieli trebuie aduşi să viziteze Complexul Educaţional Lauder – Reut. Dincolo de scopul primordial 
al acestei şcoli, care este perpetuarea şi revitalizarea educaţiei iudaice, a culturii, tradiţiilor şi istoriei poporului evreu, precum şi a 
limbii ebraice, Complexul Educaţional Lauder-Reut reprezintă un model de organizare şi de funcţionare, pe care l-aş dori perpetuat 
în cât mai multe şcoli din România. […] În viaţa şcolii sunt implicaţi activ nu doar elevii şi profesorii, ci şi părinţii elevilor şi membrii 
comunităţilor evreieşti. O simplă privire aruncată peste oferta curriculară a Şcolii Lauder demonstrează vocaţia multiculturală şi 
transdisciplinară a acestui model educaţional modern, suplu, nuanţat, în care deschiderea spre viitor nu se face prin abandonarea 
tradiţiei şi a valorilor canonice iar ştiinţele exacte nu ucid apetitul artistic. […] Şcoala Lauder va duce la întărirea comunităţii evreieşti 
din România, la o cunoaştere mai bună a dramelor Şoah-ului, la creşterea standardelor la nivelul logisticii, dar şi din perspectivă cu-
rriculară în învăţământul românesc şi, nu în ultimul rând, la formarea unor absolvenţi adaptaţi la rigorile educative ale secolului XXI”. 
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Sinagoga 
din Bistriţa 
îşi trăieşte 

a doua tinereţe
Am revăzut Sinagoga din Bistriţa 

după opt ani de la prima mea vizită, când 
clădirea seculară acoperită de zăpada 
abundentă părea să-şi strige însingura-
rea. Sinagoga nu era abandonată, dar 
se pustiise în lipsa celor zece bărbaţi 
care ar fi  asigurat minianul în acest oraş 
care pe vremuri numărase o comunitate 
prosperă de 2300 de sufl ete şi înălţase 
sinagoga maiestuoasă, unică în felul ei 
pe tot cuprinsul Ardealului. 

În 2003 am intrat şi în interiorul tem-
plului care, în ciuda paraginii care pusese 
stăpânire pe el, îşi păstrase frumuseţea. 
Era ca o prinţesă colbuită şi căzută în 
letargie, care-şi aştepta ursitul, ca s-o 
trezească la viaţă.

Rolul salvatorului avea să fi e jucat 
de Fredi Deac, preşedintele Comunităţii 
Evreilor din Bistriţa, care şi-a propus 
obiectivul temerar de a renova şi restaura 
sinagoga, deşi întrevedea difi cultăţile. 
Ideea sa a fost îmbrăţişată de omul de 
afaceri american Larry Hirsch – cu părinţii 
originari din Bistriţa – care a donat cu 
generozitate peste 150 000 de euro în 
scopul restaurării. Muzicologul Gavril Ţăr-
mure, preşedintele Societăţii de concerte 
din Bistriţa, fascinat de acustica incintei, a 
propus să fi e utilizată ca sală de concerte 
şi a accesat fonduri substanţiale pentru 
fi nanţarea proiectului, obiectiv la care a 
contribuit cu bani frumoşi atât Primăria 
municipiului, cât şi Consiliul judeţean 
Bistriţa. Comunitatea evreilor bistriţeni, 
având acordul FCER, a dat sinagoga în 
comodat Societăţii de concerte,  care s-a 
angajat să păstreze toate însemnele iuda-
ice ale clădirii şi să întreprindă în incinta 
ei numai acţiuni culturale. 

Renovarea şi restaurarea au durat 
aproape un deceniu. Sinagoga şi-a re-
căpătat aspectul iniţial acum trei ani şi 
străluceşte în culori vii. Cupola interioară 
a chivotului Torei şi capitelurile stâlpilor 
de susţinere au fost acoperite cu foiţă 
de aur, pe ziduri au fost aninate picturi 
moderne cu simboluri iudaice, iar tavanul 
cu grinzi de lemn (unic printre sinagogile 
Transilvaniei) a fost recondiţionat, contri-
buind la acustica incredibilă a acestei săli 
care găzduieşte stagiunea de concerte 
a Bistriţei, oraş care nu are o fi larmonică 
proprie, însă invită formaţii prestigioase.

De câteva ori pe an între zidurile sina-
gogii răsună acordurile muzicii evreieşti. 
Aşa s-a întâmplat şi în 22 decembrie 
2011, când formaţia klezmer Mazel Tov 
din Cluj a prezentat un concert. Fiind 
cea de a treia zi de Hanuca, formaţia 
condusă de profesorul Vasile Socea şi 
avându-i solişti pe Sulamita Socea şi 
Emanuel Pusztai, şi-a alcătuit progra-
mul din două părţi. Prima, formată din 
melodii tradiţionale de Hanuca, a fost 
precedată de aprinderea lumânărelelor 
din Hanuchie (de către cea mai tânără 
membră a comunităţii evreilor bistriţeni) 
şi o scurtă alocuţiune a lui Fredi Deac 
despre semnifi caţia Sărbătorii Luminii. În 
partea a doua au fost interpretate suite şi 
melodii idiş şi israeliene. Instrumentiştii şi 
soliştii plini de însufl eţire şi dinamism au 
încântat auditoriul, iar minunata sală a 
sinagogii cu acustica sa miraculoasă le-a 
potenţat strădania. Concertul s-a bucurat 
de succes.

Lucrările de renovare a sinagogii s-au 
încheiat, însă mai e de lucru la amenaja-
rea curţii şi a unei clădiri cu grup sanitar şi 
cabine pentru artiştii care vin să evolueze 
aici. Gavril Ţărmure, neobositul preşedin-
te al Societăţii de Concerte, împreună 
cu Fredi Deac, preşedintele Comunităţii 
Evreilor din Bistriţa au în minte un proiect 
nou: organizarea unui festival de muzică 
evreiască aici în superba sinagogă re-
născută sub formă de sală de concerte.

ANDREA GHIŢĂ

„Dorim sa  refacem  întregul patrimoniu 
sacru al evreilor din România”

Convorbire cu ing. RUDY MARCOVICI, directorul Centrului de Administrare a Patrimoniului Imobiliar

 Terenurile libere 
din cimitire se vând numai 
după expertizare rabinică
- Puţini cunosc în detaliu  ansamblul 

activităţii noastre, mi-a explicat directorul 
CAPI, ing. Rudy Marcovici, după ce l-am 
întrebat cu ce se ocupă acest departa-
ment. Avem trei segmente distincte şi 
anume: Sectorul pentru administra-
rea fondului imobiliar al F.C.E.R. din 
Bucureşti şi provincie, în primul rând 
apartamente donate de asistaţi sau 
achiziţionate.  Aceste apartamente  sunt 
proprietăţi ale comunităţilor şi/sau ale 
Federaţiei, dar noi ne ocupăm în ace-
eaşi măsură de ele când este vorba de 
reabilitarea şi întreţinea lor. Acest sector 
ne aduce cei mai mulţi bani, prin chiriile 
obţinute şi prin vânzările efectuate. De 
obicei vindem imobile sau apartamente 
în zone periferice, selectate cu grijă de 
Sectorul de dezvoltare,  imobile cu mari 
probleme de structură şi care nu merită 
investiţii sau care se găsesc în localităţi 
în care nu mai trăiesc evrei. Sunt greu 
de întreţinut şi administrat. Chiar şi aici, 
vânzările se realizează în urma unor 
expertize imobiliare şi după obţinerea 
multor aprobări. În capitolul vânzări pu-
tem include în perspectivă, şi terenurile 
din cimitire, libere de morminte, după ce 
primim aprobarea din partea Comitetului 
pentru cimitire, format în majoritate din 
rabini de origine română, care efectu-
ează expertizarea rabinică a terenurilor 
goale.Sectorul de dezvoltare se implică şi  
în  dezvoltarea imobiliară şi prezervarea 
patrimoniului sacru, respectiv cimitire, 
sinagogi şi băi rituale. 

Zeci de şantiere în lucru
- Există un birou special care se ocu-

pă de administrarea cimitirelor, sarcină 
difi cilă în condiţiile în care dispunem de 
827 de cimitire, dintre care peste 600 
se afl ă în localităţi fără evrei, ne spune 
mai departe ing. Rudy Marcovici. Încer-
căm să găsim soluţii atât în ce priveşte 
cimitirele cât şi sinagogile neutilizate din 
localităţi fără evrei sau cu un număr mic 
de credincioşi şi cu mai multe sinagogi. 
În aceste cazuri căutăm să găsim parte-
neri, fi e statul, administraţiile locale sau 
fundaţii cu care încheiem contracte de 
dare în folosinţă pe termen limitat, cu 
respectarea unor restricţii în utilizarea lor, 
stabilite de Cancelaria rabinică. Condiţia 

esenţială este reabilitarea lor de către cei 
care le vor utiliza. Am reuşit să realizăm 
astfel de contracte în cazul sinagogilor de 
la Şimleu Silvaniei, Sighişoara, Orăştie, 
Bistriţa, Timişoara, Haţeg, Mediaş, Târ-
năveni, Târgovişte şi suntem în tratative 
cu Primăria din Vaslui. În localităţile în 
care există minian, sinagogile nu se 
dau în comodat. Menţionez că în astfel 
de acţiuni sunt implicate şi comunităţile 
evreieşti locale.

- Dar  cea mai  importantă actiune a 
CAPI este cea de menţinere şi salvare 
a patrimoniului sacru, care este reali-
zată de Federaţie prin cel de al treilea 
segment  important al CAPI, Sectorul 
de reabilitare şi întreţinere a patrimo-
niului imobiliar, care se derulează  prin 
intermediul şantierelor pe care le-am 
deschis şi care, la ora actuală, sunt în 
plină desfăşurare, arată directorul CAPI. 
Acest lucru a fost întotdeauna preocupa-
rea noastră, eram conştienţi de valoarea 
patrimoniului nostru, dar exista un mare 
impediment: lipsa fondurilor. Până la re-
zolvarea acestei probleme, acţiunile au 
fost fi rave. Lucrările în forţă au demarat 
în 2006, cu un vârf în 2008. Anul 2009 
a fost an de criză;  ele s-au relansat în 
2010, iar în 2011 putem vorbi din nou de 
un an de vârf.  

- De unde au provenit fondurile?
- Avem trei surse de fi nanţare: fondu-

rile Federaţiei, cu precădere prin alocaţii 
de la Fundaţia “Caritatea”, alocaţii de 
la organele de stat şi locale (Ministerul 
Culturii, primării, etc.) şi sponsorizări.

F.C.E.R.  vrea să reabiliteze 
87 de sinagogi

- Lucrările de reabilitare a sinagogilor  
şi cimitirelor se afl ă pe o direcţie bună, a 
apreciat ing. Marcovici. Există un plan de 
reabilitare generală a unor obiective co-
munitare, plan actualizat în 2011, în care 
sinagogile ocupă un loc central. Interesul 
Federaţiei este de a reabilita majoritatea 
celor 87 de sinagogi existente, dintre 
care 42 sunt în funcţiune. Multe dintre 
ele trebuie reparate. Să nu uităm că cea 
mai veche sinagogă din Ţările Române 
este din 1651 (Piatra Neamţ), iar ultimele 
14 sinagogi au fost construite între 1911-
1930. Sunt clădiri cu probleme mari de 
structură, care azi nu mai corespund 
normelor seismice. De la începutul celui 
de-al doilea război mondial până prin 
anii 2000 nu s-a reparat aproape nimic. 

Acum, datorită existenţei 
unor fonduri substanţiale 
(vreau să menţionez că peste 
jumătate din fondurile Funda-
ţiei “Caritatea” revin CAPI), 
sunt în curs de reabilitare 
Templul Coral din Bucureşti, 
Templul Meseriaşilor din Ga-
laţi, Sinagoga Ortodoxă din 
Oradea, Sinagogile Mare şi 
Mică din Satu Mare, Sinago-
ga din Carei, Templul Mare 
din Rădăuţi, cel din Siret, 
parţial Sinagogile din Tecuci 
şi Tulcea. A fost fi nalizată re-
abilitarea  Sinagogii din Sibiu, 

a Sinagogii din Lemn de la Piatra Neamţ, 
a Sinagogii Mari din Bucureşti, a Sinago-
gii Cerealiştilor din Bacău, Sinagogii Mari 
din Botoşani şi Roman iar cea din Buhuşi 
a fost refăcută cu ajutorul Admorului Cur-
ţii Rabinice din Buhuşi - Bnei Brak. Avem 
în proiect sinagogile din Hârlău, Vatra 
Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Gher-
la, Sinagoga Leipziger din Piatra Neamţ, 
Sinagoga Meseriaşilor din Târgu Neamţ, 
cele din Câmpina, Gheorgheni, Dej.Toa-
te sinagogile vor fi  expertizate tehnic şi 
vor avea proiecte de reabilitare, scopul 
urmărit de Federaţie fi ind de a menţine 
„în picioare” pe cât este posibil toate 
sinagogile. Sigur că există şi sinagogi în 
stare de degradare şi a căror reabilitare 
este problematică – la Constanţa, Buzău, 
Făgăraş,  Braşov. În concluzie, vreau să 
vă spun că în 2011 s-a lucrat la peste 30 
de sinagogi şi în 2012 vor fi  continuate 
lucrările de reabilitare începute. 

Numeroase cimitire 
defrişate şi împrejmuite
- Putem spune că aceeaşi situaţie 

satisfăcătoare se înregistrează şi la ci-
mitire, a relatat ing. Rudy Marcovici. În 
2011 au fost suplimentate fondurile faţă 
de sumele iniţiale. Ele au fost cheltuite 
pentru împrejmuiri, defrişări, reparaţii şi 
ridicare de  monumente, reabilitare de 
capele şi căsuţe ale rabinilor şi aici lista 
este lungă: Arad,  Calafat, Caracal, Cluj, 
Iaşi, Oradea, Piatra Neamţ, Reşiţa, Satu 
Mare, Sighet, Suceava, Tulcea, Turnu 
Măgurele, efectuându-se una sau mai 
multe dintre lucrările enumerate. Cele 
trei cimitire din Bucureşti au fost puse 
la punct prin grija C.E.B. (Enumerarea 
făcută de ing. Marcovici arată că în mul-
te localităţi unde s-au executat lucrări, 
fi e la sinagogi, fi e la cimitire, nu mai 
există populaţie evreiască). Nu trebuie 
să uităm, că în ambele direcţii am primit 
sprijin fi nanciar şi de la organisme de stat 
şi locale (Ministerul Culturii, primăriile 
din Bucureşti, Botoşani, Roman, Haţeg, 
Rădăuţi).

- În 2012, ne-a spus în încheiere 
directorul CAPI, va continua activitatea 
de reabilitare a sinagogilor şi cimitirelor 
începute şi expertizarea celorlalte. Avem 
însă o mare problemă: în cazul a foar-
te multe sinagogi şi  cimitire nu există 
acte de proprietate. Încercăm să facem 
eforturi şi demersuri pentru întabularea 
lor, pentru ca patrimoniul sacru să se 
păstreze în siguranţă pentru generaţiile 
următoare.

EVA GALAMBOS

Nota redactorului: Credem că 
această convorbire va risipi orice fel de 
critici şi atacuri, venite mai ales din stră-
inătate, faţă de aşa-zisa ”indiferenţă” a 
conducerii evreimii din România pentru 
păstrarea patrimoniului sacru. Când au 
fost create condiţiile, Federaţia a reuşit 
prin forţe proprii - şi vreau să sublini-
ez această realitate - să salveze şi să 
păstreze aceste simboluri ale prezenţei 
multiseculare a evreilor pe acest teritoriu.

La ultima Hanuchiadă, desfăşurată în vestul ţării în decembrie, am făcut 
echipă cu ing. Rudy Marcovici, directorul Centrului de Administrare a Patrimo-
niului Imobiliar (CAPI). Aceasta a însemnat că, în afara participării la frumoasele 
ceremonii de Hanuca la Oradea, Satu-Mare şi Sighet, şeful  Centrului a profi tat 
de ocazie şi a  vizitat  şantierele deschise în aceste localităţi, dar şi în altele 
care ne-au mai fost în drum. Era vorba despre cimitire şi sinagogi. Curioasă, 
mai ales că unele obiective le cunoşteam, adică ştiam gradul de deteriorare în 
care se afl au, l-am însoţit. Spre surprinderea şi bucuria mea, pretutindeni pe 
unde am fost, am văzut că se munceşte mult şi, cel puţin după câte mi-am dat 
seama, efi cient. Aceste imagini, precum şi raportul pe care ing. Marcovici l-a 
întocmit, m-au îndemnat să afl u mai multe despre activitatea Centrului.  Ceea ce 
am afl at, m-a făcut să trag concluzia că o mână de oameni inimoşi, profesionişti, 
ingineri, arhitecţi, tehnicieni, în frunte cu directorul Centrului, bucurându-se şi de 
consilierea unui veteran în domeniu, arh. Tiberiu Benedek, se străduiesc  (cu 
succes) să salveze patrimoniul nostru sacru.
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Scrisoare – mesaj

La trecerea în eternitate 
a lui Isac Gofman

Dintre idiş, ivrit, limba rusă, limba română şi limba fran-
ceză, pe care le folosea zilnic, din nevoia de comunicare 
cu semenii, tata se desfăta cu frumoasa şi dulcea limbă 
românească, de aceea, permiteţi-mi ca în aceste momente 
de grea despărţire, să-i fac pe plac şi să-i transmit voinţa.

Acum doi ani, s-a publicat în „Jurnalul săptămânii” un 
articol de-al meu intitulat „Tinereţe fără bătrâneţe”, pe 
care l-am dedicat, citez: Tatălui meu, Isac Gofman, fost 
preşedinte de comunitate la Tulcea 1979–1995; împlinise 
91 de ani, asta scriam deci, în urmă cu doi ani. 

Cu două zile înainte să plece în lumea veşniciei, i-am 
dat să mănânce, mai mult cu forţa: să prinzi putere, tată! 
l-am îmbărbătat eu. Ştiţi ce mi-a răspuns? Din asta, feti-
ţo?... adu-mi o jumătate de litru de vin roşu! La care, eu şi 
surorile mele am izbucnit în râs. Avea un dar să distreze 
asistenţa chiar şi în momentele când abia respira, iar du-
rerile de mâini şi picioare îl chinuiau cumplit.

De ce vă spun aceste lucruri acum, în faţa trupului 
neînsufl eţit al tatălui meu? Pentru că tata mi-a lăsat mie 
şi vouă un mesaj, pentru că tata a vrut să ştiţi, în mod 
discret, că făcea parte dintre persoanele cu mare tărie de 
caracter, cu voinţă şi ambiţie de fi er, cu o capacitate de 
adaptare demnă de invidiat, atât în vreme de război, când 
s-a confruntat cu legionarii, cu munca obligatorie degra-
dantă, iar după război cu... forţa proletară comunistă. Da,  
tata a supravieţuit Holocaustului românesc prin credinţă 
în Dumnezeu şi putere de angajare în slujba oamenilor... 
Şi mai e ceva... Fiţi buni, spunea, înţelegeţi-vă şi iubiţi-vă 
între voi şi Dumnezeu va aduce Pace în Israel.

HILDA SHEFLER

S e  d u c  v e t e r a n i i
Cât de normale mi s-ar părea că sunt multe din 

cele ce se petrec în viaţa noastră, trăim totuşi, adesea, 
sentimentul regretului săvârşirii lor. Cel mai elocvent   
exemplu în acest sens este cel al inevitabilei morţi. 
[…] Mi-am propus, în urmă cu un timp, să scriu despre 
vieţile unor vârstnici, vieţi pline de trăire ale câtorva 
dintre cunoscuţii mei, concetăţeni, faţă de care simt 
o apropiere ca de rudenie. Vârsta lor impresionantă 
este mărturia atâtor fapte, încât se poate scrie despre 
fi ecare un roman. I-am numit, cu mult drag şi respect, 
veteranii mei. Sensul cuvântului veteran, printre altele, 
este şi cel de participant la mai multe războaie. Toţi 
aceşti veterani ”ai mei” au participat în diferite feluri la 
războaiele istorice de pe parcursul vieţii lor. Dar cel mai 
mare şi lung război al lor a fost războiul vieţii. În care 
ei au ieşit invingători. Cu răni – nu de puţine ori – dar 
au supravieţuit. Până la 120!

[…] Pe traseul bunelor mele intenţii de a mă întâlni 
şi a scrie despre veteranii mei, se mai afl au câţiva (din 
păcate, nu mulţi) dintre ei, faţă de care mă simţeam 
obligat să-mi împlinesc îndatorirea. În această direcţie, 
în urmă cu peste două săptămâni, convenisem o în-
tâlnire la Aşdod cu domnul Isak (Izu) Gofman, a cărui 
aniversare a zilei de naştere – 93 de ani – se apropia. 
Această întâlnire, care probabil trebuia să aibă loc mai 
de mult, lucru pentru care îmi cer scuze, fusese acum 
aranjată, în principiu, cu buna mea prietenă, deosebita 
fi ică a domnului Gofman, Hilda. Dar... întâlnirea nu a 
mai putut avea loc, căci domnul Gofman s-a îmbolnăvit 
greu şi în scurt timp ne-a părăsit... Încă un veteran din 
rândurile distinşilor noştri tulceni, cu care ne mândrim 
pentru ceea ce au făcut în lunga lor viaţă, contribuind 
la aportul pozitiv al evreimii din România, şi acolo şi 
în Israel, ne-a părăsit.

Am fost la înmărmântarea domnului Izu Gofman, 

unde, lângă trupul neînsufl eţit al tatălui ei, cu adâncă 
emoţie, Hilda a citit cuvintele pline de căldură şi recu-
noştinţă dedicată părintelui ei; cuvinte publicate şi în 
ziarul nostru. 

[…] Familia Gofman era cunoscută în Tulcea ca una 
din cele mai importante ale comunităţii. Izu era primul 
dintre cei trei fraţi născuţi la Ismail. Familia s-a întors 
la Tulcea, din refugiu, în 1927. 

[…] Izu Gofman a fost preşedintele Comunităţii 
Evreieşti din Tulcea 16 ani (1979–1995). A lăsat în 
urma sa o prestigioasă prezenţă cetăţenească şi 
obştească, venind la o vârstă înaintată în Israel, după 
pierderea tragică a soţiei sale, trăind la Aşdod, lângă 
fi ica lui, prof. Hilda Shefl er, cu soţul şi fi ul acestora. 
L-am întâlnit de câteva ori la Aşdod, cu ocazia vizitelor 
pe care domnul Gofman le făcea unchiului meu Solo-
mon, la casa de vârstnici. Domnul Gofman, în ciuda 
vârstei sale înaintate, era încă un bărbat arătos, radia 
multă voie bună, un optimism de om tânăr, făcând 
conversaţia cu el să fi e tare agreabilă. Afl am de la el, 
astfel, multe lucruri interesante despre Tulcea noastră 
de altădată, în viaţa căreia, la timpul său, fusese mult 
implicat. Era tare mulţumit că a venit în Israel şi regreta 
că n-a făcut-o cu mulţi ani mai înainte.

Am afl at de la Hilda că tatăl ei s-a stins exact în 
aceeaşi zi a lunii decembrie, când, în urmă cu 17 ani, 
la Tulcea, într-un cumplit accident de circulaţie, a murit 
şi mama ei, Adela. Era tot într-o sâmbătă! Să le fi e 
ocrotite împreună sufl etele de către Cel de Sus!

S-a dus pe drumul veşniciei încă unul din dragii mei 
veterani, şi-mi pare rău!

Ihi zihro baruh!
CAROL FELDMAN

(Din „Jurnalul săptămânii”, 29 decembrie 2011)

Întotdeauna, „Al Hanisim” – „Despre 
minuni” – cântat, de Hanuca, în Sinago-
ga din Tecuci îmi stârneşte un sentiment 
aparte. Poate, fi indcă minune e chiar ener-
gicul şi înţeleptul preşedinte al comunităţii 
tecucene, Iancu Aizic, care îmi povesteşte 
cum a scăpat miraculos cu viaţă, la opt 
ani. „Părinţii locuiau pe Strada Mare şi 
eu, venind dinspre pasaj şi încercând să 
traversez spre ei, am fost prins sub roţile 
trăsurii cu doi cai a Primăriei. Puteam să 
fi u strivit, puteam să rămân beteag pentru 
totdeauna. Nimic din toate astea nu s-a 
întâmplat”. Domnul Aizic e un om împlinit: 
cu o soţie la fel de primitoare ca şi el, 
care ştie să facă nemaipomenite plăcinte 
din foaie subţire cum e hârtia, cu brânză 
şi stafi de; copii lângă părinţi – noroc rar 
în zilele noastre -, o nepoţică inimoasă, 
foarte atentă să nu greşească ceva când 
binecuvântează lumânărelele de Hanuca. 
Bunicul ei a crescut într-o casă evreiască. 
Asta înseamnă că evreitatea nu e pentru 
el un lucru însuşit la cursuri şi seminarii; e 
sufl et din sufl etul lui. „Nimic nu mă fermeca 
mai tare decât povestirile părinţilor des-
pre Purim, Peisăh, Hanuca”, povesteşte. 
„Înainte de Şabâs, venea un şoihât de la 
una din comunităţile vecine, fi e din Galaţi, 
fi e din Bârlad, fi e din Focşani, şi ai mei îmi 
puneau în mână un coş de nuiele, acope-
rit cu un prosop curat şi o pasăre alături 
şi mă trimiteau s-o tai la abatorul ritual”. 
Trăiesc, poate, mai intens cântecul, fi indcă 
Sinagoga reîntinerită – printre primele din 
ţară – e încă „o mare minune întâmplată 
acolo”, exact cum stă scris cu iniţiale pe 
dreidl. „Când am preluat conducerea co-
munităţii, în 2000 – şi-aminteşte domnul 
Aizic -, sinagoga era total distrusă, scân-
duri erau bătute-n geamuri, că sticla era 
spartă. «Ce se poate face s-o reparăm?», 
întrebam pe toţi apropiaţii de comunitate. 
«Nimic, Federaţia nu dă un ban!». Şi uite 
cât de adevărată-i zicala: perseverenţa 
picăturii de apă poate sfărâma şi stânca! 
Am primit şi primesc încurajare şi sprijin 
de la foşti şi actuali lideri ai Federaţiei, de 
la directori de resort. Un ajutor substan-

ţial a venit din partea regretatului Avram 
Goldstein Goren, născut la Podu Turcului, 
care a făcut şcoala la Tecuci. Mare perso-
nalitate, mare om, mare evreu. Am ajuns 
la el prin intermediul bunului meu prieten, 
prof. Ştefan Andronache. După ce, în 2001, 
Federaţia ne-a ajutat să terminăm lucrări-
le de restaurare a exteriorului Sinagogii, 
pentru interior nu au mai fost destui bani. 
Atunci m-am adresat domnului Goldstein 
Goren. Din cele 48 de milioane cât a costat 
renovarea interiorului, 20 au fost contribuţia 
Federaţiei, 28 – donaţie din partea Funda-
ţiei, cu o contribuţie a unuia dintre nepoţi, 
Nistor Sandel, din Milano”. Trebuie însă 
ştiut că toate minunile au la rădăcină cuvin-
tele pe care Dumnezeu le-a spus lui Moşe: 
„Ajută-te şi te voi ajuta!”. Minunile care s-au 
petrecut în comunitatea tecuceană au şi ele 
o temelie: autocaracteri-
zarea făcută de domnul 
Aizic: „port în mine un 
imens optimism”. Eu 
aş numi-o voinţă cu V 
mare şi judecată realis-
tă. „Este binecunoscut 
faptul că, azi, nimic nu se 
poate realiza fără spon-
sori”, afi rmă preşedintele 
comunităţii tecucene. 
Şi-mi argumentează: 
reabilitarea cimitirului 
s-a realizat în 2001 cu sprijinul Comitetu-
lui tecucean din Israel, modernizările de 
la sediul comunitar – cu sponsorizări din 
partea familiilor Mioara şi Iulian Tocu, a 
prietenului Henry Codeyne, evreu belgian 
stabilit la Tecuci. Sigur, nu pot fi  trecute cu 
vederea nici eforturile comunităţii locale şi 
ale Federaţiei pentru înlocuirea totală în 
sinagogă şi la sediul comunitar a instalaţiei 
electrice vechi cu una modernă, montarea 
unei centrale termice proprii, amenajarea 
unui grup sanitar, a unei camere de oaspeţi 
ş.a. Dar, în condiţiile actuale, cu un buget 
de austeritate, arta şi ştiinţa domnului Aizic 
de-a aduce sponsori pentru comunitate 
este exemplară.

– Dacă nu mă-nşel, Tecuciul deţine un 

titlu de pionierat şi-n direcţia alcătuirii de 
monografi i despre comunitate şi oamenii ei.

– Nu vă-nşelaţi. În anul 2000, Medy 
Goldemberg, nepoată a regretatului Avram 
Goldstein Goren, a dat la iveală primul 
volum dintr-o astfel de serie. Se chema 
„Evreii din oraşul Tecuci şi judeţul Galaţi”. 
La al doilea volum am avut şi eu patru in-
tervenţii. În 2003, Editura „Cronica” din Iaşi 
îmi publica propria-mi carte: „Strada Mare 
a Tecuciului”, în care prezentam aspecte 
din viaţa comunităţii şi a evreilor tecuceni. 
O carte pentru care am primit sponsorizare 
din partea unei creştine din Iaşi, stabilită 
în Israel: Lucreţia Stanciu Berzintu. Între 
timp am adunat material şi pentru o a treia 
lucrare. 

– Pentru cei care n-au le-au  citit, ce-ar 
fi  să le stimulaţi interesul printr-o schiţă?

– O comunitate de 
aproape trei secole, cu 
o pondere însemnată 
în economia oraşului 
– comerţ, meşteşuguri 
-, cu Strada Mare, pe 
care evreii şi-au construit 
case tip vagon, ale căror 
camere dinspre stradă 
serveau drept prăvălii cu 
nume care mai de care 
mai pitoreşti: „La pălăria 
elegantă”, „Steaua de 

aur”, „La cioara”, „La voluntarul”, frizeria 
„Figaro”… Existau trei sinagogi, Societa-
tea „Păzitorii Sionului”, mikva, grădiniţă, 
şcoală primară, fabrică de azimă, abator de 
păsări, două orfelinate. Mişcarea sionistă 
era foarte activă. Existau societăţi, cercuri 
culturale, publicaţii, o fi lială a Asociaţiei 
Sportive „Macabi”, condusă de cel care 
avea să devină, după plecarea din ţară, 
cunoscutul filantrop despre care v-am 
vorbit, Avram Goldstein, care şi-a luat şi 
numele de Goren, şi a făcut fundaţii de 
binefacere în Israel, Italia, S.U.A. şi Ro-
mânia. Începând din ’41, evreii din întreg 
judeţul sunt aduşi la Tecuci şi constrânşi să 
trăiască în „cartierul evreiesc”, permanent 
supravegheat de poliţie. Aşa se face că, la 

C u  p r e ş e d i n t e l e  C . E .  T e c u c i ,  I A N C U  A I Z I C

„ R E A L I Z Ă R I L E  M A R I  A L E  U N E I  C O M U N I T Ă Ţ I  M I C I ”

un recensământ din ’43, dintr-o populaţie 
de 23 150 de locuitori ai Tecuciului, 2 613 
erau evrei. Azi am rămas doar 41, dintre 
care 16 copii şi tineri. Din păcate, cu ex-
cepţia Bucureştiului şi a câtorva comunităţi 
mari şi mijlocii, situaţia e cvasi generală. 
Între ’42 - ’44, a funcţionat un gimnaziu 
evreiesc pentru copiii exmatriculaţi pe 
motive etnice din şcolile de stat. Primul 
cimitir datează din 1780, al doilea – din 
1839, al treilea – din 1890. E cimitirul cel 
nou, în funcţiune, care a fost renovat, cum 
aminteam mai înainte. Trebuie spus că 
evreii tecuceni au continuat şi continuă să 
fi e prezenţi în viaţa oraşului. Printre redac-
torii şi operatorii care au pus în operă staţia 
de radiofi care a oraşului, în 1952, doi erau 
evrei, unul din ei fi ind tatăl meu, Ticu Aizic. 
Casa de Cultură, Fabrica de conserve erau 
conduse de evrei, în tipografi a şi presa 
locală erau evrei. Ne mândrim cu unul din 
matematicienii de elită, azi, prof. univ. dr. 
Moisă Moni Alter, cu sportivi evrei, dintre 
care Monel Tratatovici, vicecampion la şah 
al României, din 1970 – campion balcanic.

– Aţi reuşit recuperarea bunurilor co-
munitare confi scate de regimurile fascist 
şi totalitarist?

– Am fost printre primii care am inta-
bulat toate aceste bunuri, în unele cazuri, 
apelând la justiţie.

– Relaţiile cu membrii comunităţii, cu 
asistaţii?

– Am răbdare să le ascult păsurile, dar 
nu promit decât ceea ce ştiu că pot să fac. 
Părinţii mei au avut o existenţă modestă, 
ştiu bine cum e să ai difi cultăţi materiale 
şi încercăm, eu şi echipa mea, să mărim 
numărul asistaţilor, să ajutăm cât mai mulţi 
copii care au nevoie de sprijin fi nanciar.

– Contacte cu autorităţi locale, culte?
– Nu există eveniment organizat de 

comunitate la care să nu fi e prezenţi re-
prezentanţi ai Primăriei, Casei de Cultură, 
Bibliotecii Municipale ş.a. Vin, de aseme-
nea, importanţi ierarhi ai unor culte. De 
fi ecare dată, Poliţia locală şi Jandarmeria 
veghează asupra noastră.  

– Un bilanţ al celor mai bine de zece ani 
de când conduceţi comunitatea?

– În locul meu, las să vorbească alţii, 
aşa cum au scris, de-a lungul anilor, în 
registrul nostru de istorie. Director Joint 
pentru România, dr. Zvi Feine: „Impresio-
nat de realizările mari ale unei comunităţi 
mici”. Preşedinte interimar al F.C.E.R., av. 
Iulian Sorin: „Preocupare, perseverenţă, 
bună gospodărire”. Directorul Joint pentru 
România, Israel Sabag: „O comunitate 
cu oameni energici şi un preşedinte pe 
măsură”. 

IULIA DELEANU
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Sinagoga din Rădăuţi – o experienţă 
emoţionantă pentru un israelian născut în SUA

În multe oraşe din Israel întâlneşti uneori localnici care vorbesc limba română – un lucru fi resc, în 
contextul în care mulţi evrei din România au făcut Alia, mai cu seamă în trecut. Aşa că, atunci când ai 
ocazia să vorbeşti fl uent în limba română cu un tânăr din Tel Aviv, originar din SUA, te gândeşti inevitabil 
că are cel puţin un bunic sau un unchi născut pe „plaiurile mioritice”. Dar OWEN ALTERMAN – de la 
institutul academic INSS din Tel Aviv (Institute for National Security Studies), cu studii postuniversitare şi 
universitare la celebre universităţi americane ca Harvard şi Princeton – este pur şi simplu diferit... este 
doar pasionat de cultura română şi de istoria evreilor români...

Din nou aprindem, 
seară de seară, fi ravele 
lumini de Hanuca, întru 
slava nu numai a lui 

Matitiahu şi a celor cinci feciori ai săi, ci 
şi întru aceea a tuturor acelora care în 
toate vremurile au avut tăria de a rămâne 
ei înşişi până la capăt. Printr-un ciudat joc 
al întâmplării, numele câte unuia a ajuns 
până la noi, dar infi nit mai mare e numărul 
acelora despre care nu ştim şi nu vom 
şti niciodată nimic. Niciodată nu vom şti 
ce nume au purtat, când şi cum le-a fost 
sortit să treacă poartea neagră a morţii, 
niciodată nu vom şti, deci, în care anume 
zi a anului cuvine-li-se să le aprindem o 
lumânare întru odihna sufl etelor lor marti-
rizate. Şi poate că e în acest fapt un înţe-
les mai adânc, anume că lor li se cuvine a 
le închina nu o zi, ci toate zilele anului, nu 
o singură lumânare, ci toate luminile ce 
ne stau la îndemână. Ale lor sânt, dar, şi 
luminile, fi ravele lumini ce le aprindem în 
serile de Hanuca. Lumina Macabeilor e şi 
lumina lor, căci ca şi aceştia au cutezat să 
rămână dârzi şi neclintiţi până la capăt în 
marea, în dramatica înfruntare dintre spirit 
şi forţă, între libertate şi tirania păgână.

Să nu ne amăgim, ci să avem tăria de 
a spune întregul, cutremurătorul adevăr: 
în urma acestor fraţi nefericiţi ai noştri 
nu a rămas nimic, nici măcar o lespede 

de mormânt, nici măcar o fi lă anume de 
calendar care să le consemneze ziua 
morţii. Nimic nu a rămas în urma lor şi 
nimeni care să le pomenească numele, 
să le aprindă o lumină în sufl et. De ace-
ea datoria este a noastră, a tuturor şi a 
fi ecăruia în parte.

Aprinzând slăvitele lumânări de Hanu-
ca să-l pomenim, dar, alături de Matitiahu 
Haşmonaitul şi feciorii săi, şi pe Sami 
Rosenbaum, băiatul plăpând, cu obrazul 
palid şi cu ochii mari, negri, din târgul 
acela ascuns în munţii de la Zakopane, 
pe care naziştii l-au împuşcat pentru 
cutezanţa de a purta acelaşi nume ca 
al comandantului unităţii S.S. Înainte de 
asta, năvăliseră în casă, împuşcând pe 
tatăl, mama şi sora mai mare.

El, Sami, scăpase cu viaţa, căci se 
afl a la muncă, la cariera de piatră de la 
marginea oraşului. Când au venit să-l 
ridice de acolo, băiatul ştia cu precizie 
ce-l aşteaptă. Afl ase de sfârşitul alor săi 
şi ştia că e la fel de vinovat ca şi ei. Fără 
a rosti o vorbă s-a lăsat dus de poliţist, 
urcat în căruţa ce aştepta la intrarea în 
carieră şi aşa, mut şi dur ca o piatră, îm-
pietrit în marea sa suferinţă, a străbătut o 
parte a drumului. S-a întâmplat că ultimul 
drum trecea prin dreptul casei părinteşti. 
La vederea ei, o lacrimă s-a prelins pe 
obrazul palid şi cu vocea abia auzită, 

Amintiri de la „Revista Cultului Mozaic”
băiatul a întrebat dacă nu e cu putinţă 
să intre pentru câteva clipe. Şi iată că 
poliţistul, curios poate să vadă ce va face 
acest condamnat în etate de 12 ani, i-a 
dat încuviinţarea. Restul se cunoaşte din 
depoziţia ulterioară a unei vecine, care cu 
ochii plini de lacrimi a urmărit dintr-un loc 
ascuns scena:

- Mă uitam de afară la ce făcea 
Sami... Şi-a pus ceva pe cap şi a început 
să aprindă lumânări. Două pentru tata, 
două pentru mama, două pentru Paula. 
Vedeam cum i se mişcau buzele şi am în-
ţeles că spunea Kadiş pentru ai săi. Apoi 
a aprins încă o lumânare. Pentru sine 
însuşi, ultimul supravieţuitor al familiei. 
O oră mai târziu, zăcea şi el ciuruit de 
gloanţe în şanţul de la marginea târgului.

Asta e tot ce se ştie despre băiatul din 
târgul Rabka, de lângă Zakopane, ucis la 
vârsta de 12 ani pentru vina de a fi  purtat 
numele ce-l purta. E puţin? În comparaţie 
cu ce se ştie despre ceilalţi un milion de 
copii exterminaţi de nazişti nu e puţin, căci 
despre aproape toţi ceilalţi nu se ştie nici 
atât. Nici măcar numele nu li s-a păstrat, 
ca să nu mai vorbim de împrejurările mor-
ţii. Ei sunt ca şi cum nu ar fi  fost: pe toţi 
i-a înghiţit pământul care, se ştie, e mut, 
neclintit în muţenia sa cumplită.

Peste mormântul neştiut al lui Sami 
Rosenbaum se aştern an de an troiene 
înalte iar în văzduhul iernii corbii fl ămânzi 
croncănesc lugubru. În celălalt capăt al 
Europei, în sudul însorit şi înmiresmat de 

aroma vegetaţiei mediteraneene, mor-
mântul altui copil, de asemenea mort la 
vârsta de 12 ani, stă mărturie a aceleiaşi 
credinţe în superioritatea spiritului, a setei 
nicicând ostoite de libertate. Într-una din 
zilele teribilei primăveri a anului 1944, bă-
iatul Franco Cesana a dispărut de acasă 
şi pe drumuri întortocheate, numai de cei 
mai buni dintre cei buni ştiute, a ajuns la 
partizani. Împreună cu ei a împărţit pâinea 
şi apa libertăţii, fi orul fi erbinte al bătăliei. 
Într-una din ele a căzut. Erou la 12 ani. 
Restul e tăcere.

Între aceste două morminte, de la cele 
două capete ale bătrânului continent, se 
întinde un spaţiu imens în care se afl ă 
mormintele unui milion de copii evrei – 
băieţi şi fete, victime ale molohului fascist. 
Întocmai ca străbunului lor Moşe, el însuşi 
smuls în ultima clipă valurilor unui fl uviu 
ostil, nimeni nu le cunoaşte mormântul 
şi nici nu-l va cunoaşte vreodată. Ei nu 
au lespede la căpătâi, în care să le fi e 
încrustat numele, epitaful. Nimeni nu ştie 
ziua în care s-au săvârşit din viaţă, când 
să li se aprindă o lumânare în sufl et. Ei 
nu au mormânt decât în inimile noastre, 
iar luminile ce le aprindem în serile de 
Hanuca sunt şi luminile lor.

...Ale lor, fi ii şi fraţii nefericiţi şi glorioşi 
ai Macabeilor. Ale lor – glorioşii şi neferi-
ciţii noştri fraţi.

VICTOR RUSU (z.l.)
(Din volumul ”Alef Bet” – Bucureşti 

1976)

M a c a b e i . . .

Cei doi fl ăcăiaşi din fotografi e sunt EITHAN ŞAPIRA şi DAVID 
CORBICI. Părinţii lui Eithan sunt Rita şi Zoltan Şapira; bunicii 
dinspre mamă - Sifra şi Constantin Corbici; bunicii dinspre tată 
- Olga şi Eugen Şapira. Părinţii lui David sunt Carmen şi Gabriel 
Corbici; bunicii dinspre mamă - Tatiana şi Gheorghe Cernescu; 
bunicii dinspre tată - Sifra şi Constantin Corbici.

COPIII realitatii 
evreiesti

-Cum s-a născut pasiunea dvs. pentru limba 
şi cultura română?

-Am locuit în România doi ani, în perioada 1999-
2001, fi ind voluntar în programul american Peace 
Corps (Corpul Păcii). Am locuit în Mangalia şi am 
predat limba engleză într-un liceu local. Am învăţat 
limba română alături de ceilalţi voluntari din acest 
program, participând la o serie de cursuri intensive 
pregătitoare, care s-au desfăşurat timp de zece 
săptămâni, la Piteşti. Această experienţă unică mi-a 
făcut deosebită plăcere.

-Care au fost aspectele pozitive, dar şi cele 
negative, care v-au impresionat cel mai mult în 
societatea românească?

-Trăsătura mea favorită a modului de-a fi  al 
românilor este căldura deosebită a oamenilor. Nu 
pot uita atitudinea prietenoasă pe care atât de mulţi 
oameni din Mangalia mi-au arătat-o. În blocul unde 
locuiam, era o doamnă foarte în vârstă, o adevărată 
“bunică”, care ne aducea deseori o ciorbă excelentă 
şi avea un mare talent de povestitor … De aseme-
nea, m-am împrietenit cu mai multe familii româneşti 
şi cu toţi colegii de la liceul unde lucram. Cea mai 
mare provocare a societăţii româneşti, aşa cum 
am perceput-o eu, a fost un sentiment copleşitor 
de pesimism. În acei ani, 1999-2001, standardele 
de viaţă erau scăzute, mulţi oameni trăiau mai greu 
din punct de vedere economic chiar decât înainte 
de Revoluţie şi, în acelaşi timp, deschiderea oferită 
de mass-media, apariţia televiziunii prin cablu şi a 
Internetului, care de-abia prindeau rădăcini în ţară, 
îi făceau pe toţi să vadă, în contrast, lumea plină 
de glamour, de fast a Vestului. Această discrepanţă 
cred că îi făcea pe oameni să trăiască o adevărată 
depresie în raport cu situaţia lor şi, mai rău, să ră-
mână fi xaţi în această stare depresivă. Era o reacţie 
explicabilă, dar totuşi o provocare pentru mine, o 
atitudine de neînţeles. Le spuneam întotdeauna 
că, având în vedere resursele naturale şi situarea 
deosebită a României, lângă piaţa europeană, plus 
sistemul de învăţământ puternic, această ţară ar 
trebui să se dezvolte tot mai bine. Intrarea României 
în Uniunea Europeană a confi rmat eforturile în acest 
sens şi ştiu că a însemnat apariţia de noi oportunităţi 
pentru mulţi cunoscuţi din Mangalia.

-Ce a reprezentat pentru dvs. contactul cu 
evreii din România ?

-Ceva unic, greu de descris în cuvinte. Mă îm-

prietenisem cu tinerii care activau în fi liala locală a 
BBYO (B’nai B’rith Youth Organization), organizaţie 
evreiască de tineret din care am făcut parte şi eu 
cândva, crescând în Michigan. Alături de un alt coleg 
voluntar evreu din Corpul Păcii am mers odată la 
Bucureşti, unde ne-am întâlnit cu cei de la BBYO şi 
cu tineri evrei români. Conversaţia era un amestec 
savuros de engleză, ebraică şi română… Era exact 
ca într-o scenă din celebrul roman ”Mr. Mani” al lui 
A. B. Yehoshua, în care unul dintre personaje, un 
european se adresează uimit unui alt personaj, 
evreu, exclamând ceva de genul… ”Poporul vostru 
vorbeşte atâtea limbi…”

Când mă gândesc la istoria atât de zbuciumată 
a evreimii româneşti, a celei europene în general, 
îmi vine în minte o sărbătoare unică de Roş Haşana, 
petrecută în nordul Moldovei. O amintire memora-
bilă, revelatoare – era prima zi de Roş Haşana şi 
am mers la Sinagoga din Rădăuţi, neştiind la ce 
să mă aştept… Uşa s-a deschis uşor, cu un vaier 
prelung, de sufl et uriaş, plin de mii de lacrimi… Mi-
au atras atenţia doi oameni fragili, deosebit de în 
vârstă. Unul dintre aceştia era atât de fragil, încât 
a fost nevoie să-l ajut să-şi pună talit-ul pe umeri. 
Dânsul nu mai vedea literele sidur-ului, aşa că am 
spus rugăciunile împreună, cu voce tare, cât de 
bine am putut. A fost una dintre cele mai uimitoare 
şi emoţionante experienţe pe care le-am trăit. Am 
scris un scurt articol despre acest lucru şi, până 
astăzi, un prieten de familie din Michigan îl citeşte 
cu voce tare, în fi ecare an, la masa festivă de după 
postul de Iom Kipur…

DIANA MEDAN

O nouă expoziţie a pictoriţei 
Liana Saxone-Horodi

Miercuri, 14 decembrie 
2011, a avut loc vernisajul 
expoziţiei pictoriţei Liana Sa-
xone-Horodi, la Palatul Culturii 
din Nesher, un oraş din veci-
nătatea Haifei. Este pentru a 
doua oară când pictoriţa din 
Haifa expune la Nesher. Prima 
oară, acum doi ani, a avut loc 
aici o expoziţie retrospectivă, 
marcând cincizeci de ani de 
creaţie.

Expoziţia actuală, intitula-
tă „Culori”, cuprinde 35 de picturi în ulei, create în ultimul an, 
după ce artista şi-a revenit după operaţia de by-pass pe care 
a suferit-o în ianuarie 2010. Picturile noi, reprezintă subiectele 
preferate ale artistei – peisaje din natură şi din localităţi, copaci 
şi naturi statice. Tablourile  sunt caracterizate prin explozia de 
culoare şi lumină, care încântă privitorul, inspirând optimism şi 
dragoste de viaţă.

La vernisaj au rostit alocuţiuni pictorul Arie Rubinovici, pre-
şedintele Uniunii Pictorilor şi Sculptorilor din Haifa şi Regiunea 
de Nord a Israelului, Edward Iosiper, ambasadorul României în 
Israel, şi Erwin Şimşensohn, preşedintele Comunităţii Evreilor 
din Bucureşti. Evenimentul din elegantul lobby al Teatrului din 
Nesher s-a desfăşurat într-o atmosferă plăcută şi prietenească, 
la care a contribuit în mod special colectivul condus de Edith 
Hess. 

Expoziţia va fi  deschisă publicului până la 5 februarie 2012.



14  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 376-377 (1176-1177) - 1 - 31 ianuarie 2012

Talente etalate

Primul concert al anului 2012 la JCC 
Bucureşti a reunit tineri talentaţi, promo-
vaţi de domnul Iancu Zukerman, care a 
reuşit să realizeze o muncă extraordinară 
pentru prezentarea şi evoluţia lor profesi-
onală şi concertistică. Alături de publicul 

care a venit să urmărească piese de muzi-
că clasică dar şi fragmente mai moderne, 
s-a afl at şi Excelenţa Sa Dan Ben-Eliezer, 
ambasadorul Statului Israel, în compania 
soţiei sale, Hedva Ben-Eliezer.

De-a lungul timpului, foarte mulţi parti-
cipanţi la programele JCC din Bucureşti şi 
din ţară au avut posibilitatea să participe 
la seminariile de dansuri - Machol, din 
România şi din alte ţări. Acestea sunt doar 
o oportunitate de a învăţa ritmurile şi paşii, 
dar numai prin exerciţiu dansurile nu sunt 
uitate între un seminar şi altul. Tocmai din 

această cauză, JCC Bucureşti a organizat 
un Maraton al Dansurilor Israeliene, în 
care au fost reamintite dansurile simple 
dar şi cele foarte complicate. Pentru „vete-
ranii” dansurilor - în special componentele 
grupului Hora din Bucureşti - paşii nu mai 
au secrete, iar viteza şi sincronizarea tind 
spre perfecţiune!

JCC BUCURESTI,

Excursie 
în… junglă!

Copiii de la JCC Bucureşti au plecat, 
alături de cea care le este madriha - Helen 
Roitman, într-o călătorie în... junglă! Chiar 
ei au fost protagoniştii unei zile pline de 
veselie! Micuţii au întruchipat animalele 
care le animă imaginaţia, au râs şi s-au 
jucat, improvizând scenarii din lumea 
necuvântătoarelor.

Programele pentru copii ale JCC 
Bucureşti sunt tot mai atractive. Ele sunt 
menite să stimuleze imaginaţia fi ecăruia 
dintre participanţi, dându-le posibilitatea 
să se exprime. O componentă foarte im-
portantă este educaţia în spiritul identităţii 
evreieşti. Acest lucru este făcut, însă, 
într-un stil potrivit vârstei şi preocupărilor 
celor mici.

Yom Huledet Sameah!
Sărbătorirea zilelor de naştere la JCC Bucureşti a devenit o tradiţie. Foarte mulţi 

sunt aceia care optează să-şi organizeze aniversarea în acest spaţiu special pentru 
sufl etul lor. Între prieteni, cu daruri şi muzică, ei se simt cel mai bine.

Tineri muzicieni promovaţi

Maratonul Dansului Israelian

Între Hanuca 
şi Revelion

Cu ocazia sărbătorii de Hanuca, tinerii 
din cadrul corului Comunităţii Evreilor 

din Timişoara au dorit să pregătească 
un program deosebit. Alexandru Fischer 
a pregătit melodii noi, cu negative reali-
zate special pentru acest eveniment. Pe 
de altă parte, Marion Wiesel a realizat 
un program cu cei mici. Copiii mici au 
realizat felicitări pentru familia lor şi au 
executat tablouri şi colaje referitoare la 
Sărbătoarea Luminii. În zilele sărbătorii 
de Hanuca, 14 voluntari au vizitat zece 
vârstnici din comunitate, care nu au putut 
participa la Sinagogă. La fl acăra lumânări-
lor aprinse, ei au cântat împreună melodii 
tradiţionale. Voluntarii au fost de toate 
vârstele, de la micuţa Tya Groszek, de 
nouă ani, la pensionari, iar participarea la 
acest program a adus bucurie deopotrivă 

celor vizitaţi şi vizitatorilor! JCC 
Timişoara a celebrat intrarea 
în noul an laic printr-un Reve-
lion la care au participat toate 
generaţiile. A fost o experienţă 
foarte plăcută, la care absolut 
fi ecare dintre participanţi şi-a 
adus ”delicioasa” contribuţie. 
Mesele au fost pline de invenţii 
culinare ale participanţilor, care 
au adus fi ecare bunătăţi pregă-
tite pentru acest eveniment. Un 
concurs de dans, la care s-au 

Programe pentru 
toate vârstele

Momente speciale în viaţa JCC Ora-
dea le reprezintă reuniunile familiale 
prilejuite de Oneg Şabat şi Seudat Şlişit.  
Această masă, cea de-a treia în şirul ace-
lora care trebuie consumate în celebrarea 

Şabatului, este un eveniment mai recent 
intrat între momentele festive comunitare 
din oraşul de pe Crişuri. Şi acesta este un 
prilej ca participanţii să se afl e împreună şi 
să trăiască o viaţă comunitară autentică.

La Oradea continuă şi în 2012 cursu-
rile deja consacrate şi reuniunile desti-
nate diferitelor grupe de vârstă.  Ebraica, 
engleza, dansurile israeliene, cursurile 
de chitară şi limbă maghiară continuă să 
aibă participanţi. De asemenea, pe „Pla-
neta copiilor” de la Oradea activităţile au 
cursivitate, în special datorită existenţei 
grădiniţei. Micuţii care urmează cursurile 
acesteia benefi ciază de cunoştinţe iu-
daice, conexe procesului de învăţământ 
fi resc pentru această vârstă, deschizând 
o poartă spre viaţa evreiască din primii 
ani ai copilăriei.

JCC 
Timisoara

JCC 
Oradea

,

Pagină realizată de 
LUCIANA FRIEDMANN

Revelion la ”Rio de Bucureşti”
Încă o dată Shai Orny, împreună cu echipa inimoşilor colaboratori de la JCC 

Bucureşti, a pregătit un Revelion cu totul special. Tema a fost de carnaval brazilian, 
cu muzică, dans şi artifi cii, la fel de fi erbinţi ca în „capitala dansului”. Nici cei din Ca-
feneaua Blue Lagoon, nici cei din Sala Festivă nu au avut reticenţe să danseze, să 
cânte şi să se distreze, întocmai ca la Rio!

Feţe de masă executate cu măiestrie! Obiecte vestimentare demne de o paradă a 
modei! Obiecte decorative cu care realizatoarele se mândresc! Toate au fost expuse în 
holul JCC de către doamnele care participă la programele Centrului de Zi, coordonat 
de Sanda Wolf. Pasiunea pentru obiectele estetice dar şi utile a fost recompensată 
prin admiraţia vizitatorilor, care au descoperit talente pe care nu le cunoşteau în rândul 
colegilor din Clubul pensionarilor.

înscris participanţi între 20 şi 82 de ani, 
a fost aplaudat şi ovaţionat. A urmat un 
karaoke la care a cântat fi ecare, indife-
rent de vârstă sau calităţi muzicale. Din 
nou, la JCC Timişoara a fost o atmosferă 
plăcută, de autentică familie care a decis 
în mod spontan să celebreze împreună 
anul nou. Pentru mulţi dintre cei singuri a 

fost o ocazie, după mulţi ani, să se afl e în 
societate. Ei au îmbrăţişat cu deosebită 
căldură gestul JCC. Bunătăţile pregătite 
au fost consumate şi în ultimele câteva 
zile deoarece mesele au fost încărcate 
prin dărnicia participanţilor. S-a dansat şi 
s-au spus bancuri până în dimineaţa zilei 
de 1 ianuarie 2012!
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Adolf Damideanu, Bucureşti, propune „organizarea la 
J.C.C. a unei discuţii cu cei de vârsta a treia care au trăit şi 
suferit în zilele regimului Antonescu şi anunţarea din timp 
a evenimentului în R.E., pentru 
o participare corespunzătoare”.

Carol Goldschmidt, Craiova. 
Ţinem neapărat să cităm din 
scrisoarea Dv. pasajul minunat 
despre Traian Popovici. „Luând 
parte la o slujbă religioasă a 
serbării de Simhat Tora, ofi ciată 
în mica sinagogă din strada Teliman Mihai, situată în 
raza ghetoului, apăru brusc în incinta lăcaşului primarul 
Popovici, gâfâind, transpirat, vădit emoţionat, strigând 
din răsputeri: «Evrei, bucuraţi-vă, s-au sistat deportările!» 
Răsunetul acestui glas părea al unui heruvim celest, ce 
vestea acest mesaj euforic al solidarităţii umane, un mesaj 
pe care primarul îl difuză personal tuturor sinagogilor din 
ghetou. Iar sub imperiul acestei veşti, slujba se întrerupse 
iar enoriaşii, cutremuraţi de emoţie, îl înconjurară pe pri-
mar îmbrăţişându-l şi sărutându-l, izbucnind în plâns. Şi 
primarul… plângea cu noi…”

POŞTA REDACŢIEI!POŞTA REDACŢIEI!La mai mare, Nicolae Décsei!
Av. Nicolae Décsei, preşedintele Comunităţii Evreilor din Satu 

Mare, a împlinit o vârstă frumoasă şi rotundă.  Nu a făcut secret din 
cifră - este vorba de 70 de ani - dar vigoarea şi mobilitatea lui scad 
cel puţin 20 de ani din vârsta de pe buletin. Nicolae Décsei este unul 
dintre cei mai longevivi preşedinţi şi faptul că este în permanenţă 
reales înseamnă că oamenii îl apreciază, că au nevoie de el. Deşi 
comunitatea ca număr este departe de ceea ce a fost înainte de 
Holocaust, Nicolae Décsei face în aşa fel încât realizările de secole 
ale evreilor din zonă să nu fi e date uitării, ca viaţa evreiască să nu se 
stingă. Cele două sinagogi sunt pe cale de a-şi recăpăta frumuseţea 
din trecut, se organizează simpozioane pe teme evreieşti, concerte 
în sinagogă, expoziţii. Ca preşedinte al Comunităţii, Nicolae Dé csei 
este cunoscut şi peste hotare, colaborează cu comunităţile din ţă-
rile vecine, membrii lor se vizitează reciproc. Deşi n-ar fi  cazul să 
amintim într-o felicitare de zi aniversară, trebuie să menţionăm şi 
grija lui faţă de cimitirele pe care le are sub oblăduirea sa.

Azi, când graniţele vârstelor  s-au extins,  la 70 de ani eşti con-
siderat om tânăr! Nu ştiu cum este la alţii, dar la Nicolae Décsei 
această constatare se adevereşte. Îi urăm să rămână în continuare 
aşa şi de aceea îi transmitem şi urarea evreiască  Ad mea Veesrim! 
Până la 120 de ani!

”Realitatea Evreiască”

B r a ş o v        B E R E S H I T ,  î n c h e i e r e  d e  c i c l u
O frumoasă încheiere a anului 2011 pentru membrii comu-

nităţilor noastre – cea de a patra ediţie a Bereshit-Universitatea 
Comunităţii Evreieşti Europene, lansată pentru România în 
2008. Frumoasă, deoarece s-a desfăşurat în prag de Hanuca 
iar profesorii invitaţi ne-au vorbit despre cele mai variate sen-
suri ale acestei sărbători, frumoasă, deoarece a fost cea mai 
masivă participare la un astfel de eveniment (peste 300 de 
persoane şi, atenţie – mulţi tineri) de când se organizează în 

România, frumoasă, fi indcă s-a desfăşurat la Braşov, în condiţii 
dintre cele mai bune iar programul, elaborat de organizatori – 
F.C.E.R, Joint România şi Comunitatea Evreilor din Braşov, 
cărora li s-au alăturat şi voluntari din alte comunităţi, inclusiv 
la JCC – a încercat să îmbine latura serioasă, de studiu şi de 
cult, cu excursii, spectacole, mese ”cu dans şi antren”. Astfel 
că toate gusturile au fost satisfăcute, şi ale celor interesaţi de 
prelegeri şi ale celor care au privit acţiunea ca pe o minivacanţă.

Evreii trebuie 
să-şi cunoască istoria

Inaugurând ediţia, gazda evenimentu-
lui, ing. Tiberiu Roth, preşedintele Comu-
nităţii Evreilor din Braşov şi al Asociaţiei 
Sioniste din România, a mulţumit Joint-
ului care, a spus el, ani de zile s-a ocupat 

de trup, aducând mâncare în perioadele 
cele mai grele, iar acum se ocupă de 
sufl etul evreilor, dorind să le ofere învă-
ţătură iudaică, prin Bereshit. La rândul 
lor, viceprimarul Braşovului, Miklos Ganz, 
membru activ al comunităţii evreieşti din 
localitate, şi subprefectul Karoly Ambrus 
au salutat evenimentul, exprimându-şi 
satisfacţia că pentru desfăşurarea lui a 
fost ales Braşovul.

Într-un mesaj înregistrat, preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a urat succes 
participanţilor, exprimându-şi convingerea 
că aceştia vor primi şi cu acest prilej infor-
maţii relevante despre istoria iudaismului. 
El a mulţumit Comunităţii Evreilor din 
Braşov pentru implicarea directă în orga-
nizarea, împreună cu J.C.C., a  acestei 
ediţii a Bereshit.

Vorbind în numele conducerii Federa-
ţiei, vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul 
Schwartz, a subliniat că prezenţa a peste 
300 de participanţi la acest eveniment de-
monstrează interesul crescând al evreilor 
faţă de propria istorie. Nici fascismul, nici 
comunismul nu au reuşit să distrugă po-
pulaţia evreiască din România. Deoarece 
evreii reprezintă singura minoritate care 
nu are o şcoală în limba maternă, orga-
nizarea Bereshit este foarte importantă, 
dând posibilitatea unei mai mari cunoaş-
teri a trecutului evreilor. Ing. Paul Sch-
wartz a mulţumit organizatorilor – J.C.C., 
comunităţii braşovene, în mod special lui 
Israel Sabag, directorul pentru România 

al Joint, precum şi sponsorilor (Fundaţia 
Caritatea) care au făcut posibil acest eve-
niment. Un mesaj al directorului Fundaţiei 
Caritatea, Samuel Izsak, a prezentat pe 
scurt scopurile acesteia. Israel Sabag, 
directorul Joint pentru România, enume-
rând toate celelalte ediţii ale Bereshit, a 
evocat personalitatea lui Hary Solomon 
(z.l.), regretatul preşedinte al comunităţii 

de la Piatra Neamţ, 
care a organizat cea 
de a treia ediţie a Be-
reshit, a mulţumit or-
ganizatorilor, în mod 
special familiei Roth, 
pentru munca depusă 
şi i-a prezentat pe cei 
patru profesori isra-
elieni care urmau să 
prezinte cursurile. La 
rândul său, Erwin Şim-
şensohn, preşedintele 
comunităţii bucureşte-
ne, a subliniat nece-
sitatea ca evreii să-şi 
cunoască trecutul.

În încheierea aces-
tei prime părţi a des-

chiderii, Cristi Ezri (comunitatea din 
Oradea), moderatorul serii, i-a salutat 
pe participanţi, inclusiv pe preşedinţii de 
comunităţi prezenţi la eveniment.

Ce sărbătorim de Hanuca?
Patru profesori, veniţi de la Universi-

tatea Bar Ilan, Tel-Aviv, Israel – dr.Yoram 
Jakobson, dr.Rebecca Kneller, dr.Teppler 
Yakob şi dr. Shmuel Faust – ne-au împăr-
tăşit din bogăţia de informaţii cu privire la 
iudaism. Prelegerile au fost generale şi pe 
grupe. Cum eram în apropiere de Hanu-
ca, subiectele  prelegerilor s-au referit la 
semnifi caţia sărbătorii din diferite puncte 
de vedere, simbolurile ei, adevărul istoric 
despre războaiele Macabeilor,  miracolele 
Hanucăi. Un alt subiect incitant a fost 
fi lonul Cabala – hasidism - perfecţiona-
rea omului  şi o paralelă între eroismul 
israelienilor în lupta împotriva răului în 
sens fi zic - cazul războiului Macabeilor 
- şi împotriva răului din sufl etul lor (dr.
Yoram Jakobson). O foarte interesantă 
analiză din punctul de vedere al dreptului 
şi al învăţăturilor rabinice a fost cea a dr. 
Rebecca Kneller,  Miracolul de Hanuca, 
o dezbatere despre interpretarea conţinu-
tului şi semnifi caţiei sărbătorii de Hanuca 
de-a lungul vremii, despre raportul dintre 
iudaism şi democraţie, în context istoric 
şi actual, respectiv în  Israelul modern. La 
libera alegere au fost dezbaterile din ca-
drul programului Limmud pe diferite teme, 

dintre care amintim pe cea care se referea 
la felul în care este privit Israelul în lume şi 
la încercările de delegitimizare a statului 
evreu. O iniţiativă care s-a bucurat de 
mare succes a fost competiţia de cultură 
generală pe teme iudaice, organizată de 
Erwin Şimşensohn, în care câştigătorii au 
fost de fapt toţi participanţii.

E.S.Dan Ben-Eliezer: 
O contribuţie la întărirea 

identităţii iudaice
În seara de Oneg Şabat, minunata 

sinagogă din marmură albă din Braşov 
s-a umplut de participanţii la Bereshit, 
fi ind onorată de prezenţa E.S. Dan  Ben-
Eliezer, ambasadorul Statului Israel, 
împreună cu soţia. Partea religioasă a 
fost susţinută de rabinul Rafael Shaffer. 
Numeroşi preşedinţi de comunităţi au 
ţinut să-şi exprime bucuria şi satisfacţia 
faţă de organizarea acestui eveniment şi 
de prezenţa în număr mare a membrilor 
comunităţilor. În cuvântul său, E.S. Dan 
Ben-Eliezer a subliniat importanţa acestui 
seminar, care oferă posibilitatea celor 
prezenţi să se îmbogăţească cu valori şi 
tradiţii iudaice şi de a-şi întări identitatea 
iudaică. “Un viitor evreiesc sigur necesită 
un Israel puternic în inimile noastre. Su-
fl etul evreiesc este simbolul statului Israel 
dar este limpede că provocările faţă de 
patria modernă a evreilor nu s-au sfârşit. 
De aceea, aşa cum se întâmplă aici în 
România, aici la Bereshit, este important 
ca tineretul evreu să fi e educat pentru a 
cunoaşte istoria, Israelul, patria de unde 
au emanat vechile tradiţii, cultura şi valo-
rile evreieşti”, a spus vorbitorul.

Distracţii, distracţii
Organizatorii evenimentului, premiaţi 

la sfârşitul celor patru zile (Adi Gueron, 
Natalia Gross şi întreaga echipă) s-au 
ocupat şi de partea de „socializare” ofe-
rită de acest eveniment. Cinele festive la 
hotelul Aro Palace, la ”Cerbul Carpatin”, 
prânzul cu tradiţionalul ciulent cald la 
Comunitatea Evreilor din Braşov, un 
prânz de adio în Poiana Braşov, la Coliba 
Haiducului, au întregit aceste patru zile 
de întâlnire evreiască. În sfârşit, dar nu 
în ultimul rând, spectacolul de adio după 
Havdala, cu concertul grupului vocal 
Yahad al Comunităţii Evreilor din Braşov 
(excelent) şi cuvintele de adio ale princi-
palilor responsabili au încheiat cea de a 
IV-a ediţie a Bereshit , cu angajamentul 
unui nou început în 2012 la Iaşi.

EVA GALAMBOS

Radio „Shalom 
România” 

a împlinit un an
Un tort uriaş cu o lumânare a anunţat 

împlinirea unui an de la lansarea postului 
comunitar de radio Shalom România, 
aparţinând JCC Bucureşti. În faţa unei 
săli arhipline, reprezentând toate gene-
raţiile (majoritari cei de vârsta a treia), a 
fost prezentată scurta istorie a acestui 
post, precum şi realele succese înregis-
trate în această scurtă perioadă. Gazda 
şi moderatorul momentului aniversar a 
fost cunoscutul interpret  de blues A.G. 
Weinberger, care a subliniat că, spre 
deosebire de alte posturi de radio, aici 
există o libertate de exprimare deplină, 
fără constrângeri, unde cuvântul-cheie 
este încrederea.  

Ideea postului aparţine lui Shay Orni, 
dinamicul director al JCC Bucureşti, care, 
într-o scurtă cuvântare, a recunoscut că 
nu s-a aşteptat la entuziasmul cu care 
realizatorii, voluntari de toate vârstele, 
au primit propunerea şi s-au apucat 
de treabă, şi nici la o audienţă atât de 
numeroasă, atât din România cât şi din 
străinătate, cifra anuală fi ind de ordinul a 
peste 1 milion. Conceptul de radio comu-
nitar, a arătat directorul JCC, nu este o 
afacere de rating, ci de conştiinţă. Ideea 
a fost sprijinită atât de Joint România cât 
şi de F.C.E.R. iar la realizarea concretă 
un rol important a fost şi este jucat de Adi 
Gueron, directorul adjunct al JCC, care 
a şi dat numele postului, şi de Ron  Con-
stantinof, responsabil cu partea tehnică, 
dar şi realizator de emisiune. Un ajutor 
esenţial a fost oferit şi de România Inter-
naţional cu care, aşa cum a arătat Marian 
Stere, din partea postului, Radio Shalom 
are un contract de colaborare.

Cu prilejul aniversării, Radio Shalom 
a primit numeroase mesaje, inclusiv de 
la preşedintele F.C.E.R., dr. A.Vainer, 
care i-a felicitat pe toţi cei  care lucrează 
la post. Acest proiect, care are la bază 
voluntariatul, trebuie aplaudat, a spus în 
mesaj preşedintele Federaţiei. La rândul 
său, Israel Sabag, directorul Joint Româ-
nia, a salutat pe cei care s-au implicat în 
această activitate.

Cu acest prilej, directorul JCC a ţinut 
să ofere diplome de excelenţă pentru 
realizatori. Atunci scena s-a umplut de 
zeci de persoane, de toate vârstele, 
titluarii a peste 20  de emisiuni, care se 
desfăşoară în fi ecare zi, de dimineaţa 
până seara. Uitându-mă peste lista lor, 
am văzut multe dedicate muzicii (AG. 
Weinberger, Iancu Ţucărman, Alecs Bru-
cher şi Cristina Iorga), culturale (Adrian 
Cristea, Delia Marc, Mihai Grămescu), 
politice  (Mariana Stoica, dr. Aurel Vainer, 
Erwin Şimşensohn), de istorie (Nathan 
Neta), emisiuni pe teme iudaice, de umor, 
pentru copii şi multe altele. Salutându-i pe 
toţi cei implicaţi în activitatea Radio Sha-
lom, Shay Orni a ţinut să evidenţieze în 
mod special doi realizatori – cei mai 
vârstnici şi cei mai conştiincioşi dintre 
toţi – Eva Ţuţui şi Justin Saler, care în 
emisiunea “Poveşti de viaţă” invită în faţa 
microfonului personalităţi dar şi oameni 
obişnuiţi care evocă momente interesan-
te din viaţa lor.

Un scurt program artistic a încheiat 
momentul festiv.

În încheiere - deşi de obicei se adre-
sează persoanelor - îi urăm postului Ad 
Mea Veesrim, spre bucuria ascultătorilor 
prezenţi şi viitori. (E.G.)
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Fiul rabinului Zvi Gutman, rabinul 
Ephraim Gutman, afl at recent la Bucu-
reşti, cu ocazia aniversării Congresului 
Sionist de la Focşani, din 1881, a povestit 
evenimentele din ianuarie 1941:

„Cei doi fraţi ai mei, împreună cu tatăl 
meu, au fost ridicaţi din casă, bătuţi de 
bandiţi şi duşi în pădurea Jilava, lângă 
Bucureşti. Evreii fuseseră transportaţi în 
dube şi camioane şi, când au ajuns în 
pădurea Jilava, li s-a spus să se culce în 
zăpadă. Era ianuarie, era plin de zăpadă. 
Ei s-au culcat pe jos şi bandiţii au tras în 
ei. Tatăl meu şi cei doi fraţi mai mari ai 
mei erau culcaţi unul lângă celălalt. Fraţii 
mei au fost ucişi de la primele focuri, 
dar o minune s-a întâmplat, şi tata nu a 
simţit nici un glonţ. Bandiţii au plecat mai 
departe. Tatăl meu a rămas toată noap-
tea în zăpadă, iar dimineaţa s-a ridicat şi 
a început să meargă, să vadă unde se 
afl a. S-a întâlnit cu legionarii care mai 
rămăseseră pe acolo şi care s-au mirat să 
vadă că el scăpase. L-au luat cu ei, l-au 
mai ţinut închis câteva ore, timp în care 
au mai fost aduşi încă cinci evrei răniţi în 
prima noapte. Apoi, au fost din nou urcaţi 
şi duşi cu duba în pădure. Toţi şase au 
fost culcaţi în zăpadă şi s-a tras asupra 
lor. Toţi ceilalţi cinci au fost ucişi, dar tata 
nu a fost atins de nici un glonţ. A rămas 
iar toată noaptea în zăpadă, în pădure.

La un moment dat, a venit o bandă 
de legionari să dezbrace cadavrele şi au 
văzut, cu uimire, că tata trăia.

- Da, asta-i situaţia, toţi ai mei au fost 
omorâţi noaptea, eu am rămas în viaţă, 
a spus tatăl meu.

- Te lichidăm noi azi, nici o grijă, i-au 
răspuns legionarii.

Numai că, aşa cum se ştie, atunci 
exista un confl ict între doi fruntaşi politici 
ai vremii, şi anume Ion Antonescu, con-
ducătorul statului, şi adjunctul lui, Horia 
Sima. Legionarii au fugit, fi ind învinşi de 
armată, care era de partea lui Antonescu. 
Aşa s-a făcut că tatăl meu a supravieţuit 
şi a fost găsit de nişte oameni, care l-au 
liniştit, spunându-i că ei nu-i vor face nici 
un rău şi că rebeliunea legionarilor se 
terminase.

Acestea au fost faptele din acele nopţi, 
pe care noi le numim pogromul de la Bu-
cureşti, iar pentru ei se cheamă rebeliu-
nea legionară. Antonescu a preluat toată 
puterea şi a promis că el o să facă ordine 
şi o să înveţe lumea cum trebuie să se 

comporte cu evreii. După şaptesprezece 
ani de la pogrom, după tot ce a păţit şi 
a pătimit, tata şi-a dat sufl etul. Fie să nu 
mai avem niciodată de-a face cu astfel de 
probleme şi astfel de cazuri”.

Povestea zguduitoare a rabinului 
Gutman se referă însă numai la unul din 
punctele din Bucureşti unde evreii au 
fost torturaţi şi ucişi. Un alt loc sinistru 
a fost Abatorul, unde trupuri de evrei au 
fost atârnate în cârligele de care erau de 
obicei agăţate carcasele de vite. Şi lista 
poate continua.

Trebuie însă subliniat că Pogromul 
de la Bucureşti nu a fost un accident, ci 
un produs al unei politici consecvente şi 
deliberate. Iar una dintre cele mai bune 
dovezi o constituie lista manifestărilor 
şi legilor antisemite din România, între 
1940 şi 1944. Spicuim din această listă, 
publicată integral în volumul „Alexandru 
Şafran şi Şoahul neterminat în România”, 
de Carol Iancu (Editura Hasefer, 2010):

1 iulie 1940 – Pogromul de la Dorohoi: 
între 50 şi 200 de victime evrei.

Iulie 1940 – Zeci de evrei asasinaţi în 
trenuri sau aruncaţi din trenuri afl ate în 
mers, în Moldova.

9 august 1940 – „Statutul 
evreilor” este promulgat de 
guvernul Ion Gigurtu.

11 septembrie 1940:
Cultul mozaic este eli-

minat dintre cultele istorice 
protejate şi autorizate (De-
cret-lege nr. 42352, Monito-
rul ofi cial nr. 216).

Nici o sinagogă nu poate 
funcţiona fără autorizaţie 
guvernamentală, autorizaţie 
subordonată prezenţei a cel 
puţin 200 de familii evreieşti 
în zonele rurale şi 400 de 
familii evreieşti în zonele 
urbane (Decret nr. 42354, 
M. O. nr. 216).

Personalul evreiesc este exclus din 
teatrele naţionale şi din teatrele particula-
re (Decret nr. 42181, M. O. nr. 211).

3 octombrie 1940 – Se interzice să se 
închirieze evreilor farmacii şi drogherii. 
(D.L. nr. 3294, M. O. nr. 231).

5 octombrie 1940:
Proprietăţile rurale ale evreilor sunt 

expropriate (D.L. nr. 3347, M. O. nr. 233)
Ministerul Educaţiei Naţionale numeş-

te comisari de românizare (D.L. nr. 3361, 
M. O. nr. 233).

16 octombrie 1940 – Avocaţii evrei 
rămaşi încă în barouri nu pot pleda decât 
în procese între evrei (D.L. nr. 3487, M.O. 
nr. 243).

10 noiembrie 1940 – Autorizaţiile de 
vânzare a produselor monopolizate au 
fost retrase evreilor (D.L. nr. 3758, M. O. 
nr. 264).

13 noiembrie 1940 – Medicii evrei sau 
evrei botezaţi sunt excluşi din Colegiul 
Medicilor şi nu pot trata decât bolnavi 
evrei (D.L. nr. 3789, M. O. nr. 269).

16 noiembrie 1940 – Toate întreprin-
derile civile sau comerciale trebuie să 
concedieze angajaţii evrei (românizarea 
societăţilor – D.L. nr. 3825, M. O. nr. 270).

17 noiembrie 1940 – Pădurile, morile, 
fabricile de alcool, fabricile forestiere 
aparţinând evreilor sunt confiscate (a 
doua lege a exproprierii rurale – Decretul 
nr. 3810, M. O. nr. 271).

4 decembrie 1940 – Vapoarele şi 
şlepurile aparţinând atât evreilor cât şi 
societăţilor evreieşti sunt confi scate în 
profi tul statului (D.L. nr. 2968, M. O. 286).

5 decembrie 1940 – Noul statut militar 
al evreilor: excluşi de la serviciu militar, 
obligaţi să plătească taxe militare şi 
constrânşi să presteze munci în folosul 
obştesc (D.L. nr. 3984, M. O. nr. 287).

15 ianuarie 1941 – Recensământ par-
ticular impus evreilor sub supravegherea 
Mişcării legionare, în cadrul recensămân-
tului general (D.L. nr. 67, M. O. nr. 12).

21-23 ianuarie 1941 – Pogromul de 
la Bucureşti: 120 de evrei ucişi, sinagogi 
profanate şi incendiate, sute de magazine 
şi locuinţe evreieşti jefuite şi devastate. 

28 martie 1941 – Legea prin care se 
confi scă, în profi tul statului, imobile urba-
ne deţinute de evrei.

5 mai 1941 – Legea care instituie 
Centrul Naţional de Românizare, pe lângă 
Ministerul Economiei Naţionale.

29 iunie – 6 iulie 1941 – Pogromul de 

la Iaşi: evrei ucişi în curtea 
prefecturii de poliţie, pe 
străzile oraşului sau dece-
daţi prin asfi xiere în două 
„trenuri ale morţii”. Numă-
rul victimelor: aproximativ 
12.000.

Iulie 1941 – Trupele 
române şi germane ma-
sacrează câteva zeci de 
mii de evrei în teritoriile 
recucerite din Basarabia şi 
Bucovina.

17 iulie 1941 – Aproxi-
mativ 10.000 de evrei sunt 
ucişi la Chişinău.

5 august 1941 – Guver-
nul decretează purtarea stelei galbene

30 august 1941 – Ion Antonescu dă 
ordin ca toţi supravieţuitorii evrei din 
Basarabia şi Bucovina să fi e „evacuaţi” 
în Transnistria.

16 septembrie 1941 – Deportări în 
condiţii inumane ale evreilor din Basara-
bia şi Bucovina de Nord.

9 octombrie 1941:
Încep deportările evreilor din Bucovina 

de sud în Transnistria.
23-26 octombrie 1941 – Între 25.000 şi 

40.000 de evrei din Odessa (printre care 
mulţi refugiaţi din Basarabia) sunt asasi-
naţi, ca represalii din cauza exploziei unei 
clădiri a comandamentului militar român 
(61 de persoane ucise).

7 noiembrie 1941 – Primul convoi de 
evrei din oraşul şi regiunea Dorohoi, de-
portaţi în Transnistria în vagoane de vite.

17 decembrie 1941 – Desfi inţarea Fe-
deraţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti.

21 decembrie 1941 – În Transnistria, 
în ghetoul din Bogdanovca, aproximativ 
48.000 de evrei basarabeni sunt ma-
sacraţi la ordinul lui Modest Isopescu, 
prefectul departamentului Golta.

30 ianuarie 1942 – Crearea Centralei 
Evreilor din România (C.E.R.) care înlo-
cuieşte F.U.C.E.

24 februarie 1942 – Vaporul Struma, 
cu 769 de emigranţi evrei plecaţi din 
România spre Palestina, este torpilat în 
Marea Neagră, nu departe de Istambul; 
un singur supravieţuitor.

Martie 1942 – Alexandru Şafran este 
declarat ostatic, la fel ca şi Wilhelm Filder-
man şi alţi 118 notabili evrei din Bucureşti.

11 iulie 1942 – Marele Stat Major 
ordonă măsuri pentru deportarea în 
Transnistria a evreilor refractari la „munca 
obligatorie”.

24 iulie 1942 – Ministerul de Interior 
ordonă deportarea în Transnistria şi inter-
narea în lagărul de la Vapniarca a tuturor 
evreilor suspectaţi de comunism.

8 august 1942 – „România va fi  cură-
ţată de evrei”, articol apărut în Bukarester 
Tageblatt, organul de presă al ambasadei 
Germaniei la Bucureşti.

22 septembrie 1942:
Deportarea în Transnistria a mai mul-

tor sute de evrei arestaţi la Bucureşti şi 
în diverse alte localităţi.

11 mai 1943 – Ion Antonescu impune 
evreilor o taxă de 4 miliarde de lei.

26 mai 1943 – Filderman este deportat 
în Transnistria (el va reveni la începutul 
lui august), pentru că scrisese într-un 
memoriu că evreii sunt în incapacitatea 
de a plăti cele 4 miliarde.

15 mai – 27 iunie 1944 – 131.641 
de evrei din Transilvania de nord sunt 
deportaţi de către autorităţile maghiare 
în lagărele de exterminare din Polonia.

5 august 1944 - Vaporul Mefkure, ple-
cat din Constanţa spre Palestina cu emi-
granţi evrei, este scufundat: 301 victime.

16-17 august 1944 – Pogromul de la 
Sărmaş, din Transilvania: 127 de evrei 
sunt impuşcaţi de trupele maghiare care 
au ocupat provizoriu această localitate.

Vom reveni în numărul următor cu 
re la tarea manifestărilor organizate de 
F.C.E.R. pentru comemorarea Pogromu-
lui de la Bucureşti.

ALEXANDRU MARINESCU

P O G R O M U L  D E  L A  B U C U R E Ş T I
n u  a  f o s t  n i c i  î n t â m p l ă t o r,  n i c i  u n  c a z  i z o l a t

Pogromul care a avut loc la Bucureşti, 
între 21 şi 23 ianuarie 1941, a fost cea 
mai violentă manifestare antisemită din 
Muntenia. Raportul Comisiei Internaţio-
nale pentru Studierea Holocaustului din 
România afi rmă că pogromul „nu a fost 
un eveniment izolat, rupt de atmosfera 
opresivă şi de persecuţiile tipice din statul 
naţional-legionar, ci punctul culminant al 
evoluţiilor evenimentelor”. 

În timpul pogromului au fost arestaţi 
câteva mii de evrei, bărbaţi şi femei, între 
15 şi 85 de ani, care au fost adunaţi la 
centre în care au fost anchetaţi, maltrataţi 
şi torturaţi. Numărul celor ucişi s-a ridicat 
la 120-140 de victime. Sinagogile au fost 
devastate grav, iar unele, vechi de seco-

le, au fost incendiate şi au ars complet.
Printre evreii asasinaţi în pădurea 

Jilava au fost farmacistul Alexandru 
Solomon, vicepreşedinte al comunităţii 
evreieşti din Bucureşti, Ioshua Cuperştic, 
cantorul Templului Coral din Bucureşti, şi 
Iacov şi Iosef, fi ii rabinului Zvi Gutman.

Au fost devastate grav 1274 prăvălii, 
ateliere şi apartamente evreieşti din 
Bucureşti.

După ce a înfrânt rebeliunea, armata 
a adunat 200 de camioane cu toate 
obiectele jefuite de legionari de la evrei, 
în afară de bani şi bijuterii.

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România a evaluat pagubele la suma de 
383 milioane lei.

O  i n i ţ i a t i v ă  d e  s u c c e s
Între 1-4 decembrie 2011 s-a desfăşu-

rat la C.I.R. Cristian modulul 1 al cursului 
de instruire în practica religioasă, organi-
zat de Cancelaria Rabinică. Cursul a fost 
condus de Rabinii Schaffer, Ehrenfeld şi 
Tobias, de Prim Cantorul Iosif Adler, şeful 
Cancelariei Rabinice, Edy Kupferberg şi 
preşedintele C.E.B. Erwin Şimşensohn.

Au participat ofi cianţi de cult din Bo-
toşani, Bacău, Cluj şi Arad, Braşov, tineri 
studioşi, în curs de devenire ofi cianţi de 
cult.

Din capul locului, vrem să menţionăm 
că a fost o organizare exemplară, atât din 
punctul de vedere al iniţiatorilor acestei 
activităţi, cât şi din punctul de vedere al 

gazdelor, administrator -Traian Dobrescu.
Cuvântul de bun venit a fost adresat 

de Edy Kupferberg şi Rabinul Abraham 
Ehrenfeld. 

Vineri dimineaţă, 2 decembrie 2011, 
Rabinii Schaffer şi Tobias ne-au explicat 
ce înseamnă Talitul, Tfi linii şi Mezuza, cu 
aplicaţiile practice de folosire a acestora. 

Am participat la un program de melodii 
de Şabat de vis, greu de descris în cu-
vinte, parcă a avut loc o competiţie între 
participanţii din diferite zone în interpre-
tarea acestora.

Cursul s-a încheiat în regretele partici-
panţilor că a trecut timpul atât de repede 
şi cu nerăbdarea de a menţine legătura 

şi de a participa la următoarele module.
HAINRICH BRIF 

Ofi ciant de Cult al C.E. Bacău
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Andrei Oişteanu, distins cu premiul “ ALEXANDRU D. XENOPOL” al Academiei Române
Profesorul universitar dr. Andrei 

Oişteanu a fost distins, la 15 decembrie 
2011, cu premiul “Alexandru D.Xenopol” 
al Academiei Române pe 2009, pentru 
cartea “Inventing the Jew. Antisemitic 
stereotypes in Romanian and other Cen-
tral-East European Cultures”. Volumul 
reprezintă varianta îmbogăţită, în limba 
engleză, a lucrării sale “Imaginea evreului 
în cultura română”, apărută în 2001. Ea 
este un exemplu elocvent al imagologiei, 
o noţiune folosită mai întâi în psihologie 
care mai târziu, conform unor defi niţii, a 
fost extrapolată la mentalităţile şi repre-
zentările colective, în domeniul psihologi-
ei popoarelor. Astăzi, ima go logia devine 
un compartiment al litera turii generale şi 
comparate şi se con fun dă de cele mai 
multe ori cu ana li za imaginii străinului 
refl ectată în relatări de călătorie sau alte 
forme de întâlnire cu el. Studiul lui Andrei 
Oişteanu a fost apreciat atât în ţară cât 
şi în străinătate, dovadă traducerea sa 
în numeroase limbi (maghiară, engleză, 
germană şi, în perspectivă, în italiană şi 
franceză). Oameni de cultură - Moshe 
Idel, Andrei Codrescu, Norman Manea şi 
alţii - au apreciat valoarea excepţională a 
acestei lucrări.

Stereotipiile evoluează
“Inventing the Jew”, se arată în pre-

zentarea variantei engleze, premiate, 
“este o istorie a stereotipiei despre ‘ce-
lălalt’. Ea începe cu imaginea evreului în 
legendele, povestirile, baladele, colindele, 
anecdotele, superstiţiile şi reprezentările 
iconografi ce româneşti şi ale altor popoa-
re din Europa centrală şi de est şi ajunge 
la prezentarea acestuia în diferitele do-
menii ale literaturii culte, descriindu-se 
drumul de la “antisemitismul folcloric“ la 
“antisemitismul intelectual“. Cu prilejul 
lansării ediţiei germane, la Târgul de la 

Frankfurt din toamna lui 2011 unde a fost 
invitat, Andrei Oişteanu, în cadrul unui in-
terviu acordat postului “Deutsche Welle”, 
a explicat esenţa fenomenului stereotipiei. 
Acesta, a arătat el, dă naştere la preju-
decăţi care se înrădăcinează în mentalul 
colectiv al unui popor şi care este foarte 
difi cil de eliminat. Stereotipiile nu reprezin-
tă apanajul vreunui popor. Toate etniile şi 
confesiunile au inventarul lor de stereoti-
pii, a subliniat Oişteanu, arătând că la fel 
se întâmplă şi cu stereotipiile referitoare 
la evrei. Aceste imagini evoluează o dată 
cu schimbările condiţiilor în care trăiesc 
popoarele. Astfel, în epoca modernă au 
apărut unele clişee noi, care nu existau în 
urmă cu unu-două secole. “De pildă, azi 
este foarte puternic stereotipul ‘conspira-
ţiei iudeo-masonice’, al ‘guvernului mon-
dial’, al ‘fi nanţei mondiale’. Sunt tot soiul 
de formule codifi cate, în spatele cărora 
s-ar afl a aceiaşi evrei cu nasul coroiat, 
dar sunt clişee mai efi ciente, mai răspân-
dite şi îi plasează mereu pe evrei într-o 
postură negativă şi umbroasă. Aşa-zisul 
‘guvern mondial evreiesc’ declanşează, 
chipurile, revoluţii în ţările din lumea a 
treia, schimbă guverne, provoacă acte 
teroriste de genul celui din 11 septembrie 
2001, creşte preţul petrolului şi al aurului, 
produce criza economică etc. Oamenii 
simpli au nevoie de imagini simplifi cate 
ale lumii în care trăiesc”, afi rmă autorul, 
atrăgând atenţia asupra pericolelor unor 
astfel de abordări.

Holocaustul a fost precedat 
de secole de demonizare 

a evreului
Există şi stereotipii pozitive, inclusiv 

în privinţa evreilor, dar, spune Andrei 
Oişteanu, ele basculează adesea în cele 
negative. De pildă, „evreul e inteligent, dar 

cu atât mai periculos, pentru că îşi folo-
seşte inteligenţa pentru a frauda“; „evreul 
e credincios, dar habotnic“; „evreii sunt 
solidari, dar creează conspiraţii mondiale“ 
ş.a.m.d. “Ceea ce voiam să adaug, arată 
el, este că de fapt gândirea stereotipă 
poate deveni un lucru extrem de grav. 
Individul dispare în magma unei colec-
tivităţi abstracte, redusă la câteva clişee 
simplifi catoare. Spiritul critic e înlocuit de 
spiritul gregar. Prin ideologizare naţiona-

listă şi manipulare propagandistă, situaţia 
poate uşor bascula într-un fenomen social 
de ‘se sparie gândul’. Ştim ce s-a întâm-
plat în timpul celui de-al Treilea Reich. Ei 
bine, Holocaustul a fost precedat de multe 
decenii, de fapt secole, de demonizare 
a evreului şi de reducere a acestuia la o 
fantoşă lugubră. Este ceea ce am numit 
‘evreul imaginar’”. Andrei Oişteanu arată 
că fenomenul în sine nu este caracteristic 
numai când se fac aprecieri la adresa 
evreilor, acelaşi lucru se întâmplă în cazul 
islamofobiei, ţiganofobiei etc., cum au 
fost pogromurile sau linşajele împotriva 
romilor care se produc în zilele noastre 
în Bulgaria, România, Italia etc. “Dar la 
fel funcţionează acest mecanism mental 
în spaţiul islamic în cazul israelofobiei şi 
americanofobiei (‘Marele Satan’).Imagi-
nea devine mai puternică decât realitatea 
şi este definitorie pentru mentalitatea 
şi cultura noastră. Aparent paradoxal, 
eu nu am scris o carte despre evrei, ci 
despre modul în care ei sunt imaginaţi 
de români (de est-central europeni, în 
general).” Autorul subliniază necesitatea 
de a elimina acest mod de gândire care 
produce efecte nefaste. “Parafrazând-o 
pe Hannah Arendt, afi rmă Oişteanu, să 
nu lăsăm răul să se banalizeze. Nouă ni 
se pare că istoria este irepetabilă, că am 
învăţat din greşeli şi că astfel Holocaustul 
este ceva de domeniul trecutului. Ei bine, 
nu este! Oroarea Holocaustului – observa 
istoricul Yehuda Bauer, citat de M. Shafi r 
– nu constă în faptul că el ar fi  deviat de 
la normele umane. Oroarea este că nu a 
deviat. Un fenomen similar se poate în-
tâmpla din nou. Altora, nu neapărat evrei, 
ucişi de alţii, nu neapărat de nemţi. Spu-
neam cu un alt prilej că diavolul este prea 
inteligent ca să apară în aceleaşi forme”.

EVA GALAMBOS

162 de ani de 
la naşterea lui 

Mihai Eminescu
Într-un registru al membrilor Junimii 

Eminescu însuşi şi-a trecut data naş-
terii ca fi ind 20 decembrie 1849, iar în 
documentele gimnaziului din Cernăuţi 
unde a studiat Eminescu este trecută 
data de 14 decembrie 1849. Totuşi, 
Titu Maiorescu, în lucrarea “Eminescu 
şi poeziile lui“ (1889) citează cercetările 
în acest sens ale lui N. D. Giurescu şi 
preia concluzia acestuia privind data 
şi locul naşterii lui Mihai Eminescu: 15 
ianuarie 1850, în Botoşani.

În fi ecare an, data naşterii marelui 
poet este considerată o sărbătoare a 
culturii române. Desigur, opera sa se 
înscrie cu cinste şi în patrimoniul cul-
turii universale, singura difi cultate fi ind 
aria de răspândire a limbii române, mai 
restrânsă, ca şi lipsa unor traduceri 
complete din creaţia sa. Dar se cunosc 
destule traduceri în franceză, germană, 
italiană, spaniolă, rusă, ca şi în ebraică, 
idiş. Eminescu a fost în relaţii de prie-
tenie, colaborare cu Moses Gaster, cu 
Tiktin, cu alţi oameni de cultură, evrei. 
În postumitate, a avut numeroşi exegeţi 
de primă importanţă: Titu Maiorescu, 
G. Călinescu, Tudor Vianu, mulţi alţii. 
Fiecare scriitor de limbă română se re-
găseşte, cel puţin la începutul carierei, 
în scrierile marelui înaintaş.

BORIS MARIANLa mulţi ani, Doina Meiseles!
Pe Doina Meiseles o cunoaşte aproa-

pe toată lumea evreiască din România. 
Dacă nu personal, deşi suntem mulţi care 
ne bucurăm de prietenia ei, prin scris, prin 
revista “Jurnalul Săptămânii”,  pe care o 
editează cu destul de multe difi cultăţi.  În 
clipele grele ale istoriei presei de limbă 
română din Israel,  Doina Meiseles şi-a 
asumat responsabilitatea de a o ţine în 
viaţă. Publicaţia oferă şi cititorilor din 
România  informaţii bogate despre Israel, 
de care nu dispun altfel, ţinând cont de 
sărăcia de ştiri despre acest subiect din 

media române. Doina Meiseles este apro-
piată de comunitatea noastră, participă 
la numeroase evenimente şi caută să 
refl ecte în “Jurnalul Săptămânii” şi viaţa 
evreilor din România. 

Cu prilejul zilei de naştere, îi urăm cu 
toţii Ad Mea Veesrim!, sănătate şi putere 
de muncă, pentru domnia-sa şi familie, 
ca să ne bucurăm şi în continuare de 
prezenţa ei şi a publicaţiei realizate 
cu  mult  profesionalism. La mulţi ani, 
Doina!

R.E.

Premiile Haim şi Sara Ianculovici
Pentru anul 2011, au primit Premiul Ianculovici - dr. Irina Cajal, consilier la Ministerul 

Culturii şi Patrimoniului Naţional din România, regizorul Andrei Călăraşu, cunoscut 
de iubitorii de fi lm românesc din anii 50-60, scriitorul Alexandru Anca, autor a două 
cărţi de memorii despre perioada de acomodare în Israel a unui ardelean căsătorit 
cu o evreică şi care şi-a găsit o nouă patrie în Israel.

La ceremonia de la Haifa (Israel) a participat şi preşedintele C.E.B., Erwin 
Şimşensohn, care a dăruit un Sidur, cu o vechime de un secol, profesorului dr. Izu 
Eibschnitz, preşedintele Fundaţiei culturale “Haim şi Sara Ianculovici”, precum şi 
albumul „Sinagoga în România”.

D o u ă  l u c r ă r i  v a l o r o a s e  d e s p r e 
e v r e i i  d i n  E u r o p a  c e n t r a l ă

În toamna lui 2010 la Oradea s-a 
desfăşurat o impresionantă conferinţă 
internaţională, dedicată  situaţiei evreilor 
din Europa centrală şi de est în perioada 
celui de-al doilea război mondial, o mare 
parte dintre comunicări referindu-se 
la soarta evreilor din Transilvania. La 
conferinţă au participat istorici români , 
specializaţi în problematica zonei, precum 
şi în cea a evreilor, personalităţi ale do-
meniului venite de la universităţi şi centre 
de cercetare din Oradea, Cluj- Napoca, 
Bucureşti dar şi din străinătate – Franţa, 
Ungaria,Polonia. Desfăşurată la Uni-
versitatea din Oradea unde este în curs 
de organizare un Centru de iudaistică, 
manifestarea a fost salutată de prof. univ. 
Cornel Antal, rectorul Universităţii orăde-
ne, şi de prof.univ. dr. Antonio Faur, direc-
torul Departamentului de Istorie, de prof.
univ.dr. Ioan Bolovan, director adjunct al 
Centrului de Studii Transilvania, prof.univ. 
Ladislau Gyémánt, directorul Institutului 
de Iudaistică şi Istorie Evreiască, ambii 
din Cluj-Napoca, de prof.univ. Carol Iancu 
de la Universitatea „Paul Valéry” din Mont-
pellier-Franţa. Au onorat cu prezenţa şi au 
salutat evenimentul E.S. Dan Ben-Eliezer, 
ambasadorul Statului Israel, dr. Aurel 

Vainer, deputat, pre-
şedintele F.C.E.R., Ilie 
Bolojan, primarul mu-
nicipiului Oradea, ing.
Felix Koppelmann, pre-
şedintele Comunităţii 
Evreilor din Oradea.

Universitatea din 
Oradea a editat, în 2011, 
volumul “Situaţia evrei-
lor din Europacentrală 
la sfârşitul celui de-al 
doilea război mondial” 
, care cuprinde toate 
lucrările prezentate  în 
cele două secţiuni ale 
conferinţei – una care 
s-a ocupat de evreii din 
Transilvania, cu accen-
tul pe cei din Oradea, 
şi o a doua care a avut o tematică mai 
largă, referindu-se la soarta evreilor din 
România pe ansamblu, din Ungaria, 
Polonia şi Austria, perioadele analizate 
extinzându-se dincolo de cel de-al doilea 
război mondial, plasate în interbelic sau 
după război. Prin bogăţia de tematică 
şi informaţii, prin analizele detaliate ale 
diferitelor aspecte legate de soarta evre-

ilor din această parte a 
Europei, volumul repre-
zintă o valoroasă bază 
documentară pentru cei 
care vor să cerceteze şi 
să îmbogăţească acest 
capitol special al istoriei 
unei minorităţi, care a 
oferit atât de mult ţărilor 
în care a trăit, fi ind „re-
compensată cu” exter-
minarea aproape totală.

Câteva dintre lucră-
rile conferinţei au fost 
preluate şi în  suplimen-
tul publicaţiei Transyl-
vanian Review, vol XX, 
nr.1, 2011, aparţinând 
Academiei Române. 
De altfel, acest număr 

este dedicat în întregime problematicii 
evreilor români, fiind intitulat ”Local 
and Universal in the Romanian Jewish 
Society and Culture (19th-20th Centu-
ries)”. Revista are trei secţiuni dedicate 
istoriei evreilor  din România, situaţiei 
evreilor la sfârşitul celui de-al doilea 
război mondial (aşa cum am menţionat, 
teme prezentate la Oradea) şi o secţiune 
de artă, cultură, educaţie şi religie, cu cele 
mai variate subiecte. (E.G.)
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ŞTIINŢA
ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA
ŞI VIAŢA

Un mare profesor de la Universitatea din Ohio

“ M a t e m a t i c a  e  p u r ă ,  î n  e a  n u  s e  p o a t e  t r i ş a ”

proiectul la care lucraţi atunci...
– Eu sunt matematician. Proiectele 

de matematică nu au nimic secret în 
ele, pentru că matematica este o ştiinţă 
universală. Este, dacă vreţi, forma cea 
mai sublimată a gândirii pure. Eu lucram 
la o temă în care cei mai buni specialişti 
ai lumii în matematică se întâmpla să 
fi e profesori acolo (la Institutul de Studii 
Avansate) de la Princeton. În afară de 
asta, am avut şansa să întâlnesc şi pe 
unul dintre cei mai mari matematicieni 
contemporani, Alain Cohn, care era, ca 
şi mine, profesor vizitator (visiting pro-
fessor) şi cu care începusem de altfel şi 
o colaborare. Pentru mine era esenţial 
să pot fi  în legătură cu toţi aceşti oameni 
extraordinari acolo...

– În sine, un loc extraordinar...
– În sine un loc extraordinar, pentru 

că are numai un grup foarte select de 
profesori permanenţi – în matematică 
sunt cam 6–7 – şi în fi ecare an aduce 
profesori vizitatori, de asemenea foarte 
bine selectaţi, care să lucreze în probleme 
de care profesorii de acolo sunt interesaţi. 
Deci aveam acces la tot ce-mi trebuia. 

La institut, nu toată lumea ştia drama 
interioară prin care treceam, dar cei cu 
care aveam legături mai strânse au afl at 
şi au încercat să ajute. Adică, s-au scris 
scrisori către guvernul român, semnate 
de matematicieni distinşi nu numai din 
Statele Unite, dar şi din Franţa. Cred că 
de-aici au fost peste 100 de matemati-
cieni...Unul dintre colegii mei din Franţa 
a strâns semnături de la alţi colegi, de la 
cei care mă cunoşteau personal sau care-
mi cunoşteau lucrările....Am fost ajutat 
imens, moral vorbesc – deşi nu cred că 
a contat prea mult. Singurul lucru care, 
într-adevăr, a contat mult a fost intervenţia 
din partea Senatului american, aşadar 
intervenţia factorului politic....

– Dar nu v-a ajutat faptul că Zoe 
Ceauşescu era directorul INCREST-ului?

– Nu. Faptul că Zoe Ceauşescu era 
directoarea secţiei de la institut în care 
lucram m-a ajutat să obţin aprobarea 
pentru a putea benefi cia de invitaţia de 
la Institutul de Studii Avansate de la Prin-
ceton dar după aceea...bineînţeles că nu, 
ar fi  fost prea mult să cer să fi e ajutată şi 
soţia mea să plece...

 - Cât de uşor se pleca în perioada 
aceea de la institut? De la institutul pe 
care-l conducea Zoe Ceauşescu?

– În perioada în care Zoe a fost direc-
tor la secţia de matematică a INCREST, 
s-a plecat mai uşor. Faptul acesta în sine 
facilita aprobarea plecărilor. (...) Dar n-a 
fost decât o fereastră, cam de trei ani. 
Înainte se pleca foarte greu, aprobările 
se obţineau foarte, foarte greu. 

 - Dar ea, ea cum era? Cum se făcea 
matematică atunci, la institut, pe vremea 
când era director?

– Cercetarea în matematică nu se face 
sub îndrumarea cuiva. Zoe avea un rol 
administrativ, pe lângă faptul că era şi ea 
cercetătoare în matematică. 

– Era bună?
– În domeniul ei, era o specialistă 

bună, aşa înţeleg de la cei care lucrau 
în grupul ei. Eu nu lucram în domeniul 
ei. Erau câteva grupuri de cercetare, ea 
făcea parte dintr-un grup care se ocupa cu 
aşa-numita teorie a operatorilor. Şi înţeleg 
de la colegii care lucrau în acel grup că 
era o bună specialistă. Nu era aceeaşi 
situaţie ca cea în care era mama ei. 

– Să revenim la Statele Unite. Aşadar, 
v-aţi angajat la universitate...

– Mai este ceva care nu ştiu cât este 
de cunoscut – nivelul cadrelor didactice 
de la universităţile de vârf este relativ 
uniform la primele 50 de universităţi, nu 
numai pentru primele 10, pentru că prime-
le 10 universităţi nu pot să absoarbă toate 
aceste cadre didactice bune, cu înaltă 
califi care, şi-atunci se redistribuie. Ohio 
State este în primele 30 de universităţi 
din America. Nu în primele 10, ci în pri-
mele 25 sau 30, dar pentru mine asta nu 
are o importanţă aşa de mare încât să 
mă determine să mă mut în altă parte, 
într-un oraş în care viaţa zilnică ar fi  mai 
stresantă.

– Matematica este un domeniu di-
namic? Cum se măsoară dinamismul în 
matematică?

– Matematica este un domeniu foarte 
dinamic, dar dinamismul în matematică nu 
se măsoară ca în alte domenii. De exem-
plu, progresele făcute în electronica fi nă, 
în informatică... Pe vremea când eram 
eu student, ne duceam la aşa-numitul 
laborator de calcul unde erau nişte 
“monştri” plini de fi re. Astăzi, un laptop 
poate face calcule de zeci de mii de ori 
mai complexe decât se făceau pe-atunci. 
Se pare că progresul în miniaturizare a 
fost exponenţial. În matematică, nu avem 
o măsurătoare la fel de precisă. Dar ca să 
vă daţi seama de progresul şi de gradul 
de dezvoltare, pot să vă spun că, dintre 
problemele ardente şi cele mai vechi şi 
difi cile ale matematicii, una singură a 
rămas nerezolvată. Celelalte, teorema lui 
Fermat (veche de 400 de ani), conjectura 
lui Poincaré (veche de 100 de ani), altele 
vechi de sute de ani, au fost rezolvate. În 
ultimii 60-70 de ani, matematica a început 
să se dezvolte la un ritm nemaiîntâlnit, 
poate şi datorită faptului că numărul de 
matematicieni a crescut foarte mult. (…) 
Iar aceste probleme s-au rezolvat pentru 
că matematica s-a dezvoltat foarte mult, 
printr-o combinaţie de metode care vin 

Pagină realizată de ANDREI BANC

Centrală solară 
pentru Spania

Expertiza tehnologică israeliană în 
domeniul exploatării energiei solare se 
exportă de mai mulţi ani,inclusiv în SUA.
Recent a fost încheiat un contract pentru 
construirea unei centrale solare în Spa-
nia, la Almeira, bazată pe concentrarea 
radiaţiei soarelui pentru obţinerea unei 
temperaturi ridicate a gazului ce acţio-
nează o turbină generatoare de curent 
electric, cu puterea de 100 Kw/h. Pro-
totipul ei a fost pus în funcţiune în 2009 
într-un kibuţ, la Samara. Ca subprodus se 
obţin 170 Kw de energie termică, utilizată 
la desalinizarea apei de mare. Cei 100 
Kw/h asigură necesarul a 80 de locuinţe. 
52 de heliostate (oglinzi) urmăresc auto-
mat  deplasarea soarelui şi concentrează 
radiaţia astrului pe un rezervor cu gaz 
afl at pe un turn de 35 m, unde gazul e 
încălzit la 1000 grade C.

A N I V E R S Ă R I 
– ianuarie 2012 –

• MAURICIU ANTSCHEL (Centrul de Ajutor 
Medical) s-a născut la 1 ianuarie 1958

• IOSIF HERŞCOVICI (Centrul pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar) s-a 

născut la 4 ianuarie 1927                                

• VICTOR EMANUEL BARBAROŞIE, operator 
calculator, s-a născut la 8 ianuarie 1975               

• AUREL VAINER, preşedinte al Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România, deputat, 

s-a născut la 10 ianuarie 1932 

• LUCIAN LUPU, referent la Biblioteca „Dr. Al. 
Şafran”, s-a născut la 12 ianuarie 1956                                     

• MIRCEA COGAN, referent la Centrul pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, s-a 

născut la 15 ianuarie 1929                                   

• GOLDA MOSCOVICI, fost referent la Centrul 
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, 

s-a născut la 20 ianuarie 1933                               

• BERTA  WEXLER, secretară la Cancelaria 
Rabinică, s-a născut la 22 ianuarie 1935                                 

• JEAN BERCU, şef birou administrativ, s-a  
născut la 22 ianuarie 1938                                      

• ALBERT KUPFERBERG, secretar general al 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti, s-a născut 

la 24 ianuarie 1939                             

• GUSTAV LAZAROVICI (Centrul pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar) s-a 

născut la 29 ianuarie 1935                            

• EMIL  ROSNER (Centrul pentru Administrarea 
Patrimoniului Imobiliar) s-a născut la 30 

ianuarie 1956                                   

• ANDREEA VARODIN (Protocol) s-a născut la 
19 ianuarie 1986                             

• GULYAS ATTILA, director al Departamentului 
pentru Asistenţă Socială şi Medicală, s-a 

născut la 21 ianuarie 1979    
Sursa: Serviciul de protocol al F.C.E.R.

Henri Moscovici este doctor în mate-
matici, profesor la Ohio State University 
din Columbus. “Este un oraş tipic ameri-
can din Midwest, cu vreo două milioane 
de locuitori în zona metropolitană, în care 
e convenabil de trăit”, după cum spune 
profesorul Moscovici. 

“Este cel mai mare campus din State-
le Unite, are circa 56 000 de studenţi şi 
trepidează de energie şi de viaţă şi asta 
te-ajută să-ţi încarci bateriile în fi ecare zi”.

A plecat în Statele Unite în 1978, pe 
vremea când lucra întrr-un proiect de 
cercetare la Institutul de Studii Avansate 
de la Princeton. 

– Aşadar, cum aţi decis să rămâneţi?
– Am decis să rămân în Statele Unite 

în timpul unei vizite, care trebuia să fi e de 
doi ani, la Institutul de Studii Avansate din 
Princeton. Dar, reîntorcându-mă acasă 
după primul an, mi s-a dat o viză de reîn-
toarcere de numai două sau trei luni, cu 
promisiunea că viza va fi  reînnoită. Ceea 
ce nu s-a întâmplat. Între timp, eram 
angajat deja în proiectul de cercetare 
despre care vă spuneam, la Princeton, 
lucrând în cadrul unui contract care era 
şi plătit de institut. Aşadar, nu ma puteam 
întoarce în mijlocul contractului...Contrac-
tul era, cum spuneam, pe doi ani, 1978 
– 1980, iar ceea ce vă spun acum s-a 
întâmplat la sfârşitul anului 1979, când nu 
mi s-a dat prelungirea de viză. Şi-atunci 
am decis că voi rămâne, în ciuda faptului 
că nu aveam viză. Am cerut ambasadei 
să mi-o extindă, trebuia să vină acolo 
unde lucram, la INCREST. Soţia şi fetiţa 
mea erau în România, bineînţeles. Am 
avut o discuţie telefonică cu ambasada, 
am făcut cererea, răspunsul a fost negativ 
şi, din cauza aceasta, a trebuit să utilizez 
nişte presiuni diplomatice ca să se dea 
voie familiei să se reunească. 

Prin relaţii colegiale cu matematicieni 
din Statele Unite – aveam un coleg şi 
un prieten foarte bun din România care 
era deja la Ohio, Dan Burghelea, dar cel 
mai important era faptul că preşedintele 
universităţii era în bune relaţii cu senato-
rul John Glenn, fostul astronaut, care era 
şi preşedintele Comisiei Senatului pentru 
comerţ. Poate vă mai amintiţi, exista 
aşa-numita “clauză a naţiunii celei mai 
favorizate”, care se reînnoia pentru ţările 
din Est la fi ecare doi ani. Şi mi s-a promis 
că, dacă devin profesor la Ohio State 
University, situaţia familiei mele va fi  pe o 
listă prioritară a familiilor afl ate în situaţia 
mea. Şi aşa s-a şi întâmplat. M-am dus, 
în 1980, la Ohio State University şi cred 
că la sfârşitul anului 1981 soţia mea a 
primit aprobare şi, în luna mai 1981, au 
ajuns în Statele Unite.

– Spuneţi-mi două cuvinte despre 

Unul dintre inventatorii care a schimbat faţa lumii:

J a c o b  G o l d m a n
Ne mândrim cu procentul neobişnuit 

de mare, al evreilor laureaţi ai Premiului 
Nobel. Dar sunt şi inventatori care au 
schimbat faţa lumii însă numele lor e 
puţin cunoscut fi indcă pentru invenţiile 
tehnologice nu se acordă premii şi re-
fl ectorul massmedia nu îi scoate în prim 
plan. Premiile disting numai cercetările 
fundamentale. Gândiţi-vă însă ce ar fi  ci-
vilizaţia noastră fără calculatorul personal 
ce se afl ă în mai toate casele şi birourile. 
El este invenţia lui Jacob Goldman… de 
la Xerox. Firma aceasta renumită pentru 
maşinile de copiat are un celebru centru 
de cercetări la Palo Alto, fondat şi apoi 
condus timp de decenii de Jacob Gold-

man, unde printre altele a fost inventat 
computerul personal. Din păcate pentru 
ea, marea corporaţie americană nu a ştiut 
să dezvolte comercial această inovare şi 
a pierdut piaţa uriaşă, de miliarde de cal-
culatoare, dominată azi de câteva fi rme 
mari din Japonia şi Statele Unite.

Jacob Goldman a fost adus de la 
Ford, unde era director ştiinţifi c, la Xerox 
de John Bardeen, laureatul Nobel pentru 
Fizică. Tot Bardeen i-a sprijinit ideea înfi -
inţării Laboratorului de la Palo Alto,căruia i 
se opuneau mai toţi directorii de la Xerox, 
fi rmă care nu avea afaceri pe Coasta 
de Vest. Dar acolo, sub conducerea lui 
Goldman, au fost create reţeaua Ethernet, 

reţelele interne de informatică, tiparul cu 
laser şi interfaţa grafi că pentru utilizatorii 
computerelor. Tot atâtea idei geniale dez-
voltate apoi de alte fi rme!

Jacob (Jack) Goldman a fost fi ul unor 
imigranţi din Rusia. S-a născut în Broo-
klyn, în 1921. Înainte de a face studii de 
fi zică, în care a obţinut doctoratul,Jacob 
a absolvit ieşiva din New York. La Ford, 
fi rmă cunoscută la vremea respectivă 
pentru antisemitismul ei, Goldman a 
devenit unul din primii evrei în post de 
conducere. În decembrie 2011, Jacob 
Goldman a murit la vârsta de 90 de ani, 
lăsând în urmă soţia, trei copii, opt nepoţi 
şi opt strănepoţi.

Interviu cu prof. univ. 
HENRI MOSCOVICI

din ramuri diferite ale matematicii. (…) 
– Când v-a fost clar că matematica 

este ceea ce vreţi să faceţi şi când aţi 
descoperit-o ?

– N-a fost o descoperire instanta-
nee…Profesorul care m-a încurajat 
către matematică a fost profesorul (de 
matematică) din clasa a 8-a, prima clasă 
de liceu (de la Liceul de băieţi din Tecuci). 
Am avut norocul să fi u în clasa unui pro-
fesor, fost ofi ţer de artilerie, foarte sever, 
dar foarte bine pregătit. Şi el m-a încurajat 
spre matematică (nu întotdeauna într-un 
mod foarte delicat). Imi cerea să rezolv 
un număr foarte mare de probleme din 
«Gazetă» şi-mi cerea să i le prezint şi 
mi-a inoculat o anumită disciplină. Dar 
nu acest lucru m-a determinat să-mi aleg 
matematica, pentru că în momentul acela 
eram fruntaş la mai multe discipline şi 
îmi plăceau mai multe materii dar mate-
matica m-a atras din ce în ce mai mult, 
pentru că era cea mai pură dintre ştiinţe, 
nu era “poluată”, nici politic, nici de alte 
infl uenţe. În matematică, obiectivitatea 
este maximă! (...) În matematică, totul 
este demonstrabil şi trebuie demonstrat. 
Mi s-a părut că este cea mai rafi nată 
formă a gândirii umane, ca să răspund 
cinstit. (...) Mă atrăgeau – şi mă atrag 
– mai multe dar matematica m-a atras 
pentru că este liberă de impurităţi....

– Deci nu se poate trişa...
– Exact, nu se poate trişa!

Interviu de CORINA NEGREA
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PERICOPA BEŞALAH (Exodul 13:17 – 17:16)
Se citeşte sâmbătă, 4 februarie 2012 
Bucuria ieşirii din Egipt se dovedeşte prematură. 

Faraonul, deşi dăduse poporului Israel libertatea să ple-
ce şi chiar i-a îndemnat să părăseasca cât mai repede 
ţara, s-a răzgândit. În ciuda oricărei raţiuni, deşi văzuse 
toate minunile din Egipt, el nu este dispus să renunţe la 
sclavii evrei. El îşi adună armata şi îi urmăreşte spre a-i 
lua din nou în sclavie. Poporul Israel este într-o situaţie 
disperată. Într-o parte, armata egipteană, în cealaltă 
parte, marea. Nu se vede nici o soluţie. Nahşon, fi ul 
lui Aminadav, intră în mare, care printr-un miracol se 
deschide, face loc poporului Israel să treacă şi apoi se 
închide din nou, înecînd armata egipteană.

Istoria se repetă. În momentul în care Naţiunile Unite 
au votat pentru a acorda poporului Israel dreptul de a 
întemeia un stat independent pe pământul străbun, am 
crezut şi noi că putem fi  liniştiţi. Dar, după cum ştim, re-
alitatea a fost diferită. Acest drept,deşi acordat, a trebuit 
apărat printr-un lung şir de războaie. 

 Acesta nu a fost singurul caz. De-a lungul secolelor 
multe popoare ne-au oferit ospitalitate şi s-au îmbogăţit 
prin activitatea noastră economică, iar în momentul în 
care credeau că nu mai au nevoie de noi, ne-au întors 
spatele. Totuşi, existenţa noastră nu a încetat. 

Se povesteşte că un necredincios i-a spus lui 
Nahmanide: Dacă aş fi  văzut miracolele de la ieşirea din 
Egipt, aş fi  fost şi eu credincios. Nahmanide i-a răspuns: 
Minunea existenţei noastre în Diaspora este mult mai 
mare decît toate miracolele ieşirii din Egipt.

PERICOPA ITRO (Exodul 18:1 – 20:23)
Se citeşte sâmbătă, 11 februarie 2012 
Dostoievski în ”Crimă şi pedapsă” şi în ”Fraţii Kara-

mazov” pune întrebarea: Care este baza morală a inter-
dicţiei de a lua viaţa unui om? El rămîne fără răspuns. Pe 
urmele lui a păşit Germania nazistă, în care omuciderea 
sistematică era privită ca un act de igienă publică. Aşa 
cum nu avem noi mustrări de conştiinţă când otrăvim 
şobolani pentru ca ei să nu răspîndească bolile, aşa 
nu-i mustra pe ei conştiinţa când “curăţau” pământul de 
“rasele inferioare”.

Întreaga umanitate înţelege că aceste gânduri sunt 
aberante. Totuşi, nu am găsit o defi niţie clară în ceea 
ce priveşte diferenţa dintre viaţa unui om şi viaţa unui 
animal. Din contră, confuzia creşte. În unele ţări chiar 

este interzisă testarea medicamentelor pe animale, ceea 
ce creează difi cultăţi în a salva vieţi umane.

Cheia se afl ă în Pericopa Itro, în care citim Cele Zece 
Porunci, scrise pe două table. Prima poruncă de pe prima 
tablă: Eu sunt… Prima poruncă de pe a doua tablă: Să nu 
omori. Această ordine nu este  accidentală. Ea sugerază 
baza morală a interdicţiei de a ucide un om: pentru că el 
e plăsmuit după chipul şi înfăţişarea Domnului. 

Nici animalele nu avem voie să le chinuim sau să le 
omorâm fără rost. Numai dacă avem nevoie de carnea 
lor sau când ele sunt dăunătoare avem voie să le luăm 
viaţa. Omul, însă, oricât ne-ar dăuna, viaţa lui este sfântă.

Deşi nu suntem ucigaşi, aceste gânduri sunt impor-
tante şi pentru noi. Dacă vom învăţa să-l privim pe cel 
din faţa noastră ca plăsmuit după chipul şi înfăţişarea 
Domnului, aceasta ne va schimba atitudinea faţă de el. 
Ne va ajuta să devenim mai puţin aroganţi, mai respec-
tuoşi, mai răbdători. 

PERICOPA MIŞPATIM (Exodul 21:1 – 24:18)
Se citeşte sâmbătă, 18 februarie 2012 
Primele legi primite de Moise pe muntele Sinai sunt 

cele referitoare la sclavi. 
Când vei cumpăra un sclav evreu, trebuie să-l eli-

berezi după şase ani. Dacă el are familie, trebuie să 
asiguri existenţa familiei sale. Dacă îi dai o sclavă de 
soţie, el se eliberează după şase ani, dar soţia şi copiii 
rămân la tine. Dacă va dori să ramână la tine împreună 
cu familia sa, îi vei face o gaură în lobul urechii şi va fi  
sclavul tău pe veci. 

Astăzi, după cum ştim, legea internaţională interzice 
sclavia. Această lege este chiar respectată, cu foarte 
mici excepţii. Numai în locurile cele mai sărace şi mai 
înapoiate de pe glob se mai găsesc scavi. Aceasta ri-
dică întrebarea: Cum se face că Tora, care este sursa 
moralităţii umane, tolerează sclavia?

Este ceva nedrept în această întrebare. Tora a fost 
dată într-o periodă în care întreaga structură socială se 
baza pe sclavi. Abolirea sclaviei ar fi  însemnat o reîn-
toarcere la haos. Tora nu ne cere niciodată să facem 
ceva ce nu putem.

Ceea ce face Tora este să submineze instituţia 
sclaviei. Ai voie să te foloseşti de un sclav, dar condiţia 
de sclavie e doar temporară pentru că eşti obligat să-l 
eliberezi după şase ani. Ai voie să ţii un sclav, dar nu 
este rentabil pentru că trebuie să-i întreţii întreaga fa-

milie. Ca sclav, Tora te învaţă să fi i dispus să renunţi la 
familie pentru a-ţi câştiga libertatea. Nu eşti obligat, dar 
dacă n-o faci, vei fi  de ruşine toată viaţa cu o gaură în 
lobul urechii.

Sclavia, în diferite forme, a supravieţuit mai mult de 
trei milenii. Tora, care s-a răspândit printre popoare, a 
fost sursa de inspiraţie pentru cei ce au luptat pentru 
abolirea ei. 

Rabin RAFAEL SCHAFFER

PERICOPA TRUMA (Exodul 25:1 – 27:19)
Se citeşte sâmbătă, 25 februarie 2012
Dumnezeu îi porunceşte lui Moşe să construiască 

Mişcan-ul: „Să-Mi faci un lăcaş sfânt şi Eu voi locui în 
mijlocul lor”, al primelor generaţii de oameni liberi, care 
duceau un trai nomad, în deşert, în drum spre Ţara 
Făgăduinţei. Sunt capitole în care este descris detaliat 
modul în care trebuie realizat Mişcan-ul (Chivotul Sfânt 
portabil). „Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii lor 
(ai evreilor – n.r.) pe care copiii lui Israel vor trebui s-o 
ţină. […] În Chivot să pui Mărturia (Tablele Legii – n.r.) 
pe care ţi-o voi da”. Pentru construirea Mişcan-ului se 
primesc daruri – „aur, argint, aramă”, de la orice om care 
o face „cu tragere de inimă”. Apar trei elemente esenţiale, 
perene: Dumnezeu se afl ă în mijlocului poporului Său 
oriunde acesta trăieşte. Cu alte cuvinte, Dumnezeu Îşi 
urmează poporul în exil. Casa de rugăciune - ulterior, 
în funcţie de mărimea comunităţii şi de forţa ei fi nan-
ciară, Sinagoga, Templul - este primul document de 
atestare al unei comunităţi evreieşti pe mapamond. 
Al doilea element - tot atât de însemnat: Tablele Legii, 
chintesenţa Torei, sunt centrul vieţii spirituale evreieşti, 
norme sfi nte de conduită faţă de Dumnezeu şi faţă de 
oameni. Al treilea element peren, donaţia, apare odată cu 
prima formă de constituire comunitară. Toate instituţiile 
evreieşti în Diaspora – sinagogi, şcoli, băi rituale, fabrici 
pentru prepararea azimei, abatoare rituale, cimitire - au 
fost realizate din donaţii către comunităţile evreieşti. 
Fiecare membru al comunităţii este, de la începuturi, 
contribuabil al ei. Obiectele de cult sunt confecţionate 
din metale şi pietre preţioase, semn al măreţiei Divine, 
dar valorile fără de preţ sunt puritatea – „untdelemnul 
curat de măsline fără drojdii” care „să ardă necurmat” - şi 
lumina. Uleiul, cu atât mai rafi nat cu cât este tescuit mai 
mult, care luminează permanent, este metaforă pentru 
poporul evreu: încercările la care a fost supus în istorie 
l-au întărit. Calităţile dobândite prin suferinţă l-au ajutat 
să supravieţuiască. „Oriunde trăim, să fi m lumini ale lu-
mii” – aceasta i-a devenit moto existenţial. Dar valoarea 
supremă, lumina din cele şapte braţe ale Menorei, este 
de ordin Divin; darul vieţii pe care fi ecare om e dator 
să-l celebreze. (I.D.) 

I U D A I C A

REFLECŢII BIBLICE

Tu Bişvat - Anul Nou  al Pomilor 
În ziua a 15-a a lunii Şvat sărbătorim Anul Nou al Pomilor.
În această zi de miez de iarnă pomii sunt lipsiţi de fructe şi chiar de frunze. Ei par 

chiar lipsiţi de viaţă. Acestea sunt doar aparenţele. Ascunse de ochii noştri, rădăcinile 
sug apă şi minerale din pământul udat de ploi şi de zăpadă. Seva trece prin rădăcini 
şi tulpină spre ramuri. Când va veni primăvara, totul va fi  deja pregătit pentru apariţia 
mugurilor. 

Acesta este ciclul vieţii pomilor. Perioade de intensă activitate alternează cu pe-
rioade de linişte.  Această linişte este doar aparentă. Ea este de fapt o pregătire a 
resurselor pentru viitoarea perioadă de activitate.

Tora compară omul cu un pom. Are şi el ciclul său, care însă nu corespunde 
întotdeauna cu anotimpurile. Perioade frumoase de activitate, de creativitate şi de 
creştere spirituală alternează cu perioade triste, de oboseală, de rutină şi de stagnare.  
Aceste perioade au nefericita calitate de a  se autoperpetua. Constatând cât de puţin 
am făcut, ne grăbim să tragem falsa concluzie  că am piedut puterea de muncă, că 
nu mai suntem capabili, că nu mai avem speranţe.

În acest punct ne ajută ideea zilei de Tu Bişvat. Ea ne ajută să nu tragem concluzii 
pripite din faptul că am avut câteva zile nereuşite. Dimpotrivă, ea ne învaţă să privim 
aceste zile ca o perioadă în care am acumulat resursele necasare pentru o nouă şi 
lungă perioadă de creştere şi înfl orire.     

Rabin RAFAEL SHAFFER

S a r a ,  R e b e c a ,  R a h e l a ,  L e a
Psalmul 127 spune: „ Femeia ta să fi e 

ca o vie roditoare, în laturile casei tale, 
fi ii tăi, ca nişte vlăstare tinere de măslin”. 
Prima matriarhă biblică este Sara, originar 
numită Serai (prinţesă), fi ică a lui Terah 
şi soţie a lui Abraham. Sara era stearpă, 
nu putea naşte copii (Facerea, 11-30). 
Ajuns în Egipt, după lungi peregrinări, 
Abraham o prezintă Faraonului pe Sara 
drept sora sa, ceea ce era şi real (dar 
era şi soţie). Dumnezeu îl pedepseşte 
pe Faraon pentru că luase de concubină 
pe soţia altuia (deşi nu era vinovat), iar 
acesta îi goneşte pe Abraham şi Sara, cu 

tot avutul lor. Nilul se revărsase, lăcustele 
au năpădit Egiptul, nomazii au jefuit ham-
barele regale. Cei doi revin în Canaan, 
cu slugile lor, iar Dumnezeu îi promite lui 
Abraham că va conduce un mare popor. 
Merită menţionat aici faptul că Abraham 
este recunoscut drept Patriarh în trei 
religii mozaică, creştină şi musulmană. 
Pentru a-l ajuta pe soţul ei, Sara îi oferă 
pe una dintre slujitoare, Hagar, ca să aibă 
un copil cu ea. Copilul se va numi Ismael 
(în traducere, Dumnezeu aude), el fi ind 
părintele ismaeliţilor, adică al viitorilor 
arabi. Sara devine geloasă pe Hagar, şi 

o izgoneşte în pustiu, unde aceasta a şi 
născut. De fapt, Sara se temea pentru 
poziţia sa de matriarhă. Dumnezeu se 
milostiveşte însă de ea şi, la vârsta de 
90 de ani, Sara dă naştere lui Isaac (în 
traducere, el râde), ceea ce l-a bucurat 
nespus pe Abraham, care avea 99 de 
ani. Nici azi nu se ştie cum se numărau 
anii în acele vremuri. Posibil să fi e vorba 
de jumătăţi de ani (în accepţia actuală). 
Hagar şi Ismael, reveniţi din pustiu, sunt 
din nou izgoniţi, ceea ce explică, sub 
aspect mitologic, despărţirea evreilor de 
arabi. Sara moare la vârsta de 127 de 
ani, în mare cinste, fi ind înmormântată în 
grota Macpela, care şi astăzi este un loc 
sfânt pentru evrei şi musulmani. Aici vor 
fi  înmormântaţi, în apropiere de Muntele 
Hebron, primii trei patriarhi, alături de 
primele trei matriarhe.

Abraham a cautat o soţie pentru fi ul 
său, Isaac, tocmai în natala Mesopota-
mie. Trimisul lui Abraham a dus ca dar de 
peţit zece cămile. Întâlneşte la o fântână 
pe fecioara Rebeca, o frumuseţe de fată, 
care îi oferă un ulcior cu apă proaspătă. 
Ea era sora lui Laban, nepotul de frate al 
lui Abraham. Acesta acceptă căsătoria şi 
astfel Rebeca, adusă în Canaan, devine 
a doua matriarhă biblică. Ea naşte doi fi i 
lui Isaac: pe Esau şi pe Iaacov. Primul 
era roşu la piele, iar al doilea îl ţinea la 
naştere, de călcâi pe fratele său. Este 
semnifi cativ acest fapt, pentru că aceşti 
fraţi vor deveni vrăjmaşi, ca şi urmaşii lor. 
Esau se ocupa cu vânătoarea, iar Iaacov 
era favoritul mamei, fi ind şi mai inteligent. 
Pentru un blid de linte, pe care Esau i-l 

cere fratelui său, Iaacov primeşte de la 
naivul frate dreptul primului născut. Pen-
tru a întări acest drept, Rebeca îl trimite pe 
Iaacov, învelit cu o blană de ied, la căpă-
tâiul muribundului Isaac, care îi dă bine-
cuvântarea lui Iaacov, crezând că acesta 
este Esau. Temându-se de răzbunarea lui 
Esau, Iaacov fuge în Mesopotamia, unde 
îşi va căuta o soţie.

Ajuns în Haran (Mesopotamia), pe 
pământurile lui Laban, unchiul său, Iaacov 
se îndrăgosteşte de Rahela, dar nu are 
nici un dar de oferit lui Laban, tatăl ei. 
Acesta îl pune să muncească şapte ani 
pentru a-şi câştiga dreptul de a-i fi  gine-
re. În noaptea nunţii, la încheierea celor 
şapte ani, Laban o strecoară pe Lea, sora 
mai mare a Rahelei, care era cam urâţică, 
în patul lui Iaacov. A doua zi, Iaacov des-
coperă înşelăciunea, o cere pe Rahela, 
iar Laban îi cere să mai muncească şapte 
ani. Lea îi va dărui lui Iaacov patru fi i, iar 
Rahela, care nu avea nici unul, o oferă pe 
servitoarea sa, Bilha, „bigamului” Iaacov. 
Bilha va da naştere la alţi doi fi i. Lea face 
la fel ca sora ei, o oferă pe Zilpa lui Iaacov, 
cel iubăreţ, de unde rezultă alţi doi fi i. Lea 
va mai naşte şi ea doi fi i şi o fi ică. Rahela 
nu se va bucura decât de naşterea ultimu-
lui fi u al lui Iaacov, pe care îl zămisleşte 
la o vârstă mai înaintată. Acesta va fi  al 
patrulea Patriarh, Iosef. Astfel, prin voia 
lui Dumnezeu, Iaacov a devenit părintele 
celor 12 triburi israelite, prin cei 12 fi i năs-
cuţi de patru mame. Iosef va fi  cel care îi 
va aduce pe vechii evrei în Egipt, adică 
în prima Diasporă.

BORIS MARIAN MEHR
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Bucuria luminilor 
care ne aduc împreună

„Evreii sunt un factor de progres 
acum în România”, a mai spus dr. Au-

rel Vainer, care a amintit că evreii au acum al treilea loc din 
punct de vedere politic în rândul comunităţilor din România, 
nu în ceea ce priveşte numărul, ci contribuţia la formarea şi 
funcţionarea statului naţional român.

Pentru şeful comunităţii bucureştene, Erwin Şimşensohn, 
”minunea este că de Hanuca sinagoga din Bacău este plină 
şi că au venit mai ales tineri, inclusiv neevrei, care doresc să 
ne cunoaştem reciproc”. Motiv pentru care E. Şimşensohn a 
şi cântat împreună cu corul de copii cântece tradiţionale de 
Hanuca.

Convieţuirea a fost şi tema abordată de liderul sindical 
Iulian Oprişan, care a amintit că a mers la şcoală şi la liceu 
împreună cu copii evrei. „Această comunitate şi-a marcat 
frumos prezenţa şi a lăsat urme frumoase în cultura noastră”, 
a spus Oprişan.

Un alt aspect al convieţuirii a fost adus în discuţie de col (r) 
Timofte Paul Valerian, preşedintele Asociaţiei băcăuane pentru 
Cultul Eroilor. Colonelul, care a acordat diplome şi medalii de 
excelenţă preşedintelui Vigdar şi secretarului Izu Butnaru, a 
amintit că 31 de ostaşi evrei au căzut în primul război mondial.

Un moment emoţionant s-a produs în 1940, când primul 
ostaş român căzut a fost evreul moineştean Solomon Iancu, 
intervenit pentru a-l apăra pe căpitanul Boloş. 

„Acesta este paradoxul evreului român, care a luptat pentru 
România când încă nu avea cetăţenia română. Evreii s-au dus 
pe front din proprie iniţiativă”, a spus dr. Aurel Vainer. Preşe-
dintele F.C.E.R. a amintit că atunci când trupele române au 
fost obligate să se retragă din ţinutul Herţei, căpitanul Boroş 
a încercat să-i explice unui ostaş sovietic că Herţa e teritoriu 
românesc. Ca răspuns, ostaşul sovietic îl ameninţă cu pistolul, 
iar Solomon Iancu sare să îşi apere căpitanul şi este împuşcat 
în locul acestuia. A doua zi, la Dorohoi, la înmormântarea lui 
Iancu, trupele române trimise să dea onorul, au deschis focul 
în cimitir şi au omorât evrei, acesta fi ind primul pogrom din 
România.

ALEXANDRU MARINESCU
Foto: SILVIU VEXLER

H A N U C A  5 7 7 2  în comunităţile noastre

(Urmare din pagina 6)

 După momentele solemne 
au urmat cântecele interpreta-

te de corul comunităţii, care a avut un program pentru 
întreaga seară. Antrenul a fost menţinut şi datorită 
îndemnurilor Rabinului Ehrenfeld. Invitaţii au gustat 
din bunătăţile servite, mai ales din tradiţionalele go-
goşi de Hanuca.

Sinagogile şi cimitirele 
pe cale de a se reînoi

Reprezentantul F.C.E.R., ing. Rudy Marcovici, 
directorul CAPI, care are în sarcină şi îngrijirea şi 
refacerea sinagogilor şi cimitirelor, a vizitat, pe par-
cursul Hanuchiadei, sinagogile din Oradea, Carei, 
Satu Mare şi Sighet, precum şi cimitirele din aceste 
localităţi. Scopul vizitelor a fost de a constata la faţa 
locului starea lor şi modul în care se execută nume-
roasele lucrări de întreţinere şi refacere, în condiţiile 
în care în 2011, Federaţia, prin intermediul Fundaţiei 
„Caritatea”, a putut aloca fonduri în vederea acestor 

obiective. În ceea ce priveşte sinagogile menţionate, 
lucrările sunt în desfăşurare, muncitorii fi ind în activi-
tate pe diferitele şantiere. Lucrările s-ar putea încheia 
conform proiectelor dacă fl uxul de resurse ar continua 
neîntrerupt şi în 2012, au declarat şefi i de şantier. 
Cimitirele de asemenea, s-au prezentat corepunzător. 
Au fost curăţate locurile şi se încearcă diferite metode 
pentru a împiedeca refacerea vegetaţiei. În cele două 
cimitire din Oradea, precum şi la Satu Mare, au fost 
refăcute capelele şi ridicate vechile pietre funerare 
căzute. Toate cimitirele vizitate sunt împrejmuite şi, 
cel puţin deocamdată, nu au fost vandalizate.Desigur, 
este vorba de o picătură într-o mare, deoarece toate 
cele trei comunităţi au în administrare sute de cimitire, 
multe dintre ele fi ind situate în localităţi în care fi e mai 
trăiesc doar câţiva evrei, fi e comunitatea s-a stins cu 
totul. Acelaşi lucru este valabil şi pentru sinagogi. De 
pildă, minunata Sinagogă din Carei este în curs de 
reabilitare. Problema este ce se va întâmpla cu ea 
după aceea, cine va avea grijă, cunoscându-se faptul 
că în această localitate mai trăiesc doi-trei evrei.

EVA GALAMBOS

(Urmare din pagina 7)

Lumânărelele s-au aprins şi în vestul ţării

Hanuca a sosit şi la rezidenţii Căminului „Amalia 
şi dr. Moses Rosen”. Mai întâi a fost emoţia aşteptării 
unor oaspeţi dragi. Apoi - prima lumânărică aprinsă 
de Rabinul Rafael Shaffer, în prezenţa vicepreşe-
dintelui F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, şi a inimoasei 
voluntare Saşa Ionescu. Vicepreşedintele F.C.E.R. a 
accentuat faptul că bătrânii noştri sunt istoria noastră 
vie, tezaurul nostru. Din cuvintele domniei sale s-a 
simţit câtă înţelegere sufl etească există din partea 
celor care veghează ca pensionarii Căminului să aibă 
o existenţă lipsită de griji. Ei au primit, în ultima zi de 
Hanuca, vizita directorului D.A.S.M., Attila Gulyas, 
însoţit de colaboratori din acelaşi Departament şi de 
tineri realizatori – regizori şi actori - ai programului 
de terapie prin artă. Participanţii au vizionat la retro-

proiector câteva scurte documentare despre luminile 
de Hanuca care se aprind pretutindeni în lume. Din 
cuvântul domniei sale adresat rezidenţilor a reieşit 
că, înainte de toate, senectutea trebuie tratată cu 
afecţiune şi respect. Ofi ciantul de cult Lipa Segal s-a 
remarcat prin bine venite incursiuni în simbolistica 
sărbătorii de Hanuca. Chipurile celor din sală erau lu-
minate de bucuria că nu sunt uitaţi. Ca să poţi aprinde 
lumânărica în opaiţul antic ai nevoie în egală măsură 
de fi til şi ulei. Tinerii reprezintă fi tilul, bătrânii – uleiul, 
opinează înţelepţii noştri. Metafora spune multe des-
pre importanţa socială pe care poporul evreu o acordă 
bătrânilor. Muzică, imagine, cuvânt - toate le-au întărit 
speranţa din urarea făcută de oaspeţi: de Hanuca 
viitoare, să fi m din nou împreună! (I.D.)

„BRENT, LICHTALĂH,BRENT” LA CĂMINUL „ROSEN”

Cu ocazia Anului Nou am prilejul de a vă transmite 
cele mai călduroase urări de fericire şi prosperitate. An 
Nou fericit! 

TRAIAN BĂSESCU
Preşedintele României

*
Domnului Dr. Aurel Vainer
Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 

din România
Bucureşti
Stimate Domnule Doctor Vainer,
Cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a zilei dumnea-

voastră de naştere, vă rog să primiţi binecuvântarea 
mea sinceră, pe care v-o dau din toată inima, dorindu-vă 
mulţi ani de viaţă, cu sănătate bună şi bucurie creatoare.

Vederile dumneavoastră largi, prietenia şi aprecierea 
reciprocă formate în relaţiile dintre noi au reprezentat 
o sursă de încurajare şi inspiraţie pentru mine în înde-
plinirea funcţiei mele complicate şi sensibile, în relaţiile 
dintre rabin şi comunitatea lui, precum şi în relaţiile 

interumane. În relaţiile cu fi ecare om, bărbat şi femeie, 
vârstnic, adult, tânăr, copil.

Personalitatea optimistă a dumneavoastră, precum 
şi activitatea desfăşurată de dumneavoastră în mod 
neobosit m-au molipsit şi pe mine, ajutându-mă să 
găsesc poteci spirituale lungi, de răbdare şi toleranţă, 
pentru a face faţă ţelului înalt de a asigura continuitatea 
vieţii evreieşti în România.

De când aţi acceptat preşedinţia Federaţiei Comu-
nităţilor Evreieşti, dumneavoastră aţi făcut eforturi mari, 
încununate de mult succes pentru păstrarea moştenirii 
frumoaselor sinagogi de pe teritoriul României, precum 
şi pentru păstrarea cimitirelor existente pe tot teritoriul 
României, în oraşele şi satele în care au trăit multe 
generaţii de evrei.

În calitatea de Cohen care binecuvântează poporul 
lui cu dragoste, vă rog să îmi permiteţi să binecuvântez 
cu binecuvântarea tradiţională a Cohanimilor:

„Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească,
Domnul să îţi lumineze chipul şi să aibă milă de tine,
Domnul să Îşi îndrepte faţa spre tine şi să îţi aducă 

pacea”.
Din toată inima, eu vă binecuvântez pe dumnea-

voastră şi pe soţia dumneavoastră Anette, dorindu-vă 
multe zile şi mulţi ani de viaţă, precum şi activitate 
binecuvântată, desfăşurată cu bucurie creatoare, până 
la o sută şi douăzeci de ani!

Binecuvântările şi urările pe care vi le transmit dum-
neavoastră şi soţiei dumneavoastră Anette le transmit 
şi din partea soţiei mele, Dvora.

Al dumneavoastră
Rabinul MENACHEM HACOHEN

Către
FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA
În atenţia Domnului Preşedinte 
Dr. AUREL VAINER
Mult Stimate Domnule Preşedinte,
Cu ocazia aniversării celor 80 de ani, îngăduiţi-mi să vă felicit cu sinceritate şi să vă doresc sănătate şi multă 

putere.
 De asemenea folosesc acest fericit prilej pentru a-mi exprima aprecierea şi mulţumirea referitoare la maniera 

în care aţi înţeles să colaborăm, cu scopul promovării principiilor şi valorilor democratice, a bunei înţelegeri şi a 
respectului reciproc, mai ales în rândul formatorilor de opinie civică şi morală, a profesorilor. 

Totodată cred cu tărie că vom continua să conlucrăm, cu scopul dezvoltării proiectelor comune, referitoare la 
istoria evreilor, la Holocaust, la rasism şi antisemitism.

La Mulţi Ani!
Cu deosebită consideraţie,

Prof. GABRIEL STAN, Directorul C.C.D. Bacău

F e l i c i t ă r i  l a  z i  a n i v e r s a r ă *
Mult stimate dr. Aurel Vainer,
Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 

din România
Avem onoarea să transmitem cele mai calde urări şi 

speciala binecuvântare ale Domnului Rabin Iacov Fried-
man Admor din Buhuşi, cu ocazia sărbătoririi aniversării 
dumneavoastră, la împlinirea a optzeci de ani.

Toţi hasidimii din Buhuşi şi domnul Rabin personal, vă 
urează mulţi ani fericiţi împreună cu toată familia dum-
neavoastră.

Să dea Dumnezeu să puteţi continua excepţionala acti-
vitate în folosul evreilor din România şi să vă răsplătească 
Dumnezeu pentru toate faptele bune şi atât de necesare 
şi evreilor locali şi celor din Israel şi în toată lumea.

În numele direcţiunii Merkaz Hasidei Buhuşi
IACOV KAUFMAN

director general
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Top 3 din 30
O posibilă selecţie a unor evenimente întâmplate în ultimele 30 de zile

Un sfert dintre români nu au bani 
nici pentru strictul necesar 

Că în România nu este uşor să trăieşti, o ştie toată lumea. 
Un studiu publicat în ianuarie de Institutul Român de Evaluare 
şi Strategii (IRES) dă însă o dimensiune a greutăţilor cu care 
se confruntă majoritatea concetăţenilor noştri: 24% dintre 
intervievaţi spun că banii nu le ajung nici pentru strictul ne-
cesar, iar pentru 43%, banii abia dacă ajung de la un salariu 
la celălalt. 21% declară că reuşesc să se descurce cu banii 
pe care îi au, numai 9% consideră că banii pe care îi câştigă 
le permit să trăiască bine şi 2% spun că au tot ce îşi doresc.

În faţa acestor cifre, conform cărora 67% din populaţie 
are mari probleme să îşi asigure existenţa, se pune desigur 
întrebarea dacă românii nu sunt cumva cam lacomi. Ei bine, 
nu, pentru că studiul amintit arată că 34% dintre români cred 
că traiul decent poate fi  asigurat cu minimum 1000 de lei (nu 
scrie în cercetarea menţionată, dar s-ar putea deduce că res-
pondenţii respectivi au venitul lunar sub 1000 de lei), iar 40,8% 
ridică pragul unui trai decent la 2000 de lei. În faţa acestor 
cifre, care stabilesc nivelul unui trai decent sub 240 – 460 de 
euro pe lună, trebuie să admitem că românii nu sunt lacomi, 
ci pur şi simplu, săraci.

La ţară, arată studiul IRES, sărăcia este mai mare decât 
la oraş: 29,4% nu au bani nici pentru strictul necesar, faţă 
de 19,9% în mediul urban, iar dintre cei cărora banii abia le 
ajung de la o lună la alta, 41,8% stau la oraş şi 45,1% la ţară. 
Şi asta şi pentru că numărul celor ocupaţi în agricultură este 
foarte mare, ceea ce ridică la 63% ponderea celor care nu 
au un loc de muncă, în timp ce doar 37% din populaţie este 
ocupată în prezent. În atari condiţii, 43,6% dintre români vor 
să muncească peste hotare.

Şi să te mai miri că 56% dintre români declară că nu îşi 
propun să cumpere cărţi în 2012? Nici vorbă nu poate fi  în 
2012 de achiziţii de apartamente pentru 93% dintre români, 
calculatoare (87%), maşini (85%) şi vacanţe (61%).

Unii încântaţi, alţii mai puţin 
Dacă „frumuseţea e în ochii celui ce priveşte”, la fel şi 

obiectivitatea sălăşluieşte în gura celui ce vorbeşte. „Azi, 
pentru prima oară în ultimii 20 de ani, s-a votat un buget fără 
conotaţii electorale pentru anul electoral care urmează’’, spu-
nea premierul Emil Boc la fi nele anului trecut, după ce bugetul 
de stat fusese aprobat de Parlament. Problema este că înde-
plinirea obiectivelor din amintita lege depinde, pe de o parte, 
de atragerea a şase miliarde de euro din fonduri europene, şi 
pe de alta, de realizarea unei creşteri economice de 2%, ceea 
ce aminteşte de vânzarea pieii ursului din pădure. Sigur poate 
fi  că, dacă Executivul vrea, încă 100.000 de bugetari şi-ar 
putea pierde anul acesta locul de muncă, dat fi ind că pentru 
asta nu trebuie să faci nimic altceva decât să dai o hotărâre 
de guvern. „România îşi asumă austeritatea, în parte pentru 
a-i împăca pe „casierii’’ de la Fondul Monetar Internaţional şi 
Uniunea Europeană, de la care a primit o linie de credit de 5 
miliarde de euro”, comentează „Financial Times”, dar e greu 
de spus dacă numiţii „casieri” vor fi  foarte fericiţi, la venirea la 
Bucureşti, să găsească o ţară agitată, cu proteste de stradă. 
Până acum, România a putut fi  „elevul model al FMI” pentru 
că românii au înghiţit cu stoicism pilula reducerilor salariale, 
a tăierii şi impozitării pensiilor şi aşa mai departe.

Indiferent cine sunt cei care acum protestează la Bucureşti, 
Cluj, Tg. Mureş, Iaşi, Timişoara, Craiova şi alte oraşe, ei fac 
parte din poporul român şi 70% dintre români cred că ţara 
merge într-o direcţie greşită, conform unui Eurobarometru 
publicat recent.

Românii se numără şi printre europenii cu cel mai scăzut 
nivel de încredere în Guvern (10%), Parlament (9%) şi par-
tide politice (8%), faţă de mediile europene de 27%, 24% şi, 
respectiv, 14%.

Premierul este încântat de noul buget, dar cu 70% din po-
pulaţie nemulţumită, faţă de 58% medie europeană, România 
nu pare a fi  locul cel mai bun în care un investitor să dorească 
să îşi plaseze capitalul. Că aşa stau lucrurile, o arată şi faptul 
că în primele 11 luni ale anului trecut, investiţiile străine în 
România au scăzut cu 36%.

Pe scurt, „viitor de aur ţara noastră are”, cu trei sferturi din 
populaţie nemulţumită de direcţia în care merge România, cu 
cel mai mic nivel de încredere în Parlament din UE şi cu o 
totală neîncredere în partide politice şi Guvern.

Cineva sigur greşeşte: ori cei încântaţi de cum ne merge, 
ori cei nemulţumiţi şi care, mai nou, îşi strigă revolta pe străzi.

Împrumutăm, dar de la cine?
În Europa zilelor noastre (şi nu numai în Europa), o ţară 

căreia îi merge bine nu mai este una care produce destul 
pentru a se dezvolta şi a asigura o viaţă prosperă cetăţenilor 
săi, ci una care mai are de unde lua bani cu împrumut ca să-şi 
acopere cheltuielile. Aşa că, în curând, efi cienţa economică 
a unei ţări se va măsura nu numai în produsul intern brut pe 
cap de locuitor, ci şi în diferenţa între ratele dobânzilor la care 
reuşeşte să se împrumute.

Ca să înţelegem, să ne uităm mai îndeaproape la cifre. 
În aceeaşi zi de 5 ianuarie 2011, ministerele de fi nanţe din 
câteva ţări europene au oferit pe piaţă emisiuni de obligaţiuni, 
considerate altă dată cele mai sigure plasamente.

România, despre care autorităţile ne spun că îi merge 
bine (ceea ce nu se refl ectă şi în portofelele noastre) a reuşit 
să vândă obligaţiuni de 1,48 miliarde de lei, cu scadenţa în 
octombrie 2013, la o dobândă de 6,87%. 

Franţa, economie mult mai mare şi mai performantă, a 
vândut obligaţiuni în valoare de 7,96 miliarde de euro, dar la o 
scadenţă între 10 şi 30 de ani, cu dobânzi între 3,29 şi 3,18%.

Germania, locomotiva economiei europene, a vândut 
obligaţiuni de 4 miliarde de euro, cu scadenţă la 10 ani, cu o 
dobândă de numai 1,93%.

În schimb, Portugalia nu s-a putut împrumuta decât cu 
un miliard de euro pe trei luni, şi asta la o dobândă de 4,3%.

Ungaria, în schimb, a anulat în prima săptămână din ia-
nuarie două oferte de obligaţiuni, pentru că nimeni nu a vrut 
să le cumpere. La fi nele lui 2011, Ungaria a reuşit să vândă 
obligaţiuni scadenţe pe 5 şi 10 ani, dar numai la o dobândă de 
9,6-9,7%, iar la 5 ianuarie dobânda pentru Ungaria ajunsese la 
10,7%, rată la care niciun stat nu se poate împrumuta, pentru 
că intră în faliment. Drept care, Ungaria s-a hotărât să încerce 
să reia acordul cu FMI şi UE, sperând un împrumut de 15-20 
de miliarde de euro.

Iar Grecia, căreia nimeni nici măcar nu se mai gândeşte 
să îi dea bani, a ajuns să ameninţe că, în cazul în care nu 
i se acordă împrumutul convenit cu FMI şi UE, va reveni la 
drahmă, ceea ce va destabiliza întreaga zonă euro.

ALEXANDRU MARINESCU

Comunitatea 
din Bucureşti 

în epoca Domnitorilor 
Fanarioţi (1715-1821)

Secolul al XVIII-lea marchează o nouă 
etapă în istoria Comunităţii Evreieşti din 
Principatele Române, implicit în devenirea 
Comunităţii din Bucureşti. Este epoca în 
care iudaismul din Ţările Române capătă 
o organizare desăvârşită – scrie dr. M.A. 
Halevy, epoca aşa-numită a domnitorilor 
fanarioţi în care autonomia evreiască se 
bucură de cinste.

Instituţia reprezentativă supremă a 
Comunităţii Evreieşti devine Hahambaşia, 
condusă şi dominată de personalitatea ha-
hambaşei, numit şi confi rmat prin hrisoave 
domneşti: acte ofi ciale prin care în schimbul 
unor obligaţii băneşti, Domnia a acordat 
privilegii fi scale şi cultuale hahambaşiei şi 
obştii evreieşti în general. Sediul instituţiei 
se afl a la Iaşi, dar jurisdicţia ei se întindea 
şi asupra obştii evreilor din Bucureşti, unde 
era reprezentat printr-un vechil numit de 
hahambaşa pe viaţă. 

Din izvoarele vremii şi scrieri ulterioare 
rezultă că hahambaşa a fost o persoană 
influentă, considerat chiar dregător al 
Domniei. Avea acces nelimitat la Curtea 
Domnească, unde reprezenta nu numai 
breasla evreilor din Moldova, ci şi pe aceea 
din Ţara Românească,  în primul rând pe 
aceea din Bucureşti. Este semnifi cativ în 
acest sens hrisovul din 1764 emis de dom-
nitorul muntean Ştefan Racoviţă, prin care 
încunoştinţează staroştii evrei din Bucureşti 
şi tot norodul ovreiesc din Ţara Româneas-
că despre acceptul dat ca başhahamul de 
la Iaşi să conducă prin vechilul său obştea 
evreiască din Bucureşti. Aşadar, la data re-
spectivă, conducerea Comunităţii Evreieşti 
bucureştene era reprezentată prin vechilul 
de hahambaşa şi un staroste, care avea în 
principal atribuţii administrative. Cu timpul 
însă, starostele devine el însuşi vechil de 
hahambaşă, având şi funcţii religioase. 
În 1775, domnitorul muntean Alexandru 
Ipsilante întăreşte în funcţia de staroste 
al Comunităţii din Bucureşti şi în acelaşi 
timp şi vechil de hahambaşă pe un anume 
Pilat din Bucureşti. În acelaşi act domnesc 
este confi rmat şi dreptul obştii la sinagogă. 
Peste câţiva ani, domnitorul muntean Mihai 
Suţu îl întăreşte ca staroste şi vechil de 
hahambaşa pe Iosif Simon, care, ca şi pre-
decesorii săi, pe lângă altele, are şi dreptul 
să judece pricinile evreilor cele mai mici.

Între anii 1792-1812 devine staroste şi 
vechil de hahambaşa învăţatul David, a 
cărui amintire – după cum remarcă dr. M.A. 
Halevy – a rămas vie în analele comunităţii 
bucureştene. Numele lui se întâlneşte şi ca 
titular de hahambaşa, autorizat să reprezin-
te comunităţile evreieşti din toate localităţile 
din Ţara Românească. El numeşte vechili 
de staroşti la Ploieşti, Focşani, Craiova ş.a.; 
toţi fi indu-i subordonaţi direct. Începând cu 
1819 funcţiile de staroste şi hahambaşa 
sunt ocupate de fi ul său, pe nume Moise, 
care a întrecut în erudiţie pe părintele său.

Toţi aceşti staroşti, vechili de haham-
başa şi hahambaşii au asigurat, cu con-
simţământul Domniei, desfăşurarea vieţii 
religioase în spiritul tradiţiei iudaice. În 
ciuda restricţiilor, funcţionau sinagogi şi 
case de rugăciuni. S-a reconstruit sinagoga 
dărâmată din ordinul domnitorului Ştefan 
Cantacuzino în 1715. S-a practicat tăierea 
rituală, s-au ofi ciat cununiile religioase, 
ceremoniile de înmormântare ş.a.m.d.

Era hahambaşiei ia sfârşit la începutul 
deceniului 4 al secolului al XIX-lea. Dem-
nitatea s-a desfi inţat în ambele Principate 
printr-o anaforă a Sfatului din 4 septembrie 
1834. Veniturile lui hahambaşa şi numirea 
rămân desfi inţate, având naţia a-şi alege un 
rabin pentru ale legii, pe care prin Sfat se 
va supune la întărirea Domnului. Hotărârea 
era valabilă pentru situaţia din ambele Prin-
cipate. Aşadar, în Comunităţile din Iaşi şi 
Bucureşti se instituie Rabinatul şi Epitropia 
ca forme de conducere religioasă şi laică.

LYA BENJAMIN

V i z i t ă  l a  P i a t r a  N e a m ţ
Un grup de rabini hasidimi din Israel a vizitat în noiembrie Sinagoga 

Baal Şem Tov din Piatra Neamţ, fi ind primiţi de preşedintele Comunităţii 
evreilor nemţeni, Emil Nadler, care le-a şi arătat lăcaşul de cult renovat.

C.
E.

B.

Unirea 
Principatelor Române, 
moment-cheie pentru 

istoria României moderne 
Unirea Principatelor Române în 1859 a situat 

România în centrul atenţiei Europei, dovedind 
capacitatea ei de afi rmare în concertul naţiuni-
lor europene. Ca de atâtea ori în istoria ţării în 
care trăiesc de veacuri, cu ale cărei idealuri s-au 
identifi cat, evreii români au avut reprezentanţi şi 
în mişcarea unionistă cu rol deloc neglijabil în în-
făptuirea şi consolidarea Unirii. „Inima israelitului 
bate pentru pământul României, întocmai precum 
bate pentru Pământul Făgăduinţei şi este gata a 
face orice sacrifi ciu”, îi scria Davicion Bally lui C.A. 
Rosetti. Numeroase documente, unele publicate 
în colecţia Izvoare şi Mărturii despre Evreii din 
România” (IMER) a CSIER, altele în curs de edi-
tare, acoperă faptic asemenea declaraţii. Pe de 
altă parte, în acele momente-cheie pentru istoria 
României moderne, liderii unionişti manifestă o 
înţeleaptă disponibilitate pentru eliminarea oricăror 
discriminări etnice şi pentru înfăptuirea egalităţii în 
drepturi şi îndatoriri a tuturor locuitorilor ţării. „Veţi 
avea o emancipare treptată”, spune Alexandru 
Ioan Cuza la întâlnirea din 1864 cu delegaţi evrei. 
„Pretutindeni unde am fost, v-am iubit şi nu am fă-
cut nici o deosebire de religie”. Unirea Principatelor 
– una din „orele astrale” ale României, este şi azi 
salutată cu entuziasm şi de etnia noastră. (R.E.)
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 DOMNUL TEŞU ŞI MAREŞALUL ION ANTONESCU
Am citit cartea lui Teşu Solomovici intitulată Mareşalul Ion 

Antonescu - o biografi e. Intrebarea, deloc retorică a autorului, 
expusă pe coperta a patra a volumului: ”E o carte cinstită des-
pre Mareşalul Ion Antonescu? Cititorii sunt invitaţi să dea un 
răspuns acestei întrebări neobişnuite”, mă determină să scriu 
acest articol. 

Nu sunt istoric şi nici scriitor. Cred că aprecierea personali-
tăţii lui Ion Antonescu necesită o cercetare istorică complexă, 
făcută de istorici obiectivi, pe baza documentelor existente în 
diferite arhive (şi nu pe aprecieri subiective, fi cţionale, partizane 
politic, interese de abordare, etc.), a evaluării declaraţiilor lui 
I. Antonescu, a ordinelor şi faptelor acestuia şi a consecinţelor 
lor, a martorilor, pe scurt, a adevărului integral, fără omisiuni, 
fără denaturări (fi e ele şi fi cţionale, literare). Tocmai din aceste 
motive, nu mi se pare că Teşu Solomovici este persoana cea mai 
indicată pentru a construi o asemenea biografi e, nici ca obiec-
tivitate, nici ca istoric (pentru că nu este istoric), nici ca scriitor 
(indiferent de numărul cărţilor publicate) şi nici poate ca evreu. 

Nu voi aborda o poziţie globală (biografi că) a personalităţii 
Mareşalului, mă voi limita la câteva aspecte ce se referă mai ales 
la măsurile antievreieşti şi la felul în care autorul tratează aceste 
măsuri, în opinia mea încercând să atenueze adevărul cumplit, 
să îmblânzească crima, să creeze o atmosferă de glorifi care 
şi de simpatie, atât de dragă negaţioniştilor din ţara noastră. 

Eu nu contest dreptul lui Teşu Solomovici la opinie perso-
nală, nu contest nici simpatiile sale, dânsul este liber să aibă 
alte păreri decât mine, dar şi eu am dreptul să nu pot accepta 
neadevărul prin omisiune (mă exprim destul de ponderat), nu 
pot accepta fi cţiunea care schimbă realitatea, o realitate tragi-
că pentru comunitatea evreiască din România, exprimată prin 
moartea nevinovaţilor civili, femei, bătrâni, copii, pentru singurul 
motiv că erau evrei, nu pot accepta aceste crime abominabile. 

Voi încerca să argumentez pe scurt. 
Toate descrierile autorului despre perioada pogromului de 

la Iaşi, trenurile morţii, deportările în Transnistria, despre zecile 
de mii de morţi prin împuşcare, foamete, boli, mizerie, aproape 
nu există pentru Teşu Solomovici. El le rezolvă în câteva pagini, 
fără comentarii, cu “explicaţii” atribuite lui I. Antonescu, în dis-
preţul documentelor existente. Procesul-verbal încheiat de V. 
Popovici, pretorul Plasei Bahlui, despre deschiderea vagoanelor 
“trenului morţii” cu evreii evacuaţi din Iaşi, care consemnează 
că ”din totalul de 1974 evrei evacuaţi au decedat 1198”, Comu-
nicatul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri privind executarea la 
Iaşi a 500 de “iudeo-comunişti”, Raportul generalului de divizie 
Emanoil Leoveanu către Mareşal, Stenograma şedinţei C. M. 
cu expunerea lui M. Antonescu care cere purifi carea etnică 
a Basarabiei şi Bucovinei, cu indicaţia de a se folosi violen-
ţa, pentru că “nu există lege”, notele repetate ale lui Modest 
Isopescu, prefectul judeţului Golta, care raportează că nu are 
unde să plaseze evreii care sosesc cu miile într-o stare deplo-
rabilă, murind zilnic cu sutele, şi multe alte documente, uşor 
abordabile, nu există în aprecierile lui Teşu Solomovici. Şi nici 
despre ororile de la Odessa, despre ordinele privind executarea 
evreilor, despre arderea de vii a peste 20 000 de evrei, femei, 
copii, fără alegere. Şi nici despre masacrele de la Bogdanovka, 
Domanovka, Akmecetka. 

Mereu aceleaşi explicaţii justifi cative împotriva realităţii şi 
documentelor. Ion Antonescu, conducătrorul statului, şeful regi-
mului totalitar, omul care a formulat politica de a scăpa de evrei 
şi a-i transfera în orice condiţii în Transnistria până dincolo de 
Bug , fără hrană şi fără milă, omul care indica subalternilor să 
nu procedeze cu “sentimentalism”, care susţinea, într-o telegra-
mă adresată lui M. Antonescu, că “nu se duce lupta cu slavii, 
ci cu evreii”, cel care afi rma că “Satana e evreul” şi dorea “să 
curăţe ţara de evrei” mergând cu Hitler “până la capăt”, acest 
conducător nu ştia, după părerea autorului, de pogromul de 
la Iaşi, nici de crimele de la Odessa şi nici de masacrele de la 
Bogdanovka, toate s-au făcut fără ştirea lui, el le-a afl at ulterior. 

Dar chiar dacă ar fi  aşa, deşi eu mă îndoiesc că într-un regim 
totalitar asemenea atrocităţi pot fi  necunoscute conducătorului, 
chiar aşa, ele s-au făcut sub administraţia lui I. Antonescu şi 
în baza ordinelor lui generale, care au determinat acţiunile 

subalternilor. 
De altfel, în acest volum biografi c sunt redate zeci de foto-

grafi i glorifi catoare pentru Conducător şi nici una singură despre 
efectele pentru soarta evreilor. Ca imagine fotografi că, victimele 
nu au existat pentru Teşu Solomovici. 

Autorul afi rma că Mareşalul a salvat evreii din Vechiul Regat. 
Oare cuvântul “salvare” este corespunzător realităţii? În opinia 
mea, a salva desemnează o acţiune intenţionată, decisă, plină 
de altruism, uneori însoţită de punerea în pericol a propriei vieţi 
pentru a salva pe cineva. A fost aceasta realitatea în decizia lui 
I. Antonescu din octombrie 1942 de a anula deportările evreilor 
în lagărele naziste? Adevărul deplin este altul. Să vedem iarăşi 
documentele. 

La 12 august 1942, Manfred von Killinger, ambasadorul 
Germaniei la Bucureşti, informează Ministerul de Externe al 
Reich-ului despre consimţământul dat de I. Antonescu şi de M. 
Antonescu pentru deportarea evreilor din România în lagărele 
naziste de exterminare. 

Este de presupus că sub infl uenţa desfăşurarii evenimentelor 
pe front, a presiunilor exercitate de Regina-mamă Elena, de 
Mitropolitul Ardealului Bălan, de Iuliu Maniu şi Dinu Brătianu, 
precum şi de intervenţiile lui W. Filderman şi Şef-Rabinului A. 
Şafran, I. Antonescu a contramandat acest ordin de transfer. 
Este, de asemenea, de presupus că teama pentru răspunderea 
sa personală în adoptarea acestei măsuri, în eventuala victorie 
a aliaţilor, a avut de asemenea un rol semnifi cativ. 

Autorul alcătuieşte şi aici o discuţie fi ctivă între Mareşal şi 
Mihai Antonescu din care ar rezulta, împotriva documentelor 
existente, că acesta ar fi  tratat deportarea evreilor fără ştirea 
Conducătorului, ceea ce, în opinia mea, este cel puţin rizibil. 

Este fi resc să ne întrebăm atunci dacă ar fi  fost mai bine 
pentru aceşti evrei ca Ion Antonescu să persiste în decizia de-
portării, fapt care ar fi  însemnat pentru evreii români din Vechiul 
Regat ”Soluţia fi nală”. Fără îndoială, că nu ar fi  fost mai bine. 
Fără îndoială, că I. Antonescu i-a cruţat pe aceşti evrei (indife-
rent de motivele care l-au determinat s-o facă), fără îndoială, 
că termenul “a cruţa” este mai corespunzător şi mai corect 
(formulat astfel în “Raportul fi nal” al Comisiei internaţionale 
pentru studierea Holocaustului în România). Această decizie 
a lui I.Antonescu nu trebuie analizată prin prizma fi cţiunilor 
literare şi evident subiective, ci prin analiza documentelor şi 
situaţiilor reale. 

Răspunsul care, în opinia mea personală, trebuie dat între-
bării de la care a pornit acest articol este acela că, în felul în 
care a fost scrisă această biografi e, nu este o carte cinstită şi că 
asigurarea dată cititorilor de către Teşu Solomovici, că “aproape 
toate vorbele atribuite lui Antonescu sau personajelor cărţii au 
fost rostite întocmai de ei”, nu corespunde adevărului. 

În fi nal, vreau să spun că eu nu consider că Ion Antonescu 
poate fi  comparat cu Hitler, deşi a fost un admirator şi un fi del 
aliat al acestuia. Impresia mea este că el a fost o personalitate 
complexă şi contradictorie, extrem de orgolioasă, fără o viziune 
politică benefi că pentru poporul român, chiar dacă a fost un 
patriot (drumul spre iad este pavat cu multe intenţii bune), care 
a adoptat soluţii criminale faţă de unii cetăţeni români, un om 
crescut din copilărie într-o mentalitate de ură xenofobă, cinstit 
şi necorupt, om de onoare? nu ştiu, poate în sensul medieval, 
cavaleresc, de fi delitate faţă de suzeran, dar nu în sensul apă-
rării intereselor majore ale României înainte de orice. 

A fost un dictator antisemit şi a luat măsuri criminale împo-
triva civililor evrei, dar care a discutat cu reprezentanţii obştei 
evreieşti, a permis unele acţiuni de emigrare, a acceptat uneori 
anularea altor măsuri discriminatorii şi, în anumite condiţii, ”a 
cruţat“ pe evreii din Vechiul Regat. Dar aceste deosebiri nu 
pot anula Holocaustul înfăptuit sub administraţia sa. În nici o 
apreciere a faptelor, fi e ea juridică sau morală, necomiterea unei 
crime nu poate anula răspunderea pentru o altă crimă comisă. 

Nu se pot aborda toate aspectele cărţii lui Teşu Solomovici 
într-un articol limitat. Aceste rânduri sunt doar o încercare de 
răspuns la o întrebare pusă chiar de autor.

Dr. ALEXANDRU ELIAS

G a l a 
P r e m i i l o r 
“ G r o p e r ”

Evenimentul a însemnat şi sărbăto-
rirea a 40 ani de când Fundaţia “Iacov 
Groper” acordă aceste premii unor per-
sonalităţi care s-au remarcat în domeniul 
culturii idiş şi a istoriei iudaismului din 
România. De 10 ani, Fundaţia acordă, de 
asemenea, burse unor studenţi israelieni 
merituoşi care se dedică preocupărilor 
literare, ştiinţifi ce sus-menţionate. 

Câteva cuvinte despre primul scriitor 
modern de limba idiş din România, Iacov 
Groper. S-a născut în 1890, la Mihăileni. 
În 1908 a participat la Primul Congres 
al Culturii Idiş de la Cernăuţi. “În şotn 
fun a ştein” – “În umbra unei pietre” este 
volumul de poezie care l-a consacrat.  În 
anii interbelici, Groper se stabileşte la 
Bucureşti. Poeziile sale sunt traduse în 
română de o pleiadă de importanţi scriitori 
evrei români: Enric Furtună, Barbu Nem-
ţeanu, Camil Baltazar, Iosif Bercovici. 
1966 este anul trecerii lui în eternitate. 
Fundaţia “Iacov Groper” a fost creată în 
1970 de Eliezer Frenkel, prieten al ilus-
trului dispărut, pe baza testamentului prin 
care scriitorul dona jumătate din averea 
sa celor care se disting în promovarea 
culturii idiş. 

Laureaţii din 2012 ai Premiilor Groper 
sunt: • dr. Shlomo Leibovici Laiş, preşe-
dintele ACMEOR; • Mordechai Dunitz, 
editor al Buletinului “Moadon Idiş” – “Idişe 
Kultur Geselşaft”; • prof. univ. dr. Ichiel 
Shaintuh, coordonator al Centrului de 
studii şi cercetări consacrate culturii idiş 
“Mifal Dov Sadan” de la Universtatea 
Ebraică din Ierusalim; • Aharon Lansky, 
de la “National Idish Book Center”, Am-
herst – S.U.A., pentru trecerea în format 
electronic a cărţilor afl ate în Biblioteca 
Centrului; • Rabinul dr. Ytzhak Elfasi, de 
la Universitatea Bar-Ilan, pentru studii 
publicate despre mişcarea “Hasidut”, 
în general, şi din România, în special; • 
Shlomo Waldman, pentru studiul despre 
pogromul din Iaşi, 1941, “Dracula nu l-a 
învins”; • Zoltan Terner, pentru regie 
de fi lme despre Holocaustul din Româ-
nia; • Baruch Tercatin şi Lucian Zeev 
Herşcovici, pentru “Prezenţe rabinice 
în perimetru românesc, secolele XVI – 
XXI”; • Michael Iankivski, pentru scrieri 
în idiş despre istoria evreilor din Europa 
de Est; • Anatoli Lain, pentru populariza-
rea folclorului muzical idiş; • Shoshana 
Noiman, pentru lucrări despre folclorul 
idiş din Nordul Bucovinei; • dr. Eliahu 
Sela Saldeinger, pentru cărţi despre 
supravieţuitori din Transnistria stabiliţi în 
Israel; • Arie Firstenberg, pentru întreaga 
activitatea dedicată limbii şi culturii idiş. 
Burse “Iacov Groper” au fost acordate 
studenţilor Zjambor  Huniadi, Zeev Wewel 
Hirsh, Rifka Wolpe, Miriam Tarin, Diego 
Rotman - Universitatea Ebraică din Ieru-
salim, Yehudit Winograd - Universitatea 
Bar-Ilan. (I.D.)

Ziua Internaţională 
a Holocaustului

Pintre datele comemorative dedicate victimelor Holocaustului se afl ă 
şi 27 ianuarie 1945, dată de la care a fost decisă şi comemorarea Zilei 
Internaţionale a Holocaustului. Conform unor cifre prezentate de istoricul 
francez Josy Eisenberg, fost secretar al Marelui Rabin al Franţei, din totalul 
victimelor de 6.044.000 evrei ucişi în Holocaust, în Polonia au fost trei mili-
oane, în fosta URSS - 1, 6 milioane, în România şi Basarabia, Ardealul de 
Nord - 425.000, în fosta Cehoslovacie - 300.000, în Ungaria - 200.000, în 
Franţa - 100.000, ş.a. Circa 66% din populaţia evreiască din Europa a fost 
nimicită. Lagărul de la Auschwitz, lângă Cracovia, a fost cel mai „efi cient”, 
aici fi ind ucişi  circa 3  milioane de oameni, din care, evrei, 2 milioane, în 
mare majoritate copii, femei şi bătrâni. IG Farben, Krupp şi Goering -Werke 
au folosit mâna de lucru din lagăr pentru folosul Reichului de  „o mie de 
ani”. Aici Zyklon B şi-a găsit cea mai largă utilizare, moartea prin otrăvire cu 
vapori de acid cianhidric fi ind cea mai puţin costisitoare. Chiar după elibe-
rarea lagărului, în ianuarie 1945, au mai murit numeroşi supravieţuitori, în 
următoarele luni şi ani, ca urmare a bolilor şi suferinţelor suportate în lagăr.
Amintirea acelor crime nu poate  şi nu trebuie să fi e uitată. În România 
toate acestea sunt cunoscute, dar se mai găsesc negaţionişti care iau în 
derâdere  ceea ce pentru orice om normal este de plâns. (B.M.M.)

D r e p t u l  l a  r e p l i c ă
Stimate domnule redactor-şef Alexandru 

Marinescu,
În ultimul număr din „Realitatea Evreiască” 

au apărut două materiale critice la adresa mea 
şi a ultimei mele cărţi („Mareşalul Ion Antones-
cu. O biografi e”). La demisia sa din Asociaţia 
Scriitorilor Israelieni de Limbă Română, Sonia 
Palty, fără să fi  citit cartea mea, foloseşte un 
discurs totalmente neadecvat. Se spune că 
hârtia suportă orice, dar există şi aici o limită. 
Repet, în viaţa mea nu am scris şi nu am pu-
blicat vreun articol sau vreo carte care neagă 
sau edulcorează ororile Holocaustului din 
România şi politica criminală a mareşalului Ion 
Antonescu faţă de evrei. Ca atare, acuzaţiile 
Soniei Palty sunt supte din deget. 

Eu însumi sunt un supravieţuitor al Holoca-
ustului, am purtat o vreme „steaua galbenă”, 
tatăl meu a fost luat vreme de patru ani într-un 
lagăr şi, începând cu dr. Solomonovici, asasi-
nat în Pogromul de la Iaşi, mulţi din familia mea 

au pierit în acei ani în Basarabia şi Transnis-
tria. Cât priveşte aşa-zisa recunoştinţă ce i-aş 
purta-o mareşalului pentru că ne-a salvat viaţa 
mie, familiei mele şi aproape întregii populaţii 
evreieşti din Vechiul Regat al României, e o 
prostie şi minciună gogonată.      

Prin hotărârea luată la 13 octombrie 1942, 
mareşalul Ion Antonescu a împiedicat maşină-
ria ucigaşă a lui Adolf Eichmann să extermine 
evreimea română în totalitatea ei. Asta nu 
înseamnă că trebuie să-i purtăm recunoştinţă 
lui Antonescu. Istoria nu se scrie cu senti-
mente. Mareşalul a fost judecat ca criminal 
de război, condamnat la moarte şi împuşcat. 
Sfârşitul acestui HAMAN s-a datorat politicii 
sale criminale faţă de poporul român şi faţă 
de populaţia evreiască. 

Aceasta e concluzia cărţii mele şi cine 
spune altfel să-şi probeze criticile cu citate 
luate din carte. 

TEŞU SOLOMOVICI
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I S T O R I E  E V R E I A S C Ă  V E C H E - N O U Ă
Octavian Sava face operă de pionierat în scenari-

zarea unei proze scrise de un israelian foarte reputat, 
tradus în multe limbi de circulaţie, dar mai puţin cu-
noscut în România: A.B. Yehoshua. După „Misiunea 
directorului de resurse umane”, apărută în româneşte 
la Editura Polirom, iată că „Mr. Muni”, regia – Mirela 
Ţentea, devine apropiat iubitorilor de literatură şi 
teatru de la noi graţie infatigabilului om de radio, de 
televiziune, cineast, prozator, unul dintre marii noştri 
„copii de duminică”, cum defi nea actorii, scenariştii, 
compozitorii de divertismente deloc uşoare neuita-
tul Dem. Rădulescu – Bibanu’, cum îi spuneam toţi, 
spectatorii lui fi deli. Şi câtă nevoie aveam/ avem de 
zâmbet atunci şi acum! Există multe afi nităţi stilistice 
între Octavian Sava şi A.B. Yehoshua: umorul amar, 
comunicativitatea, lirismul bine temperat de realitatea 
mai mult gravură decât pastel. Piesa într-un act gen 
one woman show, „Alo, mamă, eu sunt la telefon!”, 
protagonistă – Hagar Shiloh, tur de forţă pentru foarte 
talentata Cristina Cârcei de la T.E.S. – este o „felie de 
viaţă israeliană”: o poveste de dragoste, în care viaţa 
(copilul care urmează să vină pe lume) şi spectrul 

morţii (tatăl copilului, dispărut în războiul din Liban şi 
posibila lui luare ca ostatic de inamic) se întrepătrund; 
o pledoarie pentru umanism, spusă în cuvinte simple, 
fără ostentaţie; un optimism specifi c modului de a fi  is-
raelian. Momentele de reverie, punctate la esraj (vechi 
instrument muzical indian) şi chitară, cu sensibilitate, 
discreţie, profunzime de Rodica şi Laurenţiu Gondiu, 
ultimul – compozitor al pieselor interpretate, oferă di-
mensiuni contemplative tinerei care ştie să se bucure 
de clipă, luând-o cu naturaleţe aşa cum vine, dovedind 
o maturitate, un simţ al responsabilităţii datorat tocmai 
durităţii pericolului permanent. Ea este indicatorul de 
marcaj al drumului cel bun, echilibrul sufl etesc, atât 
pentru mama ei, interlocutoare (imaginară) la telefon, 
cât şi pentru bunicul pruncului în devenire. Rămas 
singur pe lume, el nu mai găseşte raţiuni pentru a 
exista. Atunci ea îi descoperă un rost în viaţă: nepotul 
care i se va naşte. Filmul, la retroproiector, despre 
Gilad Shalit - atunci când Octavian Sava a făcut sce-
nariul încă nu fusese eliberat – sporeşte dramatismul 
şi speranţa împletite în acelaşi fi r: istorie evreiască 
veche-nouă. (I.D.)  

Norman Manea 
a fost distins 

cu Premiul „Nelly Sachs”
Nelly Sachs (născută Le-

onie Sachs, n. 10 decembrie 
1891, Berlin – d. 12 mai 1970, 
Stockholm) a fost o scriitoare 
germană evreică, laureată a 
Premiului Nobel pentru Li-
teratură în 1966. Principalul 
reper al operei sale poetice a 
fost Holocaustul, deşi în 1940 
ea a reuşit să se refugieze în 
Suedia cu ajutorul scriitoarei 
Selma Lagerlof, deţinătoare, 
la rândul ei, a Premiului Nobel.
Premiul „Nelly Sachs” a fost 

instituit în urmă cu circa patru decenii, benefi ciarii lui fi ind 
Elias Canetti, Erich Fromm, Nadine Gordimer, Milan Kun-
dera, Michael Ondatje, Christa Wolf, Margaret Atwood, ş.a. 

La 4 decembrie 2011, la Dortmund, i s-a decernat 
acest premiu scriitorului de limbă română Norman Manea. 
Criticul literar Ina Hartwig a susţinut un laudatio, afi rmând 
că Norman Manea „nu este doar un intelectual uimitor, un 
excelent critic, ci şi un mare stilist şi scriitor”. 

În răspunsul său, laureatul a evocat personalitatea 
poetei Nelly Sachs, ca şi multiplele sale legături cu tradiţia 
culturală germană, începând cu locul naşterii, Bucovina, 
afl ată o lungă perioadă în zona de dominaţie şi infl uenţă 
austriacă, apoi refugiul său în Berlinul de Vest şi apoi în 
RFG, când a părăsit România, în 1986. Exilul este o experi-
enţă dureroasă, dar şi o încercare a rezistenţei unui scriitor. 
„Literatura este… o punte mirifi că spre interlocutorul de ori-
unde, expresia deplină a libertăţii”, a spus Norman Manea.

Vom prezenta, pe scurt câteva date biografi ce, deşi 
ele sunt în bună parte cunoscute. S-a născut în cartierul 
Burdujeni (astăzi suburbie a municipiului Suceava) la data 
de 19 iulie 1936. Copil fi ind, a fost deportat într-un lagăr 
de concentrare în Transnistria (n.n. în presă se afi rmă 
greşit că a fost într-un lagăr nazist), de unde s-a întors în 
România, în 1945. A lucrat în România ca inginer hidro-
tehnician, pentru ca din anul 1974 să renunţe la profesie 
dedicându-se în întregime scrisului. Până la plecarea 
sa din ţară a publicat zece volume. În 1986 a trecut în 
Vest, apoi s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, unde a 
devenit aşa-numit writer in residence la mai multe univer-
sităţi americane. În 2011 era profesor universitar pentru 
Studii Europene şi Cultură la Bard College din New York.
Operele sale au fost traduse în circa douăzeci de limbi.
A debutat în 1966 la revista „Ramuri” din Craiova. După 
care a scris: Noaptea pe latura lungă (1969), Captivi 
(1970), Atrium (roman, 1974; ed. a doua, 2008), Primele 
nopţi (1975), Cartea fi ului (1976), Zilele şi jocul (1977), 
Anii de ucenicie ai lui August Prostul (roman, 1979; ed. 
a doua revăzută, 2005), Octombrie, ora opt (1981; ed. a 
doua, 1997), Pe contur (1984), Plicul negru (1986; ed. a 
doua, 2007), Despre clovni: dictatorul şi artistul (un roman 
parabolic, 1997), Întoarcerea huliganului (ed. întâi, 2003; 
ed. a doua, 2006; ed. cartonată, 2008, roman care i-a adus 
şi consacrarea), Plicuri şi portrete (2004), Fericirea obliga-
torie (colecţie de nuvele; ed. a doua, 2005), Casa melcului 
(colecţie de interviuri, 1999, Ed. Hasefer), Vorbind pietrei 
(2008),Variante la un autoportret (proză scurtă, 2008), Vi-
zuina (2009), Laptele negru (2010).Autorul are drept teme 
favorite trauma Holocaustului, viaţa de zi cu zi într-un stat 
totalitar şi exilul. Cărţile sale au fost comparate cu cele ale 
unor scriitori ca: Bruno Schulz şi Robert Musil. Alţi critici 
le-au apreciat ca fi ind o continuare fi rească a absurdului 
grotesc din romanele lui Franz Kafka. 

Premii şi distincţii:
• Premiul Naţional al Evreilor Americani, în aprilie 1993, 

pentru romanul său parabolic Despre clovni;
• Premiul Guggenheim;
• Premiului “Lux Mundi” (2006), oferit de Radio Româ-

nia Cultural “pentru talentul artistic şi consecvenţa morală 
cu care a înfăţişat lumii imaginea complexă a societăţii 
româneşti şi pentru felul în care a reuşit să transfi gureze 
drama biografi că;

• Premiul Médicis Etranger, cel mai prestigios premiu 
francez pentru un roman scris în altă limbă decât franceza, 
acordat în 2006 romanului Întoarcerea huliganului;

• Titlul de Comandant oferit de Ordre des Arts et des 
Lettres din Franţa;

• Premiul “Gheorghe Crăciun” pentru întreaga activitate, 
oferit de ziarul “Observator Cultural” şi Premiul anual pentru 
literatură din partea Fundaţiei franceze de iudaism – 2009;

• Ordinul Meritul Cultural conferit de Preşedintele Româ-
niei, 2007, în 2008 a primit diplome de onoare în literatură 
de la Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj;

• Bursa MacArthur şi Guggenheim. Premiul Internaţional 
pentru Literatură Nonino, Italia;

• Titlul Doctor Honoris Causa conferit de Universitatea 
din Bucureşti, 2008.

BORIS MEHR

Prof. dr. CAROL IANCU - DOCTOR HONORIS CAUSA 
AL UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA

Un eveniment semnifi cativ, care a bucurat atât 
Comuniteatea Evreilor din Oradea cât şi pe toţi evreii 
din România, a fost acordarea, în ziua de 14 noiembrie 
2011, de către Senatul Universităţii din localitate a 
titlului ştiinţifi c de Doctor Honoris Causa  profesorului 
Carol Iancu de la Universitatea „Paul Valéry” din Mont-
pellier (Franţa). Ceremonia ofi cială s-a desfăşurat la 
20 decembrie 2011, în Aula Magna a Universităţii din 
Oradea, în prezenţa unei numeroase asistenţe formată 
din ofi cialităţi ale municipiului, studenţi, cadre didactice, 
prieteni ai prof. Iancu, preşedintele Comunităţii orăde-
ne, ing. Felix Koppelmann, şi membri ai comunităţii, 
reprezentanţi ai mass-media. Astfel, instituţia orădeană 
devine a treia universitate din ţară, alături de „Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca (în 2005)  şi „Alexandru Ioan 
Cuza” (în 2010) din Iaşi, care i-au conferit profesorului 
Iancu acest titlu. 

Scurtă biografi e
Viaţa profesorului Carol Iancu a început pe melea-

guri moldave, la 28 aprilie 1946, în orăşelul Hârlău, 
unde la iniţiativa sa a fost recent organizat, de către 
F.C.E.R., un simpozion dedicat istoriei evreilor din loca-
litate, sub preşedinţia dr. Aurel Vainer. După obţinerea 
bacalaureatului la Liceul „Costache Negruzzi” din Iaşi, 
în 1963, a urmat studii universitare şi de doctorat în 
Israel şi în Franţa, unde s-a stabilit  în calitate de cadru 
didactic al Universităţii „Paul Valéry” - Montpellier 3, 
parcurgând întregul ciclu profesional, de la preparator 
(în 1976) până la profesor universitar de clasă excep-
ţională (2011). Apreciindu-i activitatea universitară şi 
ştiinţifi că, ministrul francez al Educaţiei Naţionale l-a 
numit, din  2001, director al Şcolii de Înalte Studii ale 
Iudaismului din Franţa. Dovedind o capacitate organi-
zatorică remarcabilă, istoricul Carol Iancu a participat 
la realizarea a 36 de colocvii, conferinţe şi congrese 
nationale şi internaţionale având ca teme: relaţiile 
franco-române (reconsiderate într-un spirit interdisci-
plinar), comunităţile evreilor din Mediterana occidentală 
(identitate, tradiţii şi mutaţii), evreii şi iudaismul în Africa 
de Nord, evreii din marele oraş francez Montpellier, 
memoria evreilor din România, dialogul interreligios 
iudeo-creştin, afacerea Dreyfus şi consecinţele sale, 
Franţa şi emanciparea evreilor din România, etc.  Încă 
de la începutul deceniului al şaptelea al secolului trecut, 
Carol Iancu şi-a consacrat energiile intelectuale pentru 
a restitui aspectele cele mai importante ale trecutului 
minorităţii evreieşti din România, asumându-şi, astfel 
un destin istoriografi c identitar, care îl aşază în pleiada 
istoricilor preocupaţi de trecutul evreilor de pe Vechiul 
Continent. Este autorul a peste 160 de cărţi, studii şi 
articole de istorie, cu prioritate de istorie a evreilor din 
România şi al relaţiilor franco-române în secolele al 
XIX-lea şi al XX-lea. 

Elogiul colegilor
După cuvântul de deschidere în care rectorul 

Universităţii,  prof.dr. ing. Cornel Antal, a trecut în 
revistă principalele date din cariera universitarului 
şi istoricului Carol Iancu, decanul Facultăţii de Isto-
rie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiintele 
Comunicării, prof.  dr. Ioan Horga, a prezentat un amplu 
“Laudatio”, afi rmând că prof. Iancu este “o personalitate 
de prestigiu european care s-a impus prin profesiona-
lism şi probitate”. În concluzie, el a declarat: “Prin acti-
vitatea sa polivalentă desfăşurată în spaţiul european, 
din Franţa până în România şi Israel, istoricul Carol 
Iancu a devenit cel mai citit şi apreciat specialist în 
istoria evreilor din România, el fi ind realmente autorul 
unor lucrări de referinţă în domeniu, marcate de un 
permanent respect pentru rigoarea ştiinţifi că”. 

„Primirea acestui titlu este o mare onoare pentru 
mine, pentru Universitatea Paul Valéry din Montpellier 
şi Şcoala de Înalte Studii ale Iudaismului din Franţa. 
Acest titlu îl dedic familiei mele, soţiei mele Danielle, 
care se afl ă aici, şi copiilor mei Sarah, violoncelistă, 
şi Michaël, istoric, care au fost în imposibilitatea de a 
mă acompania. Mulţumirile mele şi recunoştinţa se 
adresează profesorilor Sever Dumitraşcu şi Viorel 
Faur, domnului decan Ioan Horga şi deopotrivă rec-
torului Cornel Antal, pentru primirea admirabilă care 
mi-a fost rezervată la Oradea, oraş pe care l-am de-
scoperit în toamna anului 2010, cu ocazia Conferinţei 
internaţionale «Situaţia evreilor din Europa centrală 
la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial (1944-
1945)», al cărei coordonator a fost profesorul Antonio 
Faur”, a spus profesorul Carol Iancu, care în Lectio 
Magistralis a conferenţiat despre „Evreii din România 
şi diplomaţia occidentală (1856-1945)”.

Un centru de iudaistică 
la Universitatea orădeană

În acelaşi timp cu acordarea titlului de Doctor Hono-
ris Causa profesorului Carol Iancu, la Universitatea din 
Oradea s-a anunţat crearea Centrului de cercetare a is-
toriei evreilor “Eva Heyman”, la a cărui înfi inţare a avut 
o contribuţie deosebită prof dr. Antonio Faur , cu parti-
ciparea profesorilor universitari dr. Sever Dumitraşcu 
şi Viorel Faur. Organizarea centrului a avut şi sprijinul 
Comunităţii Evreilor din Oradea şi al preşedinelui ei, 
ing. Felix Koppelmann. Numele centrului a fost ales 
după cel al fetiţei de etnie evreiască, o Anna Frank din 
Oradea, deportată la Auschwitz unde a şi murit. Ea a 
ţinut un jurnal  despre soarta ei şi a evreilor orădeni, 
duşi în ghetou şi apoi în lagărele morţii. 

Mulţumiri din partea 
profesorului Carol Iancu

Într-o scrisoare adresată Comunităţii Evreilor din 
Oradea şi preşedintelui ing. Felix Koppelmann, prof. 
Carol Iancu a mulţumit tuturor pentru “frumoasa primire 
făcută cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris 
Causa şi pentru reuşita excepţională a sărbătorii de 
Hanuca, la care a avut plăcerea să participe”. De ase-
menea, prof. Iancu a promis că va sprijini activitatea 
noului Centru de iudaistică din cadrul Universităţii, 
precum şi activităţile culturale ale comunităţii orădene.
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We intend to rebuild 
the whole sacred 
patrimony of the 
romanian jews

A conversation with 
Eng. Rudy Marcovici, director of the 
Real Assets Administration Center

Eng. Rudy Marcovici, director of the Real 
Assets Administration Center, underlined in 
an interview that in spite of the diffi culties, the 
rehabilitation of a great number of synagogues 
and cemeteries takes place all over the 
country. This can be achieved with the fi nancial 
support  of the Federation through Caritatea 
Foundation. A number of contracts have 
been signed with the local authorities for a 
determined period of time, in order to save 
the synagogues particularly in the cities where 
there are no more Jews left, provided no 
inappropriate activity forbidden by the Jewish 
religious commandments will take place at 
the location. There are some synagogues 
were the restoration works are done: the 
Synagogue in Sibiu, the Wooden Synagogue 
in Piatra Neamţ, the Great Synagogue from 
Bucharest, the Corn Workers’ Synagogue in 
Bacău, the Great Synagogues from Botoşani 
and Roman and the Synagogue from Buhuşi 
was rehabilitated with the aid of the Admor 
of the Rabbinical Court from Buhuşi- B’nei 
B’rak. In other synagogues sites there are 
still rehabilitation works: the Choral Temple in 
Bucharest, the Craftsmen Temple in Galaţi, 
the Orthodox Synagogue in Oradea, the Great 
and the Small Synagogue in Satu Mare, the 
Synagogue in Carei, the Great Temple in 
Rădăuţi, in Siret, the Synagogues in Tecuci 
and Tulcea. Overall the Federation intends the 
renovation of 87 synagogues. The cemeteries 
also represent a permanent preoccupation of 
the Federation, some of them were surrounded 
by fences, cleaned, monuments were rebuilt, 
chapels and rabbis’ houses were restored and 
the fi nancing sources are the Federation, the 
authorities and the sponsorship.

THE ANNIVERSARY OF A MAN WHO DOESN’T GROW OLDER, 
DR. AUREL VAINER, PRESIDENT OF FJCR – 80

The Pogrom 
in Bucharest, 

not an accidental 
or isolated event

The pogrom that took place in January 
21-23, 1941 in Bucharest was the most 
violent anti-Semitic manifestation in 
Muntenia. The Report of the International 
Commission for the Holocaust Study in 
Romania asserts “the pogrom was not 
an isolated event, but the culminating 
point of the events evolution”. Almost 
140 Jews died during the pogrom and 
the material losses were assessed at 383 
million lei. Rabbi Ephraim Guttman told 
us how his father, Rabbi Zvi Guttman, 
and two of his brothers were taken by 
the members of “Iron Guard”, known as 
“legionaries”, to Jilava forest, where they 
were shot at together with other Jews. 
By miracle the Rabbi survived, remained 
all night in the cold and the next day 
was found by “legionaries”. Near other 
fi ve Jews he was again shot at, but they 
missed him again, and he escaped alive 
because the rebellion was over. The 
fact that the pogrom in Bucharest didn’t 
represent a hazardous accident is stated 
also in Carol Iancu’s volume “Alexandru 
Şafran and the unfinished Shoah in 
Romania”; one can found here a list of 
tens of laws with anti-Semite character 
adopted during 1940-1944, referring 
between other issues to dispossessing 
the Jews of their properties, to the 
interdiction of work in specifi c fi elds and 
to the elimination of the Judaic cult from 
the historical religious cults. 

The anniversary of FJCR president, 
Dr. Aurel Vainer’s 80th birthday became 
a meditation on the life path of a man 
who, asked to define his success-key, 
answers: work, love for people, dialogue 
availability. The past achievements in 
the academic and economical field, 
and the present ones in the Jewish 
community life from Romania, as president 
of the Federation, his contribution to the 
Romanian political life as parliamentarian, 
all is due to the outstanding understanding 
capacity, energy, receptivity for novelty, 
and anticipative thinking. Dr. Aurel Vainer 
opened new horizons, had benefic 
initiatives in the educational field, in 
maintaining and renewal of the sacred 
patrimony, in the partnership with Joint, in 
the Jewish religious and cultural life and 
others. The fi rst thoughts of the celebrated 
went to the native stetl, Ştefăneşti, and to 
his parents to whom he owes the vitality, 
the pragmatic spirit, the double loyalty to 

Romania and Israel. Dr. Aurel Vainer and 
his wife, Anette, thanked all those present 
in this special moment: representatives 
of the Presidency, of the Government, of 
the Parliament, of the State Secretariat 
for Cults, of the Commerce and Industry 
Chamber of Bucharest, of the Union 
of the Bilateral Commerce Chambers, 
of the Romania – Israel Commerce 
and Industry  Chamber, personalities 
from the academic world, from the 
business environment, members of the 
Diplomatic Corp, close collaborators from 
FJCR, Joint, JCC, Caritatea and Lauder 
Foundations, B’nai B’rith Forum Romania, 
presidents of communities, Rabbis Rafael 
Shaffer and Naphtali Deutsch, older and 
newer colleagues and friends. Dr. Aurel 
Vainer knew how to gather around him 
“youngsters” from all the generations, as 
well as real young persons, such as his 
chief of cabinet, economist Silvian Horn, 
the image counsellor, journalist Silviu 
Vexler, who wished him happy birthday and 
many returns of these moments. A sketch 
portrait of the celebrated coagulated out 
of the speakers’ thoughts and words: 
our wise man – Varujan Pambuccian, 
president of the Parliamentarian Group of 
the National Minorities, energy trigger – 
Erwin Şimşensohn, JCB president, oratory 
maestro – Carmen Dumitriu, director of the 
European Center for Ethnical and Social 
Communication Problems, great leader of 
the Romanian Jews - Alberto Senderey, 
general director of Joint for Europe and 
South America, excellent collaborator and 
promoter of the Romanian Jews’ interests 
in the Parliament - José Iacobescu, 

president of B’nai B’rith Romania, a model 
for us all – His Excellency Dan Ben-Eliezer, 
ambassador of Israel in Romania, passion 
for what he is doing – Edy Kupferberg, 
coordinator of the Rabbinical Chancellery, 
the art of encouraging the collaborators 
– Rabbi Rafael Shaffer, excellence and 
great marketing experience – Sorin 
Dumitriu, chief of the Commerce and 
Industry Chamber of Bucharest, loyalty in 
friendship – academician Paul Cristea, the 
building capacity –Eng. Felix Koppelmann, 
president of Oradea Jewish Community. 
“We sign we will be here when you’ll be 
90”, said Professor Iancu Isidor, president 
of the Jewish Community from Dorohoi. 
The gratitude expressed by dr.Vainer 
became another laudatio; a very warm 
speech dedicated to each of the speakers 
and to their merit. The speeches alternated 
with musical and entertaining moments 
organized by Eng. Iancu Ţucărman. 

The anniversary of Dr. Aurel Vainer’s 
bir thday revealed the importance 
dimension FJCR enjoys in the Romanian 
society. It represented an expression 
of the uninterrupted relationship with 
an ascending tendency between 
Romania and Israel, between FJCR and 
representatives of diplomatic missions in 
Romania. It was an occasion to reassert 
the close cooperation between FJCR, the 
communities’ leadership, other Jewish 
organizations from Romania, branches of 
international organizations. In the same 
time it represents the excellent partnership 
FJCR-Joint, the good communication 
between the Federation and the members 
of the Jewish communities from Romania.  

HANUKKAH IN BUCHAREST AND IN THE COUNTRY
The first Hanukkah candle was kindled at the Great 

Synagogue in Bucharest. Dr. Aurel Vainer, FJCR president, 
spoke about the international unity of the Jewish people, a people 
who suffered and whose history received religious meanings. 
Rabbi Rafael Shaffer illustrated the Divine power through the oil 
miracle. An exceptional Hanukkah show was organized under 
the guidance of Erwin Şimşensohn, JCB president. 

Maintaining the tradition, Dr. Aurel Vainer, FJCR president, 
and Rabbi Rafael Shaffer visited the Jewish communities from 
Iaşi, Botoşani, Piatra Neamţ and Bacău. It was a spiritual journey 
during which the two, accompanied by Abraham Ghiltman, 
president of the Jewish community from Iaşi, Iosef David, 
president of Botoşani community, Emil Nadler, president of 
Piatra Neamţ community and Hary Vigdar, president of Bacău 
community, as well as by Erwin Şimşensohn, JCB president, 
Rabbi Shlomo Tobias, Rabbi of Iaşi and Moldova, tried to outline 
the new meanings of the holiday, beside the traditional ones. On 
the Lights Holiday, beside the Hanukkah festivities, in Botoşani, 
the Cultural Inter-Community Center was inaugurated, through 
the initiative of FJCR president, with the support of the Romanian 
Government, of Prime Minister Emil Boc, of Botoşani Municipality, 
of Joint Romania and of Wechsler family. Israel Sabag, director 
of Joint for Romania, and Attila Gulyas, director of the Social 
and Medical Assistance Department, tried to enlighten the Jews’ 
soul, a yearly tradition already during Hanukkiada, and kindled 
the candles in the communities from Transylvania: Târgu Mureş, 
Baia Mare, Dej and Bistriţa, Cluj, Alba Iulia, Deva and Sibiu. In 
Cluj in the opening speech Dr. Robert Schwartz, president of the 
Jewish Community from Cluj, spoke about the the meaning and 
the actual message of the Lights’ Holiday. There followed the 
enthousiastic speeches of Attila Gulyas, director of the Social 
and Medical Assistance Department, and Israel Sabag, director 
of Joint Romania, which fi lled the parishioners souls with hope 
and trust. The community choir and the klezmers’ group Mazel 
Tov presented a beautiful artistic program. In Oradea Eng. Felix 
Koppelmann opened the ceremony and spoke about the victory of 
monotheism against idolatry. His Eminence Abraham Ehrenfeld, 
Rabbi of Transylvania and Banat, explained the importance of 
the holiday – a victory of the few against the many, as well as 
the meaning of the manner the candles are lighted. The choir, 
the instrumental formation of the children, the dance and the 
klezmers’ group presented an entertaining show. In Satu Mare 
an impressive number of persons, including many youngsters, 
gathered in the Small Synagogue. Adv. Nicolae Decsei, president 
of the community, opened the ceremony.  The second candle was 
lighted. Rabbi Abraham Ehrenfeld’s speech was centered on the 
light symbol. In Sighet the third candle was lighted. Eng. Hary 
Marcus, president of the community, mentioned the meaning 
of the light in the Hanukkah holiday, using the metaphor of the 

Jews’ role of “lighting the lamps”. Rabbi Abraham Ehrenfeld in his 
speech underlined the fact that Antiochus Epiphanes declared 
a war against Judaism in any sense, and in the confrontation 
with him many Jews sacrifi ced themselves for their belief. Eng. 
Rudy Marcovici expressed greetings on behalf of the Federation.  

The Holiday of Lights was also celebrated in Timişoara, in 
the Synagogue from Iosefi n. The community president, Luciana 
Friedmann, opened the festivities. Eduard Kupferberg, chief of 
the Rabbinical Chancellery, evoked the spiritual force and the 
historical symbolism of the event. The community choir sang 
traditional songs. In Arad Eng. Ionel Schlesinger, the community 
president, opened the ceremony drawing a parallel between the 
ancient and the present times. Eduard Kupferberg referred to the 
spiritual meanings of the holiday. In Lugoj, Eduard Kupferberg, 
Luciana Friedmann and 14 choir members from Timişoara 
were present near Eng. Ivan Bloch, the president, Iosif Singer, 
secretary and all the parishioners. In Reşiţa,  eng. Ivan Schnabel, 
president, presented the history of the Hanukkah holiday, while 
Eduard Kupferberg described the meaning of the miracle “in 
those days and during this time”. In Brăila Suhar Goldstein, 
service offi cer, and prime cantor Iosif Adler led the blessings for 
Romania and Israel in Hebrew and Romanian. Suhar Goldstein 
spoke about the meaning of Hanukkah in the Jewish people and 
the universal history. The choir accompanied the ceremonies with 
traditional Hanukkah songs. In Galaţi the second and the third 
candles were lighted and the choir from Brăila came to sing in 
Galaţi community. In Tecuci the third candle was blessed and 
lighted by Alesia Rosalinda Munteanu. Eng. Albert Kupferberg, 
FJCR general secretary, emphasized the importance of the 
Hanukkah holiday. In Focşani community the students of Unirea 
National College made a huge Hanukkah dreidl, and prime 
cantor Iosif Adler blessed and kindled the third candle. Eng. 
Albert Kupferberg brought the salute of the Federation president 
and spoke about the importance of the “light paths” in the 
communities of the country. In Ploieşti the fi rst Hanukkah candle 
was lighted in Beth Israel Synagogue. Eng. Adela Herdan, the 
community president, presented a documented history of the 
holiday. Eng. Albert Kupferberg brought president Vainer’s salute 
and mentioned the Hanukkiada tradition. Hanukkah arrived also 
at the residents of “Amalia and Dr. Moses Rosen” nursing home. 
Rabbi Rafael Shaffer lighted the fi rst candle in the presence of 
Eng. Paul Schwartz, FJCR vice-president. Rabbi Deutsch from 
Habad organized the Hanukkah celebration noble-minded, with 
dedication and love for the Hassidic, Judaic tradition. Arezoo 
Hershel, cultural counsellor of the Embassy of the State of 
Israel, saluted the gathering and Rabbi Deutsch explained the 
holiday meaning. As usual the Lauder Reut School organized a 
Friendship Gala, where the candles of the Hanukkah and those 
of the Christmas tree were kindled.
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ANIVERSĂRILE ANIVERSĂRILE 
ŞI COMEMORĂRILE ŞI COMEMORĂRILE 

LUNII IANUARIELUNII IANUARIE
• La 1 ianuarie 1934 a murit scriitorul 

JACOB WASSERMANN. A prezen-
tat situaţia evreilor din Germania.

• La 2 ianuarie 1927 a murit la Tel 
Aviv poetul şi gânditorul ACHAD 

HAAM. Este fondatorul sionismului 
cultural.

• La 3 ianuarie 1967 a murit poetul de 
expresie germană ALFRED 

MARGUL-SPERBER. A fost distins 
cu Premiul de Stat pentru literatură.

• La 3 ianuarie 1988 a murit poeta 
ROSE AUSLÄNDER, născută la 

Cernăuţi.

• La 5 ianuarie 1937 s-a născut la 
Timişoara pictorul TOMA HIRTH. 

Este absolvent al Institutului de Arte 
Plastice „Nicolae Grigorescu”. 

• La 8 ianuarie 1897 s-a născut la 
Giurgiu istoricul literar, eseistul şi 

filosoful culturii TUDOR VIANU. A fost 
profesor la Universitatea din 
Bucureşti.

• La 8 ianuarie 1911 s-a născut la 
Calafat poetul DAN FAUR, adept al 

avangardismului.

• La 9 ianuarie 1873 s-a 
născut în Ucraina poetul de 

expresie ebraică CHAIM 
NACHMAN BIALIK. În 1924 
s-a stabilit în Israel.

• La 10 ianuarie 1932 s-a 
născut la Ştefăneşti dr. 

AUREL VAINER, preşedintele 
F.C.E.R., deputat în 
Parlamentul României.

• La 12 ianuarie 1917 s-a 
născut în comuna Ceica 

prim-rabinul ERNEST 
NEUMANN. A fost vreme 
îndelungată rabinul comu-
nităţii din Timişoara, a militat 
pentru relaţii ecumenice între 
toate etniile care trăiesc în 
oraşul de pe Bega.

• La 12 ianuarie 1897 a murit 
la Iaşi medicul ŞTEFAN 

STÂNCĂ. A pus bazele 
medicinii sociale în România.

• La 12 ianuarie 1937 s-a 
născut la Bucureşti scriitorul 

AUREL STORIN, secretar 
literar al Teatrului „Constantin 
Tănase”, fost redactor şef al revistei 
„Realitatea Evreiască”

• La 12 ianuarie 1925 s-a născut la 
Bucureşti compozitorul LAURENŢIU 

PROFETA. Din creaţiile lui amintim 
Cântece pentru copii şi tineret, Prinţ şi 
cerşetor (balet), etc.

• La 16 ianuarie 1933 s-a născut la 
New York scriitoarea SUSAN 

SONTAG.

• La 19 ianuarie 1861 s-a născut la 
Triest scriitorul ITALO SVEVO. Este 

autorul unor romane cu conţinut 
psihologic.

• La 20 ianuarie 1857 s-a născut la 
Londra LUCIEN WOLF, politician, 

jurnalist şi istoric.

• La 21 ianuarie 1926 s-a născut la 
Bucureşti pictoriţa MARIA 

CONSTANTIN. 

• La 21 ianuarie 1878 s-a născut la 
Viena scriitorul satiric EGON 

FRIEDELL.

• La 24 ianuarie 1888 s-a născut la 
Viena scriitoarea şi muziciana 

VICKI BRAUN.

• La 24 ianuarie 1932 s-a născut la 
Bucureşti actriţa LEONIE 

WALDMAN-ELIAD. Din 1949 joacă 
pe scena TES unde a creat roluri 
remarcabile.

• La 25 ianuarie 1932 a murit la 
Berlin ERNST FRIEDBERGER, 

specialist în probleme de igienă şi 
imunitate.

• La 25 ianuarie 1902 a murit JACOB 
PSANTIR, primul cronicar al evreilor 

din România.

• La 27 ianuarie 1928 s-a născut la 
Bucureşti SERGIU LEVIN, specialist 

în imunologie şi epidemiologie. S-a 
stabilit în Israel.

• La 28 ianuarie 1927 s-a născut la 
Focşani scriitoarea şi publicista 

FELICIA ANTIP. Este autoarea 
volumului memorialistic Lumea din 
ziare (1997).

• La 31 ianuarie 1923 a murit în SUA 
reputatul scriitor NORMAN MAILER. 

A debutat cu romanul Cei goi şi cei 
morţi.

SIEGFRIED WOLF

 DECESE  COMEMORĂRI 
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• Ani Fălticineanu, soţie,  anunţă cu durere încetarea din viaţă în ziua de 5 ianua-
rie 2012 a  dragului  tovarăş de viaţă, timp de  şase decenii, BIŢU FĂLTICINEANU, 
alături de care a cunoscut toate bucuriile şi difi cultăţile vieţii. Născut la Iaşi, în 1925, 
Biţu Fălticineanu a fost un om de mare generozitate şi un regizor de valoare.

• Familiile  Ludmer Mausi şi Dorel, Mehr Liudmila şi Boris, Vaisglas Fani şi Bibi, 
Iancu Ţucărman sunt alături de Ani Fălticineanu în acest moment greu al vieţii sale prin 
pierderea lui BIŢU FĂLTICINEANU, decedat  în noaptea de 4 spre 5 ianuarie 2012, 
la vârsta de 86 de ani, după o suferinţă îndelungată  cu care s-a luptat curajos. A fost 
un regizor de valoare al Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase”, unde a activat până 
în ultimele săptămâni. Fie-i amintirea binecuvântată, Zihrono Livraha.

• Colectivul Teatrului de Revistă “Constantin Tănase” anunţă cu infi nite regrete 
încetarea din viaţă a marelui regizor BIŢU FĂLTICINEANU, cel care şi-a legat defi nitiv 
numele şi cariera de spectacolele teatrului românesc de revistă.

• În data de 26 decembrie 2011 a fost înmormântat în cimitirul evreiesc din Alba 
Iulia LOVINESCU ADRIAN (82 de ani), supravieţuitor al lagărelor de muncă şi ex-
terminare. A fost membru activ al Comunităţii Evreilor Alba Iulia, cenzor şi sprijin în 
activitatea de cult. Fie-i amintirea binecuvântată!

• Dr. Mirjam Bercovici – soţie, prof. Simeon Ulubeanu – ginere, Emanuel Ulubeanu 
– nepot, împreună cu cei ce l-au cunoscut şi admirat, anunţă împlinirea a 24 de ani, la 
data de 15 februarie 2012 (17 Şvat), de la despărţirea de ISRAIL BERCOVICI, poet, 
scriitor, rafi nat om de cultură.

• Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna decembrie 2011: HÎRŞU LEA (92 de ani, 
Cimitirul Sefard), COSAŞU RAUL (91 de ani, Cimitirul Giurgiului), GLANGHER 
FRIDA (88 de ani, Cimitirul Giurgiului), ANTSCHEL FRIEDRICH (84 de ani, 
Cimitirul Giurgiului), HARDT DORIAN (92 de ani, Cimitirul Giurgiului), BERMAN 
LUIZA (91 de ani, Cimitirul Giurgiului), CIOC RODICA (100 de ani, Cimitirul 
Giurgiului), PIETRARU STELA (84 de ani, Cimitirul Giurgiului), BRENNER ARTHUR 
(83 de ani, Cimitirul Filantropia), STORIN GITANA (87 de ani, Cimitirul Giurgiu-
lui), ŞVAIŢER LICA (81 de ani, Cimitirul Giurgiului), LĂZĂRESCU ANTOINETTE 
(98 de ani, Cimitirul Giurgiului).

• Înhumaţi în cimitirele evreieşti din ţară: SOICHER BERNARD (64 de ani, Roman)

Comitetul Director al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din Ro-
mânia transmite, pe această cale, domnului Alexandru Marinescu, 
directorul Centrului Iudaic pentru Publicistică şi Editură, sincere 
condoleanţe la încetarea din viaţă a distinsului său tată SORIN 
MARINESCU. Fie ca Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Comitetul Director al F.C.E.R.

Comitetul Director al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România îşi exprimă solidaritatea umană şi compasiunea pentru 
greaua suferinţă pricinuită directorului  Departamentului pentru 
Asistenţă Socială şi Medicală, Gulyas Attila, de încetarea din 
viaţă a tatălui său, GULYAS IOAN LUDOVIC.

Condoleanţe întregii familii îndurerate. Bunul Dumnezeu să-l 
odihneasca în pace.

La 21 decembrie (6 Tevet) se 
împlinesc doi ani de la trece-
rea în veşnicie a istoricului 
LEON EŞANU. Vii amintiri şi 
nesfârşită tristeţe în gândurile 
noastre ce aduc mereu un 
binemeritat omagiu sufl etului 
său blând, generos şi plin 
de delicateţe. Fie-i memoria 
binecuvântată! Soţia, familia, 
prietenii.

Familiile dr. Bernard Gofman, dr. 
Cobilanschi – Blum şi dr. Blum 
anunţă, cu durere, încetarea din 
viaţă a fratelui şi cuscrului lor 
ISAIA GOFMAN, fost preşedinte 
al Comunităţii Evreilor din Tulcea. 
Înhumarea a avut loc în Israel, 
acolo unde şi-a petrecut ultimii 
ani de viaţă alături de copiii şi 
nepoţii săi. Dumnezeu să-l odih-
nească în pace.

La 28 februarie 2012 come-
morăm 16 ani de la dispa-
riţia minunatului soţ, tată şi 
bunic DAVID BĂNESCU. 
Veşnică amintire! Familia

Dureroasă aducere aminte a datei morţii părinţilor 
mei ZOFINA IANCHILEVICI la 31 ianuarie 1966 
şi MANASE IANCHILEVICI la 4 decembrie 1972, 
a căror viaţă de sacrifi cii s-a stins pentru noi, co-
pii, nepoţi şi strănepoţi. Silviu Popa şi soţia Ştefi .

La revedere, Biţu Fălticineanu !
Cu aceste cuvinte s-a 

adresat celor prezenţi în 
sala mortuară de la Cimi-
tirul Sefard în dimineaţa de 
8 ianuarie a.c., Directorul 
Teatrului de Revistă, cu-
noscutul actor Alexandru 
Arşinel. Ne-am despărţit 
doar fizic de regizorul, 

omul de teatru şi de cultură Biţu Fălticineanu. 
Au fost prezenţi numeroşi membri ai obştii 
evreieşti, conducerile F.C.E.R. şi C.E.B., ac-
tori şi colaboratori ai Teatrului de Revistă „C. 
Tănase”, Stela Popescu, Cristina Stamate, 
Aurel Storin, Octavian Sava, Vasile Murariu, 
Nae Lăzărescu ş.a. Serviciul religios a fost 
ofi ciat de Rabinul Schaffer, la care a contribuit 
şi Erwin Şimşensohn, preşedintele C.E.B. 
„Biţu Fălticineanu a fost o personalitate care 
a marcat mulţi ani viaţa artistică a teatrului, 
aplauzele i-au revenit pe merit, era modest şi 
nu dorea să iasă în faţă”, a spus Al. Arşinel. 
Ştefan Arghirescu, prieten şi vecin cu Biţu, 
a evocat omenia, spiritul prietenos, gata să 
ajute al acestuia. 

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a 
evocat cele patru decenii de când l-a cunoscut 
pe Biţu Fălticineanu, modestia sa exemplară, 
activitatea celui mai longeviv, probabil, regizor 
din teatrul românesc. „ A fost un evreu care a 
ştiut să se integreze şi să contribuie la viaţa 
culturală a societăţii româneşti… Originar 
din Iaşi, leagănul primului teatru evreiesc 
din lume, el a făcut cinste tradiţiei noastre 
comune, astăzi când mai sunt doar 8000 de 
evrei în ţară”, a spus dr. Aurel Vai ner. Ing. 
Iancu Ţucărman a amintit de anii tinereţii, 
când, în 1943, la Iaşi, patru entuziaşti, Mendi 
Rodan (viitorul celebru dirijor israelian), viitorul 
compozitor Anatol Vieru, Biţu Fălticineanu şi 
Iancu Ţucărman au organizat o formaţie de 
muzică de cameră. Harul celui plecat dintre 

noi se întrevedea de atunci. 
Am păşit apoi, cu toţii, pe aleea Cimitirului 

Sefard pentru a-l conduce spre cele veşnice 
pe Baruch ben Şaul, adică Biţu Fălticineanu. 
Zihrono Livraha!

103 ani de poveşti în 86 de ani de viaţă
De la june prim la Naţionalul din Iaşi a 

ajuns regizor de revistă la Bucureşti. Peste 
200 de spectacole în 50 de ani de când apare 
pe afi ş ca regizor. „După poveştile mele, ar 
trebui să am 103 ani. Dar m-am născut în 
1925“, a mărturisit Biţu Fălticeanu. 

“Primul meu spectacol de revistă – mă rog, 
de estradă, aşa se numea pe atunci – a fost 
când eram elev de liceu, la Iaşi.“

Mai târziu a salvat Grădina Boema. “Grădi-
na Boema era lângă Restaurantul Cina. Fiind 
un congres internaţional, au fost invitaţi foarte 
mulţi oameni importanţi. Şoferul tovarăşului 
Ceauşescu, aşteptând-o pe ea să iasă de la 
o şedinţă de la CC, a venit alături, la Grădină, 
să se amuze. În drumul spre casă, i-a povestit 
Tovarăşei ce băşcălie e acolo şi ce tare s-a 
distrat! Rezultatul: am fost somaţi să oprim 
spectacolul. La care eu zic: Stimaţi tovarăşi, 
ce facem?, noi am vândut biletele pe o săp-
tămână. Se vor aduna 1.150 de oameni în 
fi ecare seară – asta era capacitatea sălii – şi 
ne vor întreba de ce nu jucăm? Iar Grădina 
Boema e lângă Comitet. Bucureştiul e plin de 
ziarişti şi se va crede că este o manifestaţie 
ostilă! Şi s-a decis să tăiem. Numai că Stela nu 
a vrut să scoatem nimic. Au venit trei tovarăşi 
activişti, pe care i-am pus în fundul sălii; nu 
mai aveam deloc locuri. Iar eu le distrăgeam 
atenţia de fi ecare dată când urmau replicile cu 
probleme. Şi aşa am scăpat Boema!”

Biţu Fălticineanu avea 86 de ani.
(Din “Jurnalul.ro”, 22 februarie 2011)

BORIS MEHR

Dispariţia unei strălucite slujitoare 
a muzicii - Josette Lea Hîrşu

La sfârşitul lunii noiembrie s-a săvârşit din viaţă  pia-
nista şi profesoara de pian Josette Lea Hîrşu, soţia unui 
cunoscut medic legist, Mihail Hîrşu. Înmormântarea a avut 
loc la Cimitirul Sefard. Ne-au anunţat despre  această 
pierdere  prietenele ei, prof. Marta Palade şi Bela Holban. 
Dovedind un talent autentic şi de înalt nivel, Josette Lea a 
studiat pianul cu celebra profesoară Florica Musicescu, apoi 
a fost la rândul ei pianistă  în cadrul Orchestrelor Simfonice 
din Craiova şi Bucureşti. A predat timp de 30 de ani pianul 
la Liceul de Muzică nr. 1 (astăzi, „Dinu Lipatti”), având ca 
eleve pe Ada Bercovici-Ulubeanu ( prematur plecată dintre 
noi), Maşa Dinescu, Delia Pavlovici,ulterior profesoară la 
Universitatea de Muzică din Bucureşti, Iolanda Labiş, pia-
nistă în Israel, Radu Tomescu, Corina Sângeorzan, Ilinca 
Gheorghiu, mulţi alţi pianişti de valoare, unii evoluând în 
străinătate. Plină de har şi dăruire, a contribuit cu tot sufl e-
tul şi talentul ei la propăşirea culturii muzicale româneşti. 
Zihrono Livraha. (B.M.M.)

 IN MEMORIAM

S-a stins din viaţă Arthur Brenner
O plimbare pe Calea Moşilor nu va mai fi  aceeaşi fără a-i întâlni silueta 

familiară, parcurgând cu pas apăsat distanţa până la piaţa Obor.  Acolo 
făcea un popas, lua o cafea şi urmărea îndelung freamătul necontenit 
de oameni, tramvaie, maşini  şi troleibuze.

Nu vreau să pomenesc realizările sale profesionale ca inginer (multe 
şi pertinente în branşă), nici pasiunea sa pentru poezie (noi, urmaşii, 
descoperim cu admiraţie seria de “haiku” pe care a scris-o).  Vreau să 
vorbesc despre “Ticu”, cel care s-a aplecat părinteşte asupra noastră 
timp de mai multe decenii, care ne-a sfătuit şi îndrumat de fi ecare dată 
când l-am solicitat şi nu a uitat nici o aniversare, punctată de nelipsita 
felicitare, cu o dedicaţie în versuri.

Nu am avut ocazia să-i expediez ultima scrisoare… să-i spun cât a 
însemnat pentru noi, cât i-am admirat seriozitatea şi statornicia, memoria 
extraordinară, disciplina de viaţă şi generozitatea.  În fi ecare dimineaţă  
îmi pun inelul pe care mi l-a dăruit acum un sfert de veac şi îl port cu 
mine, în gând, restul zilei.

Arthur Brenner nu s-a stins din viaţă.  Spiritul lui trăieşte cu noi, prin 
noi, copiii lui (cei biologici şi cei adoptaţi).

GRATIANA ELIAS

Comitetul Director al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din Ro-
mânia este alături de directorul pentru management economic, 
Ovidiu Bănescu, în greaua încercare pricinuită de încetarea 
din viaţă a mamei sale, ŞTEFANA BĂNESCU. Fie ca Bunul 
Dumnezeu să o odihnească în pace! Condoleanţe întregii familii 
îndurerate.

A murit Eugen B. Marian
Eugen B. Marian (21 iunie 1921, 

Bucureşti) este prozator şi traducător. 
Este fiul Charlottei (născută Lobel) 
şi al lui Barbu Marian (1876-1942), 
ziarist la “Universul”. Este fratele lui 
Paul B.Marian. Urmează la Bucureşti 
Liceul “Matei Basarab” (1931-1939), 
după absolvirea căruia se înscrie la 
Facultatea de Drept, luându-şi licenţa 
în 1947. Lucrează ca ziarist la “Timpul” 
şi “Rampa”, apoi ca redactor la secţia 
de scenarii a Studioului Cinemato-
grafi c “Al. Sahia” şi la secţia de limbă 
spaniolă a Redacţiei emisiunilor pentru 
străinătate a Radiodifuziunii Române 
(1954-1989).

Debutează în “Tribuna poporului” 
(1944). După câteva traduceri reali-
zate în colaborare cu Paul B. Marian, 
publică singur traducerea romanului 
“Serenada”, de James Cain (1945). 
Colaborează cu povestiri, schiţe umo-
ristice, recenzii, interviuri, traduceri 
etc. la “Contemporanul”, “Flacăra”, 
“La Roumanie d’aujourd’hui”, “Tribuna 
României”, “Cinema”, “Luceafărul”, 
“România literară”, “Licurici” şi “Urzica”.

Multe dintre cărţile lui Marian sunt 
repovestiri ale unor poveşti, basme, 
legende, mituri, snoave aparţinând 
unor zone lingvistice şi culturale dintre 
cele mai diverse. Astfel, în “Basmele 
isteţilor” (1957) şi în “Legendele mun-
ţilor” (1980) sunt reunite, după criteriul 
tematic, poveşti româneşti, ca şi din Ha-
waii, Madagascar, Auvergne (Franţa), 
Cornwall (Marea Britanie), insulele Ce-
lebes, Birmania, China, India, Serbia, 
Japonia etc. Este şi autorul unor piese 
de teatru: “Sperietoarea veselă” (1947) 
şi “Sfânta Ioana” (1949) - reprezentate, 
dar needitate în volum.
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A doua zi de la decesul lui Vaclav Havel, publicaţia 
pragheză „Lidove Noviny” scria: “Un om politic care, de 
fapt, nu a fost niciodată un politician, ci a rămas un scri-
itor şi un gânditor”. Despre sine, Havel afi rma că el este 
doar „un intelectual derutat”. Comparat cu personalităţi 
de talia lui Nelson Mandela, Papa Ioan Paul II, ş.a., acest 
mare om politic (deoarece, în pofi da autoaprecerii sale, 
el a fost un mare om politic) dar şi un umanist de talie 
internaţională dovedea o rară modestie. Adevărul este 
că Havel şi-a lăsat amprenta asupra ultimilor 50 de ani ai 
secolului trecut, în primul rând ca fi ind cel mai important 
disident al Europei centrale şi de est comuniste. Provenit 
dintr-o familie de intelectuali bogaţi, cu tradiţii democra-
tice, Havel nu a putut să nu se manifeste ca opozant al 
regimului,mai ales după invazia din 1968 şi ocuparea 
Cehoslovaciei de către forţele militare ale Tratatului de 
la Varşovia (fără România), care au înăbuşit aşa-numita 
“Primăvară de la Praga”, o încercare eşuată de a crea un 
comunism cu faţă umană. Havel a folosit diferite forme 
de protest, cea mai cunoscută fi ind elaborarea “Cartei 
77”, un manifest în favoarea apărării drepturilor omului, 
devenit apoi un exemplu de urmat pentru opoziţia anti-
comunistă din Europa de est. El a fost şi cofondatorul, 
în 1979, al Comitetului pentru apărarea celor persecutaţi 
nejust”. Atitudinea sa protestatară, cunoscută în Europa, 
şi nu numai a avut drept rezultat ani lungi de închisoare. 
Havel este autorul concepţiei denumite “post-totalitarism”, 
termen care descrie o ordine socială şi politică modernă 
care crează condiţiile ca “oamenii să trăiască în minciună”. 
După “revoluţia de catifea” din Cehoslovacia, doborârea 
paşnică a regimului comunist, a fost ales preşedinte al ţă-
rii, iar după destrămarea statului – pe care a considerat-o 

un eşec politic deoarece nu a reuşit să o împiedece – a 
fost ales primul preşedinte al Cehiei. Ambele state s-au 
transformat ulterior în democraţii cu regim pluripartid. El 
a deschis calea Cehiei către NATO şi Uniunea Europea-
nă. De asemenea, a contribuit la disoluţia Pactului de la 
Varşovia.

Ca şi în cazul altor oameni politici, Havel a fost mai 
apreciat în străinătate decât în ţara lui, unde au fost puse 
sub semnul întrebării unele măsuri de politică internă dar 
care, pe parcurs, s-au dovedit corecte. În 2005 a ocupat 
locul patru într-un sondaj cu privire la principalii 100 de 
intelectuali din lume, organizat de revista “Prospekt”. A 
fost, până la decesul său, preşedintele “Fundaţiei pen-
tru Drepturile Omului”, cu sediul la New York. A fost un 
umanist democrat, având un prestigiu pe care cu greu ar 
putea cineva să-l egaleze.

Foştii disidenţi Adam Michnik, Milan Kundera, Vladimir 
Tismăneanu l-au cunoscut şi au scris despre el. La fel şi 
Nicolae Manolescu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din 
România, care a avut cuvinte de aleasă preţuire. Havel a 
avut parte de o bogată educaţie intelectuală. Şi-a început 
cariera literară ca poet, publicând o serie de volume ca 
“Patru poeme timpurii” (1953), „Frământări” (1954), „Note 
prealabile” (1955), „Spaţii şi ore” (1956), „La marginea pri-
măverii” (1956), „Anti-coduri” (1964), „Protocoale” (1966, 
sunt incluse şi eseuri). În timpul “Primăverii de la Praga”, 
în 1968, a fost, pentru scurt timp preşedinte al Uniunii 
Scriitorilor din Cehoslovacia. În 1993 a fost ales membru 
de onoare al Royal Society of Literature. Havel spunea 
că cehii şi slovacii trăiesc între „autoderiziunea lui Svejk 
şi fatalismul lui Kafka”. În armată, ca recrut în anii 1957-
1959, a organizat o formaţie de teatru cu succes la public. 

Ca dramaturg şi-a început cariera cu 
„Petrecerea din grădină”, reprezenta-
tă în 1963, la Praga. Apoi i se joacă 
„Memorandumul”, în 1965. A pus în 
scenă spectacole inspirate de teatrul 
absurd (Teatrul de pe balustradă, din 
Praga), din Kafka, Shakespeare, Ce-
hov. Ultima piesă, “Odchazeni”, a fost 
scrisă în noiembrie 2007 fi ind pusă 
în scenă în 2008, la Praga, apoi la 
Varşovia, Londra, Philadelphia (SUA). 
În ultimul său an de viaţă, 2011, a regizat un fi lm, după 
această piesă, cu acelaşi titlu. Cea mai cunoscută lucrare 
dramatică este “Largo desolato”. (1985).

 Spirit nonconformist, perseverent antitotalitarist, Havel 
a avut prieteni în întreaga lume, iar în patrie i-a fost prie-
ten Şef Rabinul Karol Sidon, cu care a apărut în public în 
mai multe ocazii. Era un mare iubitor de muzică rock, de 
jazz. I-a avut ca prieteni pe chitaristul Tom Wilson, care 
a scris o biografi e despre el, pe Frank Zappa şi pe Tom 
Stoppard, iar preşedintele SUA, Bill Clinton, a cântat la 
clarinet în prezenţa lui Havel, având amândoi aceeaşi 
pasiune pentru muzică.

În încheiere, vom cita câteva din gândurile exprimate 
de Vaclav Havel: ”Chiar şi un act pur moral, care nu are 
nici o speranţă de orice efect politic imediat vizibil, poate 
treptat şi indirect, în timp, să capete semnifi caţii politice”. 
”Speranţa este un sentiment căruia viaţa şi munca îi dau 
o semnifi caţie. Speranţa nu este convingerea că ceva se 
va transforma în bine, ci certitudinea că ceva are sens, 
indiferent de modul în care aceasta se dovedeşte”. ”Min-
ciuna nu ne poate salva de o altă minciună.” 

Acesta era şi va fi  Vaclav Havel!
BORIS MARIAN

MAGDALENA PORUMBARU

Întâlniri pentru un exerciţiu vital
Îl vizitam pe Florin Mugur, cam 

la câteva săptămâni, din simpla 
nevoie de a schiţa câteva asociaţii 
libere de presiuni în viaţa noastră 
interioară, de parcă ne desenam 
fi ecare portretul celuilalt. Scoteam, 
în biroul lui Mugur de la Editura 
„Cartea românească” – cum scot 
minerii la suprafaţă – tot felul de 
amintiri geologice. Iar când nu erau 
amintiri, smulgeam, din diverse im-
ponderabile sufl eteşti, descrieri, ob-
servaţii, mici ascunzişuri cât să ne 
chinuie mai puţin măruntele reacţii 
la încălcări de protocol literar. Asta 
fi indcă, dacă Florin Mugur nu lăsa 
la vedere cât de puţin tributar era 
vanităţilor, eu, în schimb, sufeream 
de pe urma atacurilor personale dar 
şi aparent imprecise, la care eram 
expus de pe urma luărilor de poziţie, 
nu toate binevoitoare.

Pe biroul lui Mugur, pregătite 
cu grijă, stăteau dosare cu textele 
diverşilor autori care urmau să fi e 
citiţi. Aveau un contur de bloc. Oa-
menii ştiau pe mâna cui şi-au dat 
avutul cel mai de preţ. Redactorul 
nu-i folosea pentru a întregi formal 
agenda de lecturi. Deriva din acele 
dosare întregul curs al cazurilor de 
conştiinţă, drept care citea atent, 
scrupulos, încordat, fi ecare text, iar 
eu, sosind devreme, cam la ora la 
care în editură era linişte, tulburam 
– fără să vreau – un act de luciditate 
maximă, combinat cu salvatoarea 
subiectivitate a cuiva menit să ajute, 
să nu oscileze în recomandări favo-
rabile. Evident, Mugur nu accepta 
orice primea spre lectură însă, în 
simplitatea lui rafi nată, în onesti-
tatea sa deplină, conta mai mult 
bunăvoinţa decât neîndurarea. Şi 
fermitatea încrederii decât caruselul 
tranzacţiilor de culise.

Aşteptam să termine unele for-
mulări. Aveam presentimentul că pe 
lângă destulă autoderiziune va măr-
turisi că suferă din motive familiale. 
Soţia lui era mai mereu suferindă, 
nu aveau copii, cariera scriitorului 
se lovea, cum se şi lovise, nu o dată, 
de visuri utopice. Nici un cuvânt 
despre toate aceste „mărunţişuri”. 
Mugur era avar cu notele personale. 
Poate le gândea, nu era mai deloc 
ispitit să le dea în vileag.

Aşa că despre munca lui părea 
că mă afl am într-o fază artizanală 
pe seama căreia pot face simple 

presupuneri. 
Mai rar formu-
lam certitudini. 
Ele erau rezervate, în schimb, 
prietenilor. Astfel m-a asigurat, în 
iarna lui 1979, când i-am adus dac-
tilograma volumului meu de versuri 
„Acolade”, că îl va citi în două luni, 
apoi va medita să afl e, chibzuind, 
în ce univers de repere mă mişc. O 
să-l consulte pe Cornel Popescu, 
redactorul-şef, iar, în fi nal, dacă totul 
e în regulă, să culeagă decizia lui 
Marin Preda, în calitatea acestuia 
de director. Dincolo de coefi cientul 
de necunoscut găsea posibilă apa-
riţia cărţii prin noiembrie 1980.

Aveam sub ochi o certă do-
vadă de abnegaţie. Mugur citea 
lunar între cinci şi opt plachete de 
versuri. Plăsmuia coperţi, stabilea 
sumarele cărţilor, solicita operaţii 
care îi dublau truda cotidiană, nu o 
dată rămânea la telefon cu orele, 
chemat din provincie, pe bandă, ca 
la gară, de persoane doritoare să 
se lămurească.

El însuşi, ca om şi scriitor, era 
un suav, dincolo e aerul de chinuit 
al altruismului pierdut printre letargii, 
fi cţiuni, sugrumări, contrafaceri. Nu 
trec deloc peste cele câteva pla-
chete de versuri, peste volumul de 
interviuri cu Paul Georgescu, sclipi-
tor de inteligenţă, şi peste paginile 
sale de proză. Pot afi rma fără greş 
că era un scriitor complet.

Îi citisem, dintr-o pornire bine 
strunită, „Cartea regilor”. Era prin 
anul 1970; cartea era un document 
de penitenţă la curţile regale ale 
scrisului de sufl et, hrănit cu virtuţi 
rare, de excepţie. Autorul se lăsa 
dezvăluit în vreme ce el însuşi, 
izolat de noi, ceilalţi, oricum mai pri-
vilegiaţi decât el, ştiam cât preţ are 
recursul la memorie. Şi cum plătind 
durata, monedă regală, simţim ne-
voia de puritate. În numele acesteia 
pornise cândva Florin Mugur să 
scrie literatură pentru copii (vezi „Vi-
sele de dimineaţă” sau ”Rilă Iepurilă 
şi cărăbuşul cu aripioare de aur”).

Mi se pare că azi avem obligaţia 
să-l recunoaştem ca pe un demiurg. 
Este şansa noastră, capitală, să-i 
fi m loiali lui Florin Mugur, sufl etului 
său frumos, mereu angrenat de 
metafore dincolo de banalitatea 
cotidiană.

HENRI ZALIS

Siluete

Minorităţile nu sunt o problemă, ci o bogăţie
Ceea ce ne-au propus Zilele Minorităţilor 

Naţionale, ediţia 2011, şi anume parteneriatul 
majoritate-minorităţi naţionale a devenit o temă 
de meditaţie pentru societatea civilă. Principalul 
organizator, Departamentul pentru Relaţii Inte-
retnice (DRI) – felicitări Rodicăi Precupeţu, şef 
al Direcţiei Relaţii cu Societatea Civilă a DRI, 
şi echipei sale – a reuşit să facă din aceste Zile 
încă o modalitate de a reafi rma 
cât de îndreptăţită este ideea că 
minorităţile nu sunt o problemă, ci o 
bogăţie. O participare prestigioasă 
– cercetători din ţară şi străinătate, 
reprezentanţi ai Consiliului Euro-
pei, ambasadori, lideri ai unor or-
ganizaţii de minorităţi naţionale din 
România ş.a. – a atestat faptul că diversitatea 
este un nesecat izvor de resurse pentru împlini-
rea destinelor naţionale, relevând puternica im-
plicare a minorităţilor naţionale în viaţa politică a 
ţării. Aceasta a fost, de altfel, sinteza mesajului 
transmis de preşedintele – director general al 
Societăţii Române de Radiodifuziune, Demeter 
Andras Istvan, cu prilejul anunţării Premiilor 
Radio România Regional pentru cele mai bune 
emisiuni dedicate minorităţilor naţionale. 

Pragmatismul – cuvântul de ordine
Dacă în alţi ani, Ziua Minorităţilor Naţionale a 

fost marcată prin cuvântări şi momente festive, 
prin prezentarea activităţii culturale a diferitelor 
grupuri etnice, în acest an, cuvântul de ordine 
a fost pragmatismul. DRI a vrut să demonstre-
ze modul în care se preocupă în mod concret 
de viaţa minorităţilor şi anume prin zecile de 
proiecte vizând acest obiectiv. De aceea, în 
centrul programului dedicat Zilei minorităţilor 
s-a situat prezentarea unor proiecte care se 
afl ă în diferite etape de realizare, majoritatea 
fi ind iniţiate de DRI în parteneriat cu o serie 
de organisme ale societăţii civile. Unele dintre 
ele au fost deja puse în aplicare, cu rezultate 
promiţătoare , altele se afl ă la început sau la 
jumătatea drumului. Deşi există posibilităţi ma-
teriale, respectiv fonduri europene, de la DRI 
şi din alte surse, autorii proiectelor întâmpină 
difi cultăţi, fi e în ce priveşte accesarea fondu-
rilor, munca pe teren, pregătirea subiecţilor , 
fi e de foarte multe ori neîncredere în succesul 
proiectului. Sunt şi cazuri în care un obstacol îl 
reprezintă prejudecăţile când vine vorba de spri-
jinirea unor categorii defavorizate, ca de pildă 
romii. Moderatorii i-au îndemnat pe participanţi 
să elaboreze cât mai multe proiecte legate de 
probleme ale minorităţilor, subliniind că cel mai 
uşor de accesat sunt fondurile DRI.

Cărţi, medalioane, premii
Programele culturale au constat în lansări 

de carte pe teme sociologice, tradiţionale şi 

moderne, de istoriografi e comunitară, arte ş.a. 
Astfel, a fost prezentat volumul colectiv tradus în 
limba română, „Practica protecţiei minorităţilor 
naţionale în Europa Centrală”, care tratează si-
tuaţia minorităţilor naţionale din Austria, Ungaria 
şi ţările vecine după primul război mondial, dar 
şi a minorităţilor naţionale din Slovenia şi din 
state care au făcut parte din fosta Iugoslavie 

după al doilea război mondial. 
A fost studiată viaţa minorităţilor 
naţionale sub raport cultural, eco-
nomic, educaţional, al relaţiilor cu 
autorităţile publice locale şi centra-
le. Prof. univ. dr. Gabriel Gurman, 
pe numele său literar – Gabriel 
Ben Meron, şi-a prezentat din nou 

cartea, recent apărută la Hasefer, „Straie de 
zile mari”. Lansarea a fost onorată de prezenţa 
E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului 
în România. 

Premiile Radio România Regional au fost 
dedicate memoriei Helgăi Fleischer, jurnalistă 
la studioul teritorial de radio Tg. Mureş. Au fost 
distinse studiourile teritoriale de radio Constan-
ţa, Bucureşti, Timişoara, Iaşi. 

Despre „Drumul speranţei. O cronică a 
coloniei albaneze din România”, carte apărută 
la Editura Privirea, a vorbit autorul ei, Marius 
Dobrescu, redactor şef al revistei „Prietenul 
albanezului”, jurnalist şi scriitor. Zsehránszky 
Istvan, fost director în DRI, a schiţat un por-
tret al poetului de limbă maghiară Ion Cipar, 
„continuator al poeziei interbelice, la care se 
adaugă modernitatea de după război”. Au fost 
interpretate două poezii reprezentative din cre-
aţia sa. Adrian Leonard Mociulschi, muzician 
şi teolog, reprezentant al etniei poloneze, şi-a 
prezentat volumul „Evul Mediu. Arhitectura 
şi muzica”. Cartea, editată de Editura Curtea 
Veche, se constituie într-o meditaţie despre 
sincretismul artelor. Paula Scalcan, autoarea 
volumului „Elenismul în România”, publicată de 
Editura Omonia, a relevat faptul că instituţiile 
europene de azi îşi au originea în vechea Eladă 
iar, pentru România, elenismul înseamnă mai 
mult. Lansarea CD-ului „Confl uenţe muzicale” 
a fost făcută de Maria Mendez de Valdivia, 
ataşat pentru educaţie al Ambasadei Spaniei 
în România. Sub aceleaşi auspicii, anul trecut 
au fost lansate cântece interpretate laolaltă de 
copii evrei şi arabi, un potpuriu de cântece de 
Hanuca, muzică a etniei tătare din România ş.a. 

Evenimentele celor două zile au reprezentat 
un prilej de a demonstra apropierea sufl eteas-
că, o conştientizare a aportului tuturor, majoritari 
şi minoritari, la cultura română. 

F.C.E.R. a fost prezentă prin standul de carte 
Hasefer (distribuitor – Dan Wexler), bucurându-
se de succes.

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS

Zilele 
Minorităţilor 

Naţionale, 
ediţia 2011

L a  m o a r t e a  l u i  V A C L A V  H A V E L
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Dreptatea lui  Andreas Treichl
Cu o lună în urmă, mă simţeam jignit 

de afi rmaţia directorului general al Erste 
Bank, Andreas Treichl, care explica, 
nonşalant, că una din diferenţele dintre 
estul şi vestul Europei este că noi, esticii, 
suntem obişnuiţi să trăim cu brutalitatea. 
„Măsurile care au fost luate de Guvernul 
României sunt aproape de neimaginat în 
Europa de Vest.  Îşi poate cineva ima-
gina ca în Germania şi Franţa guvernul 
să spună: Trebuie să reducem salariile 
din sectorul public cu 25%??” 

Într-o oarecare măsură, Treichl avea 
dreptate, pentru că estul Europei a stat 
o jumătate de veac în sărăcie şi oprima-
re, obişnuindu-se, de voie, de nevoie, 
cu brutalitatea, dar asta numai pentru 
că mult lăudatul Vest l-a abandonat 
în ghearele lui Stalin, ca să-şi asigure 
propria sa linişte.

Protestele care aveau să izbucneas-
că la Bucureşti peste nici trei săptămâni 
de la declaraţia şefului Erste aveau să 
pună în lumină nu numai lipsa de infor-
mare a bancherului austriac, dar şi lipsa 
lui de memorie. Şi asta pentru că nu 
Guvernul Boc, aşa cum ar fi  fost fi resc, 
ci preşedintele Băsescu a fost cel care 
a anunţat românilor reducerea salariilor 
cu 25%, reforma sistemului de pensii, 
creşterea TVA cu cinci puncte procentu-
ale, începerea concedierilor la bugetari.

Toate aceste măsuri ţin, evident, 
de domeniul Executivului dar, în ciuda 
evidenţei, Băsescu, şi nu Boc, a fost cel 
care a anunţat românilor aceste măsuri 
„brutale”.Sindicatele au protestat, au 
avut loc greve şi mitinguri, dar degeaba.

De ce a fost preşedintele ţării cel 
care şi-a luat această răspundere? Ca 
să salveze imaginea PDL? Din conside-
raţie pentru poziţia lui Boc? Nici vorbă. 
Traian Băsescu a făcut aceste anunţuri, 
aş spune chiar cu satisfacţie, dacă e să 
ne amintim de comparaţia prezidenţială 
lansată cu acelaşi prilej, cu omul slab 
(sectorul privat) care îl duce în cârcă pe 
cel gras (sistemul bugetar), pentru că 
aşa ne promisese: să fi e un preşedinte 
jucător.

Şi trebuie să recunoaştem că s-a 
ţinut de cuvânt şi a intervenit de câte 
ori a putut în tot felul de ocazii şi de 
situaţii. Şi tocmai pentru că a vrut să fi e 
un preşedinte jucător, acum i se solicită 
demisia în Bucureşti şi în 20 de oraşe din 
ţară. Un preşedinte care s-ar fi  mulţumit 
cu rolul constituţional de mediator, nu ar 
fi  devenit fi gura cea mai contestată de 
protestatari şi a cărei demisie este cel 
mai imperios cerută în toată ţara. Ar fi  
avut chiar la îndemână posibilitatea de 
a cere el demisia premierului (pentru 

că de demis, nu l-ar fi  
putut oricum demite).

Acţiunile de protest 
au început într-o zi de 
vineri, 13 (mai zici să nu fi i superstiţios!) 
şi, culmea, au început după ce tot preşe-
dintele jucător îi ceruse public premieru-
lui să retragă legea reformei în sănătate. 
Numai că nici legea, nici chiar soarta 
doctorului Arafat nu mai aveau nici o 
valoare pentru oamenii ieşiţi în stradă. 
Fitilul fusese aprins şi butoiul cu pulbere 
nu mai putea fi  oprit să sară în aer. 

Ceea ce este cu totul ieşit din comun 
la acest val de proteste e faptul că în 
niciuna dintre localităţile unde au avut 
loc mitingurile nu a existat nici un lider 
care să convoace mulţimea şi nici în 
Piaţa Universităţii sau în alte locuri din 
ţară nu au fost acceptaţi politicieni de la 
vreun partid, din arcul guvernamental 
sau din opoziţie, care să li se alăture ma-
nifestanţilor. Catalizatorul mişcărilor au 
fost reţelele de socializare şi telefoanele 
mobile, la fel ca şi în timpul revoltelor 
numite „primăvara arabă”, iar revendică-
rile sunt strict personalizate, unele chiar 
şocante, cum ar fi  pancarda pe care scria 
„Jeffrey Franks, preşedinte” sau apelul 
la consumul liber de marijuana, din Piaţa 
Univeristăţii.

Ceea ce i-a unit pe oameni, cel puţin 
în primele zece zile ale protestelor, la 
fi nele cărora scriu aceste rânduri, a fost 
nevoia de a-şi striga păsurile, dat fi ind că 
ani de zile nu i-a ascultat nimeni. Acum, 
cu obiectivele camerelor TV fi xate pe ei 
permanent, oamenii au devenit liberi să 
spună ce-i doare.

Fără a nega faptul că protestele paş-
nice sunt un necesar exerciţiu democra-
tic, ceea ce s-a întâmplat în oraşele ro-
mâneşti cuprinse de febra manifestaţiilor 
antiprezidenţiale şi antiguvernamentale 
a fost, în special, expresia unei nevoi de 
defulare, pentru că necazurile îndurate 
deveniseră de nesuportat şi de nerezol-
vat. Şi ultima soluţie rămăsese scandatul 
în pieţele publice, unde politicienilor li se 
refuză accesul.

Cel mai grav lucru revelat de acest 
val de proteste nu a fost că poporul 
doreşte demisia preşedintelui şi a gu-
vernului, ci că românii s-au rupt de clasa 
politică, de care se simt înstrăinaţi. Cel 
mai îngrijorător mesaj pe care l-am auzit 
la Piaţa Universităţii a fost cel prin care o 
fată cerea să fi e trezită când va apărea 
cineva care merită să fi e votat.

Somnul poporului, ca şi al raţiunii, 
naşte monştri!

ALEXANDRU MARINESCU

Vom comemora, în 
31 martie, un an de la 
plecarea lui Shaul Car-
mel dintre noi. Un an 
de ne-despărţire, dar şi 
de absenţă dureroasă 
a fiinţei luminoase a 
unuia dintre cei mai im-
portanţi poeţi de limbă 
română din Israel. Un 
an în care am început 
să vorbim cu el numai 
prin intermediul cărţilor 
pe care le-a dăruit lite-

raturii noastre şi, desigur, al atâtor amintiri 
minunate prilejuite de întâlnirile cu spiritul 
său blând, înţelept, ascunzând cu discreţie 
o mare suferinţă: cea a poeziei adevărate.

În opinia mea, dintre multele sale volu-
me de poezie, publicate atât în România, 
cât şi în Israel, cel mai bine îl reprezintă, 

ca un cristal pur, volumul publicat în 2008 
şi intitulat Peretele lui Dum-
nezeu*. 

Volumul acesta este cu 
atât mai important, cu cât a 
făcut parte dintr-un proiect 
de anvergură, apărând, sub 
forma unei casete editoriale, 
împreună cu un volum-pe-
reche, intitulat Zidul, al cărui 
autor este scriitorul şi editorul 
Adi Cristi, profund angajat în 
promovarea relaţiilor literare 
dintre scriitorii români din ţară 
şi cei din Ţara Sfântă. Cele 
două volume au în comun 
câteva teme fundamentale ale 
poeziei dintotdeauna, mai puţin reprezen-
tate însă în literatura noastră actuală: su-
ferinţa, ruptura şi înstrăinarea. Toate sunt 
prezente în metafora zidului, văzut fi e ca 

un simbol al despărţirii şi nedreptăţii (la Adi 
Cristi), fi e ca un semn peren al prezenţei 
lui Dumnezeu în viaţa poporului evreu şi a 
tuturor oamenilor (la Shaul Carmel).

În special în imaginarul 
poetic al lui Shaul Carmel, 
„Peretele lui Dumnezeu” are 
multiple semnificaţii, după 
cum multiplă a fost suferinţa 
care se ascundea în sufl e-
tul, altminteri afabil şi plin 
de amenitate, al poetului. 
Shaul Carmel a fost, se ştie, 
un psalmist autentic, într-o 
nobilă, dublă descendenţă 
poetică. Psalmii săi îşi afl ă 
ascendenţe, pe de-o parte, 
în psalmii biblici ai Regelui 
David, reiterând în contempo-
raneitate suferinţa evreiască 

şi universală, iar pe de alta, în psalmii 
arghezieni, de care Shaul Carmel este 
legat atât prin măiastra artă a „cuvintelor 
potrivite”, cât şi prin luciditate. Psalmistul 

Carmel nu este nici un raţionalist ireve-
renţios, nici un sclav al dogmei, ci un spirit 
echilibrat, acceptându-şi condiţia de om cu 
acea libertate a cugetării pe care ţi-o dă 
credinţa luminată în Dumnezeu.

Există, cum spuneam, şi o autentică 
suferinţă evreiască şi românească în 
creaţia acestui poet, plecat dintre noi 
prea devreme. În lipsă de spaţiu şi în chip 
de concluzie, prefer să citez un splendid 
poem (din nefericire, premonitoriu), în care 
dragostea pentru Dumnezeu se îngemă-
nează şi se întrepătrunde, mistic şi atât de 
uman, cu cea pentru femeie: „Dansează,/ 
Draga mea,/ dansează!/ Şi cântă!/ Ultimul 
drum mi-l poţi însoţi/ Dansând şi cântând./ 
Dansează hora/ Ierusalimului,/ Pe care ţi-l 
las./ Şi cântă/ Pentru/ Anii înlăcrimaţi/ Trăiţi 
cu mine:/ Zid al plângerii/ Viu.” (Dansează 
şi cântă).

RĂZVAN VONCU
* SHAUL CARMEL – Peretele lui Dumnezeu, 

Editura Cronica, Iaşi, 2008.
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cărţii

La „Metropolis” puteţi ve-
dea o mostră revelatoare a 

vocaţiei pentru teatru a lui Radu F. Alexan-
dru, încununată cu Premiul UNITER pentru 
„Cea mai bună piesă românească a anului”. 
Un premiu, binemeritat de această dramă 
gravă şi sobru dilematică şi problematică, 
purtătoare a unui mesaj deopotrivă neliniş-
titor şi tulburător. Un premiu, binemeritat 
de această fi n orchestrată compoziţie ca-
merală, ce merge – provocând limite – pe 
fi rul datelor imprevizibile ale naturii umane; 
şi care ne pune în situaţia de a medita mai 
atent la modul în care ne raportăm la cei 
ce „diferă” de noi. Un premiu, binemeritat 
de acest text minuţios elaborat şi riguros 
arhitecturat, activ în sugestii şi subtexte; 
scriere simplă, sobră şi bogată în înţelesuri, 
ce refuză senzaţionalul ieftin şi melodrama; 
piesă cu mari virtuţi de fi neţe şi subtilitate 
în refl ectarea şi sondarea problemelor de 
conştiinţă şi motivaţiilor ce ţin de incon-
ştient – afl ate dincolo de comportamente 
paradoxale.

În „Love stories” Radu F. Alexandru ne 
implică în două, ba chiar (dacă socotim 
şi blestemata lipsă de „comunicare” între 
părinţi şi copii!) trei „poveşti de dragoste” 
dintre cele mai dureroase, toate - petrecu-
te în viaţa de familie: un adevărat labirint 
care poate avea „subterane” din cele mai 
nebănuite ori tăinuite. Voi începe cu adulţii: 
o căsnicie în care declaraţiile de afecţiune şi 
fi delitate ale lui Cristian (profesor de fi loso-
fi e, eroul cel mai lucid şi, vai, pătrunzător!) 
se izbesc iremediabil, dintotdeauna, de zidul 
suspiciunii soţiei sale Dana; ba chiar de ura 
(congenitală) a acesteia. Situaţia dintre cei 
doi s-a răsfrânt, desigur, şi asupra fi ului 
lor Dan. Din păcate, şi căsnicia acestuia 
(altfel, nu doar echilibrat ci şi om realizat, 
„as în computere”) se dovedeşte a fi  tot un 
infern. Mai întâi, iată (situaţie atipică!) Dan 
şi-a convins cu greu iubita, pe Giulia (care 
i s-a dăruit, virgină fi ind, încă, la 21 de ani, 
şi care a rămas însărcinată) să consimtă 
la căsătorie. Iar acum, la nici un an de la 
naşterea fi ului lor, Dan se trezeşte respins 
fi zic de Giulia care vrea să rupă contractul 
conjugal. Centrul de greutate gravitează 
în jurul acestei atitudini cu atât mai bizare, 
iraţionale, cu cât Giulia recunoaşte că nu are 
nimic de reproşat tatălui copilului ei şi nici nu 
are pe „un altul”. Un mister care este în mod 
progresiv tatonat, aproximat, sugerat prin 
dialoguri încrucişate dar şi prin rememorări, 
precizări autobiografi ce, mici naraţiuni cu 
tâlc, ba chiar şi printr-o anecdotă cu evrei. 
Un mister care se va limpezi când Giulia va 
vorbi, în sfârşit, nu doar despre suferinţele 

ei de orfană la naştere, 
de ataşamentul ei pentru 
tatăl acum defunct, de 
criza din adolescenţă, apăsată de o imen-
să singurătate (până la nevoia de „urlet”). 
Ci şi despre cu totul altceva: întâlnirea şi 
călătoria iniţiatică făcută cu Frédérique, o 
femeie lângă care a simţit absolutul comu-
nicării şi al iubirii (experienţă care aruncă 
în aer încercarea integrării ei într-un cuplu 
heterosexual!). Şi, ca şi când asta n-ar fi  fost 
îndeajuns, tot Giulia, răscolind în adâncurile 
inconştientului soacrei sale, o va diagnosti-
ca pe aceasta ca având şi ea tot un „sufl et 
bolnav”. Îi va revela („în oglindă”) o situaţie 
asemănătoare legată de identitatea, de 
înclinaţiile ei sexuale.

Scriitorul atribuie piesa unui Povestitor 
(afl at în vacanţă şi dezamăgit de un mit 
personal al copilăriei şi de un mit al isto-
riei – pelerinajul la Balcic – „gust amar, 
promiscuitate, indiferenţă”). O persoană 
publică binecunoscută solicitată de cele 
patru „personaje în căutarea unui autor” 
să le pună în scenă saga. Acest Povestitor 
(care, la „Metropolis” – fi lmat şi proiectat 
pe ecran – este Emil Hurezeanu) este însă 
rodul „privirii” sale. O subiectivitate ce insistă 
pe faptul că „percepem cu neîndemânare 
omul, cea mai complicată şi subtilă fi inţă din 
univers”, cu „mintea, sufl etul şi sensibilitatea 
sa”. O subiectivitate care dă unei situaţii 
de viaţă contemporane dimensiunea unei 
tragedii antice sau o’neill-iene, despre fatali-
tatea eredităţii, a condiţionărilor biologice şi 
genetice (care fac şi mai teribilă lupta pentru 
„adevăr” şi liber arbitru!).

Vă recomand cu căldură montarea 
regizorului Claudiu Goga (în decorul Liei 
Dogaru). Spectacolul recreează admirabil 
tensiunea dialogurilor şi cea dintre replici 
şi gândurile nerostite, comentează stările 
prin grăitoare mişcări, accese de violenţă 
(fi e şi verbală!) relaţii simbolice cu obiecte-
le. Montarea variază inspirat registrele, ca 
şi perspectivele teatrului şi ale imaginilor 
fi lmate şi evită exemplar situaţiile greu de 
suportat.

Propune eroi interesanţi, puternici, cu 
personalitate, implicare şi mare suferinţă. 
Şi e chiar păcat că spaţiul nu îmi permite 
decât să vă invit să urmăriţi singuri cvartetul 
executat de Maia Morgenstern şi Mircea 
Rusu, de Diana Cavaliotti şi Alexandru 
Pavel. Atenţia şi tăcerea concentrată cu 
care sunt urmăriţi de public este cel mai 
frumos omagiu adus piesei şi transfi gurării 
sale scenice.

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru

„ L o v e  s t o r i e s ” 
de Radu F. Alexandru

Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei. Abo-
namentele pentru cititorii din provincie se vor face la 
comunităţile evreieşti din localitatea res pectivă. Pentru 
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A01.01195275.0074.ROL.1 RO51RNCB0074011952750001 
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(USD), 1080.25110.1.N-0090989.EUR.01 RO46DAF-
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