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Sinagogi care revin în 
circuitul religios şi cultural 

• Sinagoga orto-
doxă din ORADEA 
va fi renovată cu sprijinul financiar 
al Ambasadei SUA la Bucureşti

• Templul Mare din RĂDĂUŢI a 
fost reinaugurat şi devine un important 
centru muzeistic, refl ectând evoluţia 
vieţii evreilor din 
zonă

Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România – 
Cultul Mozaic angajează 

administrator pentru 
Centrul de Instruire şi 

Recreere Cristian. Detalii în

În numărul viitor 
vom relata despre 

Festivalul „Shalom Ierusalim” 
şi Sărbătoarea Tişrei

Reuniunea Consiliului 
de Conducere şi Adunarea 

Generală a F.C.E.R., 
12-13 septembrie 2012

PREZENT ŞI 
PERSPECTIVE 

ÎN VIAŢA F.C.E.R.

A
prijinul financiar

A F.C.E.R.

Dr. AUREL VAINER, preşedintele F.C.E.R.
(Extrase din mesajul apărut integral în LUAH 5773)

„UN AN NOU, CU SĂNATATE, 
PACE ŞI ÎMPLINIRI”

Aşa cum spune o zicală evreiască, în anul care a trecut, un 
ochi a râs, un ochi a plâns: am evocat 130 de ani de la Primul 
Congres Sionist de la Focşani, eveniment de anvergură interna-
ţională; am comemorat 70 de ani de la deportările în Transnistria 
şi 70 de ani de la scufundarea vasului „Struma” în apele Mării 
Negre. A fost un an în care ne-am exprimat voinţa de continuitate 
comunitară pe toate planurile, atenţi la păstrarea echilibrului eco-
nomic în administrarea bugetului Federaţiei, în momente difi cile: 
criza economică şi fi nanciară globală, cu repercusiuni şi asupra 
României, implicit, a membrilor comunităţii noastre. 

Am asistat la o revigorare în planul vieţii religioase. La Centrul 
pentru Instruire şi Recreere – Vila „Mira” (Eforie Nord), a fost 
organizată Şcoala de Vară de iudaism şi istorie a evreilor: SIHa. 
Am organizat, la Centrul de Instruire şi Recreere „Be’ Yahad” 
(Cristian), un curs de pregătire pentru supraveghetori de caşrut 
şi un curs de instruire pentru ofi cianţi de cult. Atragerea tuturor 
segmentelor de vârstă spre iudaism s-a făcut şi cu sprijinul 
Joint, respectiv, al conducerilor de Centre Comunitare Evreieşti 
din Capitală şi din ţară prin organizarea 
de ediţii de „Bereshit”. De Şavuot, am 

Rabinul RAFAEL SHAFFER

Examenul de conştiinţă, 
cea mai difi cilă acţiune

 Dragi prieteni,
Anul în sine este un ciclu. El nu are nici cap nici coadă. 

Noi, ca oameni, avem nevoie de puncte de reper. Ele ne dau 
posibilitatea să ne facem o evaluare, un bilanţ, un examen 
de conştiinţă. 

Firesc ar fi  fost să facem acest bilanţ într-o perioadă în care 
activităţile curente sunt puţine.  Iarna, când ploaia şi zăpada ne 
împiedică să muncim pe câmp, ar fi  fost timpul cel mai potrivit.

Tora, însă, nu se supune acestei raţiuni. Ea stabileşte zilele 
de bilanţ într-o perioadă de foarte intensă activitate. Grânele 
sunt aşternute pe câmp la uscat şi trebuie adunate înainte 
de venirea primei ploi. Strugurii s-au pârguit şi aşteaptă să 
fi e culeşi şi storşi înainte de venirea ploii. În mijlocul acestei 
febrile activităţi este timpul pe care Tora l-a ales pentru a ne 
face bilanţul.

Această situaţie s-a menţinut şi în societatea contempora-
nă. Căldurile mari au trecut, ne-am întors din concediu odihniţi, 
cu putere de muncă. Anul şcolar începe. În acest moment 
critic, noi ne detaşăm de toate şi ne retragem ca să ne facem 
examenul de conştiinţă.

Intenţ ia Torei este vădită. (Continuare în pagina 9) (Continuare în pagina 14)

ŞANA TOVA
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În urmă cu câteva zile, militari ai 
armatei israeliene au fost convocaţi 
la manevre. Nimic neobişnuit la prima 
vedere, o parte dintre ei participând 
oricum la marile manevre navale 
americane vizând acţiunile necesare 
în eventualitatea închiderii strâmtorii 
Ormuz de către iranieni, în cazul unui 
război sau atac israelian. Pericolul 
iranian este mereu prezent atât în 
conştiinţa oamenilor politici, cât şi a 
israelienilor. Acesta a şi determinat în 
ultima perioadă o tensionare a relaţiilor 
israeliano-americane când premierul 
Benjamin Netanyahu a cerut adminis-
traţiei Obama să precizeze este “linia 
roşie” care, dacă este depăşită, Iranul 
ar trebui să fi e atacat de cele două 
ţări. Netanyahu a şi dat o indicaţie: un 
nivel de îmbogăţire a uraniului care ar 
permite de-acum fabricarea bombei 
atomice, nivel care ar putea fi  atins 
aproximativ în următoarele şase luni. 
Afl at cu două luni şi jumătate înaintea 
alegerilor prezidenţiale, preşedintele 
Obama nu a răspuns la solicitarea 
israeliană, considerând că mijloacele 
diplomatice şi de presiuni economice 
nu s-au epuizat. S-ar putea spune că 
în problema iraniană cele două ţări 
se afl ă în stand by. Exerciţiile militare 
de care am amintit se afl ă într-o zonă 
până nu de mult considerată sigură, 
la graniţa cu Siria. Militarii urmau să 
escaladeze Înălţimile Golan şi să răs-
pundă cu forţa la deteriorarea situaţiei 
la graniţa siriană unde ar putea apărea 
noi ameininţări, de pildă dacă sirienii 
ar transfera arme chimice forţelor Hez-
bollah afl ate în Liban sau dacă regimul 
Assad ar fi  răsturnat şi nu se ştie cine-i 
va lua locul. Este doar o ipoteză de 
lucru, au declarat şefi i militari, care 
nu trebuie eliminată. Dar intenţia este 
o indicaţie clară a incertitudinii în care 
se afl ă lumea Orientului Mijlociu, dar 
nu numai, orice răsturnare de situaţie 
având efecte pe termen lung şi la 
distanţă lungă.

În ultimele săptămâni, această 
incertitudine s-a accentuat prin protes-
tele antiamericane care s-au răspândit 
cu repeziciune din Africa de nord în 
Orientul Mijlociu şi până în Indonezia. 
Motivul aparent, un fi lm anti-musul-
man, realizat în Statele Unite de un 
grup de extremişti religioşi creştini, 
unii dintre ei cunoscuţi şi în trecut 
pentru atitudini anti-islamice. De fapt, 

este vorba de mult mai mult, cauza 
afl ându-se în revoluţiile neterminate 
ale “Primăverii arabe“. După cum ştie 
de-acum toată lumea, demonstraţiile 
cele mai sângeroase au început în 
Libia, la Benghazi, şi s-au soldat cu 
moartea ambasadorului american din 
această ţară (un mare prieten al ara-
bilor) şi a trei membri ai Consulatului 
american din localitate. Benghazi este 
locul în care a început revolta anti-Ga-
ddafi , sprijinită apoi de forţele NATO, 
inclusiv americane. Războiul civil s-a 
terminat cu răsturnarea şi uciderea 
dictatorului, numai că, aşa cum au 
atras atenţia mulţi analişti, dispariţia 
lui Gaddafi  nu a adus în mod automat 
după sine instaurarea valorilor demo-
cratice, dimpotrivă, a stimulat acţiunile 
puzderiei de grupări islamice radicale, 
nemulţumite de orientarea spre vest a 
Libiei. Într-o analiză făcută de Geor-
ge Friedmann, directorul institutului 
Stratford Global Intelligence, care a 
privit cu multă prudenţă şi reţinere 
evenimentele din Libia de anul trecut, 
se subliniază dilema în care s-a găsit 
şi se găseşte Occidentul, raportat la 
războaiele civile din Africa de nord şi 
Orientul Mijlociu. Potrivit lui, în Libia, o 
ţară străină de valorile occidentale (dar 
reţeta este valabilă şi în ceea ce pri-
veşte alte ţări musulmane), nu au fost 
sufi ciente intervenţia militară a NATO 
şi înarmarea opoziţiei. Dacă se dorea 
din partea Occidentului democratiza-
rea acestei ţări, după răsturnarea lui 
Gaddafi , forţele NATO ar fi  trebuit să 
ocupe ţara, asumându-şi răspunderea 
pentru consecinţele unei astfel de 
măsuri şi să încerce să impună valo-
rile democratice. Alte opinii contrazic 
această teză, exemplifi când cu situaţia 
din Irak şi subliniind că marea eroare 
a occidentalilor este faptul că nu vor 
să conştientizeze diferenţa de valori 
din lumea musulmană pentru care de-
mocraţia este deocamdată o noţiune 
străină. Având experienţa irakiană şi 
libiană, dar şi opoziţia unor ţări mari ca 
Rusia şi China, Statele Unite şi NATO 
s-au abţinut până acum să iniţieze o 
intervenţie miliatară sau să înarmeze 
rebelii sirieni. La aceasta se mai adau-
gă şi informaţiile confi rmate că atât în 
rândul rebelilor libieni cât şi al sirienilor 
se afl ă islamişti extremişti, organizaţii 
care au legătură cu Al Qaida. Aceştia 
profi tă de orice ocazie pentru a incita 

populaţia împotriva Occidentului şi 
a se apropia astfel de putere. Se 
pare că, contrar primelor informaţii, 
uciderea personalului american din 
Benghazi nu ar fi  fost o acţiune plănu-
ită dinainte, ci o oportunitate de care 
s-a profi tat, cum a arătat un specialist 
american din domeniul informaţiilor.

Unde se plasează Israelul în acest 
păiănjeniş de contradicţii? Pacea cu 
ţările vecine cu care are semnate 
tratate se mai menţine, dar atârnă 
de un fir de păr. Noul preşedinte 
egiptean, Mohamed Mursi, provenind 
din Frăţia Musulmană, s-a pronunţat 
în favoarea respectării tratatelor de 
pace, dar în ultimul timp, în cercurile 
apropiate lui se aud tot mai multe voci 
care cer amendarea acordurilor de 
la Camp David, în primul rând redu-
cerea suveranităţii israeliene asupra 
peninsulei Sinai. În tratatul de pace 
se preciza că Egiptul nu poate lua 
măsuri de securitate în această zonă 
decât împreună cu Israelul. Atacurile 
grupărilor islamiştilor radicali cu baza 
în Sinai împotriva militarilor egipteni 
au determinat guvernul egiptean să 
intervină fără acordul părţii israeliene. 
Acum Egiptul foloseşte acest motiv 
pentru a cere revizuirea tratatului. În 
Iordania se înregistrează mişcări de 
protest ale islamiştilor. Slăbirea Siriei 
şi pierderea infl uenţei sale în Liban vor 
da teren liber atacurilor grupărilor Hez-
bollah la graniţa de nord a Israelului. 
Hamas continuă să lanseze din Gaza 
rachete către teritoriul israelian iar 
Autoritatea Palestiniană refuză orice 
fel de reluare a convorbirilor de pace 
şi se pregăteşte să se adreseze din 
nou ONU în problema independenţei 
palestiniene. Din păcate, cel puţin 
până la alegerile prezidenţiale ame-
ricane, lucrurile nu se vor mişca din 
loc. Un lucru alarmant, vicepreşedin-
tele Agenţiei iraniene pentru Energie 
Atomică, Fereydoun Abbasi Davani, a 
recunoscut că uneori Iranul a furnizat 
informaţii false “pentru a proteja siturile 
noastre nucleare şi interesele noastre, 
ceea ce a indus în eroare alte agenţii 
de informaţii”. În aceste condiţii, nu 
este de mirare că în Israel, situaţia 
pare fără ieşire, iar Benjamin Netan-
yahu menţine la ordinea zilei un atac 
împotriva centralelor atomice iraniene.

EVA GALAMBOS

Admorul din Buhuşi transmite 
felicitări preşedintelui F.C.E.R.

Cu prilejul Roş Haşana, numeroase personalităţi 
au adresat felicitări preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, deputat. 

Redăm mai jos textul integral transmis de Rabin 
Iacov Friedman, Admor din Buhuşi: 

Cu ocazia anului nou, avem onoarea să vă feli-
cităm, în numele dlui Rabin Iacov Friedman, Admor 
din Buhuşi, şi în numele adepţilor «Merkaz Hassidei 
Buhuşi» şi să vă urăm «Un an Bun şi Fericit»,

Shana Tova Ve Metuka.
Multă sănătate întregii familii, să aveţi reuşită în 

tot ce veţi înterprinde şi să puteţi continua vasta dv. 
activitate în folosul evreilor din România şi Israel.

 Cu stimă
ASCHER KOENIG

Preşedintele F.C.E.R. a mulţumit pentru mesaj, 
transmiţând Admorului felicitări.

Domnului Rabin Ascher Koenig
Am primit cu multă bucurie şi onoare frumosul 

dumneavoastră mesaj de Roş Haşana, transmis în 
nume propriu şi al Admorului Rabin Iacov Friedman, 
conducătorul adepţilor „Merkaz Hassidei Buhuşi”.

La rândul meu, vă transmit, din partea mea, a fa-
miliei şi a conducerii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România, un călduros Shana Tova!

Fie ca în noul an evreiesc, în care păşim în aceste 
zile, să fi e un an de prosperitate şi de noi reuşite în 
cunoaşterea şi aprofundarea învăţăturii iudaice stră-
bune pentru binele evreilor din Israel, din România şi 
din întreaga lume.

Cu deosebită stimă şi consideraţie,
Preşedinte

Dr. AUREL VAINER

Am consemnat pentru 
dumneavoastră

La reuniunile Comitetului Director (CD) al F.C.E.R. 
din 2 iulie şi 30 iulie 2012 s-a luat notă de:  informarea 
Comitetului Director al Fundaţiei „Caritatea”, întrunit la 
Ierusalim, în iunie 2012, la care a fost aprobat Memo-
randumul de înţelegere între WJRO şi F.C.E.R. pentru 
perioada 2012 – 2014;  procedurile de închiriere a 
spaţiilor disponibile din patrimoniul imobiliar al F.C.E.R.; 

 conservarea şi valorifi carea Sulurilor Sfi nte, Cancelaria 
Rabinică urmând să propună termenele şi benefi ciarii 
acestora;  a patra întâlnire a preşedinţilor de comunităţi 
evreieşti din Europa, Barcelona, iunie, 2012;  derularea 
simpozionului „Diaspora, o realitate a societăţii moder-
ne”, care a avut loc sub auspiciile Patriarhiei Române 
şi din iniţiativa Marelui Rabin Menachem Hacohen;  
organizarea de către C.E. Iaşi a comemorării pogromu-
lui din 29 iunie – 1 iulie 1941;  participarea F.C.E.R. 
la evenimentul „D-ale Gurii Dunării”, Bucureşti, Muzeul 
Ţăranului Român;  vizita unui grup de episcopi italieni 
la Sinagoga Mare şi alte obiective iudaice din Bucureşti; 

 informarea Cancelariei Rabinice privind angajarea unui 
rabin pentru zona Transilvania;  desfăşurarea Şcolii de 
vară SIHA, iunie 2012. Au fost apreciate:  modul de 
desfăşurare a celei de-a şasea ediţii „Bereshit”, Oradea, 
iunie-iulie 2012;  participarea candidaţilor F.C.E.R. la 
alegerile locale ca exerciţiu de imagine pentru comuni-
tatea evreiască. Au fost aprobate:  proiectul celor două 
variante de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2012; 

 proiectul Regulamentului Intern al F.C.E.R. pentru 
salariaţi şi proiectul Regulamentului Intern al F.C.E.R. 
pentru colaboratori;  continuarea procesului de refacere 
a corpurilor C4 şi C5 de la fostul Complex „Băluş”;  noul 
program de contribuţii pentru prânzuri la restaurantele 
rituale şi la domiciliu;  proiectul de regulament pentru 
desemnarea candidatului F.C.E.R. în Camera Deputaţilor 
la alegerile parlamentare 2012;  difuzarea în comunităţi, 
pentru însuşire şi aplicare, a Manualului de proceduri ale 
DASM;  fi nalizarea obiectivului de investiţie privind rea-
bilitarea şi modernizarea Căminului de Vârstnici „Amalia 
şi Şef Rabin dr. Moses Rosen”;  calendarul desfăşurării 
de alegeri pentru comitete de conducere în comunităţi, 
acolo unde li se expiră mandatele până la sfârşitul anului 
2012, respectiv - Piteşti, Baia Mare, Craiova, Rădăuţi, 
Deva, Focşani;  editarea Luah-ului 5773;  fi nalizarea 
Programului pentru evenimentul „Zilele Ierusalimului”. Au 
fost propuse:  acordarea titlului de Membru de Onoare 
al F.C.E.R., în baza articolului 15 din Statului F.C.E.R., 
a directorului Joint pentru România, Israel Sabag;  
o nouă intervenţie a F.C.E.R. pe lângă factorii abilitaţi 
pentru clarificarea neconcordanţei între rezultatele 
recensământului populaţiei din România şi statisticile 
demografi ce deţinute de Federaţie. Au fost analizate: 

 cererea de înfi inţare a Comunităţii Evreieşti Zalău;  
solicitări venite de la comunităţi şi departamente. Au fost 
rezolvate probleme cu caracter administrativ.   

Ing. NILU ARONOVICI

O  L U M E  I N C E R T Ă

„ T R Ă I E S C  Î N  C U V Â N T U L  Ţ Ă R I I - M A M Ă ”
Expoziţie Rose Ausländer la Casa de Cultură „Friedrich Schiller” din Capitală

Imagini şi poeme scrise de Rose 
Ausländer – poetă evreică de limbă 
germană, originară din Cernăuţi, 
aidoma lui Paul Celan, amândoi 
supravieţuitori ai Holocaustului cu 
amprentă în operă –, au fost reunite 
în expoziţia deschisă la Casa de Cul-
tură „Friedrich Schiller” din Capitală. 
Pe afişul expoziţiei – profesiunea 
de credinţă a scriitoarei, extrasă din 
poemul „Mutterland” – „Ţara-Mamă”, 
cuprins în antologia „Gedichte” – 

„Poezii”, apărută în 1968, după stabilirea ei la Düsseldorf: 
„Mein Vaterland ist tot/ sie haben es gegraben im Feuer/ 
Ich lebe/ In meinen Mutterland Wort” – „Patria mea este 
moartă/ Flăcările au făcut-o scrum/ Trăiesc/ În Cuvântul 
Ţării-Mamă”. Eveniment evidenţiind aportul scriitorilor 
evrei cu dublă sau multiplă apartenenţă culturală – cazul 
poetei care a trăit la Cernăuţi, Budapesta, Viena, New York, 
Bucureşti, Düsseldorf - , expoziţia a fost deschisă de E.S. 
Andreas von Metterheim, ambasadorul Republicii Fede-
rale Germania în România. Un cuvânt introductiv, „Viaţa 
şi opera Rosei Ausländer”, a fost rostit de preşedintele 
Fundaţiei cu acelaşi nume, Helmut Braun. Actorul Oswald 
Gayer a interpretat poezii din creaţia autoarei. Expoziţia 
a fost onorată de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. 

La împlinirea a 110 de la naşterea poetei, în 2011, 
expoziţia, itinerantă, a fost găzduită de Centrele Culturale 
Germane din Timişoara şi Iaşi, dar şi la Satu Mare. Operele 
complete ale Rosei Ausländer numără 16 volume, publicate 
de Editura „Fischer Tischenbuch” din Frankfurt am Main. 
Este laureată a numeroase premii şi a distincţiei „Crucea 
de Merit”, acordată în 1984 de preşedintele R.F.G., de 
atunci, Karl Carstens. Rose – pe numele întreg, Rosalie 
Beatrice Ruth Scherzer, s-a născut la Cernăuţi, în primul 
an al secolului trecut, traversându-l aproape în întregime, 

cu toate dezastrele care l-au marcat. A învăţat în oraşul 
natal şi la Budapesta, a urmat şcoala comercială la Viena, 
a studiat literatura şi fi lozofi a la Universitatea din Cernăuţi. 
În 1921, după moartea tatălui, mama ei o sfătuieşte să 
plece în SUA. Se căsătoreşte în 1923; căsnicie eşuată 
după trei ani. În 1927, mama Rosei se îmbolnăveşte grav 
şi ea revine la Cernăuţi s-o îngrijească. În 1931, mama 
ei se stinge din viaţă. O nouă încercare de existenţă în 
cuplu, la Cernăuţi, dă greş. În 1937, i se retrage cetăţenia 
americană, pentru că trecuseră mai bine de trei ani de când 
părăsise SUA. Rose locuieşte o vreme la Bucureşti. Alfred 
Margul Sperber o prezintă publicului în „Czernowitzer 
Morgenblatt”. Debutează în 1939 la Editura „Literaria” din 
Cernăuţi. În 1940, când trupele sovietice ocupă Cernăuţiul, 
este arestată de NKVD sub acuzaţia de spionaj american. 
Este eliberată după o detenţie de patru luni. Se mută din 
nou la Bucureşti, dar e obligată să-l părăsească în 1941, 
când România intră în război de partea Puterilor Axei. 
La Cernăuţi trăieşte în ghetou şi, ca să nu fi e deportată 
în Transnistria, se ascunde împreună cu Paul Celan în 
pivniţa unei fabrici. Celan i-a fost ghid în apropierea ei de 
modernism. După înfrângerea Germaniei naziste, Rose 
pleacă din nou în SUA, unde reprimeşte cetăţenia. Până 
în 1956 scrie numai în engleză. În 1957 revine în vizită în 
Europa, unde îl reîntâlneşte pe Celan, care o convinge să 
reînceapă să scrie în germană. Îi apare, la Viena, „Blinder 
Sommer” – „Vara oarbă”. Din 1964 locuieşte la Viena. În 
1967 se stabileşte la Düsseldorf. În 1971, suferă o fractură 
de col femural şi nu mai poate ieşi din casă. În 1972 se 
internează la Căminul de bătrâni „Nelly Sachs” al comu-
nităţii evreieşti din oraş. Se sfârşeşte la 3 ianuarie 1988. 
Însemnări despre Rose Ausländer au apărut sporadic şi-n 
„Revista Cultului Mozaic” şi în „Realitatea Evreiască”. Pe 
când – o antologie în română a unei poete de valoare, prea 
puţin cunoscută de publicul românesc? (I.D.)
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O evaluare a unui an 
de activitate

Reuniunea Consiliului de Conducere 
a început cu un scurt cuvânt al rabinului 
Rafael Shaffer despre semnifi caţia săr-
bătorilor de toamnă, Roş Haşana şi Iom 
Kipur. 

După dezbaterea unor probleme orga-
nizatorice privind desfăşurarea reuniunii, 
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a 
prezentat principalele idei ale sintezei la 
Raportul Consiliului de Conducere, din 
care cităm în cele ce urmează: 

Rezultate principale 
ale activităţii F.C.E.R. - sinteză

În perioada de la Adunarea Generală a 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din Ro-
mânia din 2-3 mai 2011 şi până în prezent, 
Consiliul de Conducere, Comitetul Di-
rector, Conducerea executivă de la Fe-
deraţie şi de la Comunităţi au iniţiat, au 
organizat şi au desfăşurat un complex 
de activităţi menite să asigure îndeplini-
rea, în condiţii reale de timp, de spaţiu, de 
conjunctură politică, economică şi socială, 
a hotărârilor adoptate, decurgând direct 
din Obiectivele Strategice şi Direcţiile de 
Acţiune aprobate de Congresul al II-lea 
al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România din 14-15 iulie 2010, precum 
şi din hotărârile adoptate în Adunarea 
Generală a FCER din 3-4 mai 2011.

• Activitatea desfăşurată de F.C.E.R. 
refl ectă, direct sau indirect, contextul 
economic, social şi politic din Româ-
nia, marcat semnifi cativ de criza eco-
nomică şi fi nanciară internă şi interna-
ţională, de viaţa politică frământată din 
România şi desigur de problemele de 
viaţă ale poporului evreu în ansamblul 
său, dar în mod special ale Statului 
Israel.

• A fost o perioadă difi cilă, luând în 
considerare şi problemele noastre demo-
grafi ce, în cadrul cărora decesele depă-
şesc substanţial naşterile şi întemeierea 
de noi familii evreieşti. De menţionat, 
în acest cadru, că numărul membrilor 
Comunităţilor Evreieşti din România a 
continuat să se diminueze, astfel încât, 
în prezent, numărul membrilor este de 
cca. 7800 (2012). 

 La Recensământul General al 
Populaţiei României s-au declarat evrei 
3153 de persoane, iar de religie mozaică 
3827 persoane. 

• Problema esenţială în această peri-
oadă a constituit-o asigurarea resurse-
lor fi nanciare pentru acoperirea nevoilor 
curente de funcţionare (personal, utilităţi, 
impozite şi taxe, etc), fapt care a grevat 
fundamental proiectele privind Patrimo-
niul de Cult şi Economic, programele de 
educaţie şi de asistenţă socială şi medi-
cală şi de viaţă religioasă.

 Deşi au existat promisiuni, nu în 
toate cazurile s-a putut obţine sprijin 
financiar de la Guvernul României 
sau de la autorităţile publice locale. 
A fost, însă, o perioadă în care, cu toate 
greutăţile economico-fi nanciare, am putut 
obţine resurse pentru reabilitarea unor 
lăcaşuri de cult (Templul Coral, Templul 
Mare din Rădăuţi, Templul Leipziger din 

Roman, Centrul Intercomunitar din Boto-
şani, Cimitirul din Ştefăneşti, Sinagoga din 
Alba Iulia, Sinagoga din Şimleu Silvaniei, 
Templul din Satu Mare, Sinagoga din 
Siret), a unor cimitire evreieşti şi a unor 
bunuri imobiliare necesare în activitatea 
Comunităţilor Evreieşti din România.

 Chiar dacă au existat intenţii de a 
se recurge la surse de fi nanţare exter-
ne din fonduri europene sau ale unor 
fundaţii din alte ţări, rezultatele nu au 
fost pe măsura eforturilor.

 De o deosebită importanţă a fost 
soluţionarea unor probleme privind 
asigurarea resurselor fi nanciare din 
alocaţiile Fundaţiei ”Caritatea”. In 
acest context, menţionăm semnarea, cu 
două luni în urmă, a Memorandumului 
referitor la valorifi carea unor proprietăţi 
ale Fundaţiei şi la alocarea anuală a unor 
sume semnifi cative pentru activităţile de 
asistenţă socială şi medicală, prezerva-
rea patrimoniului imobilar, dezvoltarea 
identităţii iudaice, valorifi carea moştenirii 
culturale şi de istorie. Conform acestui 
document, în următoarea perioadă de 
trei ani (2012-2014), Fundaţia va realiza 
venituri din chirii, vânzarea de bunuri ac-

tive, dividende şi / sau acţiuni la Fondul 
Proprietatea, în valoare de cinci milioane 
de dolari SUA pe an.

Fondurile obţinute din închiriere, vân-
zare de active, dividende şi / sau acţiuni 
(conform aprobării Consiliului) vor fi  uti-
lizate în scopurile menţionate în Statutul 
Fundaţiei, după cum urmează:

 Îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale 
evreilor români care trăiesc în România şi 
în Israel, în special pentru cei în nevoie, 
prin susţinerea programelor de asistenţă 
socială şi medicală;

 Programe de dezvoltare comunitară 
şi educaţionale evreieşti;

 Conservarea, repararea, reabilita-
rea şi întreţinerea a patrimoniului imobiliar 
evreiesc (sinagogi, cimitire, băi rituale, 

centre de recreere, alte obiective comu-
nitare, etc.);

 Conservarea, prezentarea şi pro-
movarea identităţii culturale şi evreieşti 
(religia mozaică, lupta împotriva anti-
semitismului şi a negării Holocaustului, 
realizarea patrimoniului istoric şi cultural 
evreiesc, activităţi muzeale).

 Pentru a pune în aplicare scopurile 
menţionate, sumele de mai sus vor fi  
alocate în conturi separate pentru fi ecare 
capitol de mai jos, după cum urmează:

A. 60% vor fi  alocate către F.C.E.R. 
pentru acoperirea unei părţi din cheltuie-
lile generate de scopurile menţionate la 
punctul precedent, adică 3 milioane de 
dolari SUA pe an. Sumele de mai jos sunt 
doar pentru primul an (2012):

a) Asistenţă – 1,5 milioane USD (50%)
b) Dezvoltare evreiască - 530.000 

USD (17.67%)
c) Cimitire - 350.000 USD, sinagogi - 

350.000 USD, întreţinerea centrelor de re-
creere (Cristian, Borsec şi Eforie) - 70.000 
USD, total: 770.000 USD (25.67%)

d) Activităţi ce ţin de religie şi identi-
tatea culturală - 200.000 USD (6.67%)

B. 40% vor fi distribuiţi după cum 
urmează, pe baza acordurilor scrise cu 
benefi ciarii:

a) 25% pentru supravieţuitori nevoiaşi 
ai Holocaustului, de origine română, care 
trăiesc, în prezent, în Israel. Această 
sumă va fi  distribuită şi administrată de 
către o organizaţie corespunzătoare, 
aprobată de WJRO.

b) 10% pentru un Muzeul Evreilor 
Români din Israel, un memorial al Comu-
nităţii Evreieşti Române, precum şi pentru 
educaţie evreiască şi activităţi culturale şi 
memoriale.

c) 5% pentru bugetul operaţional al 
Fundaţiei.

Fundaţia va aloca, în mod necondiţio-
nat, până în ziua a zecea a primei luni din 
fi ecare trimestru, ¼ din suma anuală care 
trebuie acordată fi ecărui benefi ciar, din 
resursele Fundaţiei obţinute din chirii şi 
vânzări de active, dividende şi/sau acţiuni 
la Fondul Proprietatea. Termenii scrişi pot 
fi  amânaţi cu 10 zile.

Activităţile care primesc fi nanţare de 
la Fundaţie vor fi  gestionate ca sistem 
fi nanciar separat. Acesta va avea o de-
claraţie fi nanciar contabilă separată, pe 
bază de angajamente, în conformitate cu 
principiile de contabilitate general accep-
tate în România.

 Organizaţia JOINT a fost, în per-
manenţă, un factor important de spri-
jin – la obţinerea fondurilor de la Claims 
Conference, de la unii fondatori externi 
şi din resurse proprii ale JOINT. În situaţii 
limită, JOINT a acordat Federaţiei unele 
împrumuturi pe termen scurt, fără de 
care nu se puteau desfăşura activităţi de 
asistenţă socială şi medicală, continuarea 
unor lucrări începute pentru reabilitarea 
unor temple şi sinagogi sau ale unor clă-
diri de interes comunitar.

• In ansamblu, se poate susţine că 
şi în această perioadă de referinţă, la 
FCER şi în Comunităţi s-a desfăşurat 
o activitate amplă, cu multiple rezultate 
perceptibile, însoţite desigur de constrân-
geri de natură economică, politică sau 
socială, de neajunsuri şi neîmpliniri.

• Chiar şi în condiţiile date, am în-
cercat să respectăm principiile demo-
cratice de organizare şi funcţionare a 
F.C.E.R., menţinând un mod realist de 
abordare, însoţit şi de credinţa că viaţa 
evreiască poate continua, cu împlini-
rea unor noi valenţe pe plan religios şi 
al credinţei iudaice în general.

 In ce priveşte viaţa religioasă, sunt 
de semnalat : asigurarea funcţionării 
unui număr de trei rabini (la Bucureşti, 
Oradea şi Iaşi), organizarea repetată de 
programe de pregătire şi de educaţie 
iudaică, cursuri de Talmud Tora, curs 
pentru masghihim, curs de pregătire 
pentru ofi cianţi la înmormântare şi come-
morări, Şcoala de Vară “Siha”, Tikun Leil 
Shavuot, cursuri de instruire în iudaism 
pentru persoane care doresc să facă 
“ghiur”, realizarea Luah-ului şi a Calen-
darului de perete pentru anii 5772 – 5773.

 A continuat activitatea în canti-
nele rituale din 8 comunităţi, în condiţii 
de efi cienţă economică redusă. 

 O preocupare de seamă a fost, 
de asemenea, dezvoltarea relaţiilor 
interconfesionale, F.C.E.R. – Cultul 
Mozaic devenind membru în Consiliul 
Consultativ al Cultelor din România. Un 
eveniment deosebit a fost organizarea şi 
desfăşurarea, în colaborare cu Patriarhia 
României şi Centrul Sapir pentru Studii 
Iudaice din Ierusalim, a Simpozionului 
Inter-religios “Diaspora – O realitate a 
societăţii moderne”.

În ce priveşte Asistenţa Socială şi 
Medicală, elementul de noutate l-a con-
stituit mărirea numărului de asistaţi 
şi implicit al acelora care benefi ciază 
de ajutor gospodăresc sau asistenţă 

Reuniunea Consiliului de Conducere şi Adunarea Generală a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, 12-13 septembrie 2012

P r e z e n t  ş i  p e r s p e c t i v e  î n  v i a ţ a  F . C . E . R .
În zilele de 12 şi 13 septembrie a.c. s-au desfăşurat lucrările Consiliului de Con-

ducere şi Adunării Generale ale Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. 
Pe ordinea de zi a celor două manifestări au fi gurat o serie de puncte comune şi 
anume: Raportul Consiliului de Conducere al F.C.E.R. privind activitatea desfăşu-
rată în perioada mai 2011-august 2012, Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al 
F.C.E.R. pe anul 2012, Informare privind situaţia fi nanciară a F.C.E.R. în perioada 
1.01-31.08. 2012, la aceste puncte adăugându-se, la Adunarea Generală, Execuţia 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2011 şi Raportul Comisiei de cenzori privind 
execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2011. Atât în prima cât şi în a doua zi 
au fost dezbătute şi alte probleme esenţiale pentru funcţionarea în prezent şi în viitor 
a Federaţiei, cum ar fi  , de pildă, Regulamentul intern al F.C.E.R., Regulamentul 
pentru desemnarea candidatului F.C.E.R. pentru alegerile parlamentare în Camera 
Deputaţilor, Raportul Comisiei de etică şi mediere şi propuneri de modifi care a re-
gulamentului de funcţionare al Comisiei. Au fost prezentate şi dezbătute şi diverse 
probleme comunitare.

(Continuare în pagina 4)
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medicală la domiciliu, concomitent cu 
îmbunătăţirea activităţii propriu-zise 
la domiciliu şi în cele două Cămine 
de persoane vârstnice, din Bucureşti 
şi Arad.

 In context, este de menţionat că 
pentru prima dată s-a obţinut fi nanţarea 
din surse europene a unui proiect im-
portant – de reabilitare, modernizare şi 
valorifi care mai efi cientă a spaţiilor de la 
Căminul de persoane vârstnice “Ama-
lia şi Şef-Rabin Dr. Moses Rosen”, 
pentru care este prevăzută începerea 
lucrărilor necesare. Valoarea proiectului 
este de 1 milion Euro.

 Este important de subliniat că la Cen-
trul de Ajutor Medical din Bucureşti 
s-au introdus şi servicii medicale cu 
plată, în condiţiile creşterii gradului de 
dotare cu aparatură medicală modernă: 
Magnetronic MF-20 (pentru balneofi zio-
terapie), Ecograf multidisciplinar Doppler 
color – model My Lab 40 Esaote (pentru 
ecografi e generală şi ecocardiografi e), 
Electrocardiograf Fukuda 8322 DENSEH 
(pentru cardiologie), Oftalmoscop indirect 
SIGMA 150 K pe bandă de cap (pentru 
oftalmologie) etc.

 Cu sprijinul JDC şi al DASM, s-a 
introdus o activitate sistematică de 
consultanţă gratuită pentru evreii din 
România, supravieţuitori ai Holocaus-
tului, pentru a putea obţine despăgu-
biri din fonduri germane.

 Pe planul vieţii culturale, care 
cuprinde o gamă largă de activităţi, s-au 
realizat, în continuare, manifestările de ti-
pul “Matineul de duminică”, fi ind evocate 
viaţa şi opera unor importante persona-
lităţi ale iudaismului din România: “Mari 
lingvişti evrei”, academicianul Solomon 
Marcus, prof. Paul Cornea, 100 de ani 
de la naşterea Şef-Rabinului Dr. Moses 
Rosen. S-a introdus, ca o practică curen-
tă, elaborarea de Caiete pentru fi ecare 
eveniment de acest gen.

 S-au organizat manifestări pentru 
a marca prezenţa şi contribuţia evre-
ilor la economie, civilizaţie, cultură 
– în unele localităţi populate intens de 
evrei în trecut (Hârlău, Rădăuţi, Cluj, 
Oradea, Satu Mare, Iaşi, Braşov, Arad 
etc.). La Bucureşti şi în ţară s-au organizat 
manifestări de comemorare a victimelor 
Holocaustului din România la Memorialul 
din Bucureşti, în Parlamentul României, 
în sinagogi şi cimitire. 

 In anul 2011 a avut loc o importantă 
reorganizare a activităţii de publicisti-
că şi editură, prin constituirea Centru-
lui Iudaic cu acest nume, care reuneşte 
Editura Hasefer şi Revista “Realitatea 
Evreiască”, sub conducerea unei singu-
re persoane. De altfel, recent a avut loc 
instalarea acestui Centru într-un singur 
sediu afl at pe str. Maria Rosetti – fosta 
reşedinţă a Şef Rabinului Moses Rosen. 
S-au eliberat locaţiile utilizate anterior 
(clădirea din curtea Sinagogii Mari şi a 
apartamentului din str. Popa Nan), care 
vor dobândi noi utilizări.

 S-a asigurat apariţia cu regulari-
tate a revistei “Realitatea Evreiască”, 
care s-a îmbunătăţit ca arie tematică, 
ca tribună de dialog comunitar, ca formă 
redacţională etc.

 Editura Hasefer a realizat un nu-
măr important de apariţii, având autori din 
ţară sau din străinătate, fi ind favorizate 
temele iudaice. Pentru mai buna valorifi -
care a activităţii editoriale, cărţile publicate 
de Editura Hasefer au apărut sistematic 
la Târguri de Carte din România, Israel, 
Germania, Spania etc. De menţionat, de 
asemenea, crearea unei Arhive Electroni-
ce care cuprinde, pentru început, apariţiile 
editoriale din anul 2010.

 La Centrul pentru Studierea 
Istoriei Evreilor din România s-a conti-
nuat activitatea de cercetare propriu-zisă, 
s-au editat Buletine şi lucrări din Editura 

Hasefer, s-a colaborat pentru crearea şi 
dezvoltarea unor parteneriate ştiinţifi ce 
cu instituţii similare din România, Israel şi 
SUA. S-a lucrat susţinut la informatizarea 
materialelor din arhivă şi la crearea unei 
biblioteci dedicate lucrărilor pe teme des-
pre istoria evreilor din România. Se afl ă 
în curs de pregătire instalarea CSIER 
într-un nou sediu (fosta Policlinică din 
Calea Călăraşi), unde se vor asigura 
condiţii de lucru mult îmbunătăţite, dar şi 
un nivel adecvat pentru conservarea cu 
efi cienţă a fondului de arhivă. 

 In această prezentare, trebuie re-
levată activitatea largă desfăşurată de 
Centrele Comunitare Evreieşti (JCC) 
din Bucureşti, Oradea, Timişoara şi 
Iaşi, care au la bază parteneriatul din-
tre F.C.E.R. – Comunitate şi JDC, pe 
plan conceptual, organizatoric, funcţional 
şi fi nanciar – întemeiat pe încredere şi 
consideraţie reciprocă în realizarea obiec-
tivelor comune. 

 La Centrele de Instruire şi Recre-
ere (Borsec, Cristian şi Eforie Nord) 
s-au organizat, frecvent, programe pentru 
tineri, dar şi sejururi de odihnă – recreere 
pentru membri ai Comunităţilor din gene-
raţia de mijloc şi pentru persoane vârstni-
ce, asigurându-se condiţii de alimentaţie 
şi de cazare bine apreciate de benefi ciari.

 Pentru reprezentarea, apărarea 
şi promovarea intereselor populaţiei 
evreieşti din România s-a acţionat pe 
plan parlamentar, mediatic, prin confe-
rinţe, interviuri, participări la emisiuni 
radio şi TV, prin declaraţii de solidari-
tate etc. Nu poate fi  ignorată nevoia de a 
lua atitudine şi de a reacţiona adecvat 
faţă de unele fenomene de antisemi-
tism sau de negare a Holocaustului.

 Au fost frecvente situaţii în care 
pe plan central şi în comunităţi s-a luat 
atitudine faţă de unele ieşiri antisemite, 
de negare a Holocaustului, de glorifi care 
a unor legionari sau persoane cu trecut 
fascist (încercarea de reînhumare festivă 
a scriitorului maghiar fascist Jozsef Nyiro). 
Au fost frecvente participările la mese 
rotunde, simpozioane, dar şi înaintarea 
unor plângeri la CNA sau alte organisme 
ale Statului Român.

 O reuşită pe acest plan o constituie 
formarea “Parteneriatului pentru Com-
baterea Antisemitismului”, cu participa-
rea organizaţiilor evreieşti din România, 
convenindu-se exprimarea unui punct de 
vedere comun în acest domeniu. 

 In continuare, Federaţia noastră 
a fost o prezenţă activă în planul vieţii 
evreieşti, naţionale şi internaţionale. 
Nu am rămas în propria structură, dorind 
să afl ăm cât mai multe din preocupările 
vieţii evreieşti internaţionale. 

 Deşi o comunitate de dimensiuni 
relativ mici, suntem luaţi în considerare, 
atât pe plan naţional cât şi în organis-
me evreieşti internaţionale. Bucurân-
du-ne de drepturile constituţionale din 
România, pentru dubla noastră calitate de 
etnie şi minoritate naţională reprezentată 
în Parlamentul României, am exprimat 
puncte de vedere în raport de interesele 
noastre, încercând să promovăm şi 
unele măsuri legislative care să vină 
în sprijinul comunităţii evreieşti (de 
exemplu: modifi carea Legii 189, interven-
ţii pentru punerea în aplicare, completarea 
şi modifi carea Legii 107/2006).

 Pentru administrarea şi valorifi -
carea mai bună a patrimoniului eco-
nomic s-a acţionat pentru întreţinerea şi 
dezvoltarea bazei de date privind propri-
etăţile F.C.E.R. şi pentru obţinerea unui 
randament mai ridicat în exploatare (prin 
închirieri sau disponibilizare). In anul 2011 
s-a obţinut un volum ridicat de venituri 
din închirieri de 7,3 milioane lei, iar în 
anul 2012 (la nivelul semestrului I) de 3,7 
milioane lei.

 Prin valorifi carea spaţiilor dispo-
nibilizate s-au încasat, în anul 2011, 3,8 
milioane lei, iar în anul 2012, până în 
prezent, 2,3 milioane lei. 

 Un volum mare de efort s-a depus 
pentru reabilitarea fi zică a patrimoniu-
lui sacru, chiar dacă lucrările efectuate 
s-au situat sub nivelul solicitărilor primite 
de la Comunităţi, recurgându-se la prio-
ritizare cu limitări de cheltuieli. 

 Pentru Sinagogi, în anul 2011, 
s-au efectuat 34 de lucrări, în valoare 
de 3,5 milioane lei, iar pentru cimitire – 
51 de lucrări, în valoare de 2,7 milioane 
lei. De menţionat sprijinul fi nanciar obţi-
nut de la Primăria Municipiului Bucureşti 
pentru lucrările la faţada Templului Coral 
şi de la Primăria Sectorului 5 – Bucureşti 
pentru lucrări importante de recondiţiona-
re a lucrărilor din Cimitirului Giurgiului, dar 
şi a celor de electrifi care a acestui cimitir. 
De menţionat că în anul 2011, s-a cheltuit 
suma de 750 mii lei pentru repararea şi 
împrejmuirea cimitirelor.

 Continuând acţiunile de revitali-
zare a patrimoniului de Cult Mozaic, 
în această perioadă, apar noi realizări 
importante :

 Reinaugurarea Templului “Leipzi-
ger” din Roman şi a Templului Mare din 
Rădăuţi

 Renovarea Templului din Siret

 Reinaugurarea faţadei frontale a 
Templului Coral din Bucureşti

 Crearea Centrului Intercomunitar din 
Botoşani (în clădirea fostei cantine)

 Refacerea integrală a clădirilor din 
Cimitirul Giurgiului (Bucureşti) şi Cimitirul 
Iaşi

 Refacerea instalaţiilor electrice şi sa-
nitare ale Sinagogilor din Arad şi Focşani

 Redarea în folosinţă economică 
a două din blocurile existente în fostul 
Complex “Martin Băluş”, puse în valoare 
ca spaţii locative de închiriat. 

 Se afl ă în curs de efectuare lucrări 
importante de refacere la Templul Coral 
din Bucureşti, Templul Meseriaşilor din 
Galaţi Sinagoga Ortodoxă din Oradea, 
Sinagoga din Şimleu Silvaniei, iar la Si-
nagoga din Tulcea, datorită insufi cienţei 
fondurilor, s-au sistat temporar lucrările.

 In perioada de referinţă a Raportu-
lui, s-a dezvoltat activitatea muzeistică, 
astfel încât s-au creat şi dat în funcţiune 
muzee la Sinagoga “Baal Shem Tov” din 
Piatra Neamţ, Templul Leipziger din Ro-
man, Sinagoga din Focşani, Templul Mare 
din Rădăuţi. Se lucrează în continuare 
la alte puncte muzeistice la Cimitirul din 
Ştefăneşti, Centrul Intercomunitar din 
Botoşani, Sinagoga din Siret. 

 Prezenţa unor reprezentanţi ai 
F.C.E.R. şi din Comunităţi a fost bine 
apreciată la manifestări precum Etno 
Rustica, Conferinţa naţională “Anul 
European al Voluntariatului”, festiva-

luri locale (Tulcea, Sulina, Bucureşti 
etc.), Ziua Europeană a Dunării.

 O activitate cu bune rezultate s-a 
desfăşurat pentru sponsorizarea dife-
ritelor activităţi ale F.C.E.R. şi Comu-
nităţilor. O menţiune specială se cere 
privind contribuţiile aduse în acest sens 
de Supercom SA., societate condusă de 
dl. Ionel Ciuclea, un bun prieten al Comu-
nităţilor Evreieşti din România.

 In perioada de referinţă a Raportu-
lui, activitatea Federaţiei s-a desfăşurat 
cu 1090 de persoane, la 31 iulie 2012, re-
spectiv cu un plus de 204 persoane faţă 
de momentul 31 mai 2011. Creşterile de 
personal sunt motivate de adoptarea noii 
Organigrame, de dezvoltarea activităţii 
de informatizare şi de noi cerinţe în acti-
vitatea Ofi ciului de Resurse Umane şi la 
Ofi ciul Juridic. Creşterea cea mai mare 
a avut loc la Activitatea de Asistenţă 
Socială şi Medicală (un plus de 43 de 
persoane în Bucureşti şi de 132 persoane 
la comunităţi).

 Rezultă că, în ce priveşte Resursele 
Umane, s-a aplicat o politică prudenţi-
ală, creşterile de personal fi ind generate, 
mai cu seamă, de noi posibilităţi acordate 
de Claims Conference pentru asistenţă 
socială şi medicală. În fapt, este vorba de 
o nouă categorie de benefi ciari, care au 
posibilităţi mai bune de viaţă, mai ales în 
cazul persoanelor vârstnice.

 In privinţa evoluţiei salarizării 
resurselor umane ale Federaţiei, au avut 
loc unele modificări prin punerea în 
aplicare a Decizilor adoptate, succesiv, 
de Comitetul Director, de Consiliul de 
Conducere şi de Adunarea Generală. 
In Raportul pe domenii de activităţi, sunt 
prezentate date edifi catoare cu privire la 
salarizare.

 Anul 2011 s-a încheiat în condiţii 
de echilibru între veniturile şi chel-
tuielile Federaţiei (41,0 milioane lei 
fi ecare), în condiţiile în care de la Fun-
daţia ”Caritatea” s-au primit 3,7 milioane 
USD iar de la Guvernul României, prin 
Departamentul pentru Relaţii Interetnice, 
2,4 milioane lei.

 Preocupările privind efi cientizarea 
mijloacelor de transport au condus la 
reducerea continuă a numărului de 
autoturisme (34 în prezent faţa de 59 în 
2005), cu reducerea corespondentă a 
numărului de angajaţi (19 în prezent) şi 
a consumului de combustibil (204 mii 
lei în anul 2011). Datorită intervenţiilor 
Deputatului F.C.E.R., în anul 2011, s-a 
îmbunătăţit legislaţia privind Programul 
“Rabla”, astfel încât în acelaşi an s-au 
scos din uz, pe această cale, 6 autove-
hicule şi sunt în curs demersurile pentru 
alte 5.

 La desfăşurarea activităţii la F.C.E.R. 
şi în Comunităţi au depus eforturi salari-
aţii din Serviciul Administrativ – Pază.

În fi nalul alocuţiunii sale, preşedintele 
F.C.E.R. şi-a exprimat regretul că, din 
păcate, nu toţi evreii au revenit la tradiţi-
ile iudaice şi una din îndatoririle noastre 
este să-i atragem în viaţa comunitară. De 
asemenea, dr. A. Vainer a subliniat că 
guvernul trecut şi cel actual au dat integral 
fondurile, prevăzute în Bugetul de Stat, 
din România, pentru minorităţile naţiona-
le, chiar ceva mai mult. Nu s-a reuşit, în 
schimb, să se obţină fonduri europene şi 
nici comunităţile nu fac sufi ciente eforturi 
pentru a atrage resurse, de pildă de la 
originarii evrei care trăiesc în străinătate.

La capitolul constrângeri şi neîmpliniri 
se adaugă şi problema resurselor uma-
ne, a subliniat preşedintele Federaţiei. 
Sunt greu de găsit cadre bine pregătite, 
oamenii tineri se bucură de oferte mai 
bune, atât în România cât şi în străinăte. 
Din păcate, numărul tinerilor este mic, 
de aceea, pe cei pe care-i avem trebuie 
să-i apropiem şi să-i cultivăm. O cerinţă 
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încă insufi cient folosită este stimularea 
activităţii de voluntariat. Există şi o serie 
de constrângeri statutare. Dr. Aurel Vainer 
a ţinut să scoată în evidenţă existenţa 
autonomiei comunităţilor, aspect ce se 
înscrie în cadrul cuceririlor democratice, 
dar înseamnă şi unele limitări, prin statut 
Federaţia neavând dreptul să impună 

ceva comunităţilor. În general, problemele 
comunitare nu pot fi  abordate simplist, a 
conchis vorbitorul. El a enumerat, printre 
neîmpliniri, oprirea lucrărilor, din lipsă de 
fonduri, a reabilitării sinagogilor din Ga-
laţi şi Tulcea, care vor trebui continuate, 
prea puţine eforturi în atragerea de noi 
membri în comunităţi, atragerea în acti-
vităţile comunitare a generaţiei de mijloc, 
neclarifi carea situaţiei juridice a majorităţii 
proprietăţilor Federaţiei. 

Preşedintele F.C.E.R. a încercat să 
dea un răspuns la întrebarea dacă poate 
exista o viaţă comunitară cu un număr atât 
de mic de evrei. După opinia lui, acesta 
trebuie să fie pozitiv: există un viitor 
pentru viaţa evreiască din România şi, 
ca exemplu, el a vorbit despre reînvierea 
vieţii evreieşti din Timişoara. Dr. A. Vainer 
a insistat şi asupra necesităţii intensifi cării 
vieţii iudaice într-o serie de comunităţi, 
ca de pildă Botoşani sau Rădăuţi, unde, 
prin reabilitarea sinagogii (Rădăuţi) sau 
a unei clădiri corespunzătoare activităţii 
comunitare au fost create condiţii pentru 
diferite manifestări.

Difi cultăţi în domeniul 
bugetar

Economist Ovidiu Bănescu, direc-
torul Departamentului de Management 
economic şi fi nanciar al F.C.E.R., a pre-
zentat, atât la reuniunea Consiliului de 
Conducere cât şi la Adunarea Generală, 
o serie de documente legate de buget: 
Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli 
al F.C.E.R. pe 2011 şi Proiectul de buget 
privind veniturile şi cheltuielile F.C.E.R. 
pe anul 2012. S-au scos în evidenţă difi -
cultăţile cu care s-a confruntat Federaţia 
din lipsa unor surse pe care s-a contat, 
realizarea, în pofi da lor, a unor obiective, 
refl ectarea în buget a cheltuielilor gene-
rale şi ale comunităţilor, fondurile alocate 
pentru diferitele sectoare, eforturile de a 
asigura transparenţa cheltuielilor, schim-
bările intervenite în construcţia bugetară 
dar şi difi cultatea de a structura bugetul pe 
baza bugetelor comunităţilor. Neavând o 

experinţă în domeniu, acestea nu au putut 
fi  folosite în deplinătatea lor. Ec. Ovidiu 
Bănescu a mai arătat că la 30 aprilie 2012, 
la anterioara reuniune a Consiliului de 
Conducere, nu s-a putut discuta proiectul 
de buget pe 2012 din cauza unor  factori 
perturbatori în economia naţională, cât şi 
a necunoaşterii contribuţiei pe care Fun-
daţia ”Caritatea” urma să o ofere F.C.E.R. 
Ovidiu Bănescu a mulţumit pentru sprijinul 

acordat de reprezentantul Joint, Israel 
Sabag, care a fost prezent în timpul dez-
baterii acestui punct de pe ordinea de zi. 

Dezbateri aprinse, propuneri 
şi iniţiative în timpul celor 

două zile ale lucrărilor
Atât la reuniunea Consiliului de Con-

ducere, cât şi la Adunarea Generală, 
participanţii au luat de mai multe ori cu-
vântul, dezbătând problemele ridicate în 
documentele prezentate, formulând critici, 
venind cu propuneri şi iniţiative.

Ing. Ionel Schlesinger, preşedintele 
Comunităţii Evreilor din Arad, a remar-
cat că s-au obţinut rezultate notabile în 
activitatea Federaţiei şi este aici meritul 
preşedintelui dr. Aurel Vainer şi a cola-
boratorilor acestuia dar şi-a exprimat 
nemulţumirea faţă de titlul acestui docu-
ment. Raportul nu se referă la activitatea 
Consiliului de Conducere, care este un 
organism de coordonare,ci la activitatea 
tuturor membrilor comunităţilor. El a arătat 
că nu au fost difuzate procesele verbale 
privind şedinţele Comitetului Director şi 
a cerut ca propunerile de măsuri privind 
eliminarea unor defi cienţe să fi e supuse 
votului, pentru a fi  trecute în proiectul 
de măsuri. În ceea ce priveşte situaţia 
membrilor comunităţii, el a cerut o analiză 
structurală, pe grupe de vârstă, pentru a 
se putea elabora o strategie de atragere 
a cât mai multor persoane în activitatea 
comunitară şi s-a pronunţat pentru urgen-
tarea angajării rabinului de Transilvania. 
Ionel Schlesinger s-a opus creşterii numă-
rului de angajaţi în administraţia centrală 
a Federaţiei care, după părerea lui, nu 
este justifi cată. De aceea, propune ca un 
punct din rezoluţia care urmează să se 
adopte, elaborarea de către conducerea 
F.C.E.R. a unei strategii vizând reducerea 
personalului administrativ cu cinci la sută 
anual. Totodată, să se elaboreze un studiu 
asupra viziunii pe care o avem asupra 
modului în care se va dezvolta Federaţia 
în următorii cinci ani. Pentru aceasta este 

necesară contribuţia comunităţilor care să 
furnizeze date despre situaţia lor. 

Dr.Aurel Vainer a propus ca în tri-
mestrul I al anului 2013 să aibă loc o 
dezbatere largă, în care să se discute 
această strategie, şi constituirea unui “Co-
lectiv de strategie” din care să facă parte 
preşedintele F.C.E.R., rabinul Schaffer, 
Ionel Schlesinger, Tiberiu Roth, ing. Albert 
Kupferberg şi doi preşedinţi mai tineri din 

comunităţi. 
În ceea ce priveşte bugetul, cu toate că 

a apreciat activitatea şi rapoartele prezen-
tate de directorul economic al F.C.E.R., 
Ionel Schlesinger a declarat că va vota 
împotriva bugetului din cauza structurii şi 
alocărilor. Potrivit lui, prioritatea trebuie să 
revină asistenţei sociale care este subfi -
nanţată. De asemenea, trebuie sprijinite 
comunităţile, să li se acorde mai multă 
atenţie, deoarece aici se realizează acti-
vităţile care menţin viaţa iudaică. Nu este 
normal ca structurilor administrative să le 
revină 25 la sută din alocările bugetare. 
Luând cuvântul şi la Adunarea Generală, 
el a amintit că, atunci când a ajuns preşe-
dinte la Arad, i s-a spus că o comunitate 
nu poate fi  condusă ca o fabrică, o referire 
la experienţa sa de manager industrial şi 
că este necesar un model nou de aborda-
re a problemelor. Dar convingerea lui este 
că rigoarea şi planifi carea din industrie, 
rigoarea urmăririi obiectivelor, disciplina 
pot să se regăsească în mod pozitiv şi în 
conducerea comunităţii. 

Directorul Cancelariei Rabinice, Edi 
Kupferberg, a prezentat difi cultăţile din 
viaţa religioasă, lipsa rabinilor şi a ofi ci-
anţilor de cult, ceea ce creează difi cultăţi 
în ofi cierea slujbelor, şi a cerut o implicare 
mai mare a comunităţilor în viaţa de cult. 
El a atras atenţia că, la cursurile de ofi ci-
anţi de cult organizate de Rabinat, foarte 
puţine comunităţi au trimis cursanţi şi a 
cerut intensifi carea educaţiei iudaice în 
comunităţi. 

Ing. A. Ghiltman, preşedintele Comu-
nităţii Evreilor din Iaşi, a prezentat efor-
turile făcute pentru menţinerea spiritului 
iudaic în comunitate, starea lucrărilor de 
reabilitare a sinagogii, intensifi carea mă-
surilor de siguranţă în comunitate după 
atentatul de la Burgas. El şi-a exprimat 
dezacordul faţă de propunerea de a se 
reduce personalul Federaţiei cu cinci la 
sută şi şi-a manifestat satisfacţia faţă de 
modul de colaborare cu diferitele depar-
tamente ale F.C.E.R. 

Accentul, în cuvântul ing. Rudy Mar-
covici, directorul CAPI, a fost pus pe pro-

blema prioritizării lucrărilor de reabilitare 
efectuate de CAPI. El a atras atenţia că 
nu a fost încă organizată întâlnirea zonală 
cu privire la valorifi carea patrimoniului 
imobiliar şi a vorbit de difi cultăţile legate 
de acest patrimoniu. Rudy Marcovici le-a 
propus preşedinţilor de comunităţi să va-
lorifi ce terenurile care nu pot fi  folosite, să 
investească sumele astfel obţinute şi să 
depună eforturi mai mari pentru strânge-
rea chiriilor, unde situaţia este proastă. Pe 
de altă parte, el a remarcat efortul făcut 
de F.C.E.R pentru renovarea Templului 
Coral, care era într-o stare foarte proastă. 
Până la 1 octombrie a.c., a spus el, se va 
fi naliza renovarea exteriorului, iar în 2013 
sperăm să redeschidem Templul Coral, a 
afi rmat vorbitorul.

Ec. Attila Gulyas, directorul DASM, 
a făcut o trecere în revistă a situaţiei 
asistenţei sociale şi medicale, scoţând în 
evidenţă activitatea excepţională depusă, 
în condiţiile în care, datorită fondurilor de 
la Claims Conference şi a bunei colaborări 
cu Joint, s-a putut mări numărul asistaţi-
lor şi oferi ajutor gospodăresc aproape 
tuturor. Problema care urmează să fi e 
soluţionată ar fi  cea a generaţiei post-
belice şi a copiilor în nevoie pentru care 
există un program special. El a amintit 
difi cultăţile în asigurarea caşrutului (lipsa 
abatoarelor), a menţionat auditul desfăşu-
rat privind activitatea DASM şi fi nanţarea 
europeană pentru renovarea Căminului 
“Rosen”. 

Av. Iulian Sorin a cerut eforturi mai 
mari pentru atragerea evreilor halahici 
care nu fac parte din comunităţi, precum 
şi a israelienilor. Referindu-se la tineri, a 
apreciat că desfi inţarea OTER a fost o 
greşeală şi a cerut să se acorde o atenţie 
mai mare acestei categorii. Iulian Sorin 
a apreciat că s-a luat atitudine împotriva 
manifestărilor negaţioniste şi a antisemi-
tismului şi a cerut o implicare teoretică mai 
mare în acest domeniu, salutând reedita-
rea cărţii lui Salzberg împotriva teoriilor 
antisemite ale lui Nicolae Paulescu. 

Suntem obligaţi 
să avem un viitor

Vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul 
Schwartz, a luat cuvântul de mai multe ori, 
atât la problemele ridicate de Raport cât 
şi la cele legate de buget. El a subliniat 
că, în pofi da difi cultăţilor, suntem obligaţi 
să avem un viitor, deoarece avem nevoie 
de el pentru păstrarea memoriei şi istoriei 
evreilor, pentru ca să se cunoască bine 
contribuţia evreilor români la dezvoltarea 
ţării. Referindu-se la situaţia evreilor din 
România, el a constatat că statisticile 
nu sunt departe de adevăr, cifra reală 
a evreilor situându-se în jur de 4500 şi, 
din păcate, este vorba de o comunitate 
îmbătrânită. Ing. Paul Schwartz s-a pro-
nunţat împotriva modelului unguresc de 
organizare a evreilor, cu o foarte slabă 
centralizare, menţionată de Ionel Schle-
singer. Existenţa Federaţiei sub forma 
actuală are o serie de avantaje, de aceea 
trebuie menţinută. Vorbitorul i-a asigurat 
pe participanţi că nu avem probleme de 
securitate, organele de stat îşi fac datoria 
faţă de comunitate. În ce priveşte viitoarea 
strategie a F.C.E.R., opinia lui este că 
punctele principale ale acesteia trebuie 
să se concentreze asupra asigurării 
continuităţii Federaţiei. Referindu-se la 
problemele bugetului, vicepreşedintele 
F.C.E.R. a atras atenţia asupra difi cultă-
ţilor în acest domeniu, califi când situaţia 
din anul acesta ca fi ind gravă. Cu mari 
eforturi, preşedintele Vainer şi Israel 
Sabag, directorul Joint, au reuşit să solu-
ţioneze problemele relaţiilor fi nanciare cu 
Fundaţia „Caritatea”, pentru care le-a şi 
mulţumit. În condiţiile economice precare 
ale ţării, unele surse de fi nanţare, de la mi-
nistere şi primării, au dispărut, iar în ceea 
ce priveşte colectarea chiriilor, situaţia nu 
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este prea bună. Comunităţile, a declarat 
el, trebuie să se implice mai mult în valo-
rifi carea spaţiilor iar ceea ce nu se poate 
valorifca, trebuie vândut. Schiţa de buget 
pe 2013 depinde de elaborarea bugetului 
României, când vom şti de ce resurse 
dispunem din partea statului, a apreciat el. 
Ing. Paul Schwartz a mulţumit ec.Ovidiu 
Bănescu pentru activitatea efi cientă şi 
competentă în domeniul în care lucrează

Ing. Tiberiu Roth, preşedintele C.E. 
Braşov, a luat de mai multe ori cuvântul, 
în legătură cu Raportul şi proiectul de 
buget. El a recunoscut că are alte opinii 
în privinţa unor probleme ridicate decât 
persoanele din conducerea Federaţiei. A 
cerut, în primul rând, rigoare în respec-
tarea statutului. În ce priveşte bugetul, 
faţă de cele trei componente actuale ale 
acestuia (cel propriu al Federaţiei, comu-
nităţilor şi asistenţei), el a solicitat un alt 
nivel de ordonare a bugetului, pornindu-se 
de la bugetele comunităţilor. Tiberiu Roth 
a apreciat că actualul buget nu este sufi -
cient de transparent, nici o comunitate nu 
are un buget anual concret, iar dacă nu 
există un astfel de sistem, comunităţile nu 
au perspective. El nu a constatat nici un 
fel de creştere a bugetelor comunităţilor 
(afi rmaţia a fost contrazisă cu cifre de di-
rectorul economic al Federaţiei). Trebuie, 
a mai spus vorbitorul, ca iniţiativele să 
vină din partea comunităţilor iar Federaţia 
să le sprijine.În ceea ce priveşte veniturile 
încasate, comunităţile contribuie numai 
cu veniturile din bunurile imobiliare dar 
foarte multe spaţii sunt prost utilizate. El 
a propus ca din veniturile obţinute să se 
reţină fonduri pentru mici reparaţii. Pre-
şedintele Comunităţii Evreilor din Braşov 
s-a referit şi la Fundaţia “Caritatea” şi a 
menţionat că în 2011 contribuţia acestui 
fond a fost superioară anului anterior, în 
timp ce în 2012 aceasta a scăzut. Tiberiu 
Roth a remarcat că a împlinit 25 de ani 
ca preşedinte al Comunităţii Evreieşti din 
Braşov. Pentru a serba această aniversa-
re, dr. Aurel Vainer a propus ca viitoarea 
Adunare generală să aibă loc la Braşov.
T. Roth a arătat că, acum 12 ani, a termi-
nat de refăcut Sinagoga din Braşov, inves-
tiţie care s-a dovedit rentabilă turistic: în 
lunile de vară circa 200 de turişti vizitează 
zilnic monumentala construcţie, o resursă 
fi nanciară care nu este de neglijat pentru 
bugetul comunităţii. Prilej de a-i mulţumi 
lui Rudy Marcovici. La Braşov, a mai 
spus el, restaurantul caşer lucrează fără 
pierderi, în condiţiile în care regimul caşer 
impune cheltuieli suplimentare, mai ales 
pentru carne.

Pe marginea celor spuse de Tiberiu 
Roth referitor la buget, preşedintele Fe-
deraţiei a vorbit despre o practică a con-
strucţiei bugetare prin care, la începutul 
anului, fi ecare comunitate ar trebui să-şi 
aibă bugetul, în condiţiile în care ar dispu-
ne de resurse, pe care însă comunitatea 
nu le are şi nici Federaţia nu ştie atunci 
de ce resurse va dispune. 

Cele două zile de dezbateri pe margi-
nea proiectului de buget s-au încheiat cu 
votul majoritar (cu două voturi contra) al 
unei variante echilibrate, mai prudente, a 
proiectului de buget prezentat, cu menţi-
unea că în funcţie de sursele obţinute, se 
vor modifi ca şi prevederile acestuia.

Preocupări comunitare
Col (r) Iancu Segal David, preşedintele 

Comunităţii Evreilor din Brăila, a ridicat 
problema lipsei de fonduri, care împiedică 
reabilitarea unor bunuri comunitare. 

Ing. Hary Marcus, preşedintele Comu-
nităţii din Sighet, a vorbit despre difi cul-
tăţile în activitatea de cult şi a mulţumit 
pentru sprijinul primit în acest domeniu 
de la rabinul Shaffer, de la Cancelaria 
Rabinică şi de la preşedintele Comunităţii 
din Botoşani, prof. Iancu Izidor, care este 
şi ofi ciant de cult.

După ce le-a mulţumit lui Tiberiu Roth 
şi lui A.Vainer, pentru sprijinul oferit în 
rezolvarea problemelor lui de sănătate, 
Iancu Izidor a solicitat conducerea Fede-
raţiei să participe la rugăciunile de dimi-
neaţă. Ca ofi ciant de cult, organizează la 
Borsec Oneg Şabatul şi participă la Târgu 
Mureş la serviciul religios. El a cerut mai 
puţină birocraţie la DASM şi a opinat că 
organigrama Federaţiei nu este încărcată. 
Pe marginea dezbaterilor privind Centrele 
de Instruire şi Recreere, prof. Iancu Izidor 
a observat că la Borsec nu s-a mai investit 
în ultima vreme. 

Ing. Paul Schwartz a prezentat efor-
tul făcut de Federaţie pentru renovarea 
vilelor de la Borsec, Eforie şi Cristian, 
unde sunt acum condiţii confortabile de 
locuit, remarcând că vara aceasta au fost 
vizitatori mai puţini decât în anii trecuţi. 
În acest context, dr. Aurel Vainer a atras 
atenţia că, în ce priveşte aceste case de 
odihnă, trebuie ţinut cont nu numai de 
rentabilitatea lor, care nu este criteriul 
principal al funcţionării lor, ci de rolul lor 

social, şi a spus că nu se va renunţa la 
ele din criterii de rentabilitate, care nu sunt 
prioritare în acest sector. Să le folosim 
mai efi cient, dar nu să le închidem, fi indcă 
n-ar fi  efi ciente economic. Aceeaşi idee 
a fost reluată şi de directorul economic 
O. Bănescu, care a subliniat că vilele au 
fost înfi inţate şi sunt susţinute ca centre 
de odihnă şi de educaţie religioasă, de 
socializare, fără să se urmărească doar 
rentabilitatea lor.

Ing. Hary Vigdar, preşedintele Comu-
nităţii Evreilor din Bacău, a cerut ajutor 
pentru repararea Sinagogii şi a clădirii 
comunităţii. Luciana Friedmann, preşe-
dintele Comunităţii din Timişoara, după ce 
a amintit revigorarea activităţii comunita-
re, a vorbit despre difi cultăţile în viaţa de 
cult, despre faptul că la Timişoara există 
un singur ofi ciant şi a cerut soluţionarea 
problemei rabinului de Transilvania, ca 
şi asigurarea caşrutului în restaurantul 
ritual. A arătat că noul primar al oraşului 
a promis sprijin pentru restaurarea uneia 
dintre sinagogi, a menţionat că un rabin 
din New York a făcut o donaţie de 12.000 
de dolari pentru renovarea cimitirului şi 
a vorbit despre eforturile de a rezolva 
problemele chiriaşilor mari datornici. Ea 
a insistat pe valorile vieţii sociale comu-
nitare, care este deosebit de importantă 
pentru menţinerea tonusului psihic al 
membrilor comunităţii. 

Centrul Comunitar Evreiesc 
a schimbat viaţa evreilor 

din România
Israel Sabag, directorul Joint pentru 

România, a apreciat ca foarte bună cola-
borarea cu Federaţia, în pofi da condiţiilor 
fi nanciare grele nu numai în România, ci 
în întreaga lume, colaborare care a dus 
la dezvoltarea vieţii evreieşti. De la înfi in-
ţarea JCC, viaţa evreilor din România s-a 
schimbat, a declarat el, amintind succesul 

tuturor ediţiilor de Bereşit şi a promis că, 
până la sfârşitul anului, se va înfi inţa un 
Centru Comunitar Evreiesc la Cluj. Israel 
Sabag a subliniat necesitatea controlului 
în activitatea fi nanciară şi a transparen-
ţei totale. Este necesar ca o comisie de 
specialişti să controleze totul şi să facă 
recomandări. În acest domeniu trebuie 
stabilite priorităţile. Directorul Joint a pre-
zentat felul în care s-a schimbat, calitativ 
şi cantitativ, asistenţa socială şi medicală 
şi a enumerat cele două programe supli-
mentare, “Shana Tova” pentru neasistaţi 
şi “Copiii în nevoie”, care se desfăşoară 
de câţiva ani. În ce priveşte proprietăţile, 
în opinia sa, comunitatea evreiască din 
România are nevoie de un management 
cât mai bun al proprietăţilor şi de aceea ar 
fi  nevoie de o instruire în acest domeniu. 
În timp ce CAPI se ocupă de reabilitarea 
sinagogilor şi păstrarea cimitirelor, Joint 
preferă să ajute pe oamenii în viaţă. În 
încheiere, el şi-a exprimat speranţa că 
se va fi naliza reabilitarea Sinagogii din 
Iaşi şi se va soluţiona problema rabinului 

de Transilvania. Israel Sabag a avut cu-
vinte de laudă pentru activitatea “troicii” 
Federaţiei (preşedinte, vicepreşedinte, 
secretar general).

Ing. José Iacobescu, preşedintele 
B’nai B’rith România, a prezentat cola-
borarea organizaţiei cu Departamentul de 
Asistenţă Socială şi Medicală, oferirea de 
ajutor unui număr de 125 de neasistaţi, 
participarea BBR la combaterea antise-
mitismului în cadrul Parteneriatului pentru 
Combaterea Antisemitismului (PCA), 
precum şi prezenţa organizaţiei pe plan 
european şi internaţional, colaborarea cu 
loja din Frankfurt şi, în perspectivă, cu 
lojile din Franţa. 

Robert Schwartz, preşedintele Comu-
nităţii clujene, a amintit dublul eveniment 
desfăşurat la Cluj - aniversarea Templului 
Deportaţilor şi organizarea celei de a 
doua ediţii a simpozionului “File din istoria 
evreilor din Cluj”. 

Secretarul general al F.C.E.R., ing. 
Albert Kupferberg, a dat lămuriri cu privire 
la situaţia proprietăţilor. Ari Pfeifer, din 
partea Joint Europa, a apreciat rezultatele 
frumoase obţinute de Federaţie în pofi da 
situaţiei fi nanciare difi cile când trebuie să 
se ia decizii grele cu privire la cheltuirea 
banilor, dar existenţa transparenţei garan-
tează că banii s-au cheltuit judicios. Silviu 
Vexler, consilierul personal al preşedin-
telui, a vorbit despre eforturile depuse 
pentru a găsi surse de fi nanţare, ilustrând 

afi rmaţia cu cifre concrete. Aceste fonduri, 
a apreciat el, au fost împărţite judicios.

Alexandru Marinescu, directorul Edi-
turii “Hasefer” şi redactorul-şef al revistei 
“Realitatea Evreiască”, s-a referit la 
avantajele care decurg din crearea noului 
Centru Iudaic de Editură şi Publicistică, 
precum şi din mutarea celor două entităţi 
într-un sediu comun, respectiv efi cientiza-
rea activităţii şi colaborarea redactorilor 
din ambele sectoare. 

Andrei Seidler, reprezentantul Co-
munităţii din Oradea şi directorul JCC, a 
prezentat proiectul restaurării sinagogii 
ortodoxe, pentru care s-a obţinut o spon-
sorizare de 130.000 de dolari din partea 
Ambasadei SUA. Preşedintele Comuni-
tăţii din Constanţa,dr. Carol Friedmann, 
a observat că primarul Radu Mazăre e 
ocupat cu alte activitaţii şi nu îşi face 
timp să ajute comunitatea. Comunitatea 
constănţeană este confruntată cu proble-
me serioase. Autorităţile locale nu vin în 
sprijinul ei, refuză să ajute la repararea 
sinagogii, deşi în presa locală a apărut un 
articol cu un titlu sugestiv: „Cad pereţi din 
istoria Constanţei”. Din păcate, articolul 
acela conţinea multe inexactităţi. Ing.
Sorin Blumer, preşedintele Comunităţii 
din Galaţi, a observat că pe vremuri în 
acest oraş erau 17.000 de evrei, cu 23 
de sinagogi. Acum se fac eforturi pentru 
redeschiderea unei sinagogi, care se 
speră că va fi  gata anul viitor. 

Ing. dr. José Blum, consilier al preşe-
dintelui şi şeful Ofi ciului de cultură, artă 
şi ştiinţă, a prezentat un larg program de 
manifestări culturale pentru anul iudaic 
care urmează. Andrea Ghiţă (comunitatea 
Cluj-Napoca) a propus ca revista „Reali-
tatea Evreiască” să îşi deschidă un site, 
cu o ediţie interactivă. Ing. Fredi Deac, 
preşedintele Comunităţii din Bistriţa, a 
prezentat manifestările culturale care se 
desfăşoară în sinagoga din oraş, activi-
tate apreciată de dr. Aurel Vainer ca un 
mare succes. Şeful obştii Sf. Gheorghe, 
ing. Herman Rosner, a informat despre 
colaborarea cu comunitatea din Braşov 
şi a relatat despre faptul că în şcolile din 
oraş se predau lecţii despre Holocaust, 
mai mult chiar, s-a organizat o excursie 
cu elevii la Auschwitz.

În acord cu actualul 
Cod al Muncii: Regulamentul 

intern al F.C.E.R 
Şefa Ofi ciului Juridic, av. Beatrice Ha-

ler, a dat citire proiectului de Regulament 
intern al F.C.E.R. pentru salariaţi şi cola-
boratori, accentuând asupra posibilităţilor 
de adaptare a Codului Muncii la nivelul 
Federaţiei şi al Comunităţilor Evreieşti. 
În legislaţie, a arătat vorbitoarea, există 
salariul de bază, sporuri, indemnizaţii 
ş.a. Ing. Tiberiu Roth a supus discuţiilor 
opinii legate de sporul de calculator, care 
a devenit inactual, şi efi cienţa muncii, care 
trebuie remunerată adecvat, indiferent de 
vârstă, vechime, propunând re-negocieri. 
Ing. Sorin Blumer, care a făcut re-negoci-
eri în comunitatea sa, a accentuat asupra 
faptului că orice angajare se face pe o 
perioadă determinată de 90 de zile, după 
care angajatul este menţinut sau nu în 
post, pe criteriul efi cienţei. O altă proble-
mă discutată a fost situaţia angajaţilor cu 
Convenţie Civilă. Inspectoratul General 
al Muncii obligă angajatorul la efectuarea 
de contracte de Convenţie Civilă de 2 – 4 
ore pe zi. „Contractul de Convenţie Civilă 
reprezintă un sfert de normă”, a spus 
ing. Hary Marcus. Ultimele două sesizări 
au fost întărite de secretarul General al 
F.C.E.R., ing. Albert Kupferberg, care a 
adus la cunoştinţă membrilor Consiliului 
de Conducere că, la un control din partea 
Inspectoratului General al Muncii, s-au 
pus probleme privind numărul de angajaţi 
în Federaţie şi Comunităţi. Edi Kupferberg 
a arătat că de la Secretariatul pentru Culte 

Reuniunea Consiliului de Conducere şi Adunarea Generală a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, 12-13 septembrie 2012

P r e z e n t  ş i  p e r s p e c t i v e  î n  v i a ţ a  F . C . E . R .
(Urmare din pagina 5)

(Continuare în pagina 7)

Aparatură medicală cumpărată pentru Centrul de Ajutor Medical: ecograf cu Doppler (1), 
set de lentile (2), magnetodiafl ux (3), aparat cu unde ultrasunete (4)



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 390-391 (1190-1191) - 1 - 30 septembrie 2012  7

a venit propunerea să se instituie Contrac-
te de Voluntariat pentru personalul de cult. 
„Dacă suntem organizaţie de cult, de ce 
numai personalul de cult să aibă contract 
de voluntariat?”, a ridicat problema ing. 
Tiberiu Roth. Vicepreşedintele F.C.E.R., 
ing. Paul Schwartz, a arătat că la Patriar-
hia Română există colaboratori care sunt 
plătiţi sub formă de ajutoare. Preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a propus ca 
„sporurile de calculator care se acordă sa-
lariaţilor să fi e integrate în salariul tarifar”. 
În ceea ce priveşte sporul de vechime, 
a specifi cat domnia sa, nu toţi angajaţii 
au vechime în muncă făcută la F.C.E.R., 
lucru de care trebuie să se ţină cont. A 
fost receptiv la problema contractelor de 
Convenţie Civilă. Vorbitorul a recomandat 
şefei Ofi ciului Juridic să ţină seama de 
sesizările privind sporul de calculator şi 
sporul de vechime. „Pe de altă parte, a 
spus domnia sa, infl aţia creşte şi noi stăm 
cu salariile de acum trei – cinci ani”. De 
asemenea, în încheierea contractelor 
de muncă, trebuie să se ţină seama de 
activitatea legată de cult. „Acest regula-
ment, a subliniat preşedintele F.C.E.R., 
trebuie editat ca o broşură şi răspândit în 
comunităţi. Începând cu data de azi, 12 
septembrie a.c., se instituie Registrul ofi -
cial al documentelor F.C.E.R., documente 
care urmează să fi e depuse la Secreta-
riatul General al Federaţiei”. Pentru a fi  
în acord cu normele actualului Cod al 
Muncii, vorbitorul a propus să se facă apel 
la o comisie de consultanţă formată din 
specialişti, comisie care să fi e asistată de 
şefa Ofi ciului Juridic, av. Beatrice Haler, 
şi şefa Serviciului Resurse Umane, ec. 
Sidy Lăzărescu. 

E bine sau nu ca deputatul 
să fi e şi preşedintele F.C.E.R.?

Un alt punct pe ordinea de zi a fost 
discutarea proiectului de Regulament 
pentru desemnarea candidatului F.C.E.R. 
la alegerile parlamentare în Camera De-
putaţilor, atribuţii ale deputatului F.C.E.R. 
în Parlamentul României. Preşedintele 
F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, a 
precizat că avem un termen-limită, 31 
octombrie a.c., şi că ar fi  indicat să depu-
nem candidatura până la 20 octombrie. 
Campania electorală începe pe 7 noiem-
brie şi se încheie pe 7 decembrie. S-a 
stabilit ca alegerile parlamentare să aibă 
loc pe 9 decembrie a.c. Sunt de trecut 

două etape: 1. discuţii asupra proiectului 
de Regulament şi atribuţii ale deputatului 
F.C.E.R.; 2. răspândirea formei fi nalizate 
în comunităţi. „Până acum s-au primit 
observaţii scrise asupra proiectului din 
partea preşedintelui C.E. Braşov, ing. Ti-
beriu Roth”, a arătat vorbitorul. Ing. Ionel 
Schlesinger a observat că nu sunt preci-
zate care sunt situaţiile în care deputatul 
trebuie să ceară avizul Consiliului de Con-
ducere. Preşedintele Comisiei de Etică şi 
Mediere, prof. univ. dr. Ştefan Cazimir, a 
opinat că Grupul Parlamentar al Minori-
tăţilor Naţionale (GPMN) are cu totul alt 
specifi c decât grupurile parlamentare ale 
formaţiunilor politice din Parlament; în 
GPMN atitudinea unitară este de înţeles. 
Dr. Aurel Vainer a nuanţat lucrurile: „so-
lidaritatea grupului este posibilă, dar nu 
obligatorie şi nu se produce întotdeauna”. 
Ing. Tiberiu Roth a considerat că, pentru a 
fi  ales, candidatul trebuie să întrunească 
50% plus 1 din voturi şi două treimi din 
cvorumul Consiliului de Conducere. 50% 
plus 1 ar însemna 10 membri din Consiliul 
de Conducere, ceea ce i s-a părut puţin 
şi a propus 14 membri. Alte propuneri ale 
vorbitorului: . candidatul trebuie să aibă 
susţinerea a cel puţin 25% din comuni-
tăţile reprezentative; Comisia de Etică 
va propune o comisie de organizare a 
alegerilor care să nu aibă în componenţa 
sa nici un membru al Comitetului Director; 
. candidatul nu trebuie să ocupe o funcţie 
de conducere executivă. Edi Kupferberg, 
a opinat: candidatul trebuie să prezinte şi 
cazier fi scal, nu numai judiciar. 

S-au purtat vii discuţii în jurul temei: e 
bine sau nu ca deputatul să fi e şi preşe-
dintele F.C.E.R.? Ing. Ionel Schlesinger 
a sugerat ca deputatul să nu candideze 
şi la funcţia de preşedinte al Federaţiei. 
Majoritatea vorbitorilor au susţinut că e 
mai bine ca deputatul să fi e şi preşedin-
tele F.C.E.R.: preşedintele C.E.B., Erwin 
Şimşensohn; dr. Alexandru Elias; ing. 
Hary Marcus (Federaţia nu este acelaşi 
lucru cu orice Consiliu Judeţean); directo-
rul Joint pentru România, Israel Sabag (ce 
vor spune colegii din GPMN: până acum 
a fost bine ca deputatul să fi e şi preşe-
dintele F.C.E.R. şi acum - nu?!); vicepre-
şedintele F.C.E.R., ing. Paul Schwartz 
(toate minorităţile naţionale au dualitate 
de reprezentare, pentru că Guvernul lu-
crează cu deputatul şi atunci preşedintele 
respectivei organizaţii are altă audienţă la 
autorităţi); Edi Kupferberg (nu i s-a părut 
normală separarea funcţiilor); ing. Sorin 
Blumer (dr. Aurel Vainer e perceput ca 
personalitate în interiorul şi exteriorul 
ţării, ceea ce e un mare avantaj); dr. Irina 
Cajal (dr. Aurel Vainer a creat prestanţă 
etniei noastre în Parlament); Iancu David 
Segal (a pledat pentru ocuparea ambelor 
funcţii de către dr. Aurel Vainer, dată fi ind 
statistica realizărilor sale); prof. dr. arh. 
Tiberiu Benedek (este bine ca deputatul 
să fi e şi preşedintele F.C.E.R. din motive 

pragmatice, arătate de vicepreşedintele 
Federaţiei); consilierul preşedintelui 
F.C.E.R., dr. ing. José Blum (ca om care 
lucrează cu dr. Aurel Vainer în ambele 
ipostaze, a susţinut ideea ca domnia sa 
să candideze pentru ambele poziţii). 

Dr. Aurel Vainer, a răspuns: de la 
Regulament la alegerea candidatului 
mai este cale; părerea preşedintelui C.E. 
Arad că „domnul Vainer face paradă de 
democraţie, fără să aibă curajul s-o pună 
în aplicare” i-a provocat un şoc moral şi 
numai terminarea lucrărilor de renovare 
a Templului Coral din Bucureşti, legământ 
faţă de sine, de familie, de Dumnezeu îl 
determină să-şi continue activitatea de 
preşedinte. În ceea ce priveşte proiectul 
de Regulament, vorbitorul a sintetizat 
opiniile care se adaugă în proiect: 1. 
existenţa a două treimi din cvorumul 
Consiliului de Conducere; 2. candidatul 
trebuie să aibă sprijinul a cel puţin 25 % 
din comunităţi, indiferent de mărime; 3. 
trebuie ales candidatul care să aibă sus-
ţinerea a cel puţin 14 membri din Consiliul 
de Conducere; 4. candidatul să nu deţină 
dubla funcţie de deputat şi preşedinte; 5. 
Federaţia trebuie să sprijine candidatul 
la funcţia de deputat al F.C.E.R. 6. Can-
didatul F.C.E.R. are dreptul de a candida 
la toate colegiile din ţară.

Problema a fost reluată şi la Adunarea 
Generală. Ing. A. Kupferberg a prezentat 
regulamentul care prevede condiţiile pe 
care trebuie să le îndeplinescă orice 
candidat (originea evreiască, studii su-
perioare, neparticiparea la activităţi de 
conducere în alte partide politice, situaţia 
cazierului judiciar, ş.a). Nu s-a adoptat 
propunerea de interdicţie a cumulării 
funcţiilor de Preşedinte al F.C.E.R. şi 
de Deputat. Regulamentul va fi  publicat 
cu modifi cările respective. S-a adăugat 
şi condiţia cazierului fi scal, astfel ca orice 
candidat să nu aibă datorii, să nu fi e  im-
plicat în nereguli fi nanciare cu statul, cu 
alte societăţi. Se va alcătui o comisie 
de propuneri, iar Comisia de Etică va 
supraveghea modul de înregistrare a 
candidaţilor. F.C.E.R. va acorda sprijin 
fi nanciar pentru campania electorală a 
candidatului unic, care va fi  stabilit până în 
14 octombrie 2012. Conform  prevederilor 
legale, organizaţiile minorităţilor naţionale 
nu primesc fonduri de la bugetul de stat 
pentru campania electorală.

Din activitatea Comisiei 
de Etică şi Mediere

Prof. univ. dr. Ştefan Cazimir, preşe-
dintele Comisiei de Etică şi Mediere, a 
prezentat o sinteză a Raportului acestei 
comisii, raport adoptat în unanimitate. 
Apoi prof. Cazimir a supus discuţiei se-
sizarea privind activitatea preşedintelui 
C.E.B., Erwin Şimşensohn. Deoarece 
Comisia de Etică şi Mediere nu este organ 
decizional, ea poate să facă numai reco-
mandări către Consiliul de Conducere sau 
către Comitetul Director. 

În urma demisiei din Comitetul Director 
a preşedintelui C.E. Arad, ing. Ionel Schle-
singer, a fost propus ca membru în Comi-
tet preşedintele C.E. Oradea, ing. Felix 
Koppelmann. Propunerea a fost votată.

Au fost votate propunerile prezentate 
de secretarul general al F.C.E.R., ing. 
Albert Kupferberg: a) modifi carea Regu-
lamentelor-Cadru pentru alegerea Comi-
tetelor de Conducere din comunităţi; b) 
Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al Consiliului de Conducere al F.C.E.R. 

O nouă comunitate, la Sălaj
La capitolul ”Diverse”, s-a discutat 

cererea membrilor obştii evreilor din Să-
laj de a căpăta statut de comunitate,  ei 
fi ind în număr de 48 persoane. Acum se 
adresează comunităţilor din Oradea, Satu 
Mare sau Cluj pentru rezolvarea diver-
selor probleme, inclusiv celebrarea unor
sărbători şi ofi cierea unor comemorări. 
Cererea a fost discutată de un număr 
mare de participanţi. Adunarea a agreat 
de principiu solicitarea, dar este necesară 
clarifi carea  condiţiilor de autoadministra-
re. Comitetul Director va veni cu o pro-
punere. În fi nal, au luat cuvântul Rabinul 
Rafael Schaffer, care a felicitat adunarea 
cu ocazia  Anului Nou, iar Rabinul Deut-
sch,   originar din Bucureşti, venit din SUA 
la o etate apreciabilă, a evocat anii  de pri-
goană din perioada 1940-1945 şi pericolul 
actual pentru existenţa Statului Israel, 
venit din partea teroriştilor. Cu acestea 
lucrările Adunării Generale s-au încheiat.

A fost adresată participanţilor o Bine-
cuvântare (Braha).

ANDREI BANC 
IULIA DELEANU 

EVA GALAMBOS 
BORIS MEHR
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1. Dispoziţii generale
1.1. Prezentul Regulament este întoc-

mit în conformitate cu Statutul Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România-
Cultul Mozaic, recunoscut de  Guvernul 
României prin HG nr. 999/2008 şi HG nr. 
655/2010, care prevede la:

a) Art. 23, printre atribuţiile Adunării 
Generale a F.C.E.R., la paragraful (1): 
„aprobarea Regulamentului pentru de-
semnarea candidatului/candidaţilor Fede-
raţiei pentru Camera Deputaţilor şi analiza 
îndeplinirii prevederilor Regulamentului”.

b )Art. 25, printre atribuţiile Consiliului 
de Conducere al F.C.E.R., la paragraful 
(1): „Alegerea candidatului/candidaţilor 
pentru Camera Deputaţilor; persoana 
aleasă ca deputat răspunde de activitatea 
sa în faţa Consiliului de Conducere”.

1.2. Regulamentul  asigură organiza-
rea şi desfăşurarea alegerii candidatului 
F.C.E.R. pentru locul de deputat în Parla-
mentul României, în concordanţă cu prin-
cipiile democraţiei şi garantării secretului 
în exprimarea votului fi ecărui membru al 
Consiliului de Conducere al F.C.E.R.

2. Dreptul la vot, eligibilitate, can-
didaţii

2.1. Au drept de vot toţi membrii titulari 
ai Consiliului de Conducere al F.C.E.R. 
(27 de persoane).

2.2. Conform Statutului art. 24 (5), 
Consiliul de Conducere este valabil con-
stituit în prezenţa majorităţii membrilor săi 
(dar nu mai puţin de 2/3).

2.3. Poate candida pentru a fi  desem-
nat candidat al F.C.E.R. pentru locul  de 
deputat în Parlamentul României orice 
membru al unei comunităţi din cadrul 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din Ro-
mânia, evreu, indiferent de sex şi având 
cetăţenia română.

Totodată, faţă de cele stipulate mai 
sus, candidatul trebuie să satisfacă ur-
mătoarele cerinţe:

a) rezidenţă continuă în România în 
ultimii 5 ani;

b) minimum 5 ani (cumulat) ca mem-
bru al unei comunităţi din cadrul F.C.E.R. 
şi cotizaţia plătită la zi;

c) confi rmarea susţinerii candidaturii 
sale  de către 25% din totalul comunităţilor 
evreieşti din România (10 comunităţi);

d) vârsta minimă de 23 de ani;
e) diplomă de licenţă, în orice speci-

alitate (studii superioare recunoscute în 
România);

f) cazier judiciar, din care să rezulte că 
nu a avut condamnări (pentru candidaţii 
cu mai multe cetăţenii se va prezenta 
cazierul pentru fi ecare ţară în parte);

g) certifi cat fi scal, din care să rezulte 

că nu a săvârşit fapte sancţionate de 
legile fi nanciare, vamale, precum şi cele 
care privesc disciplina fi nanciară;

h) declaraţie pe proprie răspundere, 
din care să rezulte:

- că nu a făcut poliţie politică;
- că nu a activat, lucrat sau colaborat, 

în nicio formă, cu structuri ale securităţii 
sau ale serviciilor de informaţii;

- că nu are funcţie de conducere sau 
reprezentare într-o formaţiune politică; în 
cazul în care candidatul ales activează 
într-o formaţiune politică,  va demisiona 
din aceasta înainte de depunerea candi-
daturii la BEC.

2.4. Persoanele care doresc să candi-
deze vor depune la Cabinetul preşedinte-
lui F.C.E.R. (cu număr de înregistrare sau 
prin poştă, cu aviz de primire) un dosar 
care va cuprinde următoarele:

- scrisoarea de intenţie de a candida;
- CV-ul, care va dezvolta în mod spe-

cial activitatea legată de viaţa comunitară;
- documente care atestă îndeplinirea 

condiţiilor prevăzute la punctul 2.3.

3. Organizarea alegerii can did atului
3.1.Pentru organizarea alegerii can-

didatului, în concordanţă cu prezentul 
Regulament, Comisia de Etică şi Mediere 
a F.C.E.R. a numit o Comisie de organi-
zare formată din trei persoane, din care 
să nu facă parte nici un membru al Con-
siliului de Conducere al F.C.E.R. Membrii 
Comisiei de organizare sunt Horn Ionel 
(preşedinte Comisie), Emil Rosner şi Dan 
Singer – membri. 

HORN IONEL – 0722821246 sau 
0723563327 – e-mail – hornionel@gmail.
com

SINGER DAN – 0743527700 sau 
0757088380 – e-mail – dems_gana-
vit2000@yahoo.com

3.2. Comisia de organizare are urmă-
toarele atribuţii:

a) stabileşte calendarul pregătirii şi 
desfăşurării alegerii, în funcţie de data    
stabilită de Guvernul României pentru 
alegerile parlamentare;

b) stabileşte data, locul şi modul de 
desfăşurare a scrutinului (cu aprobarea 
conducerii F.C.E.R.); 

c) scrutinul se poate desfăşura în două 
moduri:

I. un punct distinct într-o reuniune or-
dinară a Consiliului de Conducere;

II. într-o reuniune extraordinară a Con-
siliului de Conducere.

d) transmite o scrisoare în toate co-
munităţile pentru a face cunoscut tuturor 
celor interesaţi prezentul Regulament 
şi calendarul pregătirii şi desfăşurării 
alegerii;

e) primeşte, de la Cabinetul Preşe-
dintelui, dosarele candidaţilor, stabileşte 
încadrarea candidaţilor în criteriile de 
eligibilitate (conf. pct.2.4.) şi validează 
sau nu validează candidatura (eventual, 
când lipsesc documente pentru validare, 
le poate solicita;

f) centralizează candidaturile şi întoc-
meşte buletinele de vot, în 27 exemplare;

g) asigură logistica procesului de 
votare;

h) asigură buna desfăşurare a cam-
paniei de prezentare şi promovare a  
candidaţilor;

i) asigură întocmirea dosarului cu 
documentele alegerilor pe care îl depune 
la Cabinetul preşedintelui F.C.E.R. (cu 
proces verbal) şi care  va cuprinde:

• lista membrilor Consiliului de Con-
ducere cu drept de vot, pe care se mar-
chează prezenţa;

• procesul verbal al Reuniunii Consiliu-
lui de Conducere privitor la alegeri;

• candidaturile depuse, însoţite de 
CV-uri şi documente care să dovedească 
îndeplinirea condiţiilor de la pct.2.4.;

• procesul verbal al Comisiei de numă-
rare a voturilor;

• buletinele de vot;
• alte documente care, eventual, s-au 

întocmit pe parcursul desfăşurării reuni-
unii de alegeri.

4. Desfăşurarea campaniei electo-
rale a candidaţilor 

4.1. Comisia de organizare va cere 
membrilor Consiliului de Conducere 
acordul pentru a li se face cunoscute can-
didaţilor anumite date de contact, e-mail, 
număr de telefon etc. În cazul celor care 
nu doresc să fi e contactaţi direct de către 
candidaţi, aceştia vor trimite eventualele 
materiale de prezentare şi promovare 
pe adresa Comisiei de organizare, care 
le va distribui membrilor Consiliului de 
Conducere.

Comisia de organizare va trimite 
tuturor votanţilor scrisorile de intenţie şi 
CV-urile candidaţilor.

4.2. La reuniunea Consiliului de Con-
ducere de alegere a candidatului, fi ecare 
candidat se va putea prezenta personal.

5. Desfăşurarea Reuniunii Consi-
liului de Conducere al F.C.E.R. pentru 
alegeri

5.1.  Lucrările Reuniunii Consiliului de 
Conducere al F.C.E.R. pentru alegeri vor 
fi  conduse de preşedintele F.C.E.R. sau 
de o persoană desemnată de acesta.

5.2. Membrii Comisiei de organizare 
vor asigura buna desfăşurare a alegerilor. 
In acest sens,  vor distribui buletinele de 
vot, vor supraveghea introducerea buleti-
nelor de vot, completate, în urnă, vor sigila 
urna după votare şi o vor preda Comisiei 

de numărare a voturilor. Buletinele de vot 
nefolosite vor fi  anulate.

5.3. Se va aloca un timp limitat (acelaşi 
pentru toţi candidaţii şi votat de reuniu-
ne) pentru prezentarea candidaţilor. Cei 
prezenţi se vor prezenta personal, iar pe 
cei, eventual absenţi, îi va prezenta un 
membru al Comisiei de organizare.

5.4. Votarea se va face prin anula-
rea cu o linie a numelor candidaţilor pe 
care alegătorul nu îi votează. Candidatul 
neanulat în acest mod va obţine votul. 
Buletinele de vot cu un număr mai mare 
de nume de candidaţi lăsate netăiate sau 
cu toate numele tăiate, precum şi cele 
cu tăieri incorecte (parţial într-o căsuţă şi 
parţial în alta) vor fi  considerate nule.

5.5. Voturile vor fi  numărate de o Co-
misie formată din trei persoane, aleasă 
de reuniune, membrii ei neputând face 
parte dintre candidaţi. Unul dintre membrii 
Comisiei de numărare a voturilor va fi  ales 
preşedinte.

5.6. Rezultatele alegerilor vor fi  con-
semnate într-un proces-verbal, conform 
anexei la prezentul Regulament.

5.7. Candidatul care va obţine majo-
ritatea voturilor celor cu drept de vot (14 
voturi) va fi  declarat candidatul Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România-Cul-
tul Mozaic pentru Camera Deputaţilor din 
Parlamentul României.

In cazul în care nici un candidat nu 
obţine numărul necesar de voturi, se va 
organiza, în cadrul aceleiaşi  reuniuni, un 
al doilea tur de scrutin între cei doi candi-
daţi cu cel mai mare număr de voturi. In 
acest caz, va fi  declarat câştigător candi-
datul cu cel mai mare număr de voturi din 
cele exprimate.

6. Dispoziţii fi nale
6.1. Eventualele contestaţii ale rezul-

tatelor vor fi  adresate Comitetului Director 
al F.C.E.R., în termen de maximum 3 zile 
de la anunţarea rezultatelor. Comitetul Di-
rector va rezolva contestaţia în maximum 
5 zile de la primirea ei.

6.2. Federaţia Comunităţilor Evreieşti 
din România va asigura sprijinul uman, 
material şi fi nanciar pentru desfăşurarea 
campaniei electorale a candidatului, în 
limita aprobată de Comitetul Director al 
FC.E.R.

6.3. Prezentul Regulament a fost avi-
zat de Comitetul Director al FC.E.R. la 
Reuniunea din 30  iulie 2012, de Consiliul 
de Conducere al FC.E.R. la Reuniunea 
din 12 septembrie 2012 şi aprobat de  
Adunarea Generală a F.C.E.R. la Reuni-
unea din 13 septembrie 2012.

Calendarul pregătirii şi desfăşurării 
alegerilor şi Hotărârile Consiliului de 
Conducere şi ale Adunării Generale – 
vezi pag. 21.

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA

REGULAMENT privind desemnarea candidatului Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România pentru locul de Deputat în Parlamentul României

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA – Cultul Mozaic
Anexa

PROCES VERBAL CU REZULTATELE 
alegerii candidatului pentru Camera Deputaţilor din partea
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic
Încheiat astăzi, ………………………., ora ___________.
Dintr-un total de _________ membri ai Consiliului de Conducere  cu drept de 

vot, şi-au exercitat dreptul de vot un număr de ___________ membri.
În urma numărării voturilor exprimate, au fost declarate voturi nule …….
În urma numărării voturilor valabil exprimate şi centralizării rezultatelor s-au 

consemnat următoarele rezultate fi nale:

NUMELE NR. VOTURI OBŢINUTE
(în cifre şi litere)

A fost declarat ales ………………………………………………
În cursul procesului de votare, s-au înregistrat următoarele incidente (se va bara 

cu linie oblică dacă nu este cazul): …………………………………………………..
Dintre candidaţi, au asistat la numărarea voturilor următoarele persoane:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Preşedinte Comisie …………………………………..   
Membrii Comisiei de Numărare a Voturilor (nume şi semnătură):

A N U N Ţ  I M P O R T A N T
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic angajează admi-

nistrator pentru Centrul de Instruire şi Recreere Be` Yahad Cristian – jud. Braşov, 
str. Gării nr. 4

Cerinţele pentru ocuparea postului sunt următoarele:
- Experienţă în administrarea şi conducerea unităţilor turistice, a pensiunilor sau 

a unităţilor hoteliere
- Cunoştinţe operare PC
- Permis conducere categoria B
- Cunoştinţe contabile primare
- Cunoştinţele de iudaism constituie un avantaj
- Condiţia de a fi  membru al unei comunităţi a F.C.E.R. constituie un avantaj.
Activitatea la acest Centru este cu regim permanent.
Se oferă un salariu negociabil şi cazare.
Doritorii vor trimite urgent Curriculum Vitae şi Scrisoare de Intenţie pe adresa 

poştală: 030202 Bucureşti, str. Dunărea Albastră nr. 6, sectorul 3 sau pe e-mail.
Persoana de contact:
Şef Birou Administrare Patrimoniu şi Ofi ciu CIR: ing. Emil Rosner.
Date de contact:
Tel.fi x: 021-312.41.92
Tel. Mobil: 0723 316 413
E-mail: emil.rosner@ gmail.com
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Roş Haşana, Ziua Judecăţii, mă 
duce întotdeauna cu gândul la un poem 
de Itzhak Leib Pereţ, „Mein nişt” – „Nu 
crede”, în care, dacă te concentrezi, poţi 
asculta Codul Moral, gândit simfonic de 
Reboinişe L’oilom - Învăţătorul Lumii - şi 
interpretat de orchestra cosmică: „nu 
crede că lumea-i o junglă…”, „nu crede că 
lumea-i tavernă…” în care fi ecare poate 
face orice după bunu-i plac, că există 
un Ochi care vede, o Ureche care aude. 
Căci totul este înscris în Catastiful ceresc, 
pentru deschis în această Zi şi „numărat, 
cântărit, împărţit”.

Încheierea unui an este, spunea Ra-
binul Rafael Shaffer la Sinagoga Mare 
din Capitală, devenită neîncăpătoare, un 
„sfârşit de mandat”. Ne înfăţişăm în faţa 
Judecăţii Divine cu tot ce am făptuit pe 
parcursul anului care a trecut, cu bune şi 
rele, şi ne rugăm bunului Dumnezeu să 
fi e îndurător cu greşelile săvârşite şi să 
ne înscrie în Cartea Vieţii cu un an bun. 
La 1 Tişrei, acum 5773 de ani, Adam a re-
cunoscut în faţa lui Dumnezeu că a greşit 
gustând un fruct din Pomul Cunoaşterii, a 
reamintit Eminenţa Sa. Ce ne rămâne de 
făcut nouă, descendenţilor săi, decât să 
ne rugăm de iertare, aidoma strămoşului 
nostru?! Sunt plânsul inimii, remuşcările 
sincere pentru tot ce am păcătuit, dorin-
ţa sinceră de îndreptare. În rugămintea 
noastră, rememorăm caracterizarea de 
„păstor milostiv”, făcută de Dumnezeu lui 
Moşe Rabeinu. Aşa cum Moşe Rabeinu 
a fost păstor milostiv cu turma sa, tot aşa 
îl rugăm pe Cel Atotputernic să fi e milos 
faţă de noi, turma Lui. Şi, dacă noi suntem 
lipsiţi de merite, stă scris într-una din cele 
mai tulburătoare rugăciuni rostite de Roş 
Haşana, „Avinu Malkeinu” – „Tatăl nostru, 
regele nostru”, atunci „fă-o, Doamne, 
pentru numele tău cel mare, puternic şi 
venerat, după care suntem chemaţi”. 

De Roş Haşana, fiecare aducem 
la lumină tot ce am ignorat, poate, în 
vălmăşagul cotidianului, ne rugăm nu 
numai pentru poporul evreu, ne rugăm 
pentru toate popoarele lumii. De aici – 
universalismul acestei sărbători pe care 
au cinstit-o, la trecerea în 5773, alături 

de lideri ai F.C.E.R., C.E.B., B’nai B’rith 
România, A.E.R.V.H., A.C.P.R.I., prieteni 
ai noştri, parlamentari, personalităţi cul-
turale, reprezentanţi ai unor organizaţii 
ale minorităţilor naţionale, ai unor culte. 
Îmbucurător – faptul că Sinagoga Mare a 
fost mai plină decât anul trecut, remarca 
preşedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn. 

Roş Haşana 5773 începe sub auspicii 
dătătoare de încredere în viitorul obştii 
noastre; copac bătrân, care are încă 
puterea de a lăstări, a spus preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. A fost un prilej 
de a ura public Mazal Tov tinerei perechi 
Erwin şi Eliza Şimşensohn, care au adus 
pe lume un prunc, Linda Sarah; Mazal 
Tov – Rabinului Rafael Shaffer, pentru 
logodna fi ului său cel mare; Mazal Tov 
– directorului Cancelariei Rabinice, Edi 
Kupferberg şi Magdei Pătruşcă, pentru 
logodna lor. În anul în care a trecut, viaţa 
religioasă din România a cunoscut un 
reviriment, a arătat domnia sa, amintind 
faptul că Federaţia Comunităţilor Evreieşti 
din România are, acum, trei rabini; că tot 
mai mulţi tineri sunt atraşi de programele 
de educaţie iudaică. Sistemul nostru de 
asistenţă socială şi medicală a înregistrat 
noi progrese, îmbunătăţind, în pofi da difi -
cultăţilor economice, viaţa celor vârstnici 
şi suferinzi. A fost apreciat, de aseme-
nea, ajutorul primit din partea Claims 
Conference. De menţionat sunt meritele 
directorului DASM, ec. Attila Gulyas, şi ale 
echipei sale. În viaţa culturală comunitară 
s-a produs o schimbare cu bune rezultate: 
revista „Realitatea Evreiască” şi Editura 
„Hasefer” s-au reunit într-o singură orga-
nizaţie, cu un singur sediu: Centrul Iudaic 
de Editură şi Publicistică. Am continuat 
să ne onorăm personalităţile din trecut 
şi prezent la matineele duminicale de la 
Centrul Comunitar Evreiesc din Bucureşti. 
Vorbitorul şi-a exprimat speranţa că, în 
5773, Federaţia va reuşi să fi nalizeze 
lucrările de restaurare a Templului Coral 
din Bucureşti, bijuterie arhitectonică de 
primă mărime în Europa Centrală şi de 
Est; de restaurare a Templul Meseriaşi-
lor din Galaţi, de asemenea, monument 
istoric ş.a. Faptul dovedeşte preocuparea 

statornică a Federaţiei pentru prezervarea 
patrimoniului nostru sacru, concretizată 
prin munca de zi cu zi a colectivului de la 
Centrul pentru Administrarea Patrimoniu-
lui Imobiliar, condus de ing. Rudy Marco-
vici. Cu nădejdea că bunul Dumnezeu ne 
va înscrie în Cartea Vieţii, ne concentrăm 
energiile spre a realiza tot ce ne-am pro-
pus în noul an, a încheiat dr. Aurel Vainer 
cu tradiţionala urare Şana Tova Umetuka!, 
cu sănătate, pace şi noi împliniri.

  Dacă anul trecut, am adus să ne 
ajute de sărbătorile de toamnă un valo-
ros cantor din Sankt Petersburg, Baruch 
Finkelstein, a spus preşedintele C.E.B., 
Erwin Şimşensohn, anul acesta l-am 
invitat pe nu mai puţin talentatul cantor 
israelian, Yaniv Sanael. Oaspetele, îm-
preună cu Prim Cantorul nostru, cu voce 
inconfundabilă de tenor, Iosif Adler, au 
ofi ciat serviciul religios de Erev Roş Ha-
şana. Corul Sinagogii Mari, dirijat de Ma-
ximilian Kertesz, a tradus muzical-liturgic 
zbuciumul sufl etesc şi speranţele noastre.

Erwin Şimşensohn:
de Roş Haşana facem 

bilanţul faptelor noastre
La masa festivă de Roş Haşana, orga-

nizată de Comunitatea Bucureşti, Erwin 
Şimşensohn, preşedintele CEB, a vorbit 
despre semnifi caţia sărbătorii. Se spune 
despre iudaism că este o călătorie perma-
nentă în viaţă, în care singurul indicator 
este credinţa. Aceasta ne duce pe drumul 
cel drept. Dar de multe ori, nu găsim acest 
drum. Roş Haşana este cel care ne poate 

da semnalul de oprire, de schimbare a 
direcţiei dacă se dovedeşte că aceea 
pe care am ales-o nu este cea corectă. 
Sunetul Şofarului ne indică drumul corect. 
Atunci ţi se atrage atenţia să stai jos, să 
analizezi ce-ai făcut, bine sau nu, îţi oferă 
repere clare de a-ţi alege drumul.

Roş Haşana, a subliniat vorbitorul, 
este un moment de cumpănă când trebuie 
să fi i recunoscător, să mulţumeşti familiei, 
prietenilor pentru lucrurile bune. Dar exis-
tă şi obstacole iar rugăciunea te ajută să 
le depăşeşti. Dar aici este vorba numai de 
a mulţumi Celui de sus, greşelile trebuie 
să le conştientizezi singur. Iudaismul sus-
ţine că unul dintre cele mai grave păcate 
este să vorbeşti de rău pe cineva. Prin 
aceasta sunt otrăvite trei persoane: cel 
care spune, cel care ascultă şi persoana 
pe care ai vorbit-o de rău. De această 
mare sărbătoare trebuie să fi m mândri de 
identitatea noastră iudaică şi aceasta nu 
numai în familie ci şi în public. Nu trebuie 
să uităm ca, în calitatea noastră de evrei, 
să-i ajutăm pe cei din jur, iar de Roş Ha-
şana să facem bilanţul şi să vedem dacă 
am făcut sufi cient de mult pentru celălalt, 
dacă am iubit sufi cient. Aceasta este o 
valoare pur evreiască deoarece iudaismul 
este o religie a iubirii, a apreciat Erwin 
Şimşensohn. El a mulţumit celor care 
s-au ocupat de organizarea mesei festive, 
respectiv doamnelor Pery Blănaru, secre-
tar al CEB, şi Victoria Demayo. În timpul 
desfăşurării mesei au fost rostite Kiduşul 
şi binecuvântarea pentru fructe, element 
esenţial al sărbătorii de Roş Haşana.

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS 

R O Ş  H A Ş A N A  5 7 7 3 
LA SINAGOGA MARE DIN CAPITALĂ

organizat, la Sinagoga Mare din Capitală, 
Tikun Leil Şavuot – noaptea de studiu 
iudaic de Şavuot ş.a. 

Am reuşit şi în anul care a trecut să 
asigurăm asistaţilor noştri condiţii decente 
de viaţă. Numărul asistaţilor a crescut 
simţitor şi a fost introdusă o nouă cate-
gorie, cea a neevreilor care au convieţuit 
cu un evreu peste 25 de ani. Serviciul de 
îngrijiri la domiciliu a crescut şi s-a dez-
voltat atât în Bucureşti cât şi în ţară. S-au 
îmbunătăţit condiţiile de viaţă la Căminele 
pentru vârstnici din Bucureşti şi Arad. Am 
sporit acţiunile de voluntariat. Centrul de 
Ajutor Medical din Bucureşti a primit dotări 
de aparatură de ultimă oră.

Prezervarea patrimoniului sacru evre-
iesc a fost şi continuă să fi e o prioritate 
majoră dar şi o imensă povară fi nanciară, 
care depăşeşte cu mult resursele fi nanci-
are ale Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România şi posibilităţile de a obţine 
fonduri şi alocaţii în condiţiile actuale 
ale crizei economice. Au fost continuate 
lucrările de restaurare pentru Templul Co-
ral din Bucureşti, Sinagoga Ortodoxă din 
Oradea, Templul Meseriaşilor din Galaţi, 
Sinagoga din Tulcea, lucrările de reparaţii 
şi reabilitare la Sinagoga din Focşani şi 
Templul Mare din Siret, la Sinagoga din 
Şimleu Silvaniei. Un eveniment deosebit 
a avut loc la Rădăuţi în ziua de 25 iulie, 
prilejuit de reinaugurarea Templului Mare 
– o adevărată operă arhitecturală  și religi-
oasă din acest frumos oraș al Bucovinei. 
Concomitent a fost inaugurat punctul 
muzeistic – Istoria evreilor din Rădăuţi și a 
avut loc o prestigioasă manifestare come-
morativ-știinţifi că “Evreii din Rădăuţi”. S-a 

iniţiat o acţiune amplă de expertizare teh-
nică în vederea reabilitării şi consolidării 
sinagogilor afl ate în pericol. S-a continuat 
preocuparea pentru salvarea existenţei 
unor sinagogi prin refuncţionalizare sau/ 
şi reconversie. La Cluj, s-au aniversat 125 
de ani de la inaugurare. Tot aici s-a desfă-șurat a doua ediţie a Simpozionului “File 
din istoria evreimii clujene“. Cu sprijinul 
alocaţiilor primite de la Fundaţia „Cari-
tatea”, s-au cheltuit peste 1.000.000 lei 
pentru întreţinerea cimitirelor existente şi 
pentru descoperirea de cimitire care nu se 
afl ă încă în evidenţa noastră. Un obiectiv 
permanent este valorifi carea superioară 
a patrimoniului economic şi comunitar.   

Ne preocupă eficientizarea sporită 
a Centrelor de Instruire şi Recreere ale 
Federaţiei. În acest scop, Centrele de 
Instruire şi Recreere au fost renovate la 
standarde turistice de ultimă oră.

În pofi da numărului diminuat al popu-
laţiei evreieşti, ne mândrim cu moştenirea 
noastră culturală. În anul care a trecut 
am înfi inţat Centrul Iudaic de Editură şi 
Publicistică, reunind Editura „Hasefer” 
şi revista „Realitatea Evreiască”. Editura 
„Hasefer” este o prezenţă constantă la 
târguri de carte naţionale şi internaţiona-
le, cărţile tipărite de ea bucurându-se de 
mare interes. Centrul pentru Studierea Is-
toriei Evreilor din România îşi aduce con-
tribuţia la mai buna cunoaştere a istoriei 
evreilor români prin studii şi investigaţii, 
concentrate în comunicări ştiinţifi ce, sus-
ţinute în seminarii, publicate în volume. 
Am continuat matineele duminicale, mani-
festări tematice, ilustrând viaţa evreiască 
trecută şi prezentă.  

Combaterea antisemitismului, a ne-
gaţionismului rămâne o altă coordonată 

majoră a preocupărilor noastre. În aceas-
tă direcţie sunt de remarcat două tipuri 
de acţiuni: permanente şi punctuale. În 
prima categorie se încadrează conferin-
ţele susţinute de F.C.E.R. în colaborare 
cu A.E.R.V.H. în facultăţi şi şcoli, organi-
zarea de mese rotunde şi simpozioane 
de către C.S.I.E.R., publicarea de cărţi 
referitoare la această temă de către Edi-
tura „Hasefer”, monitorizarea mediei on 
line, video, audio şi scrise. În a doua ca-
tegorie se încadrează reacţiile adecvate 
la diferite acţiuni antisemite şi de negare 
a Holocaustului. În acelaşi timp, nu uităm 
de Drepţii între Popoare români, modele 
civice pentru noile generaţii. 

Dezvoltăm în continuare relaţii cu 
organizaţii ale minorităţilor naţionale, 
promovăm ecumenismul prin participări la 
dialoguri interconfesionale, simpozioane, 
întâlniri ale liderilor noştri spirituali cu per-
sonalităţi de vârf ale unor culte religioase 
din România. În colaborare cu Patriarhia 
Română şi Centrul „Sapir” din Ierusalim, 
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România a organizat Simpozionul inter-
religios „Diaspora – o realitate a societăţii 
actuale”, în cadrul căruia înalţi ierarhi şi 
profesori de teologie ai Bisericii Ortodoxe 
Române din ţară şi străinătate, rabini şi 
reprezentanţi ai comunităţilor evreieşti din 
Israel, Europa, SUA au discutat despre 
probleme contemporane ale Diasporei. 
Pentru noi, evreii, în afară de acomodarea 
la condiţiile locului, a fost întotdeauna 
menţinerea credinţei în Dumnezeul Unic. 

Am acordat şi în anul care a trecut 
medalia şi diploma „Prieten al Comunităţii 
Evreieşti” unor personalităţi importante 
din viaţa politică, ştiinţifi că, culturală ro-
mânească şi israeliană.  

Rămânând aceiaşi fi i devotaţi ai Ro-
mâniei, gândurile noastre de început de 
an se îndreaptă spre Israel, pe care îl 
purtăm în sufl ete, nădăjduind că, în anul 
care vine, negocierile pentru redema-
rarea procesului de pace vor prevala în 
faţa violenţei şi a urii. De altfel, cu prilejul 
Zilei Naţionale a Israelului, preşedintele 
Israelului, Shimon Peres, a opinat că 
există, în prezent, oportunităţi de  pace 
cu palestinienii. Ceea ce a fost reiterat şi 
la Conferinţa preşedintelui Statului Israel, 
de la Ierusalim, la care am participat. 

Încrezători că bunul Dumnezeu ne 
va înscrie în Cartea Vieţii în noul an, 
5773, ne concentrăm energiile pentru 
a duce la bun sfârşit tot ceea ce ne-am 
propus să împlinim. În acest sens, sunt 
de notat recenta reuniune a Consiliului 
de Conducere şi Adunarea Generală a 
F.C.E.R. privind activitatea pe anii 2011 
– 2012, şi perspectiva pe termen scurt şi 
mediu a activităţii în comunităţile evreieşti 
din România. Nu puţină importanţă am 
acordat şi acordăm implicării evreilor din 
România în procesul electoral privind 
viaţa parlamentară şi intrarea într-un nou 
ciclu de patru ani care sperăm să fi e mai 
buni, mai rodnici, cu rezultate remarcabile 
în viaţa economică şi socială a României.   

Cu prilejul sărbătorii de Roş Haşana 
5773, în nume personal, ca preşedinte al 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din Ro-
mânia, vă doresc un An Nou cu sănătate, 
pace şi împliniri.

ŞANA TOVA!

Preşedintele Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România 

Dr. AUREL VAINER     

„ U N  A N  N O U ,  C U  S Ă N Ă T A T E ,  P A C E  Ş I  Î M P L I N I R I ”
(Urmare din pagina 1)
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Rabinul RAFAEL SHAFFER: 
Darul săracilor este cel mai 

bine primit de Dumnezeu
Ceremoniile religioase au început cu 

imnuri de slavă şi mulţumire, interpretate 
de prim-cantorul Iosif Adler. Rostindu-şi 
predica, rabinul Rafael Shaffer a făcut o 
comparaţie între soarta Templului de la 
Ierusalim şi istoria Templului Deportaţilor. 
După ce a fost distrus în timpul războiului, 
Templul Deportaţilor a fost refăcut prin 
jertfa, sacrifi ciul sutelor de oameni, întorşi 
cu mâinile goale din deportare şi din de-
taşamentele de muncă obligatorie,  care 
şi-au  pierdut familiile prin crematoriile de 
la Auschwitz. Ceea ce se dă din inimă, a 
spus rabinul, rămâne în picioare. Acest 
templu a mai fost renovat cu ajutorul 
credincioşilor şi avem speranţa că va sta 
în picioare şi de-acum înainte, păstrând 
memoria celor care au pierit în Holocaust.

Au urmat intonarea de către prim-can-
torul Iosif Adler a unor cântece de Roş 
Haşana şi rugăciunile pentru România şi 
Israel, rostite de rabinul Shaffer.

 
Prof. univ. NICOLAE KALLÓS: 

Comunitatea evreiască 
la Cluj va dăinui

Prof. univ. Nicolae Kallós a vorbit des-
pre rolul şef-rabinului Alexandru Şafran în 
refacerea sinagogii. La inaugurare, el l-a 
trimis pe rabinul Halperin să-l reprezinte, 
moment deosebit de important deoarece 
a fost pentru prima dată când un rabin 
ortodox a păşit într-o sinagogă neologă. 
Atunci s-a înfăptuit şi reunifi carea cultului 
mozaic, întruchipat prin crearea F.C.E.R. 
Prof. Kallós  i-a îndemnat pe credincioşi 
să participe la slujbe, dacă dorim ca sina-
goga să fi e şi altceva decât un rezervor 
de plăci comemorative. 

În cuvântul său, Robert Schwartz, 
preşedintele comunităţii clujene, după ce 
i-a salutat pe cei prezenţi, a arătat că pe 
unul dintre pereţii sinagogii se afl ă o listă 
a marilor donatori, peste 80 de persoane 
din diferite comunităţi - Cluj Braşov, Sibiu, 
Timişoara. Preşedintele comunităţii a 
mulţumit tuturor evreilor din România care 
au sprijinit refacerea sinagogii şi nominal 
descendenţilor unor familii –Citrom, Za-
dor, Dévényi – care au fost recompensaţi 
cu diplome. 

Ing. Tiberiu Roth, preşedintele Co-
munităţii Evreilor din Braşov, a mulţumit 
pentru diplomă în numele predecesorilor 
care au făcut acest act de binefacere şi a 
arătat că  cei câţiva descendenţi în viaţă 
oferă şi astăzi un sprijin esenţial vieţii 
comunitare şi de cult. Acest moment ani-
versar este un prilej de refl ecţie şi imbold 
pentru ce a însemnat comunitatea din Cluj 
şi contribuţia ei la dezvoltarea politică şi 
culturală a Ardealului dar şi a istoriei evre-
ilor. Aici au luat naştere Uniunea Evreilor 
din Ardeal, o puternică mişcare sionistă, 
Partidul Evreiesc. A urmat apoi tragedia 
Şoahului. Recursul la trecut este un gest 
al răspunderii şi responsabilităţii pentru 
viitor, a subliniat vorbitorul. Marile comu-
nităţi evreieşti din România au dispărut 
şi nu este uşor să răspunzi la întrebarea 
dacă evreii mai au  un viitor aici. 

Dr. AUREL VAINER: 
Poporul evreu a introdus 

libertatea guvernată de legi
Preşedintele F.C.E.R. a făcut o scurtă 

incursiune în istoria poporului evreu, sub-
liniind marea contribuţie a iudaismului la 
dezvoltarea civilizaţiei, încă din timpurile 
străvechi. Prin Cele Zece Porunci primite 
de Moişe Rabenu a fost introdusă noţiu-
nea de libertate guvernată de legi. Refe-
rindu-se la situaţia evreilor din Cluj reveniţi 
după Holocaust, preşedintele F.C.E.R. a 
vorbit despre vizita din 1945 a şef-rabinu-
lui Alexandru Şafran, care a venit la Cluj 
să-şi reîntâlnească fraţii din Transilvania 
şi să facă apel la o colectă pentru refa-

cerea sinagogii. Preşedintele Federaţiei 
a remarcat  că în Cluj nu există nici un 
monument al Holocaustului şi a făcut apel 
la ofi cialităţile prezente la ceremonie să 
ridice un astfel de monument. Dr. Aurel 
Vainer a apreciat că poporul evreu are 
viitor, că se poate vorbi de existenţa unei 
vieţi evreieşti, cea mai bună dovadă fi ind 
organizarea la Cluj a acestui eveniment. 
El a arătat că în Cluj se va înfi inţa un 
centru comunitar evreiesc şi a subliniat că 
F.C.E.R. se preocupă de menţinerea şi re-
facerea templelor şi cimitirelor. Întâlnirea 
de astăzi, a conchis vorbitorul, este şi un 
apel pentru apropierea religiilor.

Părintele Ioan Chirilă, decanul Facul-
tăţii de Teologie Ortodoxă şi preşedintele 
Senatului Universităţii Babeş-Bolyai, a 
vorbit despre relaţia dintre viitor şi veşni-
cie în contextul tradiţiilor iudaice.

Ceremoniile de la Templul Deportaţilor 
s-au încheiat cu dezvelirea plăcii com-
memorative de pe zidul sinagogii, care 
aminteşte despre cele două comemorări.

“File din istoria evreimii 
clujene”- ediţia a II-a

Manifestările comemorative au con-
tinuat cu simpozionul “File din istoria 
evreimii clujene”, organizat de Comunita-
tea Evreilor din Cluj, F.C.E.R., Academia 
Română, Institutul de Istorie “Gheorghe 
Bariţiu”, Cluj, şi UBB Cluj, Facultatea 
de Istorie şi fi losofi e. Continuare a unei 
iniţiative începute în 2011, tematica celei 
de a doua ediţii s-a concentrat în primul 
rând în jurul sinagogii, pe rolul integrator 
jucat în dezvoltarea vieţii evreieşti clujene, 
pe semnifi caţia ei ca simbol al curentului 
neolog. Cu o participare românească şi 
străină, evenimentul a completat ceremo-
niile dedicate aniversării Templului.

În deschiderea simpozionului, dr.Aurel 
Vainer a salutat iniţiativa şi a scos în evi-
denţă diversifi carea în domeniul studiilor 
iudaice, menţionând inaugurarea unui 
nou centru de iudaism la Universitatea din 
Oradea şi activităţile din cadrul Muzeului 
Holocaustului din Şimleu Silvaniei. El a 
arătat că din ce în ce mai mulţi neevrei 
se preocupă de probleme ale istoriei 
evreilor, ceea ce este un fapt îmbucurător. 
La rândul său, şi F.C.E.R. organizează 
colocvii despre evreii din diferite localităţi. 
Preşedintele Federaţiei i-a îndemnat pe 
cercetători la colaborare cu Academia Ro-
mână şi a subliniat că Editura Hasefer stă 
la dispoziţia comunităţilor în vederea edi-
tării unor studii legate de istoria evreilor.

În comunicarea “Rabini şi Rabinat 
la Cluj în secolele XIX-XX”, dr. Lucian 
Zeev Herşcovici (Israel) a făcut o trecere 
în revistă exhaustivă a rabinilor  clujeni, 
pornind de la volumul dedicat rabinilor 
de pe teritoriile româneşti. În secolul XX, 
în Cluj au activat 38 de rabini de diferite 
orientări, 50 % dintre ei murind în timpul 
Holocaustului. 

În studiul “Clujul şi lumea evreiască 
la 1887”, prof.dr. Rafael  Vagó (Israel) a 
plasat temporal inaugurarea sinagogii din 
Cluj în contextul în care evreii din Europa 
răsăriteană de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea au avut trei opţiuni: asimilarea, 
emigrarea în Vest sau Palestina  iar, în 
cazul României, unde se înregistrează o 
intensifi care a antisemitismului, concepţia 
protosionistă (congresul de la Focşani) 
şi soluţia teritorială. În ceea ce priveşte 
evreimea din Cluj, ridicarea sinagogii 

demonstrează că se simţeau în siguranţă, 
nu voiau să emigreze şi credeau într-un 
viitor. 

Sinagogile monumentale 
din Ardeal - simbolurile 

emancipării
Ce motive au determinat schimbarea 

imaginii sinagogilor,  micile temple sau 
case de rugăciuni fi ind înlocuite cu con-
strucţii monumentale pe teritoriul Europei 
centrale? La această întrebare a încercat 
să dea răspuns dr.Liviu Rotman în comu-
nicarea “Construcţia sinagogii din Cluj în 
contextul consolidării mişcării neologe din 
Transilvania”. Principala cauză a fost miş-
carea Haskala, care determină schimbări 
majore în lumea evreiască, în mentali-
tatea evreiască, modifi când şi structura 
actului religios. Faptul că evreii voiau o si-
nagogă mai frumoasă, de mari dimensiuni 
demonstrează o forţă a societăţii evreieşti. 
Autorul comunicării a exemplifi cat teza cu 
sinagogile din Transilvania şi Bucovina 
aparţinând Imperiului habsburgic, apoi 
Austro-Ungariei: sinagoga din Arad, unde 
apare orga; cea din Cernăuţi – o clădire 
monumentală având cupolă; cea din 
Rădăuţi, construită în stil neoclasic, cu o 
decoraţie bogată; cea din Carei, unde se 
poate percepe infl uenţa Vienei; Sinago-
ga din Oradea, de asemenea cu cupolă; 
templul din Satu Mare; apoi sinagogile din 
Braşov, Timişoara, Târgu Mureş, Dej, în 
această tendinţă înscriindu-se şi cea din 
Cluj. Chiar şi Templul Coral din Bucureşti, 
aparţinând unui curent reformist (avea 
orgă), este copia unei sinagogi din Viena. 

Preşedintele F.C.E.R. a prezentat 
apoi, pe scurt, comunicarea prof. dr. Ca-
rol Iancu (Franţa), intitulată “Şef-rabinul 

Alexandru Şafran şi Comunitatea Evreilor 
din Cluj”, în care se scot în evidenţă cele 
trei momente de implicare a şef-rabinului 
în Transilvania. Este vorba de participarea 
lui în 1945 la o adunare la locul templului 
distrus, unde şi-a declarat sprijinul faţă de 
fraţii din Transilvania şi a reproşat popu-
laţiei neevreieşti atitudinea nepăsătoare 
faţă de evrei în timpul Holocaustului, pre-
zenţa la Bistriţa la inaugurarea Monumen-
tului Holocaustului şi implicarea directă a 
şef-rabinului în reconstrucţia Templului, 
ceea ce demonstrează intenţia lui de 
a se apropia de evreii din Transilvania. 
Dr.Carol Iancu a trimis trei documente 
care ilustrează aceste momente, printre 
care un document-apel pentru strângere 
de fonduri.

În cea de a doua zi a simpozionului, 
dr. Lya Benjamin a prezentat studiul 
“Mişcarea naţională evreiască din Ardeal 
în anii 1920, din perspectiva militantului 
sionist clujean Ernő Marton“.  Prin toată 
atitudinea lui şi concepţiile prezentate în 
cotidianul clujean “Uj Kelet”, Marton, afi r-
mă autoarea, doreşte să combată ideea 
susţinută de neologi că a fi  evreu este 
numai o religie. El vrea să demonstreze 
existenţa rădăcinilor  istorice naţionale, 
opunându-se ideii caracterului asimilist 
al evreilor din Transilvania. În studiul său 
“Mişcarea naţională evreiască din Ardeal”, 
publicat în 1922, Marton stabileşte două 
etape în devenirea evreimii ardelene: 
prima în care iese în evidenţă ideea asi-
milismului, cea de a doua, după 1918, de 
reînviere a conştiinţei naţionale. Templul 
de la Cluj a fost produsul emancipării 
evreilor, a conchis vorbitoarea.

 În “Iarna violenţelor antisemite la Cluj 
şi Oradea: 1927”, dr. Lucian Năstasă 
Kovacs a analizat condiţiile istorice care 
au dus la aceste manifestări pe care le 
plasează în contextul antisemitismului ro-
mânesc din timpul primului război mondial 
şi interbelic, al incapacităţii statului român, 
al factorului politic de a oferi perspective 
tineretului după crearea României mari, 
subliniind în acelaşi timp potenţialul agre-
siv al tinerilor întorşi de pe front care au 
devenit liderii studenţilor, apoi ai extremei 
drepte. Despre această perioadă au mai 
fost prezentate alte două comunicări: 
“Răspunsuri comunitare la violenţele 
studenţeşti din 1927”, de dr. Hary Kuller, 
şi “Evenimentele din decembrie 1927 în 
paginile cotidienelor clujene”, de Maria 
Magdolna Ujváry. Hary Kuller s-a referit 
la reacţia legalistă a comunităţilor evre-
ieşti, puternică numeric (W.Filderman a 
prezentat peste 300 de petiţii referitoare 
la situaţia evreilor), însă cu efecte minore. 
În pofi da acestor manifestări antisemite, 
evreii nu s-au speriat, nu au plecat din 
ţară, aşa cum demonstrează de-altfel 
cifrele diferitelor Aliale.

Alţi cinci oameni de cultură, 
distinşi cu medalia 

”Prieten al Comunităţilor 
Evreieşti din România”

În cadrul recepţiei organizate cu prile-
lul ceremoniilor de aniversare a Templului 
Deportaţilor, preşedintele F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer, a acordat medalia ”Prieten al 
Comunităţilor Evreieşti din România” unui 
număr de cinci oameni de cultură clujeni 
care şi-au demonstrat de-alungul timpului 
ataşamentul şi prietenia faţă de populaţia 
evreiască. Au primit distincţia: cercetător 
dr. Lucian Năstasă Kovacs care, prin 
lucrările lui, a contribuit la combaterea 
antisemitismului şi a sprijinit organizarea 
celor două simpozioane de la Cluj; criticul 
de artă dr. Alexandra Rus, cea care a 
promovat opera sculptorului şi pictorului 
Egon Löwith; prof. Vasile Socea, unul 
dintre animatorii formaţiunii de klezmer 
a comunităţii clujene; prof. univ. Maria 
Lucreţia Radoslav, care a manifestat un 
interes deosebit faţă de cultura iudaică; 
şi  istoricul Attila Gidó, cercetător al pro-
blemei minorităţilor.

EVA GALAMBOS

D u b l ă  s ă r b ă t o a r e  l a  Te m p l u l  D e p o r t a ţ i l o r  d i n  C l u j - N a p o c a
Deşi doar o zecime din ceea ce a fost înainte de război, Comunitatea Evreilor din 

Cluj a reuşit să demonstreze că pentru ea există un viitor. Manifestările aniversare 
din zilele de 5 şi 6 septembrie a. c., organizate cu prilejul împlinirii a 125 de ani de 
la inaugurarea sinagogii neologe - azi Templul Memorial al Deportaţilor, şi 65 de 
ani de la reconstrucţia Templului, distrus la sfârşitul războiului, au reuşit să umple 
sinagoga până la refuz, nu numai cu membrii comunităţii, ci şi cu numeroşi clujeni 
care împărtăşesc aceleaşi idealuri de prietenie şi comuniune cu concetăţenii lor 
evrei. Au mai venit la celebrare şi membri ai comunităţilor evreieşti din toată ţara. 

Sărbătoarea a fost o adevărată adunare ecumenică, în băncile sinagogii remar-
cându-se, în primul rând, reprezentanţii tuturor cultelor din oraş, în frunte cu IPS 
Andrei Andreicuţ, mitropolitul ortodox al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. 
Au ţinut să participle la ceremonii Arezzo Hershel, ataşatul cultural al Ambasadei 
Israelului, membri ai Consulatului Ungariei, reprezentanţi ai comunităţii evreieşti din 
Debreţin, ai autorităţilor locale, oameni politici, membri şi conducerea fi lialei cluje-
ne a Academiei Române, ziarişti. Din partea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România au participat preşedintele, deputat dr. Aurel Vainer,  dr. ing. José Blum, 
consilier al preşedintelui în probleme culturale, dr. Liviu Beris, preşedintele AERVH, 
Silviu Vexler, consilier personal, şi Silvian Horn, director de cabinet ai preşedintelui.
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Anul acesta s-au împlinit 40 de ani 
de la masacrul de la Olimpiada de la 
München, din 1972, când 11 membri 
ai delegaţiei olimpice israeliene au fost 
ucişi de un grup de terorişti palestinieni. 
Dacă cei de la Comitetul Olimpic Inter-
naţional au ales să nu onoreze memoria 
celor omorâţi cu bestialitate, păstrând 
un moment de linişte la festivitatea de 
deschidere de la Londra, aşa cum au 
cerut mii de organizaţii şi oameni politici, 
aici, în România, Comunitatea Evreilor 
din Bucureşti a decis să organizeze un 
eveniment de amploare.

Cu sprijinul Ambasadei Israelului la 
Bucureşti, am avut posibilitatea să îl avem 
ca invitat de onoare pe Henri Herşcovici, 
unul dintre supravieţuitorii din delegaţia 
israeliană din 1972. Un alt invitat de onoa-
re a fost Leon Rotman, cel mai în vârstă 
medaliat cu aur al României la Olimpiadă, 

membru al comunităţii bucureştene.
Evenimentul, moderat de către Erwin 

Şimşensohn, preşedintele Comunităţii, 
s-a desfăşurat la Muzeul Ţăranului Ro-
mân, în spiritul unei vechi şi bune relaţii 

de colaborare cu directorul acestei insi-
tuţii, Virgil Niţulescu. Nu a lipsit presa, o 
serie de televiziuni preluând imagini de 
la această manifestare. Au fost prezenţi 
în sală şi au luat cuvântul personalităţi 
de marcă, reprezentanţi ai autorităţilor 
şi ai corpului diplomatic, ai presei şi ai 
altor organizaţii: Ecaterina Andronescu, 
ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Irina Cajal, subsecretar de 
stat în Ministerul Culturii şi Patrimoniului, 

E.S. Martin Harris, Ambasadorul Marii 
Britanii, Arezoo Hershel, adjunctul misiunii 
diplomatice israeliene la Bucureşti, ing. 
Paul Schwartz, vicepreşedinte F.C.E.R., 
dr. Alexandru Florian, directorul Institu-
tului pentru Studierea Holocaustului din 
România. Cantorul Iosif Adler a intonat 
rugăciunea de comemorare iar cei pre-
zenţi au aprins lumânări în amintirea 
victimelor atacului terorist. Imaginile de 
arhivă proiectate au impresionat şi au 
adus în amintire momentele dramatice 
de la München din 1972. Dezbaterea 
care a urmat a constituit punctul cel mai 
important al întregii manifestări, aducând 
la lumină multe din lucrurile mai puţin 
cunoscute publicului larg.

În fi nal, s-au intonat imnurile Israelu-
lui şi al României, iar cei doi invitaţi de 
onoare au primit din partea preşedintelui 
C.E.B. titlul de Membru de Onoare.

40 de ani de la masacrul 
de la München 1972

Î n t â l n i r e  c u  u n  s u p r a v i e ţ u i t o r

Departamentul de Stat 
al SUA vine în ajutorul 

salvării sinagogii
Comunitatea Evreilor din Oradea 

şi Federaţia Comunităţilor Evreilor din 
România aveau înscrise în proiectele lor 
pe termen lung reabilitarea  mai multor 
lăcaşuri de cult orădene. Sarcină difi ci-
lă, ţinând cont, pe de o parte, de costul 
de aproximativ 700.000 de euro pentru 
“Hinech Neorim” şi de peste un million 
pentru marea sinagogă neologă “Sion”, 

pe de altă parte, de condiţiile de criză 
care îngreunează realizarea unor astfel 
de iniţiative. Dar acum, lucrările pot fi  
începute la cea ortodoxă, graţie celor 
130.000 de dolari proveniţi de la Fondul 
Ambasadorial pentru Conservarea Obiec-
telor Culturale al Departamentului de Stat 
al SUA, fond care până acum a alocat 
bani pentru proiecte în 33 de ţări. Autorul 
“moral” al donaţiei este ambasadorul SUA 
în România, E.S.Mark Gittenstein care, în 
timpul celor trei vizite efectuate la Oradea, 
a descoperit bogăţia culturală evreiască 
din oraş şi a afl at date despre istoria 
comunităţii de la ing. Felix Koppelmann, 
preşedintele Comunităţii Evreilor. Nu este 
singurul proiect pentru România, fi nanţat 
din acest Fond,  o listă lungă de obiecti-
ve culturale şi religioase  benefi ciind de 
fi nanţare americană.

E.S. MARK GITTENSTEIN: 
“Să nu-i  uităm  pe cei care 
au murit, dar nici bogăţia 

culturală pe care au creat-o”
În ziua de 12 septembrie a.c. E.S. 

Mark Gittenstein, ambasadorul SUA la 
Bucureşti, împreună cu soţia sa Libby, 
care, potrivit soţului ei, “este adevăratul 
ambasador al Statelor Unite în România”, 
a participat la prezentarea proiectului de 
reabilitare a sinagogii şi a predat personal 
cecul în valoare de aproape 130.000 de 

dolari pre-
şedintelui 
comunită-
ţii orăde-
ne,  ing . 
Felix Kop-
pelmann, 
gazda ce-
remoniei. 
La eveni-

ment au fost prezenţi primarul municipiu-
lui, Ilie Bolojan, preşedintele Consiliului 
Judeţean Bihor, Cornel Popa, prefectul 
Claudiu Pop, ÎPS Virgil Bercea, episco-
pul greco-catolic al Oradei, reprezenanţi 
ai celorlalte culte, foşti reprezentanţi ai 
autorităţilor locale, prieteni ai comunităţii 
evreieşti, precum şi  grupul de arhitecţi 
care  a elaborat proiectul de reabilitare.

În cuvântul rostit înaintea înmânării do-
naţiei, ambasadorul SUA a vorbit despre 

bogăţia şi diversitatea culturii evreieşti în 
acest oraş, despre urmele unei civilizaţii 
înfl oritoare, fapte pe care le-a remarcat 
încă la prima  sa vizită făcută la Oradea. 
“Sunt mândru că am reuşit să acordăm 
pentru acest proiect a treia cea mai mare 
sumă alocată vreodată de Statele Unite 
în cadrul Fondului Ambasadorial. Pentru 
mine este o mândrie că pot contribui 
la realizarea unui  Muzeu al Evreilor, 
loc care nu va fi  dedicat în exclusivita-
te Holocaustului, ci şi istoriei şi culturii 
evreieşti. Este important să ne amintim 
de cei care au dispărut, dar nu trebuie 
să ignorăm bogăţia culturală lăsată de 
aceştia. Avem cu toţii datoria morală de 
a ne aminti de ce s-a întâmplat şi de oa-
menii care au murit, dar, aş adăuga eu, şi 
de cultura oamenilor care au murit, şi să 
ne gândim la ce se va întâmpla după ce 
această renaştere culturală va avea loc”, 
a declarat ambasadorul. El a amintit că 
la precedenta vizită efectuată la Oradea, 
i-a promis preşedintelui Felix Koppelmann 
că va încerca să-l ajute să pună în prac-
tică transformarea Sinagogii în Muzeu al 
Evreilor din Oradea şi Bihor şi că s-a ţinut 
de cuvânt. “Ştiu că uneori se întâmplă ca 
politicienii să facă promisiuni pe care nu le 
onorează, dar vă asigur că eu ştiu să îmi 
respect promisiunea făcută faţă de acest 
oraş”, a spus Mark Gittenstein. 

I n g .  F E L I X  K O P P E L M A N N , 
preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Oradea: 

“Mi s-a împlinit un vis”
“Mă bucură nespus venirea domnului 

ambasador pentru realizarea acestui vis 
nesperat: salvarea acestui monument de 
arhitectură. Această sinagogă este una 
dintrele cele 29  care existau în Oradea. 
Aici era un loc sfânt unde evreii se întâl-
neau în fi ecare zi sau la marile sărbători. 
Cultura poporului evreu merită refacerea 
amprentelor culturale de altădată”, a spus 
preşedintele Comunităţii evreilor, ing. 
Felix Koppelmann.

Oaspeţii au vizitat sinagoga şi le-a 
fost prezentat proiectul de renovare şi 
transformare a Sinagogii în muzeu care 
va fi  administrat de Muzeul Ţării Crişurilor, 
păstrându-se toate caracteristicile unei 
sinagogi. Donaţia americană acoperă 
doar o parte din costuri dar comunitatea 

Sinagoga ortodoxă “Hinech Neorim” din Oradea va reînvia cu sprijinul Statelor Unite

evreiască speră să obţină sponsorizări 
din străinătate”

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Va-
iner, deputat, şi directorul Joint pentru 
România, Israel Sabag, nu au putut lua 
parte la festivitatea înmânării cecului de 
130.000 dolari din cauză că în aceeaşi zi 
a avut loc Adunarea Generală a F.C.E.R.

Proiecte pentru refacerea 
Marii Sinagogi neologe “Sion”

Sinagoga “Sion”, unul dintre simboluri-
le oraşului, a cărei cupolă se zăreşte de la 
distanţă pe malul Crişului, este cuprinsă 
de asemenea într-un plan de reabilitare. 
Oaspeţii americani, împreună cu ing. 
Felix Koppelmann au vizitat şi acest lă-
caş de cult, unde au fost întâmpinaţi de 
primarul Ilie Bolojan care a prezentat pro-
iectul de reabilitare şi a acestei sinagogi. 
„Mulţumesc comunităţii evreieşti pentru 
colaborarea pe care am avut-o în toţi 
aceşti ani. Reabilitarea sinagogilor este 
un semn de respect pentru comunitatea 
evreiască, care a avut o contribuţie cul-
turală importantă în dezvoltarea oraşului 
nostru în perioada ante şi interbelică. Mă 
bucur că, alături de fi nanţarea pe care o 
asigură Ambasada SUA pentru reabilita-
rea sinagogii ortodoxe, Primăria Oradea 
a reuşit să câştige un proiect important 
prin care vom reabilita şi sinagoga ne-
ologă de pe malul Crişului Repede”, a 
spus primarul.

„În această toamnă vom demara pro-
cedurile de licitaţie a lucrărilor de reabili-
tare, după care în primăvara anului viitor 
vom începe execuţia, urmând ca până 
în luna aprilie a anului 2014 să avem o 
sinagogă, un monument de arhitectură 
complet reabilitat”, a mai spus primarul 
Ilie Bolojan. Valoarea totală a proiectului 
câştigat este de 1.583.852 euro, din care 
contribuţia proprie a Primăriei Oradea 
va fi   aproximativ de  30%, respectiv 
433.852 euro.

EVA GALAMBOS

Sinagoga ortodoxă “Hinech Neorim” 
din Oradea va reînvia. Putem spune 
chiar că, asemănător cu pasărea 
Phoenix. Nu chiar din propria-i cenu-
şă, dar nu a lipsit mult timp până să 
se fi  transformat în ruină. Construită în 
1926 după planurile arhitectului Lobl 
Ferencz,  Sinagoga “Hinech Neorim” 
(Iată lumina) a fost unul dintre cele 
29 de lăcaşuri de cult care au servit 
comunitatea evreiască până când 
consecinţele Holocaustului şi emigra-
rea treptată a acestei populaţii au dus 
la împuţinarea evreilor orădeni, de la 
30.000 cât numărau înainte de război, 
la aproximativ 700 astăzi, fi ind cu toa-
te acestea, după Bucureşti, comunita-
tea cea mai puternică. Păstrarea moş-
tenirii iudaice este un obiectiv prioritar 
al conducerii şi membrilor comunităţii 
orădene, de aceea, după eforturile de 
a reabilita sinagoga ortodoxă folosită 
astăzi de credincioşi, refacerea celei 
de a doua sinagogi va reprezenta un 
succes  în salvarea moştenirii cultura-
le iudaice. Urmând să fi e transformată 
în Muzeu al evreilor din Bihor, ea 
va deveni o mărturie a bogatei vieţi 
evreieşti din acest oraş, a contribuţiei 
evreilor la conturarea imaginii de as-
tăzi a Oradei, a unicităţii ei în contextul 
est-central european. Oradea a fost şi 
trebuie să fi e în continuare o ilustrare 
a capacităţii multilaterale a evreilor de 
a crea industrie şi comerţ, cultură, artă 
şi literatură, arhitectură specifi că, şcoli 
şi instituţii de binefacere, aşa cum s-a 
întâmplat în acest oraş. Toate aceste 
amintiri merită să fi e păstrate, prezen-
tate, de aceea, refacerea sinagogii  
este un gest atât de valoros.

Monumente din România, 
refăcute cu ajutorul 
fondurilor  acordate 

de Departamentul 
de Stat al SUA

   Din anul 2002 până în prezent, din 
Fondul Ambasadorial pentru Conserva-
rea Obiectelor Culturale, în România au 
fost fi nanţate mai multe proiecte, printre 
care amintim: restaurarea picturilor mu-
rale ale Bisericii Sf. Nicolae din Densuş 
(2002),  restaurarea curţii interioare a 
Mănăstirii Stavropoleos din Bucureşti 
(2003), un film documentar despre 
tradiţiile meşteşugăreşti din România 
(2004), Biblioteca digitală de imagini 
etnografi ce „Dimitrie Gusti”, creată de 
Muzeul Naţional al Satului din Bucureşti 
(2005) ; restaurarea Muzeului Naţional 
de Artă din Cluj-Napoca (2006), colec-
ţia de obiecte şi înregistrări din cultura 
tradiţională romă (2007), restaurarea şi 
interpretarea caselor vechi din Rimetea 
(2008), conservarea unor artefacte 
din situl arheologic al Cetăţii Alba Iulia 
(2009),; restaurarea bisericii fortifi cate 
din satul Moardăş, judeţul Sibiu (2010) 
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Maia 
Morgenstern 

– director 
interimar la T.E.S.

Maia Mor-
genstern a fost 
numită direc-
tor interimar 
a l  Tea  t ru lu i 
Evre iesc de 
Stat şi propusă 
de  p r imaru l 
general Sorin 
Oprescu  să 
deţină funcţia 
de director al 
teatrului.

Ca actriţă, 
Maia Morgen-
stern a apărut pe scena TES în roluri 
memorabile ca Lola din “Ingerul albastru” 
sau în one woman show-ul ”Astă seară 
Lola Blau” ori în rolul Kathleen  Hogan 
din “Park Your Car at Harvard”. Distinsă 
cu premii ca actriţă de teatru la Naţional 
şi pe alte scene de aici, ea şi-a cucerit o 
mare popularitate cu fi lme ca “Balanţa”, 
“Cel mai iubit dintre pământeni” dar 
celebritatea internaţională i-a adus 
–o filmul  lui Mel Gibson “Patimile 
lui Hristos”. Numele ei înseamnă în 
germană “Luceafărul de dimineaţă”, 
nume dat şi Fecioarei Maria, rol pe 
care îl are în fi lmul lui Mel Gibson. Noua 
directoare interimară ne-a  acordat un 
scurt interviu telefonic, la închiderea 
ediţiei

Rep.: - Vă afl aţi în fotoliul lui Harry 
Eliad, al cărui portret uriaş domină holul 
teatrului. Aşa cum amintirea lui mai 
domină repertoriul.

M.M.: - Am preluat această funcţie 
într-un moment de mare cumpănă, 
reprezentat de pierderea maestrului 
Eliad, îndrumător artistic şi factor de 
promovare al culturii evreieşti.  Dar şi 
un foarte apropiat prieten pe plan per-
sonal. Ca şi el, mă voi strădui să valorifi c 
interferenţele dintre cultura evreiască 
şi cea română… şi o să învăţ cum se 
conduce un teatru.

Rep.: – Harry Eliad, când a câştigat 
concursul de manager, a avut un foarte 
amplu proiect de dezvoltare a TES. Îl 
veţi continua?

M.M.: - Fără îndoială. Pe lângă 
tradiţia  acestui  teatru venerabil, voi 
încerca să îmbogăţesc repertoriul cu 
piese scrise de dramaturgi evrei din 
România, din Franţa, din Rusia. Nu 
numai autori evrei, ci piese cu tematică 
evreiască. Vom încerca să punem în 
evidenţă nu numai problematica etniei 
nostre, dar şi umorul evreiesc.

Rep.: - Lui Harry ne adresam cu 
”maestre”. Cum ne putem adresa unei 
actriţe celebre care e şi director?

M.M.: - Eu voi rămâne  aceeaşi care 
sunt de 50 de ani: Maia.

ANDREI BANC

”Jurnalul” C.E.B. - septembrie 2012
Lăudabilă, perseverenţa şi priceperea conducerii 

C.E.B. – preşedinte Erwin Şimşensohn, şi vicepreşedinte 
Mirela Aşman – de a publica periodic propriul „Jurnal”, 
care conţine informaţii utile din actualitatea imediată a 
Comunităţii bucureştene. În format mic, dar elegant, ne 
sunt prezentate modalităţi de participare la sărbători, ca-
lendarul sărbătorilor de toamnă, redeschiderea cursurilor 
de Talmud-Tora, vizita primarului sectorului 3, Robert Ne-
goiţă, la principalele obiective ale comunităţii din Bucureşti, 
însoţit de reprezentanţi ai conducerii F.C.E.R. şi C.E.B. De 
asemenea, citim despre formaţia Hora, Tabăra de volun-
tari din vara acestui an, organizată de ASF (Germania). 
Pagini speciale sunt dedicate întâlnirii cu Henri Herşcovici, 
supravieţuitor al masacrului sportivilor israelieni în 1972, la 
München, întâlnire organizată de Ambasada Israelului la 
Bucureşti, şi comemorării a 68 de ani de la tragedia vasului 
”Mefkure”, manifestare organizată de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului 
din România şi de Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului. Aşteptăm 
cu interes următoarele apariţii ale „Jurnalului”.

B.M.M.

Să nu spui nicicând că eşti la sfârşit de par tidă

Care sunt benefi ciile participării la ast-
fel de momente culturale pentru seniori? 
L-am întrebat pe iniţiatorul spectacolului 
David Schwartz care a spus: La început 
am venit la cămin pentru a prezenta un 
spectacol, dar simţind căldura sufl etească 
fantastică a acestui public special, am de-
cis să lucrăm împreună cu dânşii. Este cu-
noscut faptul că îmbătrânirea psihică este 
mai gravă decât cea fi zică, iar degradarea 
se produce din cauza lipsei de activitate. 
La dânşii apare şi fenomenul de bătrâneţe 
socială... În calitate de rezidenţi ai unui 
cămin de bătrâni, dânşii se simt excluşi 
din societate. Prin rezultatele vizibile ale 
demersurilor noastre, cum a fost spec-

tacolul de astăzi, urmărim o reintegrare 
în societate a vârstnicilor, care au un po-
tenţial artistic nebănuit. Cel mai important 
este faptul că nu e vorba de ,,un ajutor”, 
ci de ,,un schimb”, noi lucrăm unii cu alţii 
şi învăţăm unii de la alţii. Seniorii învaţă 
de la noi să scrie un text de teatru sau să 
facă fotografi i artistice, iar noi învăţăm 
de la dânşii lucruri extraordinare, atât la 
nivel uman, cât şi la nivel istoric, cultural, 
luând contact cu experienţa lor de viaţă, 
absolut formidabilă, şi cu toată bogăţia 
asta de gânduri, amintiri, sentimente pe 
care dânşii o au. Şi acest lucru este de-a 
dreptul nemaipomenit...

Spectacolul a fost urmat de discuţii 
libere despre artă şi viaţă, cei prezenţi 
încercând să descopere împreună răs-
punsuri la o chestiune de ordin fi lozofi c, 
dar şi socio-cultural: Când încetează ex-
perienţa personală a unui om să mai fi e 
doar viaţa sa şi devine o pagină de istorie, 
iar prin asta un bun comun, al tuturor, sau 
chiar devine artă?

Dr. Aurel Vainer, preşedinte F.C.E.R.: 
Iată, cei din «clasa a patra» ne dau lecţii, 
lecţii minunate de viaţă. Vă felicit pentru 
curajul şi reuşita dvs., pentru acest spec-
tacol deosebit, în care se relevă fi ecare 
cu şarmul său. Ajunşi la performanţe de 
viaţă şi de vârstă impresionante, individu-
alităţi aparte cu personalităţi deosebite, 
dumneavoastră ajutaţi la plămădirea 
faptelor artistice... animaţi de aceşti tineri 
splendizi, cu o idee teribilă. Ca să te dedici 
muncii cu cei din «clasa a patra», când tu 
eşti cam pe la... «grădiniţă» este un lucru 
formidabil. (...) Deşi adesea istoricii sunt 
sclavii documentelor parafate şi ai arhive-
lor, istoria orală are o importanţă majoră 
şi trebuie consemnată pentru generaţiile 
viitoare. Viaţa a fost trăită de fi ecare dintre 
noi cu simţiri şi gândiri personale, care 
dau măsura unei epoci.

Anette Vainer: ,Atât eu, cât şi publicul 
am simţit o emoţie ieşită din comun, lega-
tă şi de ceea ce aţi spus, şi de faptul că 
dvs. sunteţi cei care au spus... Nu v-am 
cunoscut această faţetă. (...) Proiectul 
este foarte important pentru cei care sunt 
mai singuratici în cămin şi care comunică 
adesea greu cu persoanele din jur. Atră-

gându-i spre astfel de activităţi, le faceţi 
un mare bine, mai de preţ ca orice fel de 
cadou. Iar pentru cei tineri, că tot suntem 
la teatru: «Jos pălăria!».

Dr. Lya Benjamin: Sunt răscolită... a 
fost un spectacol minunat. Evenimentele 
pe care le-aţi trăit dvs. şi amintirile legate 
de acestea au o valoare documentară 
deosebită, ca de exemplu amintirile des-
pre Sinagoga de pe Mămulari din timpul 
celui de-al doilea Război Mondial sau alte 
relatări despre progromul din Bucureşti. 
Amintirile dvs. îmbogăţesc istoria...

Attila Gulyás, director D.A.S.M: 
Aceşti tineri au reuşit să readucă dorinţa 
de viaţă în sufl etul rezidenţilor, au făcut 

o adevărată minune în cămin. (...) Am 
constatat că oamenii care au decis să 
vină la cămin îl alegeau ca pe ultimul 
drum al dânşilor. Nu-şi propuneau să mai 
realizeze ceva. S-au resemnat... Vedeau 
acest ultim drum ca pe unul de tăcere şi 
izolare faţă de lume. Adesea, doi colegi de 
cameră se uitau fi ecare la propriul televi-
zor, nevorbind între dânşii, nesocializând. 
Astăzi lucrurile s-au schimbat. În ultimii 
ani, de când acest grup de tineri desfă-
şoară activităţi culturale, cu rezidenţii s-a 
produs un lucru extraordinar, au devenit 
prieteni între dânşii, comunică mult mai 
bine cu ceilalţi. 

Artizanii amintirilor 
care devin artă

„O, lucrurile cum vorbesc/ Şi-n pace nu 
vor să te lase/ Bronz, catifea, lemn sau 
mătase/ Prind grai aproape omenesc”. 
Deşi spectacolul a avut drept fundal - de-
senat de David Schwartz - evenimente la 
scară mondială ale anilor de la începutul 
secolului XX mergând, aproximativ, până 
la mijlocul veacului trecut, fără vreo referi-
re la poemul lui Macedonski, această stro-
fă a intrat în substanţa fi ecărei istorii de 
viaţă. Atunci când nu mai ai decât urme, 
cu ele stai de vorbă şi ele-ţi răspund. 
De data asta şopotitul lor s-a prefăcut 
în confesiune cu glas tare, refl ectând, 
mai mult decât „vârsta”, personalitatea 
personajelor-obiecte.

Primul a fost săculeţul brodat în care 
şcolăriţa Medi Wexler Dinu îşi ţinea şo-
şonii. În jurul săculeţului reapar mama, 
pentru care brodatul era desertul ei, după 
ce termina cu gătitul; sora mai mică a lui 
Medi, care voia să meargă şi ea la şcoală 
deşi încă nu împlinise şapte ani… Când 
a fost nevoită să se interneze la cămin, 
Medi a avut, în primul rând, grijă ca ma-
nuscrisele soţului, scriitor avangardist, să 
nu se piardă. Din tot ce-a fost casa ei, via-
ţa ei, cu ea a rămas săculeţul brodat. Alte 
obiecte au avut încărcătură dramatică la 
modul colectiv. Iată istoria unui inel cu 
piatră în formă de melc; naratoare – Judith 
Ardeleanu. Familia ei, ca toate familiile 

din Ardealul de Nord, a fost deportată la 
Auschwitz. A treia soţie a tatălui ei, Lili, a 
fost deportată şi ea. Cum să reînveţi să 
trăieşti după eliberarea din lagăr? Lili şi-a 
confecţionat un inel din sârmă, răsucit 
la capăt în formă de melc. Când s-au 
căsătorit, tatăl ei i-a făcut cadou inelul cu 
piatră în formă de melc. Sau – istoria unui 
iepuraş din metal galben, jucăria îndrăgită 
de Lidia Fonea, când era copil. Copilăria 
a însemnat pentru ea rebeliunea şi pogro-
mul legionar din Bucureşti, ianuarie ’41. 
Iepuraşul readuce cu el scene din viaţa 
evreiască din trecut: cântece idiş, reînvi-
ate o clipă; o Bar Miţva la Sinagoga din 
Mămulari, cuvintele de îmbărbătare rosti-
te atunci de părintele Grigore Pişculescu 
(scriitorul Gala Galaction)… Readuce în 
memorie bombardamentele naziştilor, 
imediat după 23 august 1944, refugiul în 
adăpost… „Tata făcuse armata la infan-
terie. «Dacă se dau arme, am să lupt şi 
eu împotriva lor», a spus el”, povesteşte 
Lidia. Margareta Eschenazy păstrează o 
broderie cu un uzbec, lucrată de ea. Bro-
deria e pasiunea ei. Uzbecul îi aminteşte 
de copilăria petrecută 10 ani în refugiu, cu 
părinţii, în Uzbekistan. Un uzbec îi dădea 
în fi ecare zi o bomboană. Ea o împărţea 
în patru: pentru tata, mama şi fratele ei. 
Portţigaretul lui Sorin Steinberg a fost 
lucrat de el, când avea 19 ani, dintr-un 
fi er de călcat stricat. „Chiar dacă n-aş mai 
fuma, tot aş ţine portţigaretul în buzunar”. 
Lui Marius Armaşu i-a rămas un album; 
fotografi i de familie. Mama lui, nevăzătoa-
re, e şi ea internată în cămin; stă numai 
în pat. A fost una din bunele inginere care 
au construit hidrocentrale în România. 
„Dacă ar putea să vadă, i-aş face cadou 
fotografi a cu mine, adolescent”.

Pompiliu Stoian poartă şi acum ceasul 
dăruit de tatăl lui, acum 75 de ani, când a 
luat bacalaureatul. „Să-ţi poarte noroc!”, 
i-a spus mama lui. Ceasul, martorul vieţii 
sale, a arătat ora exactă când s-a născut 
fiica, nepoata, amândouă – la timpul 
lor – şefe de promoţie în facultate… Un 
ceas, „cu puteri supranaturale”, narează 
cu umor – e mult că nu şi-a pierdut simţul 
umorului! - cum un coleg de serviciu, care 
se pricepea la ceasornicărie i l-a reparat, 
după ce se făcuse ţăndări. Umorul e 
însoţit de lirism. Cântă: „Prieten drag, ne 
cunoaştem de-o viaţă…”. Vocea Pompiliei 
Stoian continuă şlagărul de-acum aproa-
pe o jumătate de veac… 

  Flori dăruite de inimoasa voluntară 
de mulţi ani la acest Cămin, Saşa Iones-
cu, de criticul de artă Luiza Barcan au 
răsplătit, în aplauzele întregii săli, perfor-
manţele celor de pe scenă: artişti amatori 
şi profesionişti. 

DIANA MEDAN
IULIA DELEANU

...Ar putea fi  motoul unora dintre rezidenţii de la Căminul 
„Rosen”, realizatori împreună cu echipa de tineri artişti, con-
duşi de regizorul David Schwartz, ai unui proiect care le oferă 
ceea ce au cel mai mult nevoie: perspectiva. Ei demonstrează 
că există creativitate la orice vârstă, putere de concentrare, 
bucurie atunci când „ţi-a ieşit bine” ceva.  „Vârsta obiectelor” a 
fost încă una din reuşite. A fost încă o „ieşire în lume” a echi-
pei, după debutul la Cămin, în 2011, marcat de R.E. Gazdă a 

fost Centrul Comunitar Evreiesc (JCC) din Capitală, al cărui 
director, Shai Orny, le-a urat tuturor „vânt bun din pupa!” în faţa 
unei săli arhipline. În public – preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, directorul DASM, ec. Gulyas Attila, coordonatorul de 
Programe Sociale ale DASM, dr. Nicoleta Oprea, directorul 
Căminului „Rosen”, Gaetano Perrotta, responsabila Clubului 
JCC pentru Generaţia de Aur, Sanda Wolf . Invitat de onoare 
– fostul director al DASM – ing. Nilu Aronovici.
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La Marea Roşie 
Fragment

Thalasis, marea! Marea Roşie! Acest 
răsărit de soare l-am admirat de pe ţăr mul 
abrupt, nisipos, al Mării Roşii. În orient, 
natura nu cunoaşte stările intermediare, 
trecerea de la zi la noapte şi de la noapte 
la zi se face brusc, fără stări tranzitive. 
E ca şi cum la semnalul unui regizor 
nevăzut draperia de catifea a nopţii s-ar 
fi  dat la o parte, dezvăluind privirilor un 
decor exotic, policrom, cu palmieri, nisip, 
o mare albastră – albastră ca cerneala, 
dealuri şi o Fata-Morgana, un oraş de un 
alb sclipitor, răsărit în plin deşert. Dar nu, 
oraşul acesta nu e un miraj – de altfel, 
pare-mi-se că ora aceasta matinală nu 
e favorabilă mirajelor; ele se ivesc mai 
târziu, spre amiază, când soarele, ajuns 
la zenit, încinge aerul, nisipul, pietrele şi 
fantezia oamenilor. Acest oraş, însă, nu 
e halucinaţie a deşertului, nu s-a înfi ripat 
din aura văzduhului aprins. Oraşul acesta 
are un nume – Eilat – e o realitate ce de 
un deceniu şi jumătate fi gurează pe orice 
hartă şi a fost construit piatră cu piatră, 
cu multă trudă, sudoare şi îndărătnicie, 
constituind încă o biruinţă a omului asu-
pra pustiului arid.

Spuneam mai înainte că Eilatul fi gu-
rează pe orice hartă. E adevărat. El nu 
lipseşte, însă, nici din itinerariile turistice, 
mai ales în lunile răcoroase, când e într-
adevăr agreabil să faci plajă şi să te scalzi 
în valurile albastre ale mării, în timp ce în 

Europa şi în toată emisfera nordică mer-
curul termometrului coboară sub 20 de 
grade, iar viscolul blochează drumurile şi 
şoselele. Acum, însă, în toiul verii, drumul 
la Eilat e o aventură. O aventură la 41 de 
grade, ceea ce pentru cineva obişnuit cu 
clima temperată, este excesiv. [...]

Plaja e la acest ceas al dimineţii 
animată. Una dintre atracţii pentru tu-
rişti o constituie o plimbare pe mare 
pe o ambarcaţiune cu fundul de sticlă. 
Apa e aici neobişnuit de transparentă, 
dezvăluind ochiului uimit lumea mirifi că 
a fundului mării: peşti de toate formele 
şi toate mărimile, colonii de corali, apoi 
fl ora subacvatică – păduri împietrite de 
toate culorile: de la albastrul marin până 
la roşul sângeriu. Într-adevâr, natura e 
inepuizabilă ca fantezie şi posibilităţi 
creatoare, iar aici, la Marea Roşie, ea se 
afi rmă cu o vigoare rară.

Pentru cel care, în călătoria prin Ţara 
Sfântă, se călăuzeşte nu numai după 
indicaţiile ghidului turistic, ci şi după 
paginile eterne ale Bibliei, aceste locuri 
au şi o a patra dimensiune – aceea a 
timpului istoric şi a evenimentelor pe care 
le cheamă în amintire. [...]

Aici s-a născut credinţa. Căci numai 
credinţa, credinţa deplină, totală şi fără 
rezerve i-a făcut pe fi ii lui Israel să dea 
ascultare conducătorului lor Moşe şi să 
înainteze în valurile mării, spre a scăpa 
de urmărirea Faraonului şi a oştilor sale. 
Această experienţă s-a gravat adânc 
şi defi nitiv în memoria poporului, care 

a reţinut ca o lecţie amară a istoriei că 
libertatea odată dobândită trebuie me-
reu apărată, că trebuie să mergi înainte, 
mereu înainte, chiar dacă în faţa ta se 
deschid genunile ameţitoare ale mării. 
Nu e aceasta fi lozofi a lui „Ein brera”, câ-
tuşi de puţin nouă, ci aceeaşi în esenţă 
ca şi acum mii de ani, la trecerea Mării 
Roşii? Tot ce a urmat de atunci şi până 
în zilele noastre nu sunt, din acest unghi 
de vedere, decât variaţiuni, variaţiuni pe 
aceeaşi temă: ein brera.

Aici s-a născut poezia ebraică. Şi nu 
din pură contemplaţie, ci dintr-o nevoie 
imperioasă de a da glas preaplinului sim-
ţămintelor umane, de a transmite post-
erităţii un mesaj tulburător: strigătul de 
bucurie al celor eliberaţi din robie, al celor 
salvaţi în ultima clipă de fi erul ucigaş al 
urmăritorilor. Versurile sunt tulburătoare 
în naivitatea şi simplitatea lor, eterne ca 
valurile mării pe care le cântă:

...Carele lui Faraon şi oştirea lui în 
mare le-a aruncat;

Pe căpeteniile cele mai de seamă ale 
lui, Marea Roşie le-a înghiţit,

Adâncul le-a acoperit,
În fundul mării ca o piatră s-au po-

gorât.
Dreapta Ta, Doamne, şi-a arătat tăria,
Mâna Ta cea dreaptă, Doamne, pe 

vrăjmaşi i-a sfărâmat.
Cu mulţimea slavei Tale ai surpat pe 

cei potrivnici.
Trimis-ai mânia Ta,
Şi i-a mistuit ca pe nişte paie.
La sufl area nărilor Tale s-a despărţit 

apa,

Strânsu-s-au la un loc apele ca un 
perete,

Şi s-au închegat valurile în inima 
mării...

...Aşa ne povesteşte Biblia (Ieşirea 
XV, 1-20): au cântat Domnului Moşe şi 
fi ii lui Israel cântarea aceasta de slavă. 
Iar Miriam – proorociţa, sora lui Aaron, a 
luat „timpanul în mâna sa, şi au ieşit după 
dânsa toate femeile cu timpane şi dănţu-
ind”. Aşa s-a născut pe ţărmul Mării Roşii 
poezia ebraică. Şi cântecul. Şi dansul.

Iar în ceruri, la auzul cântecului şi a 
bucuriei celor scăpaţi de urgia Faraonului 
- ne spune o legendă talmudică – îngerii 
Domnului au simţit dorinţa să-şi alăture 
glasurile şi să intoneze cu muritorii de jos 
acelaşi cântec al libertăţii. (Căci şi îngerii 
din cer se bucură şi exultă atunci când 
jos, pe pământul acesta de atâtea ori pus-
tiit de patimi şi urgii, învinge viaţa, liberta-
tea). Dar Domnul – ne spune mai departe 
Talmudul – s-a mâniat foarte, certându-i: 
„Cum, fi inţe create de Mine, după chipul 
şi asemănarea Mea, au pierit în valurile 
mării şi vouă vă arde să cântaţi?” Astfel, 
aici, pe ţărmul Mării Roşii, încă în primul 
ceas al istoriei noastre, a fost enunţat 
unul din principiile cardinale ale religiei şi 
eticii iudaice: anume, că viaţa omenească 
e sacră, orice viaţă omenească e sacră şi 
că nu e nici un motiv de satisfacţie atunci 
când chiar şi duşmanul e nimicit sau eşti 
nevoit să-l nimiceşti. Aşa s-a născut etica, 
fi lozofi a iudaică. […]

VICTOR RUSU

C ă l ă t o r i e  î n  Ţ a r a  S f â n t ă
Amintiri de la „Revista Cultului Mozaic”

Reprezentanţii comunităţii evreieşti, 
invitaţi la Ramadan

Ecouri în România ale atacului terorist 
de la Burgas (Bulgaria) din 18 iulie 2012

“Fiul lui Kafka, fratele lui  Appelfeld. 
Profi l Norman Manea”

Sub acest titlu, cotidianul  “The Jewish Chronicle” din Londra  publicā o 
prezentare a vieţii şi operei scriitorului. “Este primăvară pentru Norman Manea. 
Nu numai cā Yale i-a publicat noul sāu roman, “The Lair”,  dar editura a repu-
blicat douā dintre romanele sale anterioare, precum şi o colecţie de eseuri. În 
plus, a fost ales recent Fellow of the Royal Society of Literature, un privilegiu 
oferit unui numār foarte mic de scriitori strāini “, scrie publicaţia britanică.

Clive Sinclair, autorul prezentārii, explicā ereditatea scriitorului prin fi liera 
Proust, Joyce, Musil, Kafka şi Bruno Schultz, “cu toţii, mari creatori moderni“. 
Bucovina, unde s-a nāscut Manea, scrie Sinclair, este şi  acel colţ îndepărtat al 
Imperiului austro-ungar de unde au provenit Joseph Roth, Paul Celan, Gregor 
von Rezzori şi Aharon Appelfeld. Ca şi acesta din urmă, Manea a crescut într-
un cāmin de evrei asimilaţi, vorbitori de germanã, deşi bunicul sāu iubit era 
evreu religios, cunoscātor de ebraicā şi idiş“. Autorul prezentārii menţioneazā 
cā atât Manea, cât şi Appelfeld, au fost deportaţi în Transnistria, dar Appelfeld 
a reuşit sā fugă şi sā se ascundā, iar aceste experienţe de viaţā vor fi  refl ectate 
diferit în operele lor şi vor determina şi traiectoria vieţii lor, Manea revenind în 
România, iar Appelfeld plecând în Israel. “Chiar dacā tonul în care-şi prezintã 
experienţele de viaţā se aseamānā, Manea va descrie şi o  a doua tiranie, dar 
el refuzā sā punā semnul egalitāţii între  fascism şi comunism, primul fi ind o 
fi losofi e nihilistā, care şi-a îndeplinit toare promisiunile, iar a doua - o tentativā 
umanistā care a eşuat”, subliniazā Sinclair. În comunism, a arătat el, “Manea 
a învāţat cum sā ocoleascā în scrierile lui obstacolele care ar fi  determinat 
nepublicarea lor, deşi conţineau critici ascunse la adresa regimului“. Refe-
rindu-se la eseurile sale, care prezintā situaţii absurde,la fel ca cele ale lui 
Eugen Ionescu, “numai cā ale lui sunt reale“, Manea, arată Sinclair, a atras 
atenţia cā cei care-l cenzurau nu erau “bufoni sau clowni“, ci aleşi dintre cei 
mai capabili absolvenţi ai universitāţilor. 

Când a pārāsit România, la 52 de ani, Manea a considerat cā era prea 
bãtrân sā încerce sā scrie într-o altā limbā şi până astāzi, când trāieşte la New 
York, scrie în românā. Fācând o referire la titlul colecţiei în care s-au publicat 
lucrările scriitorului - Margellos World Republic of Letters -, Sinclair scrie: “Dacā 
o republicā ar putea avea o aristocraţie, Manea s-ar afl a printre prinţii săi “

EVA GALAMBOS

Preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Constanţa, prof. dr. Carol Friedmann, a fost 
invitat la cina tradiţională de Iftar, cu ocazia 
lunii festive a Sărbătorii de Ramadan - orga-
nizată de către Muftiatul Cultului Musulman 
din România. Primirea oaspeţilor a fost cor-
dială, iar reîntâlnirea cu mai vechii membri 
reprezentativi ai acestei comunităţi a oferit 
prilejul unor schimburi protocolare, dar, mai 
ales, neprotocolare şi neconvenţionale,  de 
idei, opinii şi gânduri sincere de promovare 
în acelaşi spirit a colaborării interetnico-spi-
rituale dintre comunităţile noastre. 

Muftiul Cultului Musulman din România, 
Murat Iusuf,  a deschis ceremonialul  festiv 
tradiţional cu o rugăciune rostită în limba 
sacră de ofi ciere cultică şi a adresat salutul 
de “Bun venit!” la acest eveniment solemn 
invitaţilor săi, ambasadorului SUA, E.S. 
M. Gitenstein, şi preşedintelui Comunităţii  
Evreieşti din Constanţa. 

La rândul său, ambasadorul S.U.A. a 
rostit o scurtă cuvântare, felicitând Comu-
nitatea Musulmană din România pentru 
prezenţa la aceeaşi masă a reprezentan-
ţilor unei comunităţi frăteşti, Comunitatea 
Evreiască. Îndemnul la pace a fost primit cu 

semnifi cativă bucurie de toţi cei prezenţi la 
festivitatea de Iftar. 

Nu s-a omis să se transmită salutul tra-
diţional de pace şi de binecuvântare către 
toţi membrii Comunităţii  Musulmane din 
România, din partea conducerii F.C.E.R. şi 
a tuturor coreligionarilor evrei din România.

S-a servit masa tradiţională, cuprinzând 
preparate culinare specifi ce, binecuvânta-
te de Muftiu. Un cor bărbătesc a intonat 
cântece tradiţionale religioase. La această 
cină festivă a fost invitat şi IPS Teodosie 
Snagoveanu, Arhiepiscopul Tomisului.

Festivitatea  religioasă şi cina de Iftar 
s-au desfăşurat  într-un restaurant tradiţio-
nal  libanez, din Mamaia Nord, Constanţa. 
În încheiere, s-au reiterat aceleaşi angaja-
mente de caldă şi reciprocă apropiere, în 
acelaşi spirit tradiţional al cordialelor relaţii 
existente cu toate celelalte culte şi cu po-
pulaţia  majoritară şi comunităţile etnice, 
dar cu accent pe cele dintre comunităţile 
musulmană şi evreiască. 

Prof. NICOLAE SPIRESCU
Secretar General 

Asociaţia Culturală de Prietenie 
România-Israel

Presa română a semnalat atentatul de 
pe aeroportul din Burgas ( Bulgaria), unde 
un terorist- sinucigaş a detonat o bombă 
provocând moartea şi rănirea a numeroase 
persoane, majoritatea fi ind turişti din Israel. 
Ofi cialităţi române şi-au exprimat îngrijora-
rea, iar paza pe aeroportul Henri Coandă 
(Bucureşti) şi alte aeroporturi a fost întărită. 
Atentatorul a avut un complice care nu a 
putut fi  reţinut. De la Ambasada Statului 
Israel am primit o scrisoare în numele E.S. 
Ambasadorul Dan Ben Eliezer, în care se 
menţionează că atacuri teroriste au avut 
loc în ultima perioadă în India, Azerbai djan, 
Thailanda, Kenya, Turcia, Cipru, toate în-
dreptate împotriva unor cetăţeni israelieni. 
Atacurile au fost provocate de membri ai 
Gărzilor Revoluţionare Iraniene şi de Hez-
bolah. La aceeaşi dată de 18 iulie, în 1994, 
a avut loc la Centrul Comunitar Evreiesc din 

Buenos Aires un atac terorist cu participarea 
aceloraşi organizaţii. Guvernul israelian a 
apreciat mesajul de solidaritate cu cetăţenii 
Israelului, adresat de Guvernul român. 

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
a primit un mesaj de solidaritate cu Israelul 
din partea omului de afaceri Ilie Ionel Ciu-
clea (n. 1944), în care acesta îşi declară 
ataşamentul pentru soarta poporului evreu, 
pentru Ţara Sfântă, pe care o respectă, fi ind 
un bun creştin. Reacţia pozitivă a acestuia 
a fost exprimată la o zi după atacul de la 
Burgas. Sunt citate cuvintele fostului pre-
mier Golda Meir, care spunea că regretă 
nu numai moartea unor copii evrei, dar şi 
nenorocirea care se abate asupra copiilor 
arabi, victime nevinovate ale confl ictului din 
Orient, provocat de terorismul islamic. 

Pt. conf. B.M.M.

MAZAL TOV
Cea mai tânără membră a Comunităţii 

Evreieşti Bucureştene a văzut lumina zilei 
la 9 septembrie 2012. Este vorba de Linda 
Sarah Şimşensohn, fi ica lui Erwin şi a Elizei 
Şimşensohn. Colectivul R.E. îi urează Mazal 
Tov ca şi părinţilor, bunicilor şi străbunicei din 
partea mamei.

COPIII
realitatii
evreiesti



14  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 390-391 (1190-1191) - 1 - 30 septembrie 2012

I U D A I C A

Cum este sărbătorit Anul Nou, Roş 
Haşana, prima zi a lunii a şaptea din calen-
darul ebraic, luna Tişrei? Este prima dintre 
cele zece zile înfricoşătoare de pocăinţă, 
ziua amintirii, Iom Hazikaron. Din motive le-
gate de difi cultăţile calculelor astronomice, 
Roş Haşana (”Capul Anului”) este celebrată 
două zile. Datinile şi obiceiurile legate de 
această sărbătoare menţionată în Tora 
vorbesc atât despre memoria trecutului şi 
despre regretul pentru greşelile făcute, cât 
şi despre speranţa binelui în viitor. Iniţial, 
ea a fost anul nou civil, al regilor, spre 
deosebire de ziua de 1 Nisan, care fusese 
considerată anul nou religios. Sensul s-a 
schimbat, ca urmare a evoluţiei istorice.

În primul rând, trebuie să ne referim la 
rugăciunile recitate. Una dintre principalele 
rugăciuni zilnice, ”Şmone-esre” (Cele 18 
binecuvîntări), este modifi cată, căpătând 
forma a 7 binecuvântări, în care este in-
trodusă cererea către Bunul Dumnezeu 
de a ne înscrie pe toţi cu un an bun în 
Cartea Vieţii. Conform tradiţiei, de Roş 
Haşana fi ecare om, fi ecare vieţuitoare este 
înscrisă în Cartea Vieţii pentru noul an, iar 
de Iom Kipur, ultima dintre cele zece zile 
de pocăinţă, înscrierea este pecetluită. 
Fiecare om îşi aminteşte de cele făptuite 
în anul precedent şi ia decizia corijării, pe 
care o afi rmă în rugăciune. În prealabil, 
în săptămâna care precede Anul Nou, el 
îşi cere iertare faţă de Dumnezeu pentru 

greşelile comise faţă de El, prin ruga de 
”Slihot”, recitată noaptea, înainte de zorii 
zilei (evreii sefarzi şi orientali fac această 
rugăciune timp de o lună, în întreaga lună 
Elul). Să ne amintim de tradiţia din comu-
nităţile evreieşti din România de altă dată, 
când ”şamesul” sinagogii venea în fi ecare 
dimineaţă din această săptămână, precum 
şi în cele zece zile ale pocăinţei şi bătea 
la porţile evreilor din târguşor, înainte de 
revărsatul zorilor pentru a-i trezi şi chema 
la rugăciune, strigând ”Slihăs, slihăs” în 
limba idiş. Baza pe care se sprijină evreul 
în cererea de iertare şi an bun este accepta-
rea lui Abraham, părintele poporului evreu, 
de a-l sacrifi ca pe Iţhac, unicul său fi u, la 
cererea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu 
voise doar să verifi ce credinţa lui Abraham 
şi îl opreşte. De aceea, capitolul din Tora 
(Cartea Bereşit/Geneza) referitor la  sacri-
fi carea lui Iţhac este citit de Roş Haşana. În 
prima zi se sună din ”şofar”, un instrument 
muzical fabricat dintr-un corn de berbec, în 
amintirea faptului că în locul lui Iţhac a fost 
sacrifi cat un berbec. Ascultarea glasului 
”şofarului” este o obligaţe, una dintre cele 
613 porunci ale Torei.

Rugăciunea este urmată de un obicei, 
”Taşlih”. Evreii merg la malul unei ape şi ci-
tesc din „Tehilim” (Psalmi), cerând iertarea 
păcatelor, după care îşi golesc buzunarele 
în apă: păcatele să fi e aruncate, să plece 
odată cu apa.

Un alt obicei este legat de domeniul 
culinar. Cu speranţa că viaţa în noul an 
va fi  dulce, se consumă mâncăruri dulci, 
bazate pe miere de albine. Tradiţia este a 
unei turte cu miere (”honekleikăh” în limba 
idiş). În seara de ajun de Roş Haşana se 
mănâncă şi un măr, muiat în miere. Mărul 
simbolizează plenitudinea. În Israel este 
celebrată o masă specială de ”seder” 
(organizată după o anumită ordine), sub 

infl uenţa tradiţiei evreilor orientali. În afară 
de măr, se mănâncă şi alte fructe, fi ecare 
având un anumit simbol, printre care cur-
male proaspete (ca să dispară duşmanii) 
şi rodii (pentru a se naşte mulţi copii), ca 
şi un cap de oaie (pentru a fi  fruntaşi, nu 
codaşi, în noul an).

Pentru păcatele făcute faţă de Dumne-
zeu, iertarea i se cere Lui. Dar pentru păca-
tele făcute faţă de semeni, iertarea trebuie 
cerută lor. De aceea, obiceiul trimiterii de 
felicitări pentru anul nou tuturor cunoscuţi-
lor. Fiecăruia i se face urarea să fi e înscris 
cu un an bun în Cartea Vieţii. Este o formă 
a cererii de iertare faţă de oameni, de a 
arăta că le dorim binele, că uităm greşelile 
comise. Îi iertăm şi ne cerem iertare.

Un alt obicei, aparţinând tradiţiei hasidi-
ce, este de a vizita mormintele celor dragi 
înainte de Roş Haşana, în luna Elul, sau în 
perioada dintre Roş Haşana şi Iom Kipur. 
Ideea este de a se ruga la mormintele de-
cedaţilor, afl aţi mai aproape de Divinitate, 
pentru ca ei să se roage pentru cei vii. 
Unii „hasidim” se roagă la mormântul unui 
”ţadik”: este cazul „hasidimilor” de Breslav, 
care pleacă în număr mare la Uman, în 
Ucraina, pentru a se ruga la mormântul ra-
binului Nahman din Breslav. Obiceiul există 
şi la unii evrei orientali, care pleacă să se 
roage la mormântul rabinului Eliezer Papo, 
la Silistra. Obiceiul a existat şi în România 
de altă dată; personal, mi-l amintesc din 
copilăria mea, de la Galaţi. 

Să ne rugăm pentru un an bun, pentru 
sănătate, viaţă lungă, bucurie şi pace! Fie 
ca Bunul Dumnezeu să primească ruga 
noastră, a fi ecăruia după obiceiul, datina, 
tradiţia şi posibilităţile lui. Să ne rugăm 
pentru tot poporul lui Israel şi pentru toţi 
oamenii, pentru binele tuturor creaturilor 
lui Dumnezeu. ŞANA TOVA.

LUCIAN ZEEV HERŞCOVICI

DATINI  ŞI  OBICEIURI  DE  ROŞ  HAŞANA SUCOT sau 
Sărbătoarea 

Corturilor
La Neila, ultima rugăciune din 

postul de Iom Kipur, tensiunea ajun-
ge la maxim. Deşi obosiţi după 24 
de ore de post, atât ofi ciantul cât şi 
obştea fac tot efortul ca rugile să fi e 
primite înainte de ce porţile cerului 
se închid. Rugăciunea se termină 
cu sufl atul din Şofar, care de data 
asta vesteşte libertatea. El ne ves-
teşte eliberarea din cea mai profundă 
constrângere, cea creată de propriile 
noastre păcate. Păcatele fi ind ierta-
te, noi redevenim liberi. 

Ce facem pentru a păstra această 
atât de greu obţinută şi atât de fragilă 
libertate? Clădim o Suca, un fel de 
colibă cu acoperiş de ramuri sau de 
stuf, prin care se văd stelele. Atât 
cât permite vremea, în ea locuim 
în cele şapte zile de sărbătoare.Ea 
simbolizează pentru noi încrederea 
în Dumnezeu, care aşa cum i-a pro-
tejat pe strămoşii noştri în cei 40 de 
ani în care au peregrinat prin deşertul 
Sinai, ne apără şi pe noi. Această 
încredere ne eliberează de nevoia 
nesănătoasă de a aduna nenumă-
rate bunuri, din teamă că poate vom  
avea nevoie de ele, nevoie care atât 
de des ne aduce la păcat. Celui ce 
se simte ocrotit de Dumnezeu îi este 
sufi cient dacă îşi asigură o existenţă 
decentă, iar în restul timpului el e 
liber să facă ce îi dictează conştiinţa.

**********
În cele şapte zile de sărbătoare 

luăm în mână şi scuturăm Arbaa 
Minim – patru feluri de plante. Etrog – 
chitra, care are atât miros cât şi gust. 
Ea îi simbolizează pe cei ce studiază 
Tora şi fac fapte bune. Lulav – o ra-
mură de palmier, care are gust dar 
nu are miros. Ea îi simbolizează pe 
cei ce fac fapte bune, dar nu studiază 
Tora. Hadas – mirtul are miros dar nu 
are gust. El îi simbolizează pe cei ce 
studiază Tora, dar nu fac fapte bune. 
Arava – salcia nu are nici gust nici 
miros. Ea îi simbolizează pe cei ce 
nici nu studiază Tora nici nu fac fapte 
bune. Dacă din aceste patru una lip-
seşte, cel ce le ia în mână n-a făcut 
nimic. Numai cel care le ia pe toate 
patru împlineşte porunca.

Trăim în generaţia comunicării 
nelimitate. Putem să ne găsim din 
toate colţurile lumii prieteni asemeni 
nouă, prieteni între care ne simţim  
egali. Porunca de Arbaa Minim ne 
învaţă însă că cel mai mare merit 
este să trăim în armonie cu cei din 
jur, chiar dacă ne simţim mai presus 
de ei, mai prejos de ei sau c hiar 
diferiţi de ei.

“ M o d u l u l  a l  I I I -  l e a 
a l  o f i c i a n ţ i l o r  d e  c u l t

Între 30 august – 2 septembrie 2012, la Cristian s-a desfăşurat activitatea celui 
de-al treilea Modul al ofi cianţilor de cult.

Au participat 19 persoane, ofi cianţi şi aspiranţi de ofi cianţi, pentru activităţile de 
cult din comunităţile din întreaga ţară.

“Cursurile” au fost conduse, cu talent, răbdare şi pasiune, de d-nul Rabin R. Scha-
ffer şi de d-l Prim Cantorul I. Adler. În afara activităţilor de cult cotidiene, s-a insistat 
pe activităţi legate de sărbătorile de Şaloş Regalim şi, în plus, de slujbele de Roş 
Haşana şi Iom Kipur, cu toate activităţile presupuse de acestea.

Rabinul Schaffer, împreună cu cantorul Adler, s-au străduit din răsputeri şi, în bună 
parte au şi reuşit, să ne insufl e acel “ceva“ special din atmosfera marilor sărbători 
iudaice, pe care să-l transmitem, la rândul nostru, prietenilor noştri enoriaşi.

Am militat, şi cu această ocazie, alături de Rabinul Schaffer şi în consens şi cu 
directorul Cancelariei Rabinice, Edy Kupferberg, pentru generalizarea utilizării Sidu-
rului Lemaan Ahai, insistându-se pe valoarea inestimabilă de utilizare a acestui Sidur, 
în condiţiile reale ale comunităţilor evreieşti de azi. 

BRIF HAINRICH
Ofi ciant de Cult al C.E. Bacău

Ea ne învaţă că 
acest examen de 

conştiinţă este cea mai importantă şi difi cilă 
acţiune pe care o facem tot anul. Pentru 
ea avem nevoie de o perioadă de maximă 
luciditate şi putere de muncă. Pentru a o 
face cum trebuie, avem nevoie de tăria 
sufl etească de a renunţa la cele mai im-
portante activităţi din ciclul anului. 

**********
Au trecut Roş Haşana şi Iom Kipur. Aş-

teptăm sărbătorile de Sukot şi Simhat Tora. 
Zilele intermediare de Sukot, deşi sunt zile 
de lucru, sunt totuşi zile de sărbătoare. 
Zilele între Roş Haşana şi Iom Kipur au şi 
ele semnifi caţia lor. Ele se numesc Aţeret 
Iemei Teşuva – cele zece zile de căinţă. 
Dacă ne uităm în calendar, observăm că 
în luna Tişrei zilele de rând sunt mai puţine 
decât zilele speciale.

Acesta este un semn pentru tot anul. În 
afara zilelor de sărbători şi Şabat, mai avem 

zile de post, zile în care numărăm Omerul, 
zile de luni şi joi în care citim din Tora şi 
multe altele. Dacă ne uităm cu atenţie în 
calendar, observăm că în tot anul zilele de 
rând sunt doar o minoritate.

Acest fapt nu este doar un rezultat al 
faptului că anul este prea scurt pentru 
câte avem de sărbătorit şi de comemorat. 
El are un sens în sine. El ne sugerează că 
de fapt nu există zile de rând, că fi ecare zi 
are specifi cul ei. Că ceea ce putem face 
azi nu putem face mâine, ceea ce putem 
înţelege azi nu putem înţelege mâine, ceea 
ce putem simţi azi nu putem simţi mâine. 
Tora dezvăluie sensul unor zile, iar sensul 
altor zile e dezvăluit de înţelepţi. Sensul 
celorlalte zile rămâne să fi e desluşit de 
fi ecare din noi.

Cum desluşim sensul fiecărei zile? 
Cunosc o singură cale: cel care o umple 
cu activitate folositoare i-a desluşit sensul. 
Aceasta este şi singura cale pentru a ajun-

ge la o adevărată satisfacţie.
**********

Aşa cum nu există zile de rând, nu exis-
tă nici oameni de rând. Aşa cum feţele şi 
vocile noastre sunt diferite aşa şi calităţile 
noastre, dar toţi am fost creaţi după chipul 
şi asemănarea Domnului. În fi ecare din noi 
se ascunde o scânteie divină, ca un jăratec 
acoperit de cenuşă. 

Să nu cădem în superfi cialitate! Să nu ni 
se oprească privirea pe cenuşă, ci să privim 
în adânc, să căutăm scânteia ascunsă în 
fi ecare din cei din jur, şi chiar în noi înşine!

**********
Vă doresc tuturor un an bun! Un an 

de sănătate, de activitate intensă şi de 
satisfacţie. Un an în care să ne bucurăm 
cu fi ecare zi şi cu fi ecare om pe care îl 
întâlnim. Un an în care să ne bucurăm că 
suntem o comunitate. 

Rabin RAFAEL S HAFFER

(Urmare din pagina 1)

E x a m e n u l  d e  c o n ş t i i n ţ ă ,  c e a  m a i  d i f i c i l ă  a c ţ i u n e
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În noaptea de 6 august 1944 a fost 
scufundat ”Mefkure”: 345 de morţi

În SUA, 
antisemitismul 

costă scump!
La hotelul Shangri La din Santa Mo-

nica a avut loc o acţiune de strângere 
de fonduri a unei organizaţii evreieşti. 
Proprietara hotelului, Tehemina Adaya, 
o pakistaneză de origine musulmană, i-a 
dat afară pe evrei. După câteva zile, un 
tribunal din Santa Monica a condamnat-o 
la o amendă de 1,6 milioane de dolari 
pentru acest gest. In faţa acestei  riposte 
a justiţiei, Adaya  s-a grăbit să declare că 
nu e antisemită şi s-a oferit să sprijine 
financiar două organizaţii filantropice 
evreieşti şi alte cauze israeliene.

Evreii din Rădăuţi – povestea continuă...
A fost odată ca niciodată... Aşa încep toate poveştile. A fost odată ca niciodată, 

pe dulcile plaiuri bucovinene, o comunitate evreiască numeroasă şi vibrantă, la 
Rădăuţi, care a dat evreimii române multe personalităţi, a contribuit la modernizarea 
zonei, a vieţuit laolaltă cu românii şi alte naţionalităţi într-un oraş cu peisaje mirifi ce. 
Dar totul s-a terminat o dată cu fl agelul războiului mondial, Holocaustul: deportare, 
durere, sfârşit... Şi totuşi... memoria, cinstirea memoriei, salvează o lume de demult!

Templul Mare din Rădăuţi, 
revalorizat

Reinaugurarea Templului Mare din 
Rădăuţi, la data de 25 iulie 2012, a fost 
deopotrivă un moment omagial consacrat 
victimelor Holocaustului şi memoriei lor, 
dar şi un eveniment ştiinţifi c, permiţând 
cercetătorilor din domeniul istoriei evre-
ieşti să-şi prezinte studiile legate de 
această zonă. Manifestarea a fost organi-
zată de Federaţia Comunităţilor Evreieşti 
din România (F.C.E.R.), Comunitatea 
Evreilor din Rădăuţi şi The American 
Jewish Joint Distribution Commitee. După 

o serie de lucrări de restaurare, Templul 
Mare a fost reinaugurat în cadrul unei 
festivităţi care a cuprins montarea me-
zuzei, dezvelirea plăcii comemorative şi 
ofi cierea unui serviciu religios de către 
rabinul Rafael Shaffer al Bucureştiului şi 
al F.C.E.R. şi Prim Cantorul Iosif Adler. 
Cu această ocazie au rostit alocuţiuni 
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
deputat în Parlamentul României, Israel 
Sabag, director Joint România, rabinul 
Şlomo Tobias al Iaşului şi Moldovei, Igo 
Koffl er, preşedintele Comunităţii Evreieşti 
din Rădăuţi, şi Aurel Olărean, primarul 
municipiului. La eveniment au participat 
preşedintele Consiliului Judeţean Sucea-
va, Cătălin Nechifor, viceprimarul Dumitru 
Ciubotariu, alături de alţi reprezentanţi 
ai autorităţilor locale. Lăcaşul de cult a 
fost arhiplin, fi ind prezenţi preşedinţi de 

comunităţi şi membri ai Comunităţilor 
Evreieşti din Suceava, Piatra Neamţ, 
Bacău, Iaşi, Botoşani, Roman, precum 
şi reprezentanţi ai Fundaţiei Caritatea. 
Cântece tradiţionale au fost intonate de 
corul „Macabeii” al Liceului de Artă “Vic-
tor Brauner” din Piatra Neamţ. A urmat 
inaugurarea punctului muzeistic „Evreii 
din Rădăuţi”, amenajat la templu, pre-
zentarea fi ind realizată de dr. Janina Ilie, 
de la F.C.E.R. 

Din comunitatea de circa 6000 de 
evrei rădăuţeni, astăzi mai trăiesc în zonă 
în jur de 30 de persoane. Preşedintele 
F.C.E.R. a explicat că reinaugurarea Tem-
plului Mare nu este doar un eveniment 

comemorativ pentru evreii de odinioară, 
ci şi, mai ales, un eveniment cultural al 
întregului oraş, sinagoga fi ind un mo-
nument arhitectonic deosebit. În acest 
sens, dr. Aurel Vainer a precizat: „Poporul 
evreu a suferit enorm de-a lungul istoriei, 
dar dovedeşte până la urmă că trăieşte, 
şi nu trăieşte degeaba. Noi, puţinii evrei 
de astăzi din România, circa 8000, avem 
o misiune, trebuie să păstrăm memoria 
celor 850.000 care au trăit în România 
înainte de cel de-al doilea Război Mondi-
al. Templul, nu întâmplător numit «Mare», 
fi nalizat în 1883, este unul din numeroa-
sele lăcaşuri de rugăciune evreieşti care 
existau la Rădăuţi. (...) Templul Mare din 
Rădăuţi este unul dintre cele mai fru-
moase din cele 807 pe care le mai avem 
astăzi în România, faţă de cele aproape 
o mie care au fost înainte de război. Cu 

În zorii zilei de 5 august 1944 trei vase 
pline până la ultimul loc posibil au plecat 
din Constanţa spre Palestina, via Turcia: 
“Morina”, ”Bubul” şi “Mefkure”. Expediţia 
se desfăşura sub egida Crucii Roşii româ-
ne. ”Mefkure” naviga sub pavilion turcesc 
şi cu indulgenţă putea fi  numit vapor: nu 
avea nici măcar lumini de poziţie şi acest 
amănunt avea să-i fi e fatal. Cei 350 de 
emigranţi erau nu numai evrei români 
dar şi polonezi şi unguri, toţi urmând să 
debarce în Turcia şi de acolo, pe uscat, 
să ajungă în Palestina. După miezul 
nopţii cele trei vase au ajuns în Bosfor, 
la 25 de mile nord-est de localitatea Ig-
neada. Acolo convoiul a fost interceptat 
de un vas militar; unele surse susţin că 
era un vas german, altele - că a fost un 
submarin sovietic SC-215. Cert este că 
nava militară a cerut vaselor din convoi 
să se identifi ce, ceea ce primele două au 
făcut, dar ”Mefkure”, cum spuneam, nu 
avea lumini şi nu s-a putut identifi ca. A 
fost scufundat - şi aici iar relatările diferă: 
unii istorici susţin că a fost atacat cu tunul, 
alţii - că a fost torpilat. Cert este că evreii 
care au sărit în apă au fost toţi mitraliaţi. 

Au scăpat numai 6 membri ai echipajului 
şi 5 emigranţi. Printre cei care s-au înecat 
erau şi 50 de copii orfani din Transnistria. 
Supravieţuitorii au fost salvaţi de vasul 
”Bubul”. Emigranţii de pe celelalte două 
vase au ajuns cu bine la destinaţie.

Comunitatea Evreilor Bucureşti 
(C.E.B.) a organizat o adunare comemo-
rativă pe 6 august, la care, pe lângă slujba 
religioasă (ţinută de ofi ciantul de cult Ie-
huda Livnot), preşedintele C.E.B., Erwin 
Şimşensohn a moderat un mic simpozion, 
la care au participat personalităţi ale co-
munităţii bucureştene. Prima a vorbit dr. 
Lya Benjamin, care a citit un capitol din 
cartea lui Albert Finkelstein, “Tragedia 
Mefkure”. Autorul, în prezent locuind la 
Paris, şi-a pierdut o soră pe “Mefkure“ 
şi s-a străduit să facă cercetări asupra 
evenimentelor care au avut loc atunci. A 
mai luat cuvântul conf. dr. Liviu Beris, a 
cărui idee principală a fost că ”nu a existat 
în istorie metodă de a omorî oameni care 
să nu fi  fost aplicată asupra evreilor”. Iar 
acum asistăm în toată Europa şi în lume 
la o recrudescenţă a antisemitismului. 
O idee, preluată cu cazuri concrete din 

România, de dr. Alexandru Florian, direc-
torul Institutului “Elie Wiesel”. El a spus că 
pe şoseaua  DN 1 legionarii au ridicat o 
troiţă în memoria “martirilor” lor iar alături 
sunt două catarge pe care fl utură steagul 
românesc şi cel legionar. In ciuda demer-
surilor făcute de Institut, Procuratura nu 
a luat nici o măsură. De asemenea, a 
observat Alexandru Florian, un tribunal a 
aprobat înfi inţarea partidului “Totul pentru 
ţară” - exact denumirea partidului legionar 
dinainte de 1940. Şi în acest caz protes-
tul Institutului “Elie Wiesel” a rămas fără 
efect. (A.B.)

din Sudul Bucovinei”, pregătită şi prezen-
tată de dr. Anca Ciuciu  de la C.S.I.E.R. 
(Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor 
din România). Îmbinarea dintre fotografi -
ile de artă şi cele de familie a dat viaţă şi 
culoare amintirilor legate de comunităţile 
evreieşti din Rădăuţi, Siret, Gura Humo-
rului, Suceava, Vatra Dornei, Câmpulung. 

A urmat un simpozion cu tema „Evreii 
din Rădăuţi”, moderat de dr. Aurel Vainer, 
alături de dr. ing. José Blum, Consilier 
F.C.E.R.. Au fost prezentate o serie de 
comunicări ştiinţifi ce care au evidenţiat 
detalii inedite şi impresionante despre 
viaţa evreiască a zonei, participanţii fi ind 
angrenaţi şi în dialoguri interactive. Prof. 
univ. dr. Liviu Rotman, directorul CSIER, 
le-a vorbit celor prezenţi despre „Con-
strucţia Sinagogii din Rădăuţi”, cu accent 
pe „semnifi caţiile istorice”, în contextul 
existenţei în Bucovina a unei plurivalenţe 
a curentelor din interiorul iudaismului şi al 
diversei şi infi nit de bogatei lumi evreieşti 
de odinioară. Dr. Aurel Vainer a adus în 
prim plan „Personalităţi culturale proe-
minente cu origini rădăuţene”, extinzând 
aprecierile şi la alte personalităţi bucovi-
nene, legate de comunitatea rădăuţeană 
ca spaţiu de infl uenţă spiritual-artistică. 
Între cei originari din acest spaţiu identitar 
se numără: tenorul Josef Schmidt, care a 
cântat cândva şi în sinagoga rădăuţeană, 
cântăreaţa de operă Mizzi Locker, năs-
cută chiar în acest oraş, pictorii Arnold 
Daghani şi Avigdor Arikha, deputatul 
israelian Yitzhak Artzi, istoricul Shlomo 
Winninger şi scriitorul Norman Manea. 

„Ady Herzog - un destin evreiesc din 
Rădăuţi” a fost evocat de dr. Lya Benja-
min, de la CSIER, alături de alţi „Fii ai Ră-
dăuţiului”, a căror poveste de viaţă a fost 
readusă în prim-plan de dr. Harry Kuller, 
de la CSIER. Dr. Janina Ilie s-a axat, de 
asemenea, pe „Destinul unei familii de 
evrei din Rădăuţi – începutul, cumpăna, 
viaţa în afara spaţiului românesc”. Mai 
multe expuneri au avut rolul de a contu-
ra evoluţia comunităţii locale şi tragicul 
ei destin din timpul anilor de prigoană. 
„Aspecte ale situaţiei evreilor din Rădăuţi 
în perioada 1940-1944” au fost analizate 
de Liviu Cărare, cercetător la Institutul de 
istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. 
„Repatrierea în anul 1946, în România a 
peste 20.000 de evrei, prin Vadul Siret” a 
fost tema comunicării susţinute de prof. 
dr. Marian Olaru, director al Institutului 
Bucovina al Academiei Române. Natalia 
Lazăr, de la CSIER a evidenţiat detalii 
arhivistice interesante despre „Populaţia 
evreiască din Rădăuţi în timpul Holocaus-
tului şi imediat după”. Prof. Daniel Hren-
ciuc, din Rădăuţi, şi-a expus cercetările 
realizate din pasiune pentru istoria zonei 
sub titlul generic „Evreii şi patrimoniul 
cultural al Rădăuţiului”.

În încheierea evenimentului, pre-
şedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a 
evidenţiat reuşita acestui tip de mani-
festare, care îmbină reinaugurarea unei 
sinagogi cu dinamica simpozionului şi a 
dialogului direct între specialiştii în istorie 
şi pasionaţii de cultură, între generaţii, 
între evrei şi prietenii evreilor, F.C.E.R. 
propunându-şi să organizeze şi în viitor 
astfel de programe. 

DIANA MEDAN

sprijinul Guvernului, al autorităţilor locale 
şi al unor sponsori, am pornit un program 
de refacere a acestor monumente istorice 
arhitectonice şi de mare valoare pentru 
cultura iudaică.”

Rabinul Rafael Shaffer, a cărui familie 
se înrudea cu importante familii evreieşti 
rădăuţene, s-a reîntors cu nostalgie după 
45 de ani în acest oraş. În discursul 
rostit la sinagogă, domnia sa a subliniat 
importanţa faptului că reinaugurarea a 
fost posibilă în urma colaborării între 
instituţiile evreieşti şi autorităţile locale, 
care „au simţit că această sinagogă este 
parte a patrimoniului Rădăuţiului, a  me-
moriei comune”, evenimentul fi ind în sine 
un simbol al bunei înţelegeri. Arătând că, 
astăzi, în lipsa Templului din Ierusalim, 
sinagoga este locul în care evreul intră 
„cu frică de Haşem (n.r.- Dumnezeu) 
şi cu onoare”, rabinul Şlomo Tobias a 
evidenţiat faptul că „orice miţvă (n.r. – po-
runcă, datorie) trebuie făcută frumos”, de 
la ridicarea unei suka (n.r.- cortul pentru 
sărbătoarea de Sukot) până la cinstirea 
unei sinagogi, o ilustrare practică fi ind, în 

cazul de faţă, cea rădăuţeană. Israel Sa-
bag, director Joint România, a arătat că 
„prin amplasarea, mărimea şi frumuseţea 
ei”, sinagoga din Rădăuţi „este o mărturie 
a demnităţii în care au trăit evreii din Ro-
mânia”, evidenţiind importanţa renovărilor 
care au avut loc în ultimii ani la mai multe 
sinagogi din ţară. Domnia sa a apreciat 
sprijinul autorităţilor naţionale şi locale, 
dar şi efortul depus de echipa coordonată 
de ing. Rudy Marcovici, directorul CAPI 
(Centrul pentru Administrarea Patrimo-
niului Imobiliar al F.C.E.R.), la rândul său 
prezent la manifestare. 

Evreii rădăuţeni – pagini 
de istorie, pagini de viaţă  
Programul a continuat la hotelul 

Gerald’s cu vernisajul expoziţiei „Evreii 
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100 de ani 
de la naştere

„O personalitate complexă, 
poate chiar contradictorie”

 Sesiunea a fost moderată de preşe-
dintele Federaţiei, dr. Aurel Vainer, de-
putat, care a precizat din start: „Nu vreau 
să facem o manifestare apologetică, ci să 
discutăm deschis şi sincer despre această 
personalitate extrem de complexă, pre-
destinată să aibă un rol cu totul remarcabil 
în viaţa evreiască din România”. Domnia 
sa a trecut în revistă „liniile principale 
ale vieţii şi activităţii unui înaintaş cu o 
îndelungată prezenţă pe scena evreiască 
din România şi nu numai”. Şef Rabinul 
Rosen – pe numele său ebraic, David 
Moşe – a văzut lumina zilei la Moineşti, 
într-o familie rabinică: tatăl – gaonul Abra-
ham Arie Leib Rosen, mama – Taube 
Rosen. Când David Moşe avea patru ani, 
familia se mută la Fălticeni, unde copilul 
începe studiile religioase, apoi cele laice 
la şcoala şi liceul din localitate. În 1931, 
se înscrie la Facultatea de Drept din 
Bucureşti, pe care e silit s-o întrerupă 
din cauza ascensiunii antisemitismului 
în România, şi pleacă la Viena, unde 
urmează Institutul de Studii Rabinice. Nu 
reuşeşte să-l termine, fi indcă intervine 
Anschluss-ul. Revine la Bucureşti, unde 
termină Facultatea de Drept, dându-şi 
apoi licenţa şi doctoratul la Universitatea 
din Bucureşti. În 1938 este învestit ca 
rabin, ocupând succesiv această funcţie 
la Fălticeni, Suceava, Bucureşti. „Este un 
om al Justiţiei şi un om al lui Dumnezeu”. 
Efectuează stagiul militar obligatoriu de 
doi ani la Fălticeni. În 1940 este deportat 
în lagărul de la Caracal pentru simpatii 
de stânga. Este eliberat după câteva luni, 
ajunge la Bucureşti, unde funcţionează 
ca profesor de Talmud Tora la Liceul 
„Cultura – Max Azriel”. Între 1945 – 1946 
este preşedinte al Secţiei Cultului Moza-
ic, membru al Sfatului Rabinic, Rabin la 
Sinagoga Mare şi la Sinagoga Malbim. 
La 16 iunie 1948 este ales Şef Rabin al 
Cultului Mozaic al Comunităţilor Evreieşti 
din România, în locul fostului Şef Rabin dr. 
Alexandru Şafran. Contracandidatul său 
a fost Rabinul David Şafran, promotor al 
sionismului, profesor de religie la Liceul 
„Mihail Sebastian”. „În mod cert – a sub-
liniat moderatorul – Rabinul Rosen a fost 
preferat, având idei de stânga. De altfel, 
la ceremonia de instalare au participat 
importanţi demnitari ai regimului recent 
instalat”. În 1949, Şef Rabinul Rosen s-a 
căsătorit cu doamna Amalia Ruckenstein, 
din Burdujeni. În 1957 devine deputat în 
Marea Adunare Naţională. În 1964 preia şi 
funcţia de preşedinte al F.C.E.R. În 1992 
este ales membru de onoare al Academiei 
Române. Orator remarcabil – vorbitorul a 
amintit predicile cutremurătoare, rostite 
în fi ecare an de Iom Kipur, înainte de 
Izkor -, Şef Rabinul Rosen este autor al 
unor valoroase eseuri biblice incluse în 

volume şi al unei cărţi de memorialistică: 
„Primejdii, încercări, miracole”. Timp de 30 
de ani, până la decesul său, survenit în 
1994, reuneşte poziţiile de lider spiritual şi 
comunitar. „Au fost perioade îndelungate, 
timp în care şi-a lăsat amprente puternice 
asupra vieţii religioase dar şi a celei co-
munitare, în general”. Vorbitorul şi-a argu-
mentat aserţiunea enumerând realizările 
mai sus menţionate, la care a adăugat 
„momentul de cotitură”, după Războiul 
din 1967, când Şef Rabinul îşi manifestă 
deschis atitudinea în favoarea Statului 
Israel şi sprijinul faţă de procesul de Alia. 
„Să nu uităm, a accentuat moderatorul 
dezbaterii: cu această mare şi complexă 
personalitate, poate – chiar contradictorie, 
evreii din România au intrat şi au traversat 
perioada comunismului dejist şi ceauşist, 
au reuşit să facă Alia - circa 400 000 au 
ieşit din comunism -, şi au intrat în anii de 
evoluţie democratică, pluralistă ai Româ-
niei de după decembrie 1989”. 

Dr. Aurel Vainer a subliniat nevoia unei 
judecăţi critice asupra unei personalităţi 
„cu lumini şi umbre”, care „n-a fost un 
rabin comod, n-a fost un preşedinte co-
mod” şi a lansat întrebări conferenţiarilor 
şi publicului: „a fost bine sau mai puţin 
bine?; a acţionat ca un lider detaşat sau 
nu de subiectivism în activităţile sale?”. 
Totodată, domnia sa a ţinut să încheie cu 
o apreciere pentru Moses Rosen făcută 
de Lord Jakobovitz, fost Şef Rabin al 
Marii Britanii: „nici unul dintre noi nu va 
apărea pe scena istoriei cu un bilanţ atât 
de strălucit”. 

Lideri spirituali, salvatori ai 
vieţii religioase postbelice

 Reprezentantul Patriarhiei Române, 
dr. Ion Armaş, a făcut o serie de remarci 
comparative între viaţa Bisericii Ortodoxe 
Române şi viaţa iudaismului în anii post-
belici. Vorbitorul a pornit de la momentul 
de cotitură în viaţa poporului român, a 
României, când, în 1948, au fost aleşi 
Preafericitul Justinian Marina, Patriarh al 
Bisericii Ortodoxe Române, şi – dr. Moses 
Rosen, Şef Rabin al Cultului Mozaic din 
România. „Eu cred că Dumnezeu trimite 
din când în când personalităţi providenţi-
ale care să reprezinte popoarele, etniile 
în care s-au născut. Şi aşa consider că 

au fost cei doi lideri spirituali. Asta pentru 
că Patriarhul Justinian Marina a marcat 
profund viaţa Bisericii Ortodoxe Române, 
iar Şef Rabinul dr. Moses Rosen – viaţa 
Cultului Mozaic din România”. Concre-
tizându-şi afi rmaţia, vorbitorul a schiţat 
fundalul social al epocii, în care „mersul 
istoriei era spre stânga şi viaţa religioasă 
trebuia să se poziţioneze în acea parte”. 
În 1948 apare Legea Cultelor, pentru 
reorganizarea generală a cultelor din 
Republica Socialistă România, fără ca 
ele să fi e consultate. „Un supravieţuitor 
al acelor vremuri spunea că, în acel timp, 
s-au întâlnit la Patriarhie cele mai impor-
tante personalităţi şi-au spus: «Au venit 
comuniştii la putere. Ce facem acum?». 
Unii voiau să lupte, dar exista riscul ca 
bisericile să fi e desfi inţate. Alţii erau de 
părere că trebuie să existe un compromis. 
În cele din urmă s-a decis calea compro-
misului, pentru a putea fi  dusă mai depar-
te, aşa cum s-a primit, tradiţia, învăţătura. 
Şef Rabinul dr. Moses Rosen a fost în 
relaţii apropiate cu Întâistătătorii Bisericii 
Ortodoxe Române, Justinian, Justin şi 
Teoctist. Au fost chiar relaţii personale, aş 
putea spune. Am citit despre o întâlnire pe 
care au organizat-o la Lausanne, un dia-
log teologic între iudaism şi creştinism”. 
Chiar în condiţiile în care, inevitabil, au 
fost urmăriţi de Securitate, aceşti lideri 
spirituali au ştiut să găsească în predicile 
lor anumite forme de libertate a gândirii, a 
sintetizat conferenţiarul. Subliniind bunele 
relaţii din trecut între Patriarhia Română 
şi Cultul Mozaic, vorbitorul a arătat că 
„aceste bune relaţii continuă”, sperând să 
se aprofundeze, opinie susţinută şi de dr. 
Aurel Vainer, care a mulţumit reprezen-
tantului Bisericii Ortodoxe Române şi a 
transmis salutări Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel, „cu care ne străduim să 
creăm relaţii de felul celor care au existat 
între capii Bisericii Ortodoxe Române 
şi marele nostru înaintaş, Şef Rabin dr. 
Moses Rosen”.

Rabinul Rosen 
avea vederi de stânga, 

dar nu era comunist
 E greu să găseşti „dreapta cumpănă” 

în judecarea unei personalităţi, înzestrată 
cu mult har, cu numeroase calităţi, dar 
şi cu numeroase defecte”, a opinat prof. 
univ. dr. Liviu Rotman, directorul Centru-
lui pentru Studierea Istoriei Evreilor din 
România. „Sunt multe opinii pro şi contra, 
situaţie justifi cată datorită complexităţii 
acestei personalităţi”. Punându-şi între-
barea „dacă această mare personalitate 
a răspuns misiunii pe care a avut-o într-o 
anumită perioadă”, istoricul a pornit de la 
considerentul că posibilitatea de acţiune 
a unei personalităţi, oricât de puternică, 
este limitată. „Personalitatea este mare 
atunci când ştie să găsească acest loc 
de acţiune şi când ştie să citească bine 
harta politică”. De fapt, ceea ce a schiţat 
vorbitorul a fost tocmai „harta politică” a 
vremii, în care şi-au spus cuvântul: 1. For-
marea spiritual-afectivă a Şef Rabinului 
Rosen, respectiv, apartenenţa la lumea 
ştetl-ului, a idişului ca mod de gândire, 
de sensibilitate. Chiar dacă era poliglot, 
în idiş se simţea acasă, simţea că poate 
comunica real. 2. Momentul alegerii ca 
Şef Rabin, când „partidul comunist avea 
aproape toate pârghiile puterii”, era înfi in-
ţat Comitetul Democrat Evreiesc (CDE), 
aveau loc „schimbări la vârf pentru toate 
cultele, inclusiv cel mozaic”, noii aleşi 
devenind „tovarăşi de drum”. 3. Poziţia 
contradictorie a partidului comunist în pro-
blema evreiască: pe de-o parte, dorinţa – 
nerealizată - de desfi inţare a tradiţiilor; pe 
de alta – libera manifestare în exercitarea 
cultului, contradicţie de care Şef Rabinul 
Rosen, afl at într-o „poziţie subalternă”, a 
ştiut să se folosească, redactând, până în 
1956, memorii adresate Departamentului 
Cultelor, Guvernului ş.a.m.d. în care arăta 
că, prin inactivitate religioasă, se încalcă 
statutul comunităţilor evreieşti. 4. Des-

fi inţarea CDE-ului, din ordinul partidului 
comunist, care a înţeles „refuzul uliţei 
evreieşti de a participa la noua viaţă”, 
coincizând cu preluarea de facto de către 
Şef Rabin a funcţiei de preşedinte al Fe-
deraţiei şi cu folosirea sa pentru „imagine” 
de conducătorii comunişti. Este trimis în 
misiuni importante, se impune încetul 
cu încetul pe plan internaţional, reuşind 
„performanţele unui echilibrist”. Şef Ra-
binul Rosen avea vederi de stânga, dar 
era departe de a fi  comunist. Ceea ce l-a 
apropiat de şefi i de culte era necesitatea 
comună de a face compromisuri pentru 
salvarea, cât se putea, a vieţii religioase. 
Cercetătorul a evidenţiat „tradiţia coope-
ratistă” găsită de Şef Rabinul Rosen în 
Biblie, „societatea civilă” creată în cadrul 
Federaţiei prin înfi inţarea instituţiilor cul-
turale, în care vin şi intelectuali români. 
„Echilibristul” de până în decembrie 1989 
nu mai citeşte cu aceeaşi acuitate „harta 
politică” de după 1990. Istoricul a opinat 
că Şef Rabinul Rosen nu a înţeles până 
la capăt „mecanismele democraţiei”, dar 
nici nu a greşit în totalitate, dat fi ind valul 
de antisemitism izbucnit atunci nu doar în 
„România Mare”, dar şi în presa echilibra-
tă. „Suntem evrei, n-avem sfi nţi, dar ştim 
să ne cinstim liderii”, a conchis vorbitorul. 
Mulţumindu-i, moderatorul a propus ca 
viitoare temă de dezbatere: „Şef Rabinul 
Rosen în perioada 1990 – 1994”. 

A făcut compromisuri 
pentru salvarea iudaismului 

în România
Cercetător dr. Lya Benjamin a scos în 

evidenţă faptul că Rabinul Rosen a fost 
creatorul şcolii de istoriografi e modernă a 
evreimii române. El a făcut compromisuri 
pentru salvarea iudaismului din România, 
ostilă evreimii. Fostul ambasador Govrin, 
a arătat vorbitoarea, a amintit în cartea sa 
că Rabinul Rosen nu avea în biroul său 
portretul lui Ceauşescu dar în ”Revista 
Cultului Mozaic” apăreau adesea pagini 
care-l elogiau pe Ceauşescu. În 1988, la 
cea de a 70-a aniversare a acestuia, la 
Tel Aviv a apărut, editat de Asociaţia de 
Prietenie România –Israel, un album elo-
gios la adresa lui Ceauşescu, prefaţat de 
Abba Eban, şi acesta a fost prezentat în 
paginile ”Revistei Cultului Mozaic”. Moses 
Rosen a făcut eforturi în străinătate pentru 
a prezenta o imagine pozitivă a României.

La întrebarea dacă Rabinul Rosen 
merită titlul de ”rabin roşu” sau colaboraţi-
onist, dr. Lya Benjamin a apreciat că a fost 
un om de stânga, care a participat la con-
gresele Partiului Muncii din Israel şi care 
făcea legătura dintre Tanah şi dreptatea 
socială. Potrivit lui Nahum Goldman, pre-
şedintele Congresului Mondial Evreiesc, 
rabinul a fost omul potrivit la locul potrivit. 
Era un simpatizant al idealului socialist şi 
pentru el nu exista o incompatibilitate între 
acest ideal şi dragostea pentru Sion, pen-
tru lupta în favoarea spiritualităţii iudaice. 
A luptat pentru supravieţuirea spiritului iu-
daic. S-a străduit timp de opt ani pentru a 
realiza ”Revista Cultului Mozaic”, o revistă 

SESIUNE COMEMORATIVĂ ŞEF RABIN 
Dezbaterea prilejuită de sesiunea comemorativă dedicată centenarului naşterii 

Şef Rabinului dr. Moses Rosen z.l., organizată de F.C.E.R. chiar în preziua naşterii 
sale, găzduită de Centrul Comunitar Evreiesc din Capitală, a reunit lideri ai Federaţiei, 
ai C.E.B., ai B.B.R., reprezentanţi ai Guvernului României, ai Patriarhiei Române, ai 
unor organizaţii de minorităţi naţionale, evrei bucureşteni şi prieteni ai obştii noastre. 
Simpozionul a fost deschis de consilierul preşedintelui F.C.E.R., dr. ing. José Blum, 
care a trasat principalele repere biografi ce ale unuia dintre marii lideri ai evreilor 
români din secolul XX, din perioada postbelică. 

 Obştea evreiască de astăzi îi datorează recunoştinţă celui care a refăcut, după 
Holocaust, viaţa comunităţilor evreieşti distruse, a menţinut-o şi a dezvoltat-o. A 
apărat identitatea şi demnitatea populaţiei evreieşti din România, a consolidat viaţa 
religioasă, a stimulat educaţia iudaică, a creat, mai ales, prin readucerea Joint-ului 
în ţară în 1967, un sistem de asistenţă socială şi religioasă – model pentru ţările 
fostului bloc socialist, dar chiar şi pentru unele state din Occident. A fondat instituţii 
culturale evreieşti, a pus în funcţiune casele de odihnă ale F.C.E.R., a luptat îm-
potriva demolărilor de sinagogi – de multe ori, cu succes, împotriva manifestărilor 
antisemite înainte şi după 1990. Şef Rabinul Rosen a construit punţi între comuni-
tatea noastră şi marile organizaţii evreieşti internaţionale, s-a bucurat de aprecierea 
unor importante personalităţi politice israeliene – multe ne-au vizitat obştea -, lideri 
ai Congresului Evreiesc American, lideri spirituali şi comunitari ai marilor comunităţi 
evreieşti din Europa. A promovat ecumenismul în plan naţional şi internaţional – 
punct de referinţă, întrevederea cu Papa Ioan Paul al II-lea. Prestigiul pe care şi l-a 
creat s-a răsfrânt asupra obştii, cu viaţă evreiască reală – unicat în Europa de Est. 
Imagini ilustrative pentru cei 46 de ani în care a păstorit-o au fost urmărite într-un 
documentar realizat de cameramanul Sandu Câlţia. Evenimentul a fost transmis pe 
net de consilierul preşedintelui F.C.E.R., Silviu Vexler.
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Guttman, pentru care anterior, din cauza 
climatului de ostilitate faţă de evrei, nu 
a putut interveni. În 1961 începe o altă 
etapă, pleacă în SUA pentru a face propa-
gandă României. Prestigiul lui creşte, iar 
în 1964 ajunge preşedintele Federaţiei. 
Începe o nouă perioadă, în care el are 
posibilitatea să realizeze o serie de lucruri 
în favoarea evreilor, printre care aducerea 
din nou în România a Joint-ului. Reuşeşte 
să organizeze în Popa Soare un centru 
pentru întâlnirea tinerilor şi intelectualilor. 
În această perioadă, în care predomina 
un ateism agresiv, se realizează, şi cu 
cotribuţia lui, o colaborare interconfesio-
nală. Hary Kuller a amintit şi relaţiile Şef 
Rabinului Rosen cu Israelul, contribuţia sa 
la Aliaua evreilor, mai ales după ce, prin 
intervenţile lui, România a obţinut clauza 
naţiunii celei mai favorizate. Rabinul Ro-
sen, a mai spus el, a intervenit în favoarea 
dezvoltării iudaismului în URSS, vizitând 
această ţară de cinci ori. Încă din anii ’60, 
el s-a pronunţat în favoarea sionismului, 
a practicat aşa-numitul social-iudaism, o 
împăcare a valorilor iudaismului cu as-
pecte sociale, iar în cărţile lui se regăsesc 
exemple de înţelepciune iudaică.În înche-
ierea cuvântului său, vorbitorul i-a amintit 
pe marii rabini de pe pământul românesc 
- Malbim, Gaster, Schechter, Niemirower, 
Şafran şi Moses Rosen - şi prestigiul in-
ternaţional de care s-au bucurat.

Combatant în lupta împotriva 
xenofobiei şi extremismului 

 Dr. Anca Ciuciu, de la CSIER, a men-
ţionat rolul fostului Şef Rabin de a include 
în viaţa politică a României ideea de 

restituire istorică a memoriei genocidului 
antievreiesc, comemorarea victimelor, 
astfel că în 1976, ziarul „Scânteia” relata 
despre comemorarea pogromului de 
la Iaşi, din 28-30 iunie 1941. La acea 
comemorare au participat şi Ion Iliescu, 
pe atunci prim-secretar al regiunii Iaşi, 
ministrul Corneliu Mănescu, generalul 
Mihail Burcă, ş.a. Iniţiativa aparţinea lui 
Moses Rosen. În 1965, ”Revista Cultului 
Mozaic” apărea în 10.000 de exemplare, 
care se difuzau şi în străinătate. Succesul 
acestei publicaţii a stârnit suspiciunea 
Securităţii, care a urmărit atât activitatea 
Şef Rabinului cât şi conţinutul revistei. 
Moses Rosen a fost un combatant în lupta 
cu xenofobia, extremismul naţionalist. 

Publicistul Ţicu Goldstein a avut un 
discurs care a pus în lumină aspecte 
defavorabile evocării dr. Moses Rosen, 
pornind de la contrapunerea celor două 
personalităţi din viaţa evreilor din a doua 
parte a secolului XX – dr. Alexandru Şa-
fran şi dr. Moses Rosen. S-a menţionat 
faptul că dr. Moses Rosen îi tria pe cei 
care ar fi  putut pleca din România. Vorbi-
torul a citat dintr-o scrisoare puţin cunos-
cută a lui Victor Rusu, fost redactor-şef al 
”Revistei Cultului Mozaic”, opinii negative 
la adresa Şef Rabinului Rosen, respectiv 
că ar fi  fost nedemn de a fi  Şef Rabin.

Pentru a lămuri toate aceste aspecte 
şi multe altele, care nu au mai putut fi  
discutate, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, a propus o nouă rundă de dezba-
teri într-un viitor apropiat.

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS

BORIS MEHR
Foto: ALEXANDRU CÂLŢIA

de o înaltă ţinută de cultură iudaică şi din 
această cauză a ajuns în vizorul Secu-
rităţii. Rabinul Rosen a organizat come-
morarea Holocaustului care, în 1981, s-a 
desfăşurat sub semnul tradiţiilor sioniste 
ale evreimii române. S-au comemorat, de 
asemenea, pogromurile de la Bucureşti şi 
Iaşi. Comemorarea de la Iaşi din 1986 s-a 
desfăşurat la sfârşitul lui octombrie sub 
semnul luptei împotriva negaţionismului 
şi antisemitismului. Anterior, într-un articol 
publicat în revista ”Săptămâna”, Mihai 
Pelin a minimalizat ceea ce s-a întâmplat 
la Pogromul din Iaşi. Rabinul Rosen a 
avut un discurs violent, în care a subliniat 
că pogromul a fost organizat de regimul 
antonescian şi că de fapt nu a fost pogrom 
ci genocid, deoarece la Iaşi s-au implicat 
poliţia, armata şi jandarmeria, care ar fi  
trebuit să apere interesele cetăţenilor.

Prin eforturi aproape supraomeneşti, 
a mai spus vorbitoarea, Rabinul Rosen 
a reuşit să salveze titulatura Federaţiei, 
din care partidul vroia să scoată cuvântul 
evreu. Rabinul a califi cat această încerca-
re drept un Auschwitz spiritual, afi rmând 
că mai degrabă se lasă omorât dar nu 
va ceda. Contribuţii remarcabile pentru 
salvarea spiritului iudaic în România au 
fost cursurile de Talmud-Tora, de limbă 
ebraică, precum şi conferinţele dumini-
cale pentru diseminarea culturii iudaice. Îi 
datorăm lui Rosen supravieţuirea noastră 
cultural-spirituală, şi-a încheiat cuvântul 
vorbitoarea. La întrebarea moderatorului, 
dacă în personalitatea Rabinului nu au 
existat şi umbre, Lya Benjamin a arătat 
că a fost o persoană autoritară dar că îi 
este greu să judece o persoană având 
în vedere că a realizat renaşterea istoriei 
evreilor din România, salvarea iudaismu-
lui. Faptul că a făcut toate acestea, când 
nu se putea vorbi despre aceste valori, 
face să poată fi  considerat o personalitate 
extraordinară, a apreciat cercetătoarea.

O personalitate puternică, 
fascinantă

Victor Opaschi, secretar de stat la 
Ministerul Culturii, care de-alungul vieţii 
a avut posibilitatea să fi e de mai multe 
ori alături de Şef Rabinul Moses Rosen, 
a arătat că l-a cunoscut de aproape, 
încă din copilăria lui din Dorohoi, în casa 
unde locuia şi unde Rabinul venea în 
vizită la o familie pe care o cunoştea, 
apoi la Iaşi, la o masă de Seder, în casa 
familiei Răşcanu, la doctoratul lui despre 
confl ictele israeliano-arabe, mai târziu, 
când a lucrat la Departamentul Cultelor 
şi a răspuns de aşa-numitele culte mici, 
iar după 1990, când a devenit consilierul 
preşedintelui Ion Iliescu şi s-a ocupat de 
relaţiile cu cultele din România. Victor 
Opaschi l-a considerat întotdeauna pe 
Şef Rabinul Rosen drept o personalitate 
fascinantă. În contextul evocărilor sale, 
secretarul de stat a ţinut să prezinte şi 
relaţiile pe care preşedintele Ion Iliescu 
le-a avut, în cele două mandate, cu Şef 
Rabinul Rosen, pe care l-a apreciat în 
mod deosebit. El a arătat că, în condiţiile 
reizbucnirii după 1989 a unor manifes-
tări antisemite în România, preşedintele 
Iliescu a făcut eforturi deosebite pentru 
atenuarea temerilor evreilor rămaşi în 
România, dar şi ale Occidentului, pentru 
asigurarea unui climat normal de convie-
ţuire şi, desigur, de colaborare. În ambele 
sale mandate, preşedintele Iliescu a făcut 

gesturi importante faţă de evrei, care de 
multe ori au fost primite cu ostilitate de 
diferitele cercuri ale opiniei publice. Un 
exemplu în acest sens a fost vizita pe 
care preşedintele a făcut-o în 1993 la 
Templul Coral de la Bucureşti. Atunci, Şef 
Rabinul Moses Rosen l-a întâmpinat cu 
următoarele cuvinte: în cele şase secole 
de convieţuire româno-evreiască atestată 
documentar, este pentru prima oară când 
un şef de stat român trece pragul unei 
sinagogi. “Pierdusem speranţa că voi 
apuca ziua în care să mi se ofere ocazia 
să rostesc singura rugăciune pe care nu 
o spusesem în cei aproape 50 de ani de 
când eram rabin, dintre care 45 de ani 
Şef Rabin al României, şi anume aceea 
cu care este întâmpinat şeful statului la 
intrarea în sinagogă”. Secretarul de stat 
a explicat situaţia din România în cursul 
primului şi al celui de-al doilea mandat 

ale preşedintelui Iliescu, subliniind că, în 
al doilea mandat, au fost create condiţiile 
în care să se poată lua măsuri de reconci-
liere istorică faţă de evrei, respectiv asu-
marea responsabilităţii statului român faţă 
de evreii persecutaţi sau ucişi în timpul 
regimului Antonescu. Astfel, la iniţiativa 
preşedintelui, s-a creat Comisia Interna-
ţională de Studiere a Holocaustului din 
România şi au fost asumate concluziile 
Raportului Comisiei. Vorbitorul a menţi-
onat numeroasele întâlniri ale preşedin-
telui Iliescu cu Şef Rabinul României şi 
a amintit şi faptul că, cu ocazia împlinirii 
vârstei de 80 de ani de către Moses Ro-
sen, preşedintele Iliescu a oferit la Palatul 
Cotroceni o recepţie în onoarea acestuia. 
La decesul Şef Rabinului, preşedintele a 
fost prezent la Templul Coral pentru a-i 
aduce un ultim omagiu iar Victor Opaschi, 
ca reprezentant personal al preşedintelui, 
a participat, la 10 mai 1994, la ceremonia 
înmormântării lui Moses Rosen la Ieru-
salim. Mulţumind pentru aceste cuvinte 
frumoase şi subliniind importanţa celor 
spuse de secretarul de stat, preşedintele 
Vainer i-a cerut acestuia sprijinul pentru 
refacerea unor lăcaşe de cult.

Rabinul Rosen a practicat 
social-iudaismul

Etnosociolog dr. Hary Kuller a vorbit 
despre personalitatea contradictorie a 
Rabinului Rosen, considerând că de 
multe ori aprecierile cu privire la el au 
fost exagerate, înainte şi după 1990. El a 
amintit despre revolta intelectualilor, după 
1990, care au considerat că Rosen se 
îmbăta cu elogiile care i se aduceau, ceea 
ce deranja spiritul critic al intelectualilor, 
dar Şef Rabinul a reuşit să stingă revolta. 
Om de talie internaţională, Moses Rosen 
şi-a pregătit scaunul. A activat în Partidul 
Social-Democrat, s-a afl at în conducerea 
CDE, a scris articole în favoarea noului 
regim, deci a fost bine văzut. Când Al. 

Şafran pleacă din ţară, preia 
conducerea Cultului Mozaic. În 
activitatea lui pot fi  observate 
mai multe etape. Între 1948-
53 este implicat în CDE, apoi, 
după desfi inţarea acestuia de 
conducerea partidului, între 
1953-1955 revine în condu-
cerea comunităţii şi, încetul 
cu încetul, capătă un prestigiu 
mai mare, începe să aibă relaţii 
cu guvernul şi cu alte impor-
tante personalităţi. În 1954 se 
întâlneşte cu Petre Borilă şi-i 
cere eliberarea fi ului rabinului 

DR. MOSES ROSEN Z.L.

Tiberiu Roth, preşedintele C.E. Braşov, 
despre relaţiile cu ŞEF RABINUL ROSEN

Într-un interviu acordat unei publicaţii israeliene,Tiberiu Roth a relatat că până în 
1986, deşi ştia cine este Şef Rabinul Moses Rosen şi era conştient de personalita-
tea lui, cei doi trăiau ”în două lumi paralele, eu admirându-l pe marele şi puternicul 
conducător al evreilor despre care toată lumea, inclusiv şi, mai ales, conducătorii re-
gimului comunist, vorbeau în termeni reverenţioşi şi recunoscători, când se refereau 
la diplomaţia lui inegalabilă prin care a reuşit să fi e simultan salvatorul evreilor, cărora 
le-a obţinut şansa libertăţii în Israel, şi protector al României, căreia i-a obţinut clauza 
naţiunii celei mai favorizate.” L-a cunoscut până la urmă pe Şef Rabin în 1986, când 
a fost ales preşedintele Comunităţii din Braşov şi a fost prezentat Eminenţei Sale. 

După părerea lui Tiberiu Roth, Moses Rosen a fost “un om dârz. Nu sunt sigur că 
i s-ar potrivi defi niţia de personalitate controversată, în schimb personalitate, da. Mai 
mult chiar, o personalitate autoritară, uneori excesiv dominatoare şi cu foarte puţină 
consideraţie faţă de ceea ce se numeşte curent democraţie. Era un om deştept, 
cultivat, vorbitor de mai multe limbi. Impunea audienţei, îi plăcea să vorbească în 
public, deşi nu era ceea ce se numeşte un orator,se pierdea în amănunte, devia 
de la subiect, dar totdeauna spunea în mod interesant lucruri interesante, mai cu 
seamă cu iz politic şi cu sensuri multiple. Nu-i plăcea să fi e contrazis. Eu am comis 
imprudenţa de a-l fi  contrazis de mai multe ori, ceea ce evident nu l-a făcut să mă 
placă,dar am avut o coabitare civilizată... Îmi amintesc că la celebra şedinţă de după 
revoluţia din 1989, în care şi-a oferit demisia, din cauza vehementelor atacuri din 
presă (fi ind acuzat de colaborare cu regimul lui Ceauşescu), i-am spus că la comu-
nitatea din Braşov, în semn de recunoaştere a contribuţiei lui pozitive, am agăţat 
tablourile cu fotografi a lui. Chiar în acea atmosferă tensionată, i-a plăcut ideea”...

Printre realizările Şef Rabinului Rosen, Tiberiu Roth a amintit eforturile pentru 
organizarea Alialei evreilor deşi, a menţionat el, “ar fi  incorect să îi atribuim exclusiv 
lui reuşita Alialei din România în acei ani”, apoi alegerea colaboratorilor, efortul de 
a readuce Joint-ul în România. În concluzie, preşedintele Comunităţii braşovene a 
arătat că “în această epocă s-a petrecut salvarea supravieţuitorilor din naufragiul 
produs de Shoah”, şi că “Moses Rosen (z.l.) a condus vasul avariat printre stânci 
şi gheţari cu bărbăţie şi dedicaţie, până în ultima clipă a vieţii sale”.
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Fabrica de pălării “Fernandez y Ro-
che” de la periferia Sevilliei a fost fondată 
în 1827. Era o vreme când orice bărbat 
respectabil nu ieşea pe stradă fără pă-
lărie. Aşa că fabrica a prosperat  până 
când moda asta a dispărut. Dar, în ciuda 
fl uctuaţiilor modei, fabrica a supravieţuit şi 
chiar face afaceri prospere.Ea s-a orientat 
de câteva decenii spre o piaţă constantă, 
ba chiar afl ată în creştere: cea a pălăriilor 
pentru evreii ortodocşi. 

Spaniolii vând câteva mii de pălării 
anual pentru  evreii sectei Satmar din 
Brooklyn şi din Ierusalim. Satmar este 
una din cele mai puternice secte hasi-
dice, cu circa 150.000 de aderenţi, care 
a emigrat după al II-lea Război Mondial 
din România şi Ungaria şi şi-a stabilit 
cartierul general în zona Williamsburg din 
Brooklyn, având comunităţi puternice la 
Ierusalim şi Londra. Membrii ei cumpără 
12.500 de pălării anual. 

Vara, când aerul e uscat, fetrul e pus 
pe calapoade din lemn şi îmbibat cu o 

răşină cu aur adusă din India, pentru a fi  
rigidizat în forma capului. Dar forma defi -
nitivă se capătă după o trecere a pălăriei 
prin aburi.

 În cadrul satmarilor sunt diferite gru-
puri care se diferenţiază şi după pălăriile 
lor. Ele sunt fabricate din blană de iepure 
domestic ori sălbatic dar şi din blană de 
castor. Diferă totodată şi lăţimea borului. 
O pălărie cu borul lat şi rigid, pentru 
rabini, costă la New York 175 de dolari.
Iar un satmar capătă prima pălărie când 
împlineşte 13 ani.

ŞTIINŢA
ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA
ŞI VIAŢA

P ă l ă r i i  p e n t r u  h a s i d i m i

Pagină realizată de ANDREI BANC
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Chirurgii repară 
ţesuturile inimii

O ştire a făcut ocolul presei din toată 
lumea: chirugii israelieni au izbutit să 
repare ţesuturile unei inimii afectate de 
infarct, folosind celule ale pielii pe care 
le-au transformat în celule stem. Dar... 
nu vă grăbiţi: performanţa a fost realiza-
tă pe celule de şoarece şi se estimează 
că până va fi  folosită la om va mai trece 
un deceniu. E o tehnică difi cilă: se iau 
celule de piele de la un pacient, li se 
schimbă genele din nucleu, şi ele devin 
astfel celule tinere, celule stem, ce pot 
fi  reprogramate ca celule ale inimii. Se 
evită în felul acesta efectul de respinge-
re imună al transplantelor. Până acum 
tehnica aceasta nu era valabilă decât 
pentru cardiaci tineri dar israelienii au 
izbutit să transforme şi celule de piele 
prelevate de la vârstnici.

Păsări migratoare
Fenomentul migraţiei păsărilor as-

cunde în el informaţii despre evoluţia 
climei în urmă cu zeci de mii de ani sau 
chiar mai mult. În lume sunt cca.10.000 
de specii de păsări. 5.000.000 de 
exemplare trec anual prin Israel, ateri-
zând acolo pentru odihnă pe rutele de 
migrare între Europa şi Africa.

Universităţile din Israel 
pe primele locuri în lume

Revista “Scientist” a publicat al 10-
lea clasament anual  al celor mai bune 
universităţi din lume. Clasamentul ţine  
cont nu numai de numărul de studenţi,  
ci şi de condiţiile de studiu şi de cerce-
tare din aceste instituţii de învăţământ. 
În acest clasament, Universitatea din 
Haifa  ocupă locul 9 în lume şi locul 2 
între universităţile cele mai bune din 
afara Statelor Unite. Clasamentul e 
făcut pe baza aprecierilor a peste 1.000 
de cercetători din toată lumea. Univer-
sitatea are 23.000 de studenţi din 65 
de ţări şi asigură 40% din cercetarea 
civilă în Israel.

Nouă laureaţi 
ai Premiului Milner

Anul acesta a fost lansat un nou 
premiu:  Premiul Yuri Milner pentru 
cercetări fundamentale în fi zică. El a 
fost dotat cu fonduri care permit acor-
darea a câte 3.000.000 de dolari fi ecărui 
laureat şi… în 2012 au fost 9 laureaţi 
din India, Europa şi  America! De anul 
viitor va mai fi  şi un premiu de 100.000 
de dolari pentru încurajarea tinerilor 
fi zicieni. Anul acesta Milner a selectat 
personal laureaţii dar, din 2013, ei vor 
fi  aleşi de către un comitet alcătuit din 
câştigătorii anteriori.

Yuri Milner este un magnat evreu 
rus, care a  abandonat facultatea în 
1989 şi a făcut avere investind în fi rme 
de pe Internet, ca Facebook şi Grupon.

Premiul Sami Rohr
A murit Sami Rohr, un miliardar 

evreu american, în vârstă de 86 de ani, 
căruia acum şase ani copiii i-au făcut 
o surpriză de ziua lui, creând “Premiul 
Sami Rohr pentru literatură evreiască”. 
Este un premiu anual de 100.000 de 
dolari, acordaţi numai unui scriitor tânăr 
şi necunoscut. Emigrant  european, de 
unde a fugit în faţa nazismului, Sami 
Rohr a făcut avere în domeniul imobiliar. 
Era un avid cititor al Torei şi Talmudului 
şi dorea ca literatura evreiască să se 
dezvolte şi de acum înainte. Sami Rohr 
a sprijinit fi nanciar răspândirea rabinilor 
Lubavici în lume.

C a l e  f e r a t ă  E i l a t - H a i f a

Noul preşedinte al Yahoo: Marissa Mayer

Un contract 
de 500 milioane 

de dolari
Ca de obicei, Israelul vinde tehnologie 

avansată, chiar şi atunci când este vorba 
de mulsul vacilor. Compania Afi Milk a fost 
creată acum 33 de ani în chibuţul Afi kim 
şi a devenit cunoscută în toată lumea 
datorită inventării dispozitivului electronic 
de măsurare a laptelui muls, dispozitiv fo-
losit azi în zeci de ţări. Numele companiei 
a revenit în presă datorită unui contract 
de 500 de milioane de dolari încheiat cu 
o fi rmă chineză, căreia Afi Milk îi va livra 
echipamentul complet de muls pentru 15 
ferme, cu 50.000 de vaci.

O grenadă unică în lume

Detectarea din 
timp a simptomelor 
maladiei Alzheimer

O lungă şi cuprinzătoare anchetă  şti-
inţifi că desfăşurată în Statele Unite a dus 
la stabilirea modului în care se instalează 
această boală degenerativă în creier. În 
primul rând, s-a dovedit falsă aserţiunea 
conform căreia o activitate intelectuală 
intensă, chiar şi după pensionare, ne 
fereşte de Alzheimer. Şi asta fi indcă boa-
la se instalează cu 25 de ani înainte ca 
simptomele ei exterioare să se manifeste. 
Oare Ronald Regan nu a avut o activitate 
intelectuală intensă? Sau o actriţă atât de 
solicitată ca Annie Girardot? Şi ambii au 
avut Alzheimer…

După cum arată rezultatele anchetei, 
publicate în luna iulie în una din cele 
mai prestigioase reviste de medicină, 
“The New England Journal of Medicine”, 
descendenţii unor familii în care boala 
s-a manifestat deja au cu 50% mai multe 
şanse să facă Alzheimer. Primele simp-
tome apar ca o scădere în lichidul spinal 
a unui ingredient-cheie al plăcilor ce se 
formează pe creier în maladia Alzheimer. 
Şi asta cu 25 de ani înainte ca boala să 
se manifeste vizibil. La 60 de ani e inutil 
să dezlegăm cuvinte încrucişate! Boala e 
deja instalată de multă vreme! Dacă e să 
fi e… Oricum, plăcile de pe creier încep 
să apară la scanări ale acestuia cu 15 ani 
înainte de manifestările vizibile ale bolii, 
care apar de obicei după 65 de ani.Dar 
au fost identifi cate cazuri şi la vârsta de 
30 sau 40 de ani.

Timp de decenii, Egiptul a deţinut che-
ia cu care putea “închide“ porturile israe-
liene de la Ashdod şi Haifa, prin blocarea 
accesului vaselor care se îndreptau spre 
Israel prin Canalul de Suez. O situaţie 
care va dispărea de pe harta geopolitică 
a Orientului Mijlociu: la Beijing miniştrii 
isreaelian şi chinez ai transporturilor, 
Yisrael Katz şi, respectiv, Li Shanglin, au 
semnat un memorandum pentru constru-
irea unei linii de cale ferată de 180 km 
între porturile Eilat şi cele din Ashdod şi  
Haifa. Costul acestui proiect este estimat 
la circa 4 miliarde de dolari şi va fi  fi nanţat 

în mare parte de chinezi, în timp ce isra-
elienii vor superviza construcţia. Israelul 
îşi propune să angajeze fi rme şi lucrători 
chinezi,cunoscuţi pentru rapiditatea cu 
care lucrează. Linia va trece prin valea 
Arava şi zona Nahal Zin.

Oamenii  vor călători în două ore între 
Eilat şi Ashdod, în loc de 5 ore, cât se face 
acum pe şosea. La fel, şi containerele vor 
ajunge mai repede pe uscat între Eilat şi 
cele două porturi israeliene decat durează 
acum trecerea lor prin Suez şi călătoria 
mărfurilor pe mare.

Marissa Mayer a fost una din primele 
salariate la Google. Are legitimaţia de 
serviciu numărul 9 şi era vicepreşedintă 
şi purtător de cuvânt  al uriaşei companii 
informatice. Ea s-a angajat în 1999 ca 
simplu operator de computer şi a urcat 
până în vârful ierarhiei corporaţiei. Intr-o 
dimineaţă din august, le-a dat un telefon 
celor de la Google şi i-a anunţat pe neaş-
teptate că, de a doua zi, e CEO al Yahoo. 
În ultimii cinci ani, acţiunile Yahoo au pier-
dut 41 la sută din valoare şi noua CEO a 
fost adusă ca să reînvigoreze operatorul 
care domina o vreme Internetul. 

Marissa Mayer a absolvit la Stanford, 
specializându-se în inteligenţă artifi ci-
ală. A fost unul din primii 20 de ingineri 
angajaţi la Google şi prima femeie din 
rândul acestora. Din aprilie, anul acesta, 
e şi în biroul de conducere al “WallMart”, 
gigantul commercial american. Încă nu a 

împlinit 40 de ani şi în octombrie va avea 
primul copil.

O  i m a g i n e 
n e m a i v ă z u t ă 

d e  o a m e n i
Această 

f o t o g r a f i e 
este o ima-
gine pe care 
oamenii nu 
au mai vă-
zut-o până 
acum şi nici 
nu au cum 
să o vadă în 
mod normal. 
Ea reprezintă Polul Nord al Lunii şi este 
alcătuită din 983 de imagini luate de-a lun-
gul a 30 de zile de Lunar Reconnaisance 
Orbiter Camera.

T r a n z i s t o r i  m o l e c u l a r i 
l a  5  m i l i a r d i m i  d e  m e t r u
În lumea electronicii am ajuns să pătrundem în domeniul nanometric, adică al 

miliardimii de metru. Ca să poată fi  construite “tabletele” (anul trecut s-au vândut 
100 de milioane), miniaturizarea trebuie dusă până la limitele posibilului dar la fel de 
important este că bateriile trebuie sa dureze cât mai mult. Desigur, cu cât consumul 
tranzistorilor e mai redus, şi viaţa bateriilor e mai lungă. De curând, doi cercetători 
israelieni, de la Universitatea din Tel Aviv au construit un infi m de mic tranzistor, alcătuit 
din 60 de molecule de carbon, având cinci nanometri în diametru. El poate stoca atât 
o sarcină electrică cât şi informaţie în acelaşi timp. Se elimină astfel capacitorul, piesa 
care stochează energie într-un câmp electric. Când pe  un microchip instalezi 100 de 
milioane de tranzistori, faptul că nu mai ai nevoie de 100 de  milioane de capacitori 
înseamnă enorm în progresul  miniaturizării. Acum trebuie  pregătită tehnologia care 
să permită operarea la scară industrială cu asemenea infi me dispozitive moleculare, 
afl ate în zona invizibilului dar inventatorii susţin că o au deja pregătită. Oricum, închi-
puiţi-vă cum e să fabrici în serie miliarde de dispozitive invizibile!

În război se pot întâmpla cele mai 
neverosimile accidente.În martie 2010, 
batalionul 12 din celebra  brigadă de 
comando “Golani” a nimerit sub focul tero-
riştilor din Gaza.Un glonţ a lovit o grenadă 
pe care o purta generalul maior  Eliazar 
Perez şi explozia ei i-a ucis pe general şi 
pe sergentul Ilan Sviatkovski.Un accident 
destul de rar, dar ca să nu se mai întâmple 

niciodată, ingineri de la Industria Militară  
Israeliană au conceput o grenadă care 
nu mai explodează dacă e lovită de un 
glonte. E o grenadă unică în lume şi o 
serie de armate se interesează deja de 
posibilitatea obţinerii ei. Primele sute de 
grenade au intrat în dotarea Zahalului, dar 
se estimează că abia peste 10-15 ani le 
vor avea toţi soldaţii.
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În stilul deplinei 
autocunoaşteri

Dimensiunea lui Zigu Ornea, de mare muncitor, 
l-a însoţit de la primii paşi. Ca editor, a concurat 
cu succes alte variate faţete ale personalităţii 
sale, depozitare de mari interiorităţi. Deasupra 
unor detalii, căutări asidue, insistenţe, alternanţe 
de ritm, tonalităţi, de a se destăinui, a contat grija 
acordată propriilor aspiraţii.

L-am cunoscut, în calitatea sus-menţionată, pe 
când fusese numit şef de redacţie la Editura „Mi-
nerva”, în anul 1992. La începutul acelui an i-am 
depus, după o preliminară convorbire telefonică, 
oferta de a trata, într-un excurs micromonografi c, 
subiectul Tudor Vianu.

Nu eram un simplu executant în materie. Pu-
blicasem, în 1970, un amplu volum de corespon-
denţă emisă de ilustrul erudit, prefaţasem câţiva 
ani mai târziu „Arta prozatorilor români”, apărută 
la „Albatros”...

Când am adus lucrarea mea la editură, relativ 
curând după acceptarea proiectului, m-a surprins 
modul în care Z. Ornea m-a întrebat de ce pro-
porţiile textului sunt atât de reduse. Nu erau decât 
230 de pagini dactilografi ate ceea ce însemna 
un volum de relativ mici dimensiuni. A deschis la 
foaia de titlu şi a reţinut menţiunea mea: „Aprecieri. 
Delimitări. Convergenţe.”

S-a declarat de acord cu acea proiecţie. A 
considerat-o lămuritoare. Referentul extern al 
cărţii, aveam s-o afl u peste oarecare vreme, a 
fost domnul Edgar Papu. A recomandat extrem 
de favorabil cercetarea, privită ca o interpretare 
cu acces direct la opera lui Tudor Vianu, dar şi ca 
smulgere din clişeele unui tip de lectură didactică, 
fără tonalitate personală explicită.

Volumul avea să iasă pe piaţă în martie 1993. 
S-a bucurat, imediat, de mare succes. Tirajul s-a 
epuizat până-n primăvară, a fost întâmpinat elo-
gios de critici. Două colegii redacţionale au pus 
la cale „mese rotunde” ca moştenirea spirituală a 
umanistului şi esteticianului să revină în deplina-i 
actualitate.

În 1995 lucrarea mea a primit Premiul „Ion 
Petrovici” al Academiei Române rotunjind, dacă 
pot spune aşa, bunele întâmpinări precedente. În 
complexul general al lumii valorilor elogiul primit 
conta aparte. El deschidea perspective pentru că-
mi transpunea unele idei într-un registru mai larg. 
Dădeam contur, în apropierea centenarului Tudor 
Vianu, motivelor mele de omagiere a marelui 
profesor, personalitate tragică (pe cât ar fi  putut 
să fi e de luminoasă) în anii pe care i-a traversat.

Când Laurenţiu Ulici a creat Premiul „F. Ader-
ca”, pe care mi l-a acordat în premieră, Zigu s-a 
văzut confi rmat în intenţia sa de a propulsa – la 
Editura Hasefer, unde devenise director – un 
ciclu de reapariţii din scrierile literatului evreu, 
deopotrivă conştiinţă chinuită de împrejurări, însă 
neîntrerupt o prezenţă profesând sufl et românesc. 
Aşa se face că ani la rând am scris, la invitaţia lui 
Ornea, introduceri la cele mai importante romane 
ale lui F. Aderca, iar după ce a venit Ştefan Iureş 
la conducerea Hasefer-ului am scos acolo două 
culegeri din studiile mele consacrate celor mai 
importanţi autori evrei din literatura română.

În tot acest răstimp, Zigu Ornea îşi concepea 
propria operă critică. Avea la activ 16 construcţii, 
una mai interesantă ca alta, despre junimism, 
sămănătorism, poporanism. S-a ocupat de aceste 
curente în credinţa că face studii aplicate unor 
deveniri de mentalitate. Se simţea părtaş cu 
moştenirea lăsată de Titu Maiorescu, C. Stere, 
Constantin Dobrogeanu-Gherea. Lucrarea sa 
despre „Anii treizeci.Extrema dreaptă româneas-
că”, apărută în 1993, a cunoscut un mare ecou de 
public, drept urmare s-a reeditat încă de două ori, 
în tiraje de reţinut. Prin toate aceste semnale, Zigu 
Ornea dovedea că e un spirit curajos, deosebit 
de informat. Deşi cădea pe un teren minat, nu a 
pregetat să-şi expună consideraţiile despre un 
fenomen grav, căruia i-a furnizat toate explicitările 
indispensabile.

Nu cred că a fost, în cazul lui, o întâmplare, 
fi e ea şi de natură singulară. Mai degrabă a fost 
o izbândă. Zigu Ornea a trăit cu speciala dăruire 
prin care a vrut mereu să comunice. Natură in-
transigentă cu sine, de la studiul zilnic în sala de 
bibliotecă până la activitatea de editor, de creator 
de puncte de vedere, şi, mai ales, de epure în spa-
ţiul tendinţelor doctrinare ce au infestat România, 
el şi-a confi rmat strălucit dubla sa apartenenţă, 
românească şi iudaică, ambele desfăşurate într-
un proces al disciplinării subiectivităţii, împlinirilor 
de conştiinţă, depistării antisemitismului visceral.

HENRI ZALIS

Siluete

Z i u a  E u r o p e a n ă  a  C u l t u r i i  I u d a i c e
Din 2001, în 27 de state ale Uniunii Europene se sărbătoreşte 
în prima duminică din septembrie Ziua Europeană a Culturii 
Iudaice, care anul acesta a fost pusă sub semnul Umorului. 
La Bucureşti, nu toate manifestările,organizate de C.E.B., 
au avut un caracter umoristic dar toate au fost sub semnul 

culturii. A fost o zi a “porţilor deschise” la Sinagoga Mare şi 
la Muzeul de Istorie a Evreilor,unde vizite ghidate au avut 
loc la fi ecare 30 de minute. Iar seara, la TES şi la Teatrul de 
Comedie au avut loc spectacole. Manifestările s-au bucurat 
de o amplă mediatizare.

L a  T E S  :  ” C a r r é  d e  a ş i  … c u  v a l e t ”
O sală plină, arhiplină, până şi cu balconul ocupat de un public divers, diferit 

de cel obişnuit la spectacolele acestui teatru.Poate fi indcă era duminică seara 
şi intrarea liberă? Poate fi indcă era o comedie muzicală? - gen de succes din 
totdeauna la TES? Oricum, a fost un prilej de a atrage un public nou la teatrul 
evreiesc, o alegere judicioasă a spectacolului, de altfel cunoscut din repertoriul 
permanent. Jucat şi cântat în limba română, cupletele fi ind scrise de Octavian 
Sava, cu vervă şi un play-back reuşit, musical-ul a stârnit ropote de aplauze 
la fi nal. Au fost pe scenă 13 actori, printre care vedetele de la TES: Natalie 
Ester, Geni Brenda, Mihai Ciucă, Nicolae Călugăriţa, Veaceslav Grosu, Monia 
Pricopi, Nicolae Botezatu. Regia îi aparţine regretatului Harry Eliad, al cărui 
portret de câţiva metri pătraţi domină holul de intrare. “Încă sunt prezent!”, pare 
a zice maestrul. (A.B.)

La Teatrul de Comedie, sala nouă, s-a păşit cu dreptul
Teatrul contemporan – cel israelian 

nu face excepţie – a terminat cu iluzia 
lirică. A reconfi rmat-o piesa Hanei Azulay 
Hasfari, „Slihot”, tradusă în română cu 
titlul „Iom Kipur”, jucată la Teatrul de Co-
medie - Sala Nouă, spectacol prilejuit de 
Ziua Europeană a Culturii Iudaice, ediţia 
2012. Evenimentul a fost organizat de 
C.E.B. De altfel, preşedintele comunităţii 
bucureştene, Erwin Şimşensohn, a fost 
cel care a rostit un cuvânt introductiv, 
amintind că piesa a constituit examenul 
de licenţă pentru interpretele ei, absol-
vente ale Universităţii Naţionale de Artă 
Teatrală şi Cinematografi că (U.N.A.T.C.) 
din Bucureşti, clasa profesorului Alexan-
dru Jitea. Reputatul profesor a fost şi cel 
care a pus-o în scenă. 

Acţiunea începe în ajunul şi se ter-
mină odată cu încheierea zilei de Iom 
Kipur. Mama a patru fi ice, locuind cu 
mezina, Amira, a dispărut de acasă, 
motiv pentru care aceasta îşi „convoacă” 
surorile la o reuniune, pe tema „ce e de 
făcut?”. Le convoacă, pentru că fi ecare 
dintre surori „are viaţa ei”; adică nu-şi 
telefonează, nu se întâlnesc, nu există 
între ele tradiţionalele legături de familie. 
Prima soseşte Evelin, practicantă reli-
gioasă, diabetică, însărcinată. A doua 
– Fany. „Femeie de afaceri”, „liberă”, în 
răspăr cu respectabilitatea normelor de 
moralitate, afi şându-şi agresiv libertina-
jul şi bogăţia; un fel de dorinţă de a-şi lua 
revanşa faţă de o copilărie şi adolescen-
ţă chinuite. Ultima apare Malca: nevastă 
„la cratiţă”, veşnic geloasă, un summum 
de locuri comune. Amira, fostă studentă 
la Facultatea de Teatru şi Film, Secţia 
Scenaristică, din Tel Aviv, perseverând 
în dorinţa de reuşi să se realizeze ca 
scenaristă, încearcă să se descopere 
pe sine. Este şi motivul pentru care 
a ales să se întoarcă „la rădăcini”, în 
casa părintească din Netilot. Greşelile 
şi remuşcările, suferinţele născute din 

eşuarea existenţială a fi ecărei eroine 
sunt puse sub refl ectorul acuzelor făcute 
una alteia. Acuze din iubire rău înţelea-
să, din nevoie torturantă de adevăr, din 
nevoie de iertare. O pojghiţă de răutate 
veselă, de satisfacţie a vorbei de duh 
când a fost atinsă ţinta şi umilit „punctul 
ochit” înveleşte derutele, durerile vechi 
şi noi. „Poantele” sunt foarte gustate, 
pentru că reprezintă modul tinerilor de a 
ricoşa când le este rănită sensibilitatea, 
le este înşelată încrederea, dragostea, 
prietenia. 

Ce e universal şi ce e iudaic? Dacă 
înţelegerea vieţii în spirit modern  – un 
„acum” perpetuu care trebuie stors până 
la ultima picătură pentru a ţi-l „trăi” – e 
universală, sfâşierea lăuntrică făcută cu 
voce tare, slihot – rugăciunile de ierta-
re, care încep înainte cu o săptămână 
de Roş Haşana, Ziua Judecăţii, şi se 
termină în ultima zi înainte de Iom Ki-
pur, reprezintă temelia iudaică a piesei. 
Există un calendar evreiesc după care 
se mişcă personajele, indiferent dacă 
sunt sau nu religioase. Femeile binecu-
vântează lumânările, rostind rugăciunea 
de intrare în cea mai sfântă zi a anului, 
Iom Kipur, Ziua Căinţei, ivită din dorinţa 
de iertare a vinovăţiilor, de purifi care 
sufl etească pentru intrarea în Noul An. 
Canonul poate să nu fi e luat în seamă, 
dar esenţa există: atunci când eroinele 
lasă textul rugăciunii la o parte şi-şi 
cer iertare cu cuvintele lor, totul capătă 
gravitate, profunzime. E regăsire de 
sine, regăsire a unui sentiment crezut 
pierdut: iubirea între surori; în sens 
mai larg – iubirea faţă de semeni. Nu 
putem ajunge la iertarea divină, dacă 
nu ajungem să ne iertăm între noi. Per-
sonajele re-învaţă dragostea de familie. 
E o reacţie în lanţ, fi indcă mama celor 
patru surori n-a dispărut. Din mesajul, 
înregistrat de Amira, cu vocea mamei, 
singurul text care nu e tradus în română, 

poate – pentru un plus de atmosferă, 
dat în vileag la sfârşitul piesei, mama 
mărturiseşte c-a simţit nevoia ca, de Iom 
Kipur, să fi e împreună cu sora sa, care 
trăieşte în Maroc. E „scenariul”, gândit 
de amândouă, mamă şi fi ică, pentru a 
face posibilă re-apropierea sufl etească 
între copiii aceleiaşi familii, pe care viaţa 
i-a despărţit; lucru valabil pentru fi ecare 
generaţie.

Jocul celor patru tinere şi talentate 
actriţe, Aneea Opriş, Raluca Aprodu, 
Mihaela Velicu, Denisa Dogaru, se re-
marcă prin naturaleţe, trecere dezinvoltă 
de la ironie, ciocnire fără menajamente 
a unor concepţii diferite de viaţă, la 
milă, afecţiune. Fany e la fel de sinceră 
în sarcasm, autopersiflare, tandreţe; 
Amira – în voinţă de a fi  sigură de sine, 
decepţie, dezorientare; Evelin – în ne-
clintire a preceptelor religioase şi nevoie 
de ajutor; Malca – în suferinţa de a se şti 
părăsită, sentiment al inutilităţii mascat 
de agitaţie culinară, recăpătare a încre-
derii în sine. Performanţe care ne dau 
încredere că teatrul românesc nu şi-a 
pierdut capacitatea de a da, în fi ecare 
generaţie, actori de valoare.

Deşi la Teatrul de Comedie s-a jucat 
o piesă în care numai celofanul îmbră-
când buchetul de fl ori era comic, deşi 
– ca-n viaţă – asta a contat, asta s-a 
aplaudat la scenă deschisă, trebuie spus 
că s-a păşit cu dreptul. Spectacolul de la 
Sala Nouă a fost meritoriu prin calitatea 
textului, a regiei, a interpretării. Şi încă 
ceva demn de menţionat: sala arhiplină 
cu tineri; chipuri necunoscute, proaspe-
te, chiar dacă – majoritatea, „suporteri”, 
colegi ai tinerilor actori. Dar important 
– că au participat la Ziua Europeană a 
Culturii Iudaice, că le-a stârnit interes, 
că piesa le va rămâne-n memorie şi-i 
va ajuta să ne-nţeleagă mai bine, fără 
prejudecăţi negative sau pozitive. 

IULIA DELEANU

• POPESCU CORNELIA s-a născut la 1 
octombrie 1951 – Ajutor gospodăresc 

• MICU MONA s-a născut la 1 octombrie 1963 
– Salariat C.E.B.

• NICOLAE DANIEL s-a născut la 1 octombrie 
1970 – Cămin „Dr. Moses Rosen”

• AVRAM MIRCEA CRISTIAN s-a născut la 1 
octombrie 1986 – Editura Hasefer

• MOSCOVICI CAMIL s-a născut la 2 
octombire 1933 – Administrativ

• STERESCU MARCEL s-a născut la 3 
octombrie 1930 – Sector financiar contabil

• NEMTOIU ALEXANDRA AURA s-a născut la 
3 octombrie 1987 – JCC

• FARKAS IOSIF s-a născut la 4 octombrie 
1929 – preşedinte C. E. Dej

• CIOTLOS EMIL s-a născut la 4 octombrie 
1950 – Centre de Instruire şi Recreere

• PILIUTA DUMITRU s-a născut la 4 octombrie 
1953 – Complex alimentar „M. Băluş”

• BLUMER SORIN s-a născut la 4 octombrie 
1955 – preşedinte C.E. Galaţi

• GAVRILĂ EUGENIA s-a născut la 4 
octombrie 1955 – Sector management 

mijloace de transport

• ENE ION s-a născut la 7 octombrie 1939 – 
Oficiul administrativ, pază

• ROBESCU MARIAN s-a născut la 7 
octombrie 1966 – Camin „Dr. Moses Rosen”

• LAUDAT ECATERINA s-a născut la 8 
octombrie 1970 – Ajutor gospodăresc

• BERCOVICI CORNELIU s-a născut la 9 
octombrie 1957 – C.A.P.I.

• ANGHEL ELENA s-a născut la 10 octombrie 
1942 – Centrul de Ajutor

• OBRETIN VASILICA s-a născut la 10 
octombrie 1950 – Oficiul administrativ, pază

• SABAREANU CONSTANTIN s-a născut la 
12 octombrie 1955 – Oficiul administrativ, 

pază

• ISTRATE CORINA s-a născut la 13 octombrie 
1967 – Cămin „Dr. Moses Rosen”

• SOARE FILOFTEIA s-a născut la 14 
octombrie 1953 – Ajutor gospodăresc

• CRISTACHE ILEANA s-a născut la 14 
octombrie 1961 – Ajutor gospodăresc

• MATEI CLAUDIA ALICE s-a născut la 15 
octombrie 1970 – Cabinet preşedinte

• TUDOR CORNELIA s-a născut la 15 
octombrie 1970 – Cămin „Dr. Moses Rosen”

• DAN DOBRE s-a născut la 17 octombrie 
1941 – Oficiul administrativ, pază

• ARDELEANU PETRE s-a născut la 17 
octombrie 1946 – Oficiul administrativ, pază

• TUDOSE GHEORGHE EMILIA STELA s-a 
născut la 17 octombrie 1979 – Cămin „Dr. 

Moses Rosen”

• NACHBAR NICU s-a născut la 18 octombrie 
1926 – C.A.P.I.

• PRUNA NICOLAE s-a născut la 18 octombrie 
1954 – Oficiul administrativ, pază

• POPESCU ION RELU s-a născut la 19 
octombrie 1957 – Asistenţă

• VLADU ANGELICA s-a născut la 19 
octombrie 1971 – Cămin „Dr. Moses Rosen”

• VOICAN MARIAN s-a născut la 20 octombrie 
1959 – Cămin „Dr. Moses Rosen”

• PROCH HERMI s-a născut la 21 octombrie 
1970 – Salariat C.E.B.

• SERBANOIU ION s-a născut la 22 octombrie 
1939 – Cimitirul Filantropia

• BURCEA RADITA s-a născut la 22 octombrie 
1973 – Cămin „Dr. Moses Rosen”

• BURIHOVICI ISAC HERS s-a născut la 23 
octombrie 1981 – Asistenţă

• HOLBAN ECATERINA MARGARETA s-a 
născut la 24 octombrie 1948 – C.S.I.E.R.

• NEAGU VICTOR ILIE s-a născut la 24 
octombrie 1951 – Cămin „Dr. Moses Rosen”

• PARVU MARIN s-a născut la 25 octombrie 
1937 – Cimitirul Sefard

• LAPTOIU ELENA s-a născut la 25 octombrie 
1973 - Asistenţă

• ANDREESCU MARIOARA s-a născut la 26 
octombrie 1955 – Cămin „Dr. Moses Rosen”

• HARABAGIU MIA s-a născut la 26 octombrie 
1978 – Centre de Instruire şi Recreere

• LINTA SIMONA DANIELA s-a născut la 26 
octombrie 1978 – Centre de Instruire şi 

Recreere

• PRESCURA CĂTĂLIN ADRIAN s-a născut 
la 26 octombrie 1984 – Cămin „Dr. Moses 

Rosen”

• ARUSOAIEI EUGENIA MARIA s-a născut la 
28 octombrie 1981 – Asistenţă

• MIUŢE COSMIN DUMITRU s-a născut la 28 
octombrie 1985 – Revista „Realitatea 

Evreiască”

• SASAIAC MIHAI s-a născut la 30 octombrie 
1955 – Salariat C.E.B.

• PITPIIAC CATI s-a născut la 30 octombrie 
1969 – Ajutor gospodăresc

PERI BLĂNARU

L a  m u l ţ i  a n i !  s ă r b ă t o r i ţ i l o r  d i n  l u n a  o c t o m b r i e
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 Timişorenii nu au fost în concediu 
pe perioada verii ci, chiar în această pe-
rioadă, au avut loc multe şi interesante 
programe! Artiştii plastici Adriana Oancea 
şi Ioan Petcov au realizat o expoziţie de 
pictură intitulată „Gesher – Un pod spi-
ritual Israel–Timişoara”. Cu acest prilej, 
au expus în sala festivă „Dr. Ernest Ne-
umann” o serie de lucrări care aduc îm-
preună, prin intermediul formei şi culorii, 
cele două ţări atât de importante pentru 
noi. Realizarea expoziţiei a fost un gest 
de voluntariat, toate lucrările rămânând 
pentru comunitatea timişoreană. Expozi-
ţia a fost vernisată de directorul Muzeului 
de Artă, prof.dr. Marcel Tolcea şi de prof. 
Horia Gligor. Preşedinta Comunităţii Evre-
ilor din Timişoara, dr. Luciana Friedmann, 
a descris evenimentul ca o primă mani-
festare de amploare din domeniul artelor 
vizuale. Se preconizează şi alte expoziţii 
din diferite domenii artistice. 

 Juristul Paul Sterescu a susţinut la 
JCC Timişoara o interesantă conferinţă 
despre „Iudaismul reformat”. Domnia-sa 
i-a condus pe participanţi printre concep-
tele care defi nesc acest curent şi a pre-

zentat rădăcinile sale. Cu această ocazie 
s-a referit şi la curentul neolog, precursor 
al reformei, curent care şi azi este prezent 
în diferite regiuni din Ungaria şi România. 
După această conferinţă, domnul Paul 
Sterescu a fost delegatul comunităţii timi-
şorene la Celebrarea Sinagogii Neologe 
de la Cluj, un eveniment de amploare.

 Tabăra de zi pentru copii de la JCC 
Timişoara, organizată în perioada 12-30 
august, a adus împreună 14 copii cu vâr-
sta cuprinsă între 3 şi 15 ani. Ei au avut 
parte, alături de instructoarele Olimpia 
Cirimpei şi Viviana Costin, de câteva zile 
de vară minunate. Ei nu doar s-au jucat ci 
au realizat şi câteva proiecte interesante. 
Copiii au învăţat melodii pe care le-au 
cântat în seara de Şabat şi au realizat 
singuri, în cantina caşer, halot pentru 
aceeaşi seară-regină a săptămânii. Cei 
mici au participat la rugăciunea de dimi-
neaţă şi au învăţat despre obiectele de 
cult evreieşti. De asemenea, au avut pro-
grame referitoare la modă, pasiuni, jocuri, 
dansuri, etc. Mesele comune din cantină 
dar şi ieşirea la pizza au fost momente 
de adevărată distracţie pentru copii, care 
ne-au mărturisit că aşteaptă cu nerăbdare 
o nouă ediţie a Kaytanat Kayitz!

 Cu ocazia Anului Nou, Comunitatea 
Evreilor Timişoara şi JCC Timişoara au 
avut privilegiul să îl aibă în mijlocul lor pe 
Ambasadorul Statului Israel, Excelenţa 
Sa Dan Ben Eliezer, împreună cu soţia sa, 
Hedva Ben Eliezer. Primul eveniment a 

fost Erev Roş Haşana, celebrat în Sinago-
ga din Iosefi n, la care au participat peste 
200 de persoane de toate vârstele. Corul 
comunităţii, condus de Alexandru Fischer, 
i-a primit pe participanţi cu melodii tradi-
ţionale. Preşedinta Comunităţii Evreilor 
din Timişoara, dr. Luciana Friedmann, 
a vorbit despre sensul acestei sărbători 
şi i-a salutat pe importanţii oaspeţi, care 
au răspuns cu atât de multă bunăvoinţă 
invitaţiei acestei comunităţi. Invitaţii, 
reprezentanţi ai administraţiei locale, ai 
centrelor  culturale – francez şi german, 
ai unor culte religioase s-au alăturat, de 
asemenea, sărbătorii evreilor. Primarul 

oraşului Timişoara, prof.dr. Nicolae Robu, 
a luat cuvântul la acest eveniment, adu-
când un important mesaj de speranţă re-
feritor la renovarea Sinagogii din Cetate. 
Ofi ciantul de cult Andrei Ghidali, Cantorul 
Efraim Neumann, împreună cu soţia sa, 
Shoshana, au rostit rugăciunile care în-
soţesc intrarea noastră în noul an 5773. 

 Marţi, 18 septembrie, în sediul 
JCC – şi de această dată în prezenţa 
Ambasadorului Statului Israel – a urmat 
petrecerea „Alb-albastră”. Muzică şi bu-
cate israeliene au însoţit acest eveniment 
iar atmosfera care a domnit a fost foarte 
plăcută. 

După o scurtă vacanţă, în care a trans-
mis de la diversele tabere organizate de 
JCC, Radio Shalom România a revenit cu 
grilă de program completă şi cu noutăţi.  
Femeia – eterna poveste, Pe Coadă de 
Mătură,  Dileme de Viaţă,  Dispută pe 
Portativ, Dialoguri Marcante, România 
în Direct, Shavua Tov, Cafeneaua Evre-
iască, Studioul Rabinului,  Eshet Chail, 

Legea în direct - sunt doar câteva dintre 
emisiunile de succes pe care ascultătorii 
le aşteaptă cu nerăbdare în fi ecare săptă-
mână. Radio Shalom România a devenit 
un centru media realizat exclusiv voluntar, 
din pasiunea celor care se implică. Reali-
zatorii pregătesc, în perioada sărbătorilor, 
numeroase surprize pentru ascultători.

JCC BUCURESTI,

Ta b e r e l e  d e  v a r ă  J C C , 
a m i n t i r i  d e  s u f l e t  !

Activitatea JCC Bucureşti, în co-
laborare cu celelalte JCC-uri din ţară, 
s-a concentrat în perioada verii asupra 
taberelor de la Cristian, Eforie Nord şi, 
în mod excepţional în acest an, Arsenal 
Park - Orăştie. Peste 600 de persoane au 
luat parte la programele dedicate copiilor 
de diferite vârste, familiilor, pensionari-
lor, vârstei medii şi celor tineri. Taberele 
pentru familii şi pentru copii, desfăşurate 
succesiv, s-au bucurat de aprecierea 
părinţilor care au putut astfel să ofere o 
vacanţă foarte plăcută celor mici, în con-
diţii de siguranţă şi cu programe incluse. 
Copiii au avut astfel posibilita-
tea să îşi dezvolte imaginaţia şi 
să cunoască mai mult despre 
iudaism, despre valorile care 
sunt defi nitorii pentru noi. Pă-
rinţii s-au putut relaxa în timp 
ce madrihimii s-au ocupat de 
copiii lor, ştiind că aceştia sunt 
în condiţii excelente şi au o 
vacanţă activă, în care joaca şi 
acumularea informaţiei despre 
identitatea lor s-a împletit într-
un mod fericit. 

Pensionarii se întorc mereu 
cu plăcere la taberele organi-
zate de Sanda Wolf. Acestea 

sunt gândite în ideea unui echi-
libru între program şi odihnă, 
având numeroase elemente de 
antrenare a atenţiei, memoriei şi 
oferirea a numeroase informaţii 
despre Israel şi lumea modernă.

La Arsenal Park, un centru 
de agrement, transformat dintr-
o unitate militară, tinerii au avut 
parte de cinci zile de distracţie 
şi antrenament fi zic. Adrian Gu-
eron, care a organizat şi tabăra 
pentru generaţia medie, care 
a avut un succes deosebit, s-a 
ocupat – impreună cu o echipă 
de tineri voluntari – şi de reu-
şita acestui eveniment. Pentru 
participanţii între 18 şi 35 de ani 

au fost realizate programe sportive dar şi 
competiţii de cunoştinţe Iudaice, excursii 
şi jocuri de societate. Tinerii au participat 
la Kabalat Şabat în Deva, fi ind o întâlnire 
rară şi specială atât pentru participanţii 
la tabără cât şi pentru membrii acestei 
comunităţi. Organizatorii au improvizat un 
antrenament presărat cu momente de dis-
tracţie, dovedind faptul că sportul poate 
fi  inclus într-un program de recreere. Cei 
care au luat parte la program s-au întors 
foarte pasionaţi de activitatea desfăşurată 
în această tabără, fără precedent.

E m i s i u n i  p e  t o a t e  g u s t u r i l e 
l a  R a d i o  S h a l o m

JCC 
TIMISOARA,

V a c a n ţ ă  p l i n ă  d e  p r o g r a m e

D r a g o s t e ,  p e n t r u  t o ţ i  !
Sărbătoarea evreiască a iubirii, Tu BeAv, a fost marcată la JCC Bucureşti cu o 

serată dedicată îndrăgostiţilor. Rivalizând cu Valentine Day sau cu Dragobetele au-
tohton, această celebrare a celor care împărtăşesc o dragoste sinceră, s-a bucurat 
de un interes deosebit din partea participanţior la programele JCC. Pentru ei a fost 
creat un program plin de surprize – concursuri, cocktailuri ale dragostei, fântână de 
ciocolată, karaoke special, etc.

L a g a l o t ,  D e s c o p e r ă …
... este titlul celui mai nou program al 

JCC Bucureşti, care a început să experi-
menteze, pentru copiii cu vârsta cuprinsă 
între 5 şi 15 ani, un nou mod de a privi 
lucrurile, invitându-i să cunoască în mod 
direct moştenirea culturală. Cei mici au 
fost invitaţi să  parcurgă lungul drum al 
istoriei de unii singuri, să descopere ce au 
de descoperit şi să se întoarcă acasă gata 
să-şi aprofundeze cunoştinţele, dornici 
să transmită mai departe ce au învăţat. 
Organizatorii şi-au propus un „experiment 
educaţional de proporţii legendare”: Ei au 
dorit să depăşească stilul de viaţă ataşat 
computerului şi să se dedice vieţii reale şi 
experienţei culturale autentice. Programul 
început sâmbătă seara este unul intensiv 
şi se încheie înainte de prânz, duminică. 

Participanţii mănâncă şi dorm, puţin ce e 
drept, la JCC. În rest, au parte de o expe-
rienţă foarte intensă care îi conduce prin 
civilizaţia evreiască, de-a lungul timpului. 

Pagină realizată de LUCIANA FRIEDMANN
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ADUNAREA GENERALA A F.C.E.R.
13 septembrie 2012

H O T Ă R Â R I
1. Adunarea Generală a F.C.E.R. 

aprobă în unanimitate Regulamentul 
pentru desemnarea candidatului F.C.E.R. 
pentru Alegerile Parlamentare în Camera 
Deputaţilor şi Atribuţii ale Deputatului, 
cu îmbunătăţirile aduse şi aprobate de 
Consiliul de Conducere al F.C.E.R. din 12 
septembrie 2012.

Recomandă: 
• Transmiterea documentului membri-

lor Consiliului de Conducere şi preşedin-
ţilor comunităţilor evreieşti din România  
care vor informa, în termen de două săp-
tămâni, măsurile adoptate pentru aplicarea 
prezentei hotărâri. 

• Realizarea de către Comisia pentru 
organizarea alegerilor a unui Program-Ca-
lendar cu stabilirea etapelor pentru înscri-
erea în termenul stabilit pentru Alegerile 
Parlamentare

2. Adunarea Generală a F.C.E.R. a 
dezbătut şi a aprobat, în unanimitate, 
Raportul privind activitatea Consiliului de 
Conducere al F.C.E.R. din perioada mai 
2011- august 2012.

Recomandă:
• Adoptarea măsurilor corespunzătoare 

rezolvării problemelor ridicate
• Acceptarea ca bază de desfăşura-

re a activităţii a unui plan de strategie a 
F.C.E.R.. In acest sens, în cursul anului 
2013, se va organiza o dezbatere largă 
cu preşedinţii de comunităţi. 

Pentru pregătirea dezbaterii temei de 
strategie se constituie următorul colectiv:

Aurel Vainer, Paul Schwartz, Albert 
Kupferberg,Tiberiu Roth, Ionel Schlesinger, 
Luciana Friedmann, Erwin Şimşensohn, 
Attila Gulyas.

• Se va constitui un grup de lucru 
pentru analizarea şi efi cientizarea activi-
tăţii Centrelor de Instruire şi Recreere ale 
F.C.E.R. în perioada 2005-2012. O primă 
întâlnire a Grupului de lucru va avea loc 
în luna octombrie, cu participarea d-nilor 
Paul Schwartz şi Emil Rosner.

3. Adunarea Generală a F.C.E.R. apro-
bă în unanimitate Execuţia Bugetului de 
venituri şi cheltuieli al F.C.E.R. pe anul 
2011 şi Raportul Comisiei de cenzori pri-
vind Execuţia Bugetului de venituri şi chel-
tuieli pe anul 2011 cu menţiunea că anul 
fi nanciar 2011 s-a încheiat echilibrat deşi:

- cheltuielile la utilităţi au crescut con-
siderabil mai ales odată cu timpul rece;

- nivelurile cursurilor valutare au avut o 
evoluţie inconstantă, în general în scădere;

- rata medie a infl aţiei a fost de 5,8% 
faţă de cea planifi cată de 3,2-3,5%.

4. Adunarea Generală a F.C.E.R. a 
aprobat, cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă – Ionel Schlesinger) Bugetul 
de venituri şi cheltuieli  al F.C.E.R. pe anul 
2012- Varianta prudenţială,  aprobat de 
Consiliul de Conducere al F.C.E.R. la 12 
septembrie 2012

5. Adunarea Generală a F.C.E.R. 
a analizat şi a aprobat cu majoritate 
de voturi (2 voturi împotrivă – Ionel 
Schlesinger şi Tiberiu Roth) Informarea 
privind situaţia fi nanciară a F.C.E.R. în 
perioada 1.01 – 31.08.2012 aprobată de 
Consiliul de Conducere al F.C.E.R. la 12 
septembrie 2012

6. Adunarea Generală a F.C.E.R. a 
aprobat în unanimitate Raportul sintetic 
de activitate al Comisiei de Etică şi Medie-
re a F.C.E.R. aprobat de Consiliul de Con-
ducere al F.C.E.R. la 12 septembrie 2012

7. Adunarea Generală a F.C.E.R. a 
aprobat în unanimitate Programul eve-
nimentelor care se vor organiza în cadrul 
F.C.E.R. şi al comunităţilor evreieşti în 
perioada septembrie-decembrie 2012. 
Recomandă completarea Programului cu 
alte evenimente care nu au fost cuprinse.

Adunarea Generală a F.C.E.R. a 
aprobat în unanimitate funcţionarea – de 
probă – a Obştii Sălaj,  pe timp de şase 
luni, cu statut de comunitate.  Dl Dan Hass, 
responsabilul actual al obştii, va face un 
raport de activitate, cuprinzător, în urma 
căruia Comitetul Director va analiza şi 
propune decizia corespunzătoare care 
va fi  prezentată la al doilea Consiliu de 
Conducere al F.C.E.R..

1. Consiliul de Conducere al F.C.E.R. a 
dezbătut şi aprobat în unanimitate, Pro-
iectul de Regulament pentru desemnarea 
candidatului F.C.E.R. pentru Alegerile Par-
lamentare în Camera Deputaţilor şi  Atribuţii 
ale Deputatului, cu următoarele îmbunătăţiri:

2.3 c) Confi rmarea susţinerii candidaturii 
sale de către 25% din totalul comunităţilor 
evreieşti din România (10 comunităţi).

2.3 f) Cazier fi scal, din care să rezulte 
că nu a săvârşit fapte sancţionate de legile 
fi nanciare, vamale, precum şi cele care pri-
vesc disciplina fi nanciară

3.1 Pentru organizarea alegerii candida-
tului, Comisia de Etică şi Mediere a F.C.E.R. 
va numi o Comisie de organizare, formată 
din trei persoane, din care să  nu facă parte 
nici un membru al Consiliului de Conducere.

5.7 Candidatul care obţine majoritatea 
voturilor celor cu drept de vot (14 voturi) va 
fi  declarat candidatul Federaţiei Comunită-
ţilor Evreieşti din România-Cultul Mozaic 
pentru Camera Deputaţilor din Parlamentul 
României.

6.2 F.C.E.R. va asigura sprijinul uman, 
material şi fi nanciar pentru desfăşurarea 
campaniei electorale a candidatului, în limita 
aprobată de Comitetul Director al F.C.E.R..

Proiectul Regulamentului pentru desem-
narea candidatului F.C.E.R. pentru Alegerile 
Parlamentare în Camera Deputaţilor, astfel 
îmbunătăţit, va fi  supus aprobării Adunării 
Generale a F.C.E.R..

2. Consiliul de Conducere al F.C.E.R. a 
dezbătut şi aprobat în unanimitate, Ra-
portul Consiliului de Conducere al F.C.E.R. 
privind activitatea desfăşurată în perioada 
mai 2011 – august 2012, cu  următoarele 
concluzii:

• La întocmirea raportului s-a ţinut seama 
de sugestiile unor preşedinţi de comunităţi, 
semnalându-se totuşi faptul că nu toate 
comunităţile au transmis informaţii în timp 
util. Se consideră necesar ca Raportul să fi e 
completat printr-o redactare corespunzătoa-
re. Dna Mirela Aşman va realiza  redactarea 
completă privind activitatea comunităţilor.

• Având în vedere diminuarea numărului 
membrilor comunităţilor evreieşti, sunt nece-
sare măsuri pentru atragerea de noi membri 
şi membri afi liaţi.

• Insufi cienţa resurselor fi nanciare a creat 
un decalaj faţă de necesităţi. In acest scop, 
se recomandă accesarea oricăror resurse, 
mai ales pe plan local, solicitând sprijinul 
primăriilor, consiliilor judeţene etc. şi prioriti-
zarea utilizării acestora.

• S-a luat notă cu satisfacţie de încheie-
rea Memorandumului de înţelegere cu Fun-
daţia „Caritatea” privind valorifi carea unor 
proprietăţi ale acesteia şi alocarea anuală 

a sumelor necesare desfăşurării activităţii 
F.C.E.R. 

• Privind viaţa de cult, se solicită urgenta-
rea rezolvării problemei asigurării unui rabin 
pentru Transilvania, ca şi mărirea numărului 
ofi cianţilor de cult

• Elaborarea unui program complex 
privind numărul şi structura personalului 
angajat în F.C.E.R., cu adaptări corespun-
zătoare la resurse

• Elaborarea unui plan strategic al 
F.C.E.R. pe următorii 5 ani, având în vedere 
asigurarea viitorului comunităţii evreieşti din 
România,  respectarea cultului şi menţinerea 
Federaţiei

• Se recomandă analiza tuturor opiniilor 
exprimate în mod democratic şi stabilirea 
măsurilor adecvate pentru rezolvarea pro-
blemelor în cauză

3. Consiliul de Conducere al F.C.E.R. a 
luat notă de Proiectul Bugetului  de  venituri 
şi cheltuieli al F.C.E.R. pe anul 2012, care 
are ca obiectiv central asigurarea continuităţii 
vieţii comunitare evreieşti, prioritare fi ind:

- cultul mozaic
- asistenţa socială şi medicală
- activităţi de prezervare şi valorifi care 

a moştenirii iudaice religioase, culturale, 
istorice, artistice etc.

În urma dezbaterilor, s-a aprobat cu 
majoritate de voturi (1 abţinere – Robert 
Schwartz  şi 2 voturi împotrivă – Ionel 
Schlesinger şi Tiberiu Roth) adoptarea 
Variantei prudenţiale de Buget

Se recomandă:
• În funcţie de sursele fi nanciare obţi-

nute, pe parcurs, să se efectueze rectifi cări 
bugetare

• Pentru realizarea Proiectului de Buget 
pentru anul 2013, să se realizeze o întâlnire 
cu factorii implicaţi

• CAPI să organizeze un seminar pe 
probleme de patrimoniu imobiliar

• Adoptarea măsurilor pentru reconstitui-
rea patrimoniului F.C.E.R., în cazurile în care 
nu există încă statut de proprietate 

Dna Beatrice Haler, Albert Kupferberg 
şi Rudy Marcovici vor elabora un program 
corespunzător.

4. Consiliul de Conducere al F.C.E.R. 
aprobă, cu majoritate de voturi (1abţinere 
– Robert Schwartz şi două voturi împo-
trivă – Tiberiu Roth şi Ionel Schlesinger)  

Informarea privind   situaţia fi nanciară a 
F.C.E.R. în perioada 1.01 – 31.08.2012

Se recomandă monitorizarea situaţiei 
fi nanciare până la fi nele anului 2012. In ca-
zul în care apar modifi cări relevante, să fi e 
aduse la cunoştinţă celor interesaţi.

5. Consiliul de Conducere al F.C.E.R. a 
dezbătut Proiectul Regulamentului Intern al 
F.C.E.R. (pentru salariaţi şi colaboratori) pe 
care l-a aprobat în unanimitate, cu urmă-
toarele recomandări:

• Introducerea sporului  de calculator în 
remuneraţia negociată

• Introducerea completărilor propuse de 
dl Tiberiu Roth

• Regulamentul Intern, cât şi alte Proce-
duri ale Departamentelor din F.C.E.R. vor fi  
introduse în Registrul de documente ofi ciale 
ale F.C.E.R.. Acţiunea va fi  în subordinea dlui 
Secretar General Albert Kupferberg

• Într-un termen care se va stabili ulterior, 
toate comunităţile evreieşti îşi vor elabora 
propriile Regulamente Interne.

• Regulamentul Intern al F.C.E.R., cu îm-
bunătăţirile aduse la această reuniune,  va fi  
transmis preşedinţilor comunităţilor evreieşti 
din România pentru punerea în aplicare.

• Un Grup de lucru, din F.C.E.R. (Beatrice 
Haler, Sidy Lăzărescu,Eduard Kupferberg), 
eventual printr-o fi rmă specializată, va ana-
liza, în cel mai scurt timp,  modul de aplicare 
a prevederilor Legislaţiei Muncii în vigoare 
pentru reglementarea relaţiilor angajat-an-
gajator la F.C.E.R.

6. Consiliul de Conducere al F.C.E.R. 
aprobă în unanimitate Raportul sintetic 
de activitate al Comisiei de Etică şi Mediere

Solicită revizuirea Regulamentului Comi-
siei de Etică şi Mediere privind competenţa 
Comisiei de a propune sancţiuni în cazuri 
de abatere

7. Consiliul de Conducere al F.C.E.R. 
aprobă în unanimitate propunerile de mo-
difi care a următoarelor Regulamente:

• Regulamentul-cadru pentru alegerea 
Comitetelor de Conducere ale Comunităţilor 
Evreieşti din România

• Regulamentul de Organizare şi Funcţi-
onare a Consiliului de Conducere al F.C.E.R.

Regulamentele îmbunătăţite cu comple-
tările aduse vor fi  transmise preşedinţilor de 
comunităţi, spre ştiinţă şi punere în aplicare, 
după caz.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL F.C.E.R.
12 septembrie 2012

H O T Ă R Â R I

Calendarul pregătirii şi desfăşurării alegerilor:
- până pe data de 25 septembrie 2012 – afi şarea Regulamentului şi a condiţiilor 

de eligibilitate;
- până la data de 5 octombrie 2012 – dosarele candidaţilor să ajungă la Cabinetul 

Preşedintelui F.C.E.R.;
- până la data de 10 octombrie 2012, Comisia de organizare a alegerilor va valida 

candidatura;
- până la data de 12 octombrie 2012, se vor depune eventualele contestaţii;
- pe data de 12 octombrie se va comunica lista fi nală a candidaţilor;
- pe data de 14 octombrie 2012, ora 11,00, la CIR Cristian va avea loc votarea 

candidatului.

Centrul Comunitar Evreiesc (JCC) 
Bucureşti a organizat, în perioada 13 – 19 
august, la Centrul de Instruire şi Recreere 
Cristian, o tabără pentru seniori. Au partici-
pat, pentru prima dată, un grup organizat, 
format din 13 seniori, de la JCC Iaşi.

În prima zi, la masa de prânz, s-a reunit 
tot grupul colegilor de tabără, grup format 
din 33 de seniori sosiţi din comunităţile din 
Arad, Bacău, Bucureşti, Iaşi şi Târgovişte.

Sanda Wolf, conducătoarea taberei, 
Marga Trifu, colaboratoarea şi ajutorul ei 
de nădejde, cât şi întregul personal, coor-
donat de Traian Dobrescu, administratorul 
Centrului, ne-au întâmpinat cu deosebită 
ospitalitate şi ne-au asigurat permanent 
confortul unei mult dorite vacanţe.

Odihna şi relaxarea în mijlocul naturii, 
în încântătorul parc amenajat în curtea 
vilei, departe de căldurile unei veri toride, 
au fost componentele de bază ale vacanţei 
noastre. Programul taberei a fost bogat şi 
variat: o excursie la Poiana Mărului, la poa-
lele Munţilor Făgăraş, şi comunele Şinca 
Nouă şi Veche, precum şi una la Cheile 
Dâmbovicioarei, Bran şi Braşov, cu masa 
la restaurantul ritual al comunităţii, unde 
am fost întâmpinaţi cu multă prietenie de 
preşedintele Comunităţii braşovene, ing. 
Tiberiu Roth. Un grup din tabără a vizitat 
şi Cetatea Râşnov.

Tabăra de la Cristian a avut şi un intere-

sant program de instruire, gândit de orga-
nizatori. Dorind să ne prezinte personalităţi 
reprezentative din lumea ştiinţei, artei, 
culturii, în general, dar şi din sfera istoriei 
şi a politicii, Sanda Wolf a ales un mod 
foarte original de a ne antrena la discuţii. A 
etalat o serie de fotografi i, ne-a invitat să ne 
alegem câte una, să recunoaştem perso-
najul şi să-i facem o succintă caracterizare. 
Rând pe rând, s-a vorbit despre Regina 
Maria, Regina Elisabeta – cunoscută şi 
ca poeta Carmen Sylva, Eliza Leonora 
Zamfi rescu - prima femeie inginer chimist 
din România, regizorul Andrei Călăraşu, 
supravieţuitor al Trenului Morţii Iaşi – Că-
lăraşi şi întemeietorul televiziunii israeliene, 
Alexandra Nechita, supranumită şi „Micuţa 
Picasso”, pictoriţă şi sculptoriţă, artistul 
contemporan de origine română cel mai 
bine vândut şi apreciat în lume, Lucreţiu 
Pătrăşcanu, fost ministru al Justiţiei, şi soţia 
sa, artista Elena Pătrăşcanu Viakis etc.

Dr. Harry Kuller a făcut o deosebit de 
interesantă prezentare a familiei Pătrăşca-
nu iar Sanda a completat cu date despre 
Elena ( Saşa) Pătrăşcanu, pe care a cu-
noscut-o personal. Despre Moses Mendel-
ssohn (1729-1786), promotorul mişcării de 
deschidere a religiei iudaice, de reformare 
a acesteia pornind din interiorul ei, a vorbit 
dr.Lya Benjamin. După amiaza dedicată 
personalităţilor a fost „un regal de cultură”, 

care ne-a îmbogăţit bagajul de cunoştinţe şi 
ne-a îndemnat la noi lecturi documentare.

Într-o seară dedicată fi lmului am vizio-
nat documentarul „Struma”, realizat în anul 
2000 de regizorul Radu Gabrea, după un 
scenariu de Stelian Tănase. Un alt moment 
foarte atractiv şi instructiv a fost concursul 
gen „Cine ştie câştigă”. Gândit de Sanda 
ca un eveniment competiţional, dar şi ca 
unul interactiv, concursul s-a desfăşurat 
între patru echipe formate ad-hoc. Echipele 
înarmate „cu bogate cunoştinţe multilatera-
le”, s-au „duelat” în întrebări din domeniul 
religiei şi tradiţiei iudaice. Ajunse în faza de 
baraj, toate au fost declarate câştigătoare 
şi bucuria a fost deplină când examinatoa-
rea a împărţit binemeritatele premii.

Altă zi, alt eveniment cultural. O prezen-
tare deosebit de interesantă a istoriei po-
porului evreu, istorie ce a marcat întreaga 
evoluţie a umanităţii, a fost făcută de Traian 
Dobrescu, membru al Comunităţii Evreilor 
din Bacău şi administratorul C.I.R. Cristian.

Săptămâna s-a încheiat cu marea pe-
trecere în care, cu cântece, dans şi voie 
bună, ne-am despărţit de tabără, promiţând 
să revenim şi-n anii următori. 

La sfârşit, dar nu în cele din urmă, 
vreau să menţionez că o ediţie specială a 
emisiunii „La taifas cu Marga şi Mihaela “, 
emisiune săptămânală de la Radio Sha-
lom-România, a fost realizată de Marga 
Trifu, în direct de la Cristian. 

MARTHA EŞANU

O încântătoare vacanţă pentru seniori



22  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 390-391 (1190-1191) - 1 - 30 septembrie 2012

In memoriam 
IOANA BERINDEI
Ioana Berindei s-a născut la Paris, 

în anul 1922, unde se găsea atunci 
familia Hudiţă, pentru că tatăl ei, is-
toricul şi omul politic Ioan Hudiţă, îşi 
pregătea doctoratul. În 1928, familia 
Hudiţă s-a întors în ţară, la Iaşi şi apoi 
la Bucureşti, unde tatăl a predat istoria 
la Universitate. 

Ioan Hudiţă a făcut parte din Partidul 
Ţărănesc Democrat, condus de Nicolae Lupu şi apoi, după 
fuzionare, din Partidul Naţional Ţărănesc, devenind un cola-
borator apropiat al lui Iuliu Maniu. Adversar al legionarilor, i s-a 
strigat în Parlament „Jidănitule”, pentru că-i apăra pe evrei. 

Convins  că Hitler va pierde războiul, Ioan Hudiţă, alături 
de Maniu, a jucat un rol important în grupul de oameni politici 
de care s-a sprijinit regele, la 23 august 1944, în acţiunea de 
înlăturare a lui Antonescu.           

Ministru din partea PNŢ în primele guverne după 23 au-
gust, Ioan Hudiţă a fost arestat de comunişti în toamna anului 
1947, fi ind eliberat în decembrie 1955 şi arestat din nou în 
toamna lui 1961 şi eliberat în vara lui 1962, toate fără proces 
şi fără nici o explicaţie.

Deşi era atrasă de studiul botanicii, la îndemnul tatălui ei, 
Ioana a studiat istoria. În facultate l-a cunoscut pe studentul 
Dan Berindei, descendentul unei familii boiereşti, cu care s-a 
căsătorit în februarie 1945. Nunta lor a fost, după cum va 
povesti Ioana ulterior, „ultimul eveniment monden cu toate 
partidele”. 

În 1946, Ioana şi-a luat licenţa în istorie „magna cum 
laude”. La 22 martie 1948 a născut primul copil, pe Mihnea.

Dar viaţa acestei tinere intelectuale, descendentă a unei 
familii de democraţi, va fi  supusă unor încercări de neimaginat, 
care au început în iulie 1950, când o prietenă de-a Ioanei avea 
de predat mamei ei, Emilia Hudiţă, un bileţel insignifi ant din 
partea unui fost deputat ţărănist. Cum familia Hudiţă locuia 
departe de centru, prietena i-a dat biletul Ioanei să-l ducă 
mamei. Din acest motiv, Ioana este arestată, lăsând acasă un 
copil de doi ani. „Am căzut ca musca în lapte”, povesteşte Ioa-
na despre arestarea ce-a despărţit-o de micul ei fi u şi de soţ.

Şi atunci s-a produs ceva şi mai aproape de neverosimil. 
În închisoare, la Jilava, a descoperit că era gravidă. Fetiţa 
ei,  Ruxandra, s-a născut pe 13 aprilie 1951, la Văcăreşti, 
şi a crescut în închisoare până la 11 luni. Abia atunci a fost 
predată tatălui.

Ioana,  condamnată pentru „omisiune de denunţ” la doi ani 
închisoare, a fost eliberată abia pe 18 februarie 1953. Între 
timp, primise un barbar „supliment” de şapte luni! 

Despre povestea Ioanei Berindei am afl at în anul 2003, 
când am citit în România literară un fragment amplu din 
convorbirile ei cu Lavinia Betea. Impresionată peste măsură 
de încercările prin care a trecut această femeie în timpul re-
gimului comunist, găseam coincidenţe cu anumite momente 
din viaţa mea. Mi-am dat imediat seama că fusese închisă 
în fi oroasa Jilavă, unde tatăl meu, avocatul Valentin Saxone, 
”stătuse” patru ani. Apoi, Ioana lucrase câţiva ani după elibe-
rare la Cooperativa ”Arta lemnului”. Acolo fusesem angajată 
şi eu după arestarea tatei.

Pe soţul Ioanei, academicianul Dan Berindei, îl ştiam din 
emisiunile televiziunii române. Apărea des la  emisiunea „Ora 
elitelor”, pe care o vizionam, din Israel, cu interes.

Am îndrăznit atunci s-o chem pe doamna Berindei la tele-
fon, pentru a-mi exprima admiraţia. Apoi i-am scris. S-a stabilit 
o legătură de prietenie „pe nevăzute”. Când convorbirile cu 
Lavinia Betea au apărut în remarcabilul volum intitulat „Am 
făcut Jilava în pantofi  de vară” (Editura Compania, 2006), 
le-am citit cu smerenie. Când am întâlnit-o, Ioana mi-a scris 
pe prima fi lă a cărţii următoarea dedicaţie: „Amintiri duioase 
şi trăiri de groază, povestite fără ură”.

Am cunoscut-o şi pe Lavinia Betea, cea care a publicat 
volumul de convorbiri cu Ioana Berindei, la Târgul de Carte 
de la Bucureşti, din iunie 2006. Prin ea am ajuns la Ioana, 
care a avut amabilitatea să mă primească, într-o dimineaţă, 
împreună cu soţul meu, în casa Berindei. 

A fost „o dragoste la prima vedere”. De atunci m-am simţit 
protejată de această fi inţă minunată, care emana bunătate, 
înţelepciune, demnitate. Ioana Berindei dovedea întrutotul, 
aşa cum remarca într-o cronică istoricul literar Eugen Simion, 
că „există nu numai o aristocraţie a sângelui, dar şi o aristo-
craţie a spiritului şi o aristocraţie a sufl etului. Singurele care 
contează, în fond”. 

Fără a fi  ceea numim o femeie-luptătoare, Ioana reprezen-
ta o culme a demnităţii umane. Mesajul poveştii sale de viaţă 
şi l-a precizat astfel: „Trebuie să spui adevărul, să încerci să 
povesteşti ce s-a întîmplat, indiferent în care parte ai fost; cu 
binele şi cu răul care au fost, şi să nu fi i cu ură în sufl et, să 
n-o povesteşti de aşa manieră încât să sădeşti tot ură mai 
departe (...) Fac o pledoarie pentru umanitate, corectitudine...”

Din păcate, acum patru ani, la 9 septembrie 2008, Ioana 
ne-a părăsit.

Am mai apucat să-i scriu, într-una din scrisori, cât sunt de 
fericită că am întâlnit-o.

Amintirea duioasă, ce i-o păstrez, continuă prietenia 
noastră.

LIANA SAXONE-HORODI

File de istorie

Ne-a părăsit un eseist de prestigiu – S. Damian
La începutul lunii septembrie a.c. a părăsit această 

lume eseistul, criticul, istoricul literar S. (Sami) Da-
mian (Druckmann), născut la 18 iulie 1930, la Alba 
Iulia. L-am cunoscut în ultimii ani, când venea la 
Bucureşti, de la Heidelberg, unde a condus Catedra 
de Limbă şi Literatură Română, la Universitatea din 
celebra localitate germană. A fost primit la Universi-
tate de un cunoscut specialist în literatură, prof. dr. 
Heitmann.Înainte de a părăsi România, în 1974, a 
fost redactor la revistele „Contemporanul”, „Gazeta 
literară”, „România literară”, „Luceafărul”. În 1998 a 
apărut volumul lui Ion Negoiţescu, „Dialoguri după 
tăcere. Scrisori către S. Damian”. Printre scrierile 
publicate între 1955-2008 se regăsesc teme de teorie 

a literaturii, monografi i (despre G.Călinescu), memo-
rii, analiza unor opere ale scriitorilor contemporani, 
circa 14 volume. La Editura Hasefer a apărut în anul 
2008 volumul „Zbor aproape de pământ”, bine primit 
de critică. S. Damian s-a preocupat şi de opera unor 
scriitori din literaturile rusă, germană, franceză, de 
cariera unor oameni politici importanţi din secolul XX.

Un om de o rară modestie, de remarcabilă erudiţie, 
supus cândva comandamentelor partinice de care s-a 
despărţit, plecând din ţară. Un reprezentat merituos al 
etniei noastre şi al literaturii române, pe care a slujit-o 
cu devotament. 

BORIS MARIAN 

Cu Memi Celaru, amintiri inedite despre...

A N T O N  C E L A R U

Titi e un diminutiv de la Anton. 
Dar Anton nu a fost numele său 
originar: îl chema Iosif Faierstein 
şi acest pseudonim de presă s-a 
transformat în renume. Anton 
Celaru a devenit treptat numele 
său  adevărat şi Titi era diminutivul 
cu care i se adresau toţi cei care 
lucrau cu el. Care e originea pse-
udonimului său gazetăresc?  

Titi avea pe atunci 17 ani. Era 
în clasa VII-a de liceu în anul 1937, 
când a apărut primul lui articol în 
ziarul local „Gazeta Huşilor”, o 
publicaţie cu un net 
caracter democratic, 
care milita împotriva 
guvernului Goga-Cu-
za. Articolul se refe-
rea în mod critic la un 
profesor de liceu, de 
felul lui un om princi-
pial şi cinstit dar care 
se  lăsase atras în 
activitatea unui comi-
tet local în care fi gura 
şi un notoriu legio-
nar. Atunci s-a făurit, 
în redacţia ziarului, 
pseudonimul Anton 
Celaru. Interesantă 
este permisivitatea presei centrale 
faţă de colaboratori despre care nu 
ştiau nimic dar care scriau bine. 
Această indiferenţă a ziarelor 
centrale explică faptul că în toţi anii 
războiului, într-o perioadă în care 
era interzis evreilor să publice,Titi 
Celaru apărea regulat în „Bilete de 
papagal”, editat de Tudor Arghezi, 
şi  în cotidianul „Timpul” cu articole 
critice sau reportaje. În „Bilete de 

papagal” primul articol a apărut 
fără nici o modifi care, cu excepţia 
semnăturii. Titi semnase ”Un elev”- 
redac ţia a modifi cat  în 
„o elevă”. Şcolile pe 
vre mea aceea nu erau 
mixte!

Să ne gândim ce 
a însemnat această 
campanie de colabo-
rări la presa centrală 
a unui puşti de 17 ani, 
care scria înfruntând 
riscul şi pericolul de a fi  

descoperit 
în vremea 
c â n d  o 
a s e m e -
nea acţiu-
ne era pe-
depsită cu ani grei de 
închisoare. Era evreu, 
era un copil dar pu-
blica în Bucureşti, el, 
care stătea ascuns 
după semnătură într-
un orăşel din Moldova. 
În această conjunctu-
ră, Titi are curajul să 
publice, imediat după 
critica profesoarei, un 

articol contra lui Moţa şi Marin, cei 
doi eroi legionari, morţi în Spania 
luptând pentru Franco. A continuat 
a scrie la „Timpul” şi, în 1943, a 
intrat în rubrica susţinută de grupul 
Caraion,Virgil Ierunca, Monica Lo-
vinescu „Oraşe,peisagii,oameni”, 
în care diverşi colaboratori îşi 
prezentau urbele lor. Desigur, 
Titi a scris despre Huşi. Articolul 
a apărut, iar Anton Celaru era la 

munca obligatorie şi, dacă s-ar fi  
afl at cine semnează, ar fi  fost caz 
penal şi pentru el şi pentru editori.

Un traducător unic
Anton Celaru s-a pensionat cu 

peste 30 de ani în urmă şi puţini îşi 
mai amintesc articolele scrise de el 
la”Informaţia Bucureştiului” unde 
era ”externist”. Renumele lui s-a 
stabilit în ultimele decenii datorită 
traducerii operelor complete ale 
lui Isaac Bashevis Singer. Când 

scriitorul polono-ame-
rican a luat Premiul 
Nobel pentru litera-
tură, Titi a considerat 
ca e un bun prilej să 
facă opera acestuia 
cunoscută publicului 
român. El a intrat în 
corespondenţă cu I.B. 
Singer şi a căpătat 
de la laureatul Nobel 
aprobarea de a fi  tra-
dus direct din idiş şi 
renunţarea la orice 
drepturi de autor de 
la traducerea opere-
lor sale în România.
Trebuie subliniat aici 

că I.B. Singer nu a admis în toată 
lumea decât traducerea sa în orice 
limbă  pe baza traducerii în engle-
ză, supervizată de el. Singer scria 
numai în idiş. Anton Celaru a fost 
singurul traducător din lume căruia 
i-a permis traducerea directă. În 
1978 Titi a predat traducerea lui 
„Ghimpel netotul”. Azi pare de 
necrezut dar, deşi era vorba de un 
scriitor distins cu Premiul Nobel, 
manuscrisul traducerii a stat în ser-
tar 12 ani, blocat de antisemitismul 
funciar al socialismului românesc. 
Motivul formal era că nu se găsea 
”hârtie disponibilă” pentru editare. 
După 1990, a fost înfi inţată Editura 
Hasefer şi atunci s-a găsit hârtie. 
Ulterior, Anton Celaru a publicat 
la Editura „Hasefer” un lung şir de 
traduceri din I.B. Singer. (A.B.)

Memi Celaru, văduva lui Anton (Titi) Celaru,  a fost o femeie deosebit 
de frumoasă şi îşi păstrează cochetăria  şi acum, când refuză categoric 
să ne spună  vârsta. Dar o trădează propriile amintiri, când ne spune că 
ea şi Titi au fost, în târgul Huşilor, prieteni încă din liceu: ea era la Liceul 
de fete, el la cel de băieţi dar în clase diferite. Chiar şi o diferenţă de 
patru ani în liceu şi tot putem calcula că Memi e nonagenară. Mintea ei 
e limpede, memoria îi e neafectată de trecerea timpului. Memi Celaru 
a fost zeci de ani profesor universitar  de Fiziologie la  Universitatea 
de medicină „Carol Davilla” din Bucureşti. Ne povesteşte, cu calmul  
şi plăcerea de a povesti a unui om  obişnuit să expună fapte.

Epitaf pentru Tina (Ester) Grümberg z.l.
Am văzut-o ultima dată – cine ştia că-i ultima?! 

– la aniversarea unei centenare de la Căminul „Ro-
sen”: doamna Adelina Klarfeld era sărbătorita. Am 
căutat-o pe prietena mea, a noastră, Tina (Ester – în 
buletin) Grümberg. A noastră - pentru că avea darul 
de a înţelege, a veni în ajutorul fi ecăruia, a aplana 
micile neînţelegeri – inerente, într-un colectiv - dintre 
rezidenţi. Ne cunoşteam demult, de când trăia soţul 
ei, fost şef al Sectorului Protocol al F.C.E.R. După ce-
am venit să fac recuperare, în urma unui accident, la 
Cămin, Tina mi-a purtat de grijă. Mergeam cu cadrul. 
O dată, când am vrut să deschid uşa camerei în care 
fusesem repartizată, m-am împiedicat şi-am căzut. 
Am strigat, Tina a auzit, s-a dus în grabă la camera 
de gardă, a venit împreună cu asistenta de serviciu şi 
amândouă m-au ajutat să mă ridic. La masă, stăteam 
lângă ea. Avea grijă, întotdeauna, să-mi presare câte-
va fi re de pătrunjel proaspăt în supă; căpăta alt gust. 
Pătrunjelul îl cumpăra ea din piaţă, când se ducea 
să-şi vadă locuinţa de-o viaţă. Asta-i dădea o linişte 
sufl etească; îi insufl a, poate, echilibrul de care avea 
- avem toţi – atâta nevoie. Deşi - Căminul îi deveni-

se o a doua casă. În fi ecare dimineaţă, ea împărţea 
abonaţilor ziare şi reviste. Făcea parte din comitetul 
reprezentând punctul de vedere al rezidenţilor în al-
cătuirea meniurilor. Participa la tot ce înseamnă viaţă 
culturală în Cămin. Se bucura de fi ecare progres al 
meu: când am părăsit cadrul; când am început să 
umblu fără baston; când am urcat prima dată – liber, 
pe picioarele mele - scările care duc din grădină în 
sufragerie. 

Am descoperit-o cu greu în mulţime la sărbătorirea 
de astă vară. Am sărutat-o fără să apuc să mai stau 
de vorbă cu ea; mă grăbeam să nu pierd maşina cu 
care urma să plec. Mi-a părut tare rău pentru asta. 
„Am s-o sun să-i spun Şana Tova!”, îmi spuneam. 
„Unde-i doamna Tina?”, am întrebat-o deunăzi pe 
doamna doctor Stela Anghel, îngerul bun al reziden-
ţilor, la spectacolul „Vârsta obiectelor” oferit de ei la 
JCC. „Doamna Tina nu mai e”, a venit răspunsul. 
Rămâne remuşcarea că atunci nu i-am zis: „ce mai 
faci, draga mea?”.

IULIA DELEANU 
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V A C A N Ţ Ă  L A  M U N T E  Ş I  L A  M A R E …
De fapt e invers, la mare şi la munte, 

aşa cum scrie la carte şi cum recomandă 
doctorii. Prima mea oprire în concediu a 
fost vila Mira de la Eforie, unul dintre cen-
trele de instruire şi recreere, modernizat 
în ultimii ani de F.C.E.R. şi care oferă 
aproape toate condiţiile unui hotel bun de 
pe litoral. În plus, faţă de unul obişnuit dar 
impersonal,  eşti întâmpinat cu mult drag 
şi multă căldură de  cei care lucrează aici 
de ani de zile, în frunte cu familia Turoi, 
dar şi de Adela, cea care satisface toate, 
să zicem, “mofturile” alimentare, ale celor 
veniţi să-şi petreacă la mare câteva zile 
de concediu. De fi ecare dată descoperi 
câte o noutate, o îmbunătăţire adusă vilei, 
de pildă acum – un gard nou şi instalarea 
unui sistem de control la uşă, precum şi 
aer condiţionat în sala de mese şi pe ho-
luri. În ultimii ani, dubla menire a vilei - ca 
centru de instruire şi recreere - s-a accen-
tuat, la taberele organizate de JCC pentru 
copii şi generaţia de aur adăugându-se şi 
şcoala de vară SIHa de educaţie iudaică. 
Holurile spaţioase, terasa, aranjată anul 
trecut de către organizatorii şcolii de vară, 
conduşi de coordonatorul Cancelariei 
rabinice, Edi Kupferberg, care au înzes-
trat camerele cu ventilatoare puternice, 
oferă condiţii pentru organizarea unor 
evenimente chiar şi primăvara şi toamna, 
aşa cum a fost anul acesta marcarea 
serii de Şavuot cu un meniu special. Ne-
maivorbind de zecile de turişti, aşteptaţi 
în fi ecare serie de camerele primitoare, 
o masă gustoasă, un meniu variat şi cu 
preţuri rezonabile, ceea ce este important 
în condiţiile actuale de criză.

Enumerând toate acestea, te-ai fi 
aşteptat ca în sezon vila să fi e full. Din 
păcate, nu este aşa, din multiple motive, 
despre care am discutat cu administrato-
rul acestui frumos complex, dl Gheorghe 
Turoi.  Pe unele dintre ele le-am auzit în 
fi ecare an, le-am prezentat în revistă, 
dar se pare că nu s-au găsit deocamdată 
mijloace de rezolvare. Primul motiv este, 

potrivit părerii interlocutorului meu, lipsa 
propagandei pentru staţiune în cadrul 
comunităţilor. Totuşi, acest argument 
cred că ar trebui privit cu rezerve, deoa-
rece turiştii vin din toate colţurile ţării, de 
la cele mai diverse comunităţi, atât din 
Moldova, cât şi Maramureş, Transilvania 
sau Banat, nemaivorbind de Bucureşti. 
Iar revista noastră a publicat din primă-
vară ofertele caselor noastre de odihnă 
şi posibilitatea de a se plăti în rate. Atât 
dl Turoi cât şi turiştii, cu care am stat de 

vorbă, au  menţionat două aspecte care 
ar fi  mai degrabă explicaţia prezenţei mai 
reduse. Este vorba, în primul rând – lucru 
de care am mai amintit şi în alţi ani, dar în 
vara asta s-a dovedit a fi  obligatorie -  de 
necesitatea instalaţiilor de aer condiţionat 
în camere sau cel puţin  într-un număr de 
camere pentru care preţul să fi e majorat. 
Este o investiţie care se va amortiza foarte 
repede şi, în fond, în astfel de situaţii, tre-
buie să gândeşti în perspectivă. Cealaltă 
problemă este sistemul celor trei mese 
pe zi, la care astăzi toate hotelurile  de 
pe litoral au renunţat. Să ceri turiştilor ca 
în mijlocul zilei, când este cea mai mare 
căldură, să se întoarcă la hotel pentru 
masă, este o condiţie care, în afara fami-
liilor cu copii mici, pe care nu poţi să-i ţii 
prea mult pe plajă, foarte puţină lume o 
acceptă. Aici, spunea Gheorghe Turoi, cu 

o vastă experienţă în turism, există soluţii 
experimentate, ca aceea a bonurilor va-
lorice, a meniurilor cu testare anticipată, 
în care se stabileşte zilnic numărul celor 
care doresc să vină la masa de prânz sau 
de seară. Nu sunt lucruri imposibile, aşa 
cum nu ar fi   imposibilă nici instalarea unor 
frigidere mici în camere, de asemenea - o 
cerinţă a turiştilor. 

Ţinând cont de permanenta lipsă de 
fonduri, nu am amintit de investiţiile mai 
mari, care ar duce la modernizarea în 

continuare a vilei, dar ar trebui luată în 
considerare şi extinderea sezonului pen-
tru cură balneară, în condiţiile în care la 
doi paşi de vilă, hotelul Petrolul a deschis 
o bază de tratament, util din păcate pentru 
mulţi membri ai Federaţiei.

Se conturează noul Borsec
Cei care au fost anul acesta la Borsec 

– un sezon extraordinar, ne-a asigurat 
prof. Iancu Izidor, preşedintele Comunită-
ţii din Dorohoi, care păstoreşte de decenii 
vilele de-acolo – au văzut înălţându-se 
modernul centru balnear şi de tratament, 
ridicat peste drum de vila Cetatea Bufniţei. 
Dacă se lucrează conform proiectului, 
centrul va fi  inaugurat anul viitor. ”Spe-
răm că staţiunea îşi va recâştiga faima 
de odinioară şi, în această perspectivă, 

a apreciat Iancu Izidor, trebuie să privim 
şi necesităţile de modernizare a vilelor. 
Bilanţul încasărilor în acest an a fost 
foarte bun, aproape toate seriile au fost 
complete,ne-am bucurat şi de prezenţa 
unui grup de israelieni, s-au făcut  o 
serie de lucrări în regie proprie (spaţii 
de parcare, repararea şi igienizarea 
mikvei, ridicarea unui gard la vila de jos, 
punerea la punct a sinagogii). Mai ajută 
şi Consiliul judeţean, se primesc fonduri 
de la Federaţie şi de la Caritatea dar sunt 
necesare lucrări de anvergură, care nu 
mai pot fi  amânate şi aici este vorba în 
primul rând de modernizarea bucătăriei. 
La o inspecţie sanitar-veterinară, ne-ar 
amenda la toate capitolele”, a arătat 
interlocutorul meu. 

În clădirea în care se afl ă bucătăria şi 
sala de mese sunt obligatorii un vestiar şi 
un grup sanitar dar şi consolidarea aces-
tei clădiri care, pur şi simplu, se scufundă. 
Din păcate, lucrările executate anul trecut 
nu au fost de calitate. Ar trebui realizată, 
de asemenea, supraetajarea acestei 
construcţii pentru a se elibera nişte spaţii 
în vilele unde locuieşte personalul cen-
trului. Interlocutorul meu a reluat ideea 
realizării în mansarda vilei principale a 
şase camere noi şi, într-o perspectivă 
mai îndepărtată, modernizarea vilei de 
lângă sinagogă, realizarea unei săli de 
conferinţe şi instalarea în curtea vilei prin-
cipale a două corturi de camping pentru 
sezonul de vară. El a repetat ideea că în 
condiţiile în care centrul balnear va intra 
în funcţiune, spaţiul nostru de cazare se 
va dovedi insufi cient. Prof. Iancu Izidor 
mi-a declarat că este conştient de condi-
ţiile fi nanciare actuale ale Federaţiei, de 
necesităţi cărora trebuie să le facă faţă, 
dar poate ar fi  bine să se acorde prioritate 
oamenilor, membrilor comunităţii în stabi-
lirea cheltuielilor şi să se depună eforturi 
şi pentru găsirea unor sponsori. Borsecul 
are viitor, mi-a declarat el, idee cu care 
eu, care sunt îndrăgostită de acest loc, 
sunt întrutotul de acord.

Mediaş – patru zile capitala filmului central-european
Timp de patru zile – între 3 şi 6 sep-

tembrie a.c., la Mediaş s-a desfăşurat 
cea de-a doua ediţie a MECEEF – Me-
diaş Central European Film Festival -, 
singura manifestare cinematografică 
dedicată fi lmelor  din această regiune a 
Europei. Festivalul s-a născut din dorinţa 
unor oameni de cultură români şi străini 
de a promova atât arta cinematografi că 
regională – o iniţiativă unică -, precum şi 
zona în care s-a organizat, centrul Ardea-
lului, loc de convieţuire a unor minorităţi. 
Cunoaşterea, prezentarea şi valorifi carea 
culturii şi tradiţiilor specifi ce ale acestora 
au reprezentat de asemenea obiective 
ale manifestării, pe marginea ei organi-
zându-se mai multe simpozioane. Ceea 
ce s-a întâmplat la Mediaş în aceste zile 
încearcă să fi e şi un fel de aducere aminte 
a vieţii unor etnii care au trăit pe aceste 
meleaguri şi sunt pe cale de dispariţie, şi 
mă refer la saşi, din ce în ce mai puţini la 
număr, dar a căror amprentă va rămâne 
întipărită în permanenţă asupra acestei 
regiuni – şi la evrei, memoria lor fi ind 
păstrată doar de sinagogi şi cimitire. De 
aceea, printre iniţiatori, în afara regizo-
rului Radu Gabrea, unul dintre cineaştii 
pasionaţi de cultura central-europeană, 
trebuie să–l menţionăm în mod special 
pe ziaristul american David Blum, cel 
care a sponsorizat restaurarea Sinagogii 
din Sighişoara (deşi ştia că acolo nu mai  
există nici un evreu), precum şi o serie de 
personalităţi din Mediaş ca doctorul Radu 
Oprean, primarul Mediaşului, Teodor 
Neamţu, consilierii săi, dar şi populaţia 
Mediaşului care a sprijinit iniţiativa.

Alegerea Mediaşului pentru acest fes-
tival a fost o idee inspirată. O combinaţie 
a construcţiilor medievale cu cele în stil 
baroc, multe dintre ele renovate, evoca o 
atmosferă familiară pentru participanţii din 
ţările central-europene, cea pe care o re-
găseşti şi la Liubliana sau Zagreb, Viena 
sau Praga, Budapesta sau Cluj. Seara, 
pe străduţele luminate cu felinare, care 

induc misterul, puteai să crezi că te afl i în 
oricare dintre aceste oraşe. Semnifi caţia 
acestei manifestări a fost percepută de 
foarte multă lume, dovadă - marele număr 
de sponsori şi parteneri care au contribuit 
la realizarea ei (deşi cu multe difi cultăţi, a 
menţionat Radu Gabrea), printre aceştia 
afl ându-se şi F.C.E.R. De-altfel, reprezen-
tanţi ai Federaţiei au ţinut să fi e de faţă 
atât la deschiderea Festivalului (dr. ing. 
José Blum, consilier al preşedintelui în 
probleme culturale, cât şi la Gala de acor-
dare a premiilor (preşedintele F.C.E.R., 
dr. Aurel  Vainer, şi dr. ing. José Blum).

Filme, filme, filme
La competiţia propriu-zisă au participat 

şapte ţări: Polonia, Slovacia, Ungaria, 
Austria, Slovenia, Cehia şi România cu 
pelicula „Crulic”, drama tânărului român, 
închis pe nedrept într-o închisoare din Po-
lonia, unde moare în urma grevei foamei. 
Alături de aceste fi lme, au existat şi alte 
secţiuni tematice, de pildă „Artişti români 
la Hollywood”, cu un simpozion dedicat 
lui Edward G. Robinson, sau secţiunea 
„alegerea preşedintelui”, fi lmul ucrainean 
al regizorului Dan Edelstyn, „Cum să 
reînvii un imperiu cu vodcă”, portrete de 
scenarişti - scenaristul armean Serghei 
Paradjanov şi scenaristul şi scriitorul 
Răsvan Popescu. A existat  şi o secţie de 
fi lme documentare refl ectând viaţa evrei-
lor dinainte de primul război mondial şi în 
perioada interbelică, prezentate în holul 
Sinagogii din Mediaş. Dacă anul trecut  
ţara invitată a fost Israelul, anul acesta 
onoarea i-a revenit SUA. Proiecţiile, vizi-
onate de mai multe mii de medieşeni (cu 
40 la sută mai mulţi ca anul trecut), au 
avut loc la cinematografele Mediensis, 
Traube, în Piaţa Primăriei şi, aşa cum am 
amintit, la Sinagogă.

La ceremonia de deschidere, la care 
gazde au fost actriţa Victoria Cociaş şi ac-
torul Constantin Cotimanis, publicul a avut 

prilejul să asculte un 
concert al „Fanfarei 10  
prăjini a lui Crăciun” şi  
pe actorul Dorel Vişan, 
care a pledat pentru 
menţinerea demnităţii 
„în această lume bol-
navă”. Regizorul Radu 
Gabrea şi-a manifestat 
satisfacţia că a reuşit, 
cu multe difi cultăţi, să 
organizeze această a 
doua ediţie a Festivalu-
lui, iar primarul Teodor Neamţu a salutat 
evenimentul, a mulţumit sponsorilor 
şi voluntarilor (zeci de tineri pe care-i 
întâlneai la toate manifestările şi care 
abia aşteptau să fi e solicitaţi şi care au 
lucrat excelent, graţie Andrei Boicescu, 
organizatoarea efectivă de la Mediaş a 
Festivalului), precum şi regizorului Radu 
Gabrea pentru acest eveniment  cultural 
important pentru Mediaş. La rândul său, 
Horia Barna, consilier al ministrului Cultu-
rii, a salutat festivalul şi a promis sprijinul 
ministerului pentru organizarea  unor 
astfel de manifestări.

Simpozioane dedicate 
culturii creative

La Centrul de Documentare şi Infor-
mare al Romgaz s-au desfăşurat două 
simpozioane care s-au înscris în cadrul 
proiectului pan-european „Crea.Re” şi 
s-au concentrat asupra valorifi cării cultu-
rilor locale. Participanţii la simpozion au 
avut posibilitatea să pună întrebări unui 
grup din care au făcut parte artişti (Marcel 
Iureş) şi reprezentanţi ai autorităţilor loca-
le, inclusiv primarul Mediaşului, precum şi 
reprezentantul Ministerului Culturii. S-au 
dezbătut modalităţile şi mijloacele prin 
care pot fi  mai bine valorifi cate elementele 
culturii locale, atragerea iniţiativei parti-
culare, schimbul de experienţă cu parti-
cipanţii din diferite ţări ale acestui proiect, 

mijloace de fi nanţare, sprijinul local şi al 
statului. Dr. ing. José Blum, consilierul 
cultural al preşedintelui F.C.E.R., a ridicat 
problema festivalului „Pro-etnica” de la 
Sighişoara şi a cerut sprijinul Ministeru-
lui Culturii pentru relansarea acestuia, 
ţinând cont de importanţa manifestării.

Câştigătorul competiţiei, 
fi lmul polonez „Roza”

În cadrul  ceremoniei de închidere, 
desfăşurată în Piața Primăriei în fața 
unui public extrem de numeros, au fost 
anunţaţi câștigătorii celei de-a doua ediții. 
Astfel, juriul, din care a făcut parte şi cri-
ticul si istoricul de fi lm Costel Safi rman, 
din Israel, a decernat premiul pentru cel 
mai bun fi lm  creaţiei poloneze “Roza”, în 
regia lui Wojciech Smarzowski, “pentru 
calitatea realizării și expresivitatea lim-
bajului cinematografi c, precum și pentru 
curajul abordării unui subiect sensibil 
specific istoriei Europei Centrale”. O 
peliculă ce prezintă cu duritate extremă 
suferinţele populaţiilor afl ate în centrul 
încleştării armatelor, victime ale circum-
stanţelor istorice, sentimentele de ură şi 
răzbunare, declanşate de război şi, în 
mijlocul nenumăratelor tragedii – mila, 
dragostea, dorinţa de a ajuta, chiar până 
la sacrifi ciu – a unor personaje care, 
în pofi da circumstanţelor tragice, şi-au 
păstrat omenia.

Pagină realizată de EVA GALAMBOS
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H A R R Y  E L I A D  z . l .
1927-2012

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România şi-a exprimat, într-un comuni-
cat, tristeţea faţă de încetarea din viaţă, 
în ziua de 5 august 2012, a celui care a 
fost HARRY ELIAD, director de peste 
două decenii al Teatrului Evreiesc de Stat 
din Bucureşti.

Harry Eliad s-a născut la 8 octombrie 
1927, la Craiova. A fost, aşa cum se de-
fi nea, zâmbitor, „o combinaţie de oltean 
cu evreu“. A învăţat la Craiova, la Liceul 
Evreiesc şi la Liceul ”Fraţii Buzeşti”, apoi 
la Conservatorul Cornetti. A debutat în 
stagiunea 1949- 1950 la Teatrul Naţional 
din Craiova. Peste 3 ani, în 1953, la ofer-
ta lui Toma Caragiu, s-a mutat la Teatrul 
de Stat din Ploieşti, unde a rămas până 
în 1989, ca regizor şi apoi ca director.

În decembrie 1989 a venit la Teatrul 
Evreiesc de Stat din Bucureşti, o etapă 
importantă a vieţii sale, fi ind  regizor şi 
director până la sfârşitul vieţii.

A fost animator şi conducător a 29 de 
turnee internaţionale ale acestui teatru, 
a colaborat cu mari actori şi regizori ai 
teatrelor din România, din SUA şi din 
Germania.

În mesajul de comemorare, semnat 
de preşedintele F.C.E.R. dr. Aurel Vainer, 
vicepreşedintele ing. Paul Schwartz şi 
secretarul general ing. Albert Kupferberg, 

se mai aminteşte că Harry Eliad a scris 
numeroase articole şi studii despre arta 
actorului şi a regizorului şi a fost prim 
vicep reşedinte al Fundaţiei Culturale 
“Avram Goldfaden” şi membru în Consi-
liul de Conducere al Federaţiei Comuni-
tăţilor Evreieşti din România.

În anul 2002, Preşedintele României 
l-a decorat cu Ordinul Meritul Cultural, în 
Grad de Cavaler.

Viaţa lui Harry Eliad a fost consacrată 
promovării culturii şi Teatrului Idiş, un 
exemplu de muncă îndârjită, de mari 
eforturi, depuse cu pasiune.

Ceremonia de înmormântare a avut 
loc miercuri, 8 august 2012, la Cimitirul 
Filantropia, Bucureşti. Să-i fi e amintirea 
binecuvântată.

R â n d u r i  d e  d e s p ă r ţ i r e
Iar a căzut îndoliată cortina tea tru lui, 

marcând sfârşitul spectacolului - viaţa 
plină de acţiune, căutări, reali zări şi fră-
mântări a unuia din cre dincioşii lui slujitori, 
neo bo situl, pa sionatul şi parcă veşnic 
tânărul HARRY ELIAD. 

Spectacolul - viaţa lui bogată, s-a 
în cheiat, lă sând tuturor celor care l-au 
cu noscut şi pre ţuit, simţământul că el, 
cel care a jucat ro lul principal, a realizat o 
performanţă va loroasă, care, şi după as-
pi raţiile inter pre tului, mai putea con tinua... 

Harry a fost omul aspiraţiilor, veşnic 
plă mă ditor de planuri; la sfârşitul rân-
durilor mele de despărţire de un bun 
pri eten, voi re produce câteva fragmente 
din ul timul său me saj, scrise cu gândul la 
ani versarea a 140 de ani de la naşterea 
tea trului evreiesc în România, pe care el 
spera să o organizeze în teatrul său! 

Harry Eliad nu “s-a născut” în teatrul 
idiş şi nici limba şi cultura idiş nu i-au fost, 
ani de zile, principalele elemente com-
ponente ale vastei sale culturi teatrale, 
în care teatrul românesc a ocupat partea 
dominantă. A slujit însă teatrul idiş cu o 
pasiune şi dăruire exemplare, ca regizor 
şi director, zeci de ani. Nu întâmplător a 
hotărât să vină la Teatrul Evreiesc de Stat, 
într-o perioadă de frământări a acestuia 
(nu ştiu când nu au fost!), intrând, aşa 
cum se spune în grai popular - “Cu un cap 
sănătos, într-un pat bolnav!” Dar a făcut-o 
cu bună ştiinţă, cu gânduri clare - dovedite 
apoi cu prisosinţă - având dorinţa de a 
ţine încă în viaţă ambiţiosul copil-bătrân 
al lui Goldfaden. 

Acesta a fost credoul directorului 
Harry Eliad, care, cu timpul, prin această 
calitate, în ul timele două decenii a reuşit 
să devină simbolul actual al teatrului 
evreiesc din Ro mânia. El s-a măsurat cu 
incredibilul, având realizări care s-au bu-
curat de aprecieri lo cale şi în străinătate. 
Priceperea lui de a conduce o atât de 
difi cilă instituţie culturală, când aproape 
că nu mai sunt spectatori care să ştie idiş, 
când aproape că nu mai sunt ac tori care 
să ştie idiş (!), această pricepere necesită 
talentul unui magician... A fost, într-ade văr 
- aşa cum a şi declarat-o - un politician al 
cărui partid se numeşte Teatrul Evreiesc 
de Stat! În această “politică”, cu experien-
ţa sa teatrală de atâtea decenii, a ştiut să 
menţină şi făclia artistică a instituţiei sale, 
la nivelul atât de prestigios al teatrului 
românesc. A adus la TES regizori şi actori 
de primă mână ai scenei româneşti. 

În cele peste două decenii de condu-

cere a uneia din ultimele insule culturale 
evreieşti din România, Harry a asigurat 
participarea acestui teatru la festivaluri şi 
turnee internaţionale, mai mult că oricând. 
Bucurându-se de multe aprecieri. 

Ne-am cunoscut după ce am părăsit 
România. S-a născut între noi o adevăra-
tă prietenie, dovedită reciproc. La cererea 
lui, am colaborat cu câteva traduceri de 
piese, incluse în repertoriul teatrului. 

Soţia mea şi cu mine am fost invitaţi 
personal de el la sărbătorirea a 120 de ani 
de la înfi inţarea teatrului idiş în România. 
Harry m-a invitat, ca reprezentant al tea-
trului său, şi la primul Festival Internaţio-
nal “Avram Goldfaden” de la Iaşi (2002). 
La acest Festival, la a treia ediţie a lui, 
am jucat cu soţia mea, în coproducţie cu 
TES, o dramatizare după Bashevis Sin-
ger, “Cofetăria”, pe care am prezentat-o 

apoi şi la Bucureşti.
El mi-a organizat, în cadrul Teatrului 

Evreiesc, două lansări festive de carte. 
Toate aceste acţiuni au purtat semnul 
prieteniei cu Harry. Şi mai dorea să fi u 
implicat în unele proiecte de viitor... Dar... 

Doresc, cu sinceră, prietenească emo-
ţie, să evidenţiez legătura legendară de 
mariaj dintre Harry şi Leonie, prima artistă 
a TES-ului. Ei au fost, împreună, într-ade-
văr simbolul viu al acestei instituţii. 

...S-a sfârşit, inerent dar dureros, încă 
un capitol-spectacol-viaţă al unui om de 
teatru PAR EXCELLENCE! Păzesc, în 
regretul general, cu pietate, colţul meu 
de prieten, pentru cel plecat în veşnicie. 
Fie-i amintirea neuitată! 

CAROL FELDMAN
*

Câteva gânduri exprimate de Harry 
Eliad: 

“Iată-ne în pragul celui de-al XIV-lea 
deceniu al existenţei noastre. O istorie 
prestigioasă, de o covârşitoare impor-
tanţă pentru ce a fost, este şi va fi  Teatrul 
Evreiesc din România. (...) Goldfaden 
vedea în teatru «viitorul templu de artă 
al poporului evreu.»(...) «Firul de aur» 
ţesut de Avram Goldfaden a fost preluat 
şi continuat cu strălucire, prin spaţiu şi 
timp, de către Teatrul Evreiesc din Româ-
nia. Totodată, profesiunea de credinţă a 
acestui teatru este aceea de a menţine vie 
(...) fl acăra limbii idiş. (...) Înaintaşii noştri 
au fost credincioşi acestei limbi când au 
fost singuri în ghetto-uri, au râs, au plâns 
şi s-au rugat... (...) Limba idiş nu trebuie 
să moară!”

Lumea mea se face mai mică, lumina 
scade. Cum să cred că mă voi duce la 
T.E.S. şi că nu-l voi mai saluta pe Harry 
Eliad întâmpinându-şi oaspeţii-n hol? Că 
n-am să-l mai văd dominându-şi  emoţiile 
la fi ecare premieră pusă-n scenă de el, 
cel care, de data asta, a fost eroul fără 
voie al piesei jucate de toţi, pe rând? În 
loc de scenă, a fost capela Cimitirului 
„Filantropia”. În loc de replici – variaţiuni 
pe tema unui verset psalmic: „să ştim a 
preţui zilele vieţii noastre”. Şi-n loc de 
aplauze – coroane de fl ori. O sală plină, 
cum îşi dorea să fie mereu T.E.S.-ul. 
Au fost onoruri militare, pentru că Harry 
Eliad z.l. a fost decorat de Preşedinţia 
Română. Şi publicul i-a dat onorul cum 
a simţit. Hiperlucidul, ironicul Harry Eliad 
avea pudoarea afi şării sentimentelor faţă 
de cei pentru care trăia: spectatorii săi. O 
dragoste împărtăşită.

Într-un interviu din 1996, apărut în 
„Realitatea Evreiască”, Harry Eliad îşi 
amintea: „Când mi s-a propus să-i preiau 
conducerea, Teatrul Evreiesc trecea prin-
tr-un moment de cumpănă. Am meditat 
aproape un an de zile. Apoi am acceptat, 
ca un act de curaj, cu convingerea că 
eu voi sluji acest monument al culturii 
evreimii din răsăritul Europei”. Şi s-a ţinut 
de cuvânt. „Gloriosul teatru evreiesc din 
România” – cum îl caracteriza preşedin-
tele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România, dr. Aurel Vainer, deputat, 
fi indcă a dăinuit în anii Holocaustului, în 
totalitarism – s-a confundat cu viaţa celui 
care pleca rămânând. Rugile ofi ciantului 
Harry Eliad s-au numit Shakespeare şi 
Cehov, Brecht şi Caragiale, An-Ski, Ba-
shevis-Singer, Şalom Alehem… 

Mai amintea domnul preşedinte Vainer 
despre spectacolele de Purim regizate de 
Harry Eliad.    

Sunt peste 30 de ani de când Maia 
Morgenstern debuta la T.E.S., de care nu 
s-a  mai despărţit, chiar dacă, acum, joacă 
la Naţionalul bucureştean şi-n alte teatre 
din ţară. Gloria n-a tentat-o, cum s-a 
întâmplat cu alţii, să-şi „uite” începuturile 
actoriceşti. Maia a accentuat omenia celui 
care şi-a pus amprenta asupra acestui 
teatru, evidenţiind valoarea echilibrului 
lui „nenea Harry”, cum îi spuneau toţi, 
echilibru atât de necesar bunului mers al 
vieţii de zi cu zi în teatru, aplanării neînţe-
legerilor, rezolvării problemelor personale 
şi profesionale ale fi ecăruia. 

Publicistul şi scriitorul israelian originar 
din România, Teşu Solomovici, a vorbit 

în calitate de impresar a patru turnee în 
Israel ale T.E.S., a rememorat discuţia 
purtată în urmă cu două luni cu Harry 
Eliad pentru un al cincilea turneu.   

Vicepreşedintele Federaţiei, ing. Paul 
Schwartz, a transmis regretul celor 38 
de comunităţi evreieşti pentru pierderea 
reputatului regizor, om de cultură şi di-
rector al T.E.S. şi a citat un fragment din 
scrisoarea primită din partea preşedintelui 
C.E. Oradea, ing. Felix Koppelmann: 
„[Harry Eliad a  fost] un evreu adevărat, un 
luptător pentru prestigiul şi promovarea 
culturii iudaice […] Îi mulţumim în mod 
special pentru spectacolele prezentate 
la Oradea de-a lungul anilor şi pentru 
omenia de care a dat dovadă pe tot 
parcursul vieţii”. În numele său personal, 
vicepreşedintele Paul Schwartz a dat glas 
mâhnirii de a fi  pierdut un om cu care a 
colaborat perfect de-a lungul celor 16 ani 
de când s-a implicat în viaţa comunitară. 
„Rămâne, prin dispariţia lui fi zică, un gol 
imens. Îi va fi  foarte greu oricui să facă 
ce-a făcut Harry Eliad”. 

Pentru preşedintele C.E.B., Erwin 
Şimşensohn, clipele de despărţire au fost 
tot atâtea clipe de solilocviu cu voce tare: 
adultul de vorbă cu copilul în vacanţă la 
Vila „Mira”, căruia cel intrat în posteritate 
i-a insufl at „iubirea pentru scenă, iubirea 
pentru scânduri”; cel pentru care venirea 
T.E.S. la Piatra Neamţ era un eveniment, 
ca pentru toată lumea înghesuindu-se să 
prindă un bilet la „Astă seară, Lola Blau!”. 
„«Nu te arde dorul de scânduri?», îmi 
spunea când mă vedea. I-am rămas dator 
lui şi mie”. A fost şi o promisiune: aceea 
de a lupta pentru supravieţuirea culturii 
idiş în România. 

În prezenţa liderilor F.C.E.R., C.E.B., 
A.E.R.V.H., Şcolii „Lauder – Reut”, Fun-
daţiei „Caritatea”, a unor  personalităţi 
culturale şi a numeroşilor admiratori 
veniţi să-l conducă pe ultimul drum şi să 
fi e alături de îndurerata doamnă Leonie 
Waldman-Eliad, Rabinul Rafael Shaffer, 
Erwin Şimşensohn, directorul Cancelariei 
Rabinice, Edy Kupferberg, Yehuda Liv-
nit au ofi ciat serviciul divin. În semn de 
omagiu pentru serviciile aduse României 
de Harry Eliad, doamna Leonie a primit 
drapelul naţional. 

„Teatrul e un mod de viaţă şi viaţa are 
nevoie de teatru”. Fie ca moto-ul existen-
ţial al acestui om, pentru care teatrul îi era 
şi casă şi templu, să găsească rezonanţă 
în urmaşi.

IULIA DELEANU

 E. MARMORSTEIN-  
Lista cu laureaţii Premiului 
Nobel de origine evreiască 
cuprinde sute de nume. 
În revista noastră i-am 
prezentat în fiecare an, 
în lunile decembrie sau 
ianuarie,  pe laureaţii No-
bel de origine evreiască 
distinşi în anul respectiv, 
în domeniile literaturii, 
chimiei, medicinii, ş.a. Statistic, circa 25% 
dintre laureaţii Premiului Nobel sunt de 
origine evreiască, astfel că din cei circa 
500 de laureaţi în cursul a o sută de ani, 
aproximativ 125 de nume sunt ale acestor 
premiaţi. În legătură cu persoana de care 

vă interesaţi, vă rugăm 
să vă adresaţi Serviciu-
lui Protocol al F.C.E.R.

 Mai mulţi cititori 
ne-au adresat mulţumiri 
pentru modul cum a 
fost alcătuit Luah 5773 
(2012-2013).

 De asemenea, 
este apreciată emisiu-
nea  de la Radio Sha-

lom despre poeţi  personalităţi din istoria 
evreilor, cea mai recentă fi ind despre  dr. 
Jakob Itzhak Niemirower. 

Poştaş de serviciu
BORIS MARIAN

Un om pentru care teatrul 
era şi casă şi templu

POŞTA REDACŢIEI!POŞTA REDACŢIEI!

Festival ”Avram Goldfaden”, 2002; de la dreapta la stânga: Festival ”Avram Goldfaden”, 2002; de la dreapta la stânga: 
Harry Eliad, Carol Feldman, Iancu Alperin, Leonie Waldman EliadHarry Eliad, Carol Feldman, Iancu Alperin, Leonie Waldman Eliad
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Celebrul 
Cilibi Moise

Trubadur, autor de aforisme, veşnic 
călător, un „Anton Pann al evreilor”, 
Cilibi Moise  s-a  afl at în atenţia contem-
poranilor din secolul XIX. I s-au dedicat 
studii, cărora li se adaugă volumul  apă-
rut recent la Editura Hasefer,  sub titlul 
„Cilibi Moise, un fi lozof popular”, semnat 
de Ţicu Goldstein. Redactorul cărţii este 
George Gîlea, iar cuvântul înainte apar-
ţine profesorului Carol Iancu, cunoscut  
istoric,  şef de Catedră la Universitatea 
Montpellier III ( Franţa).  „Moise, evreul”, 
cum era ştiut, s-a născut  în 1812, la 
Focşani, sub numele de Froim Moise 
Schwarz şi a murit la vârsta de 58 de 
ani, în 1870, la Bucureşti. 

Cilibi, în limba turcă înseamnă „în-
ţelept”. Este considerat primul scriitor 
evreu de limbă română. În septembrie 
2001, la sesiunea ştiinţifi că dedicată 
iudaismului, la Montpellier, Ţicu Gold-
stein a prezentat lucrarea de faţă, 
fi ind remarcat de forurile ştiinţifi ce din 
Franţa. Despre Cilibi Moise a scris cu 
entuziasm G. Călinescu în ”Istoria lite-
raturii române”. Cel care a popularizat 
moştenirea  „fi lozofului popular” a fost 
Moses Schwarzfeld (1857-1943), care 
a publicat propriul studiu şi antologia 
aforismelor în trei ediţii – în 1881, 1901 
şi 1936. Caragiale a remarcat prima edi-
ţie. Contribuţia lui Ţicu Goldstein constă 
în descoperirea la Biblioteca Academiei 
a uneia  din cărţile necunoscute ale lui 
Cilibi, publicată în 1864. De-a lungul 
timpului, Haşdeu, dr. Alexandru Şafran, 
Zigu Ornea ş.a. au exprimat opinii des-
pre Cilibi Moise, considerând că este 
fi e un reprezentant tipic al evreimii din 
vremea sa, fi e un autor de interes ge-
neral, în mediul românesc. 

Cilibi Moise şi-a publicat prima carte, 
de mic format, în anul 1858, dictând 
direct zeţarului. Şi asta pentru că, acest 
„scriitor” era... analfabet! A editat şi în 
anii următori alte cărticele care s-au 
difuzat rapid. Moses Gaster era unul 
dintre achizitorii pasionaţi. La fel şi Mo-
ses Schwarzfeld. 

Studiul lui Ţicu Goldstein este împăr-
ţit pe capitole, sunt reproduse diverse 
ecouri, se face analiza societăţii  româ-
neşti, a  nivelului de receptare culturală. 
Este un studiu bine documentat. În 
anexă se reproduc pagini din epocă. 
Din păcate, partea consacrată „pildelor” 
lui Cilibi Moise este sumară, dat fi ind că 
ele sunt cunoscute din alte cărţi, editate 
anterior. Reproducem câteva: „Lucrul 
cel mai greu este  să dai socoteală 
prostului”, „ Viaţa e lungă, dacă e plină”, 
„Două feluri de indivizi  sunt fuduli pe 
această lume – un slujbaş mic şi un 
prost mare”, „Decât cu un mojic în lojă, 
mai bine cu un fi lozof la arest”, ş.a.

Îl felicităm pe autor, colegul Ţicu 
Goldstein, pentru contribuţia sa la 
cunoaşterea,  mereu necesară, a per-
sonalităţii unuia dintre cei mai originali 
autori de limbă română – Cilibi Moise, 
pe care unii îl compară cu Anton Pann. 

BORIS MARIAN

Eveniment editorial în Israel: 

“Cartea Şoaptelor”, tradusă în limba ebraică
Grupul editorial israelian “Hakibutz Hameuchad 

- Sifriat Poalim Publishing Group” a publicat, în tra-
ducere ebraică romanul scriitorului şi omului politic 
Varujan Vosganian “Cartea Șoaptelor”, o refl ectare 
prin prisma unei istorii de familie a genocidului ar-
mean din perioada primului război mondial. Este cu 
atât mai semnifi cativă pentru cititori, inclusiv pentru 
cei din Israel, deoarece prefi gurează tragedia Ho-
locaustului care a avut loc după aproximativ trei 
decenii şi jumătate. Se pare că metode aplicate 
pentru distrugerea armenilor au fost preluate de 

nazişti şi folosite în nimicirea evreilor. 
”Cartea Şoaptelor” este una dintre cele mai 

apreciate şi mai premiate cărţi din literatura română 
actuală. Publicarea ei în Israel, ne-a informat ICR 
din Tel Aviv, a fost posibilă prin programul ”Publi-
shing Romania” al Institutului Cultural Român.

Cartea este tradusă în ebraică de Any Shilon 
și redactată de Anita Peri Sela. Cu sprijinul ICR 
de la Tel Aviv, ea va fi  lansată în luna octombrie a 
acestui an la Tel Aviv, Ierusalim și Haifa, în prezența 
autorului. (E.G.)

O  I M A G I N E  M A I  C L A R Ă  D E S P R E  N O I
Editura Hasefer la Salonul de Carte, Presă, Muzică, Sinaia, 2 – 5 august 2012

„Sinaia a fost, până în 1947, un oraş 
multicultural”, spunea arh. Georgeta 
Gabrea, autoarea cărţii „Centenar Hotel 
Palace 1911 – 2011”, scoasă de Editura 
Capitel şi lansată la Salonul de Carte, Pre-
să şi Muzică, deschis între 2 – 5 august 
a.c., la „Casino”-ul din oraşul - reşedinţă 
de vară a familiei regale, locul tradiţional 
de vacanţă al protipendadei, în special 
bucureştene, de la sfârşitul secolului XIX 
- începutul secolului XX. Afi rmaţia Geor-
getei Gabrea mi s-a părut demnă de reţi-
nut pentru spiritul în care s-a desfăşurat 
evenimentul, cum îl defi nea directoarea 
Companiei „Amplus International Ltd.”, 
Maria Stancu. Un Salon în care au pre-
dominat tradiţiile muzicale, coregrafi ce, 
vestimentare, meşteşugăreşti ale etniilor. 
Un târg de carte-spectacol conceput 
interactiv: întreceri de cunoştinţe despre 
personajele lui Caragiale - suntem în Anul 
dedicat marelui dramaturg -, dezbateri 
despre biblioteca virtuală, prezentări de 

filme documentare adresate tinerilor, 
commedia dell’ arte realizată de echipa 
de animatori a Centrului de Tineret al 
Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, dialo-
guri pe teme ecologice, mini-expoziţii de 
fotografi i vorbind mai mult decât o pot face 
cuvintele despre frumuseţile prea puţin 
valorifi cate turistic ale României, prezen-
tări de invenţii tehnologice 3D realizate de 
tineri membri ai Laboratorului de inventică 
Modulab, acţiune pusă în operă de Kartier 
TV, lansări de carte pentru copii ş.a.

Revenind asupra întâlnirilor între 
culturi în parametrii contemporaneităţii, 
o pondere specială au avut-o editurile 
organizaţiilor de minorităţi naţionale, 
printre care şi Editura Hasefer a F.C.E.R.. 
Trebuie spus că principalul sponsor al 
Salonului, afl at la a III-a ediţie la Sinaia, 
a fost Departamentul pentru Relaţii Inter-
etnice (DRI) – Guvernul României. Iată 
de ce, printre vorbitorii care l-au deschis, 

s-a afl at subsecretarul de stat în DRI, Sali 
Negiat, alături de directoarea „Amplus”, 
Maria Stancu, viceprimarul Gheorghe 
Bădăran, prof. Nicolae Boaru, directorul 
Bibliotecii Judeţene „Nicolae Iorga” din 
Ploieşti, prof. univ.dr. Ioan Prahoveanu, 
de la Universitatea „Transilvania”, preşe-
dintele Ligii Albanezilor din România, de-
putat Oana Manolescu, directorul Editurii 
„Zorio”, Petre Crăciun.  

Câteva direcţii principale din discur-
surile vorbitorilor la deschidere: . Salonul 
– o carte de vizită a „Amplus”; . efortu-
rile fi nanciare de susţinere a Salonului 
depuse de Primăria din Sinaia; . cultura 
minorităţilor naţionale – bogăţie a culturii 
române; . importanţa multiculturalismului 
în actualitate. Se cuvin amintite şi alte 
edituri de prestigiu în afara celor ale or-
ganizaţiilor de minorităţi naţionale: Editura 
Militară, cea mai longevivă dintre toate, cu 
peste 60 de ani de la fondare, Humanitas, 
Semne-Artemis, Lider, Corint, Biblioteca 

Metropolitană Bucureşti, Prut SRL, Ori-
zonturi ş.a. Era vacanţă şi turiştilor – de 
la nepoţi la bunici - li s-a oferit încă o 
destinaţie atractivă.

Printre noutăţile Editurii Hasefer am 
regăsit două proze: „Clopotele Ierusali-
mului” de Harry Bar-Shalom şi „Femeia 
cu carne albă” de Felix Aderca, îngrijită şi 
prefaţată de Henry Zalis. Salonul abia s-a 
deschis şi, totuşi, interesul pentru cărţile 
Hasefer era vădit. Daniela Bularda, ea 
însăşi expozantă la revista „Vacanţe la 
ţară”, şi-a manifestat curiozitatea faţă de 
„Laptele negru” de Norman Manea, pen-
tru că e „un nume cunoscut”, şi „Evreii din 
România (1866 – 1919)” de Carol Iancu, 
pentru că „despre asta n-am învăţat la 
şcoală”, argumenta. Tot în primele ore de 
la deschidere, expozantul nostru, Doinel 
Vlaicu, a făcut safteaua. A vândut „Mihail 
Sebastian - Teatru. Dicţionar de persona-
je”. „Am cumpărat cartea pentru nepotul 

meu, cercetător, doctor în teatrologie la 
Institutul de Istorie de Artei, Secţia Teatru 
din Bucureşti”, mi-a mărturisit Andrei Vre-
tos. Ema Iordache, din Tulcea, studentă la 
Facultatea de Stomatologie din Bucureşti, 
a preferat „Adolf Stern - Memoriile unui 
evreu român”. Silvia Zabarcencu, pen-
sionară din Bucureşti, s-a orientat spre 
„Şoşa” de Isaac Bashevis-Singer şi „De 
999 de ori” de Ephraim Kishon. Sinaia 
a fost şi-n acest an una din predilecţiile 
de vacanţă ale israelienilor originari din 
România, care au profi tat să-şi umple 
bagajele de cărţi Hasefer, cele mai multe, 
însă, de la „gratuităţi”. „Care au fost titlu-
rile de carte vândută?”, l-am întrebat în 
cea de-a treia zi a Salonului pe D. Vlaicu. 
„«Ca la mama acasă», reţete de bucătărie 
evreiască, «Ce vârstă daţi acestor texte?» 
(ale lui Mihail Sebastian), «Eseuri despre 
iudaism» de Eugen Relgis, «Felix Aderca, 
un destin în contrapunct» de Henry Zalis, 
în afară de «Dicţionarul de personaje» din 

teatrul lui Sebastian”, a venit răspunsul. 
Am încercat să afl u de la organizatori 

impresii „la cald” după cele trei zile în care 
s-a desfăşurat fi esta cărţii de la Sinaia. 
„Cred că, în pofi da crizei politice interne 
şi a crizei economice şi fi nanciare globale, 
se poate vorbi de un succes justifi cat de 
prezenţele unor edituri de elită, printre 
care şi cele ale celor 15 organizaţii de 
minorităţi naţionale, ale editurilor care 
publică literatură pentru copii, a spus 
directoarea «Amplus», Maria Stancu.  

Ceea ce a demonstrat o dată mai mult 
comunitatea noastră, prezentă prin Editu-
ra Hasefer la Salon, este că, deşi suntem 
puţini, suntem activi şi avem intelectuali 
de calitate; evrei români sau originari din 
România. Pe de altă parte, am ajutat şi 
de astă dată cititorul român să capete o 
imagine mai clară despre noi.

IULIA DELEANU

Program bogat 
pe timpul verii

Comunitatea Evreilor din Satu Mare nu a avut “relache” nici 
în timpul verii. Astfel, un grup de şapte membri a participat la 
întâlnirea regională a comunităţilor din Komarno (Slovacia), iar 
16 membri - la inaugurarea noii Mikve din Debreţin  (Ungaria). 
Opt membri, inclusiv preşedintele Comunităţii, av. Nicolae Dec-
sei, au fost prezenţi la manifestările de la Cluj-Napoca, dedicate 
împlinirii a 125 de ani de la inaugurarea Sinagogii Neologe şi 65 
de ani de la reconstrucţia templului. 

La 9 septembrie a.c., la Sinagoga Mare din Satu Mare s-a 
desfăşurat concertul formaţiei “David Klezmer Quintet” din Bu-
dapesta şi al solistei Judit Klein. Concertul a fost sponsorizat 
de Primăria Satu Mare şi de Casa de Cultură  “G. Zamfi rescu”.

Implicarea 
comunităţii în evenimente 

ale oraşului
Ca reprezentat al etniei evreieşti din oraş, preşedintele 

Comunităţii, ing. Solomon Faimblat, a fost invitat să participe 
la festivităţile prilejuite de „Ziua Tricolorului”,  precum şi la cele 
dedicate „Zilei Imnului Naţional”. 

Cu ocazia celei de a şaptea ediţii a „Săptămânii Filmului 
Interetnic”, desfăşurată în perioada 23-29 iulie a.c., grupul de 
dansuri israeliene „Hora” din cadrul Comunităţii Evreilor din 
Bucureşti a prezentat un program artistic, primit cu entuziasm 
de public. Este cea de a treia participare a grupului la acest 
festival.

             

Satu Mare Tulcea
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Condoleanţe 
lui Samuel Izsak, 

director general 
al Fundaţiei “Caritatea“, 

la decesul fi ului său
Consiliul de Conducere al F.C.E.R. 

a transmis o scrisoare de condoleanţe 
dlui Samuel Izsak, director general al 
Fundaţiei “Caritatea“, exprimându-şi 
compasiunea pentru suferinţa pricinuită 
de trecerea în nefi inţă a fi ului său.

„Reuniţi în ziua de 12 septembrie la 
Bucureşti, membrii Consiliului de Con-
ducere al F.C.E.R. şi preşedinţii tuturor 
comunităţilor evreieşti din România, 
participanţi la Adunarea Generală anu-
ală a F.C.E.R., am afl at, cu multă durere 
şi mâhnire, vestea atât de tristă a înce-
tării din viaţă a fi ului dumneavoastră.

O boală necruţătoare i-a tăiat aripile 
la frumoasa vârsta de 31 de ani.

Domnule Izsak, doamnă Izsak, înte-
legem cu toţii momentele grele în care 
vă afl aţi şi cumplita suferinţă de care, 
din păcate, aveţi parte.

În numele Comunităţilor Evreieşti 
din România, a celor 7800 de membri,  
din Bucureşti şi de pe cuprinsul ţării, 
vă exprimăm, cu deosebită sinceritate, 
sentimentele noastre de compasiune, 
însoţite de cuvenitele condoleanţe.

Fie ca Atotputernicul şi Bunul Dum-
nezeu să vegheze şi să-l aibă în grijă.

Dumneavoastră, ca părinţi, dar şi 
întregii familii îndoliate, vă dorim curaj şi 
putere pentru a trece prin această trăire 
atât de cumplită.

Sincere condoleanţe din partea 
evreilor din România”, se arată în me-
sajul semnat de preşedintele F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer. 

*
În răspunsul de mulţumire pentru 

condoleanţele transmise, adresat pre-
şedintelui Vainer şi dnei Anette Vainer, 
cât şi tuturor participanţilor la Adunarea 
Generală, Samuel Izsak arată că pentru 
el însuşi şi soţia sa „cuvintele calde 
înseamnă mult”.

„Permiteţi-mi «să profi t de această 
ocazie» – mai scrie Samuel Izsak - să 
vă adresez dumneavoastră, familiei şi 
tuturor participanţilor la Adunarea Gene-
rală, cele mai bune urări pentru «yamim 
noraim» ce urmează.

Eu voi continua să contribui, cu 
posibilităţile mele modeste, ca această 
lumânare a prezenţei evreieşti în Româ-
nia să continue să lumineze”.

Redactorii şi cititorii „Realităţii Evre-
ieşti” îşi exprimă şi ei profunda compa-
siune pentru Samuel Izsak şi soţia sa, 
loviţi de cea mai sfâşietoare durere pe 
care o poate simţi un părinte şi transmit 
condoleanţe întregii familii lovite de 
această tragedie.

UN CAPITOL DE ISTORIE A EVREILOR ROMÂNI INSUFICIENT CUNOSCUT

D r.  W i l h e l m  F i l d e r m a n :  1 3 0  d e  a n i  d e  l a  n a ş t e r e
Preşedintele Uniunilor de Comunităţi 

Evreieşti din România (U.C.E.R.), între 
1929 – 1948, dr. Wilhelm Filderman, 
de la a cărui naştere s-au împlinit la 14 
septembrie 130 de ani, a fost şi este – 
chiar dacă pare loc comun – o efi gie a 
comunităţii evreieşti din România. Doctor 
în drept, a făcut parte din delegaţia care 
a negociat pacea din 1918 la Conferinţa 
de la Paris, fi ind, fără drept de apel, unul 
dintre creatorii României Mari şi coautor 
al primului tratat european privind drep-
turile minorităţilor naţionale. Îl recoman-
dau, printre altele, pentru participarea 
la Conferinţă: calitatea de luptător în 
războiul balcanic din 1913, în războiul de 
reîntregire a României din 1916 – 1918; 
decoraţiile primite – „Virtutea Militară” şi 
„Coroana României”. 

Fi lderman 
s-a făcut re-
marca t  p r i n 
i n te res  fa ţă 
de potenţialul 
agricol al Ro-
mâniei: publi-
case în 1902, 
„Tra ta tu l  de 
a g r i c u l t u r ă 
practică”; in-
teres pentru 
dreptul comparat - subiectul tezei de 
doctorat susţinută la Universitatea Sor-
bona, din Paris, în 1909; interes pentru 
destinele obştii noastre – ca membru 
fondator al Uniunii Evreilor Pământeni. 
Dar cariera sa de lider comunitar începe 
propriu-zis din 1921, când, ales vicepre-

şedinte al Uniunii Evreilor Pământeni, 
întemeiază Universitatea Populară şi 
Cercul cultural „Libertatea”, devenind 
ulterior preşedintele aceleiaşi Uniuni şi 
implicându-se în viaţa evreiască interna-
ţională, ca membru fondator al Sohnut-
ului, cu sediul la Zürich, în 1929, membru 
al B’nai B’rith Internaţional şi preşedinte 
al B’nai B’rith România. Între 1927 – 1930 
este ales deputat în Parlamentul Româ-
niei pe listele Partidului Naţional Liberal, 
al treilea după Ionel şi Vintilă Brătianu. 
În perioada dictaturii antonesciene, când 
se desfi inţează U.C.E.R., dr. Wilhelm 
Filderman, împreună cu Şef Rabinul dr. 
Alexandru Şafran şi alţi conducători mar-
canţi ai evreimii române, înfi inţează Sfatul 
Evreiesc, care funcţiona clandestin, dar 
care a apărat prin toate mijloacele – me-

M u z e u l   E v r e i e s c  d i n  M i a m i
Muzeul Evreiesc din Miami-Florida se afl ă în două clădiri  

construite iniţial ca sinagogi în 1929 şi 1936. Mă voi referi 
în special la albumul ce poate fi  cumpărat acolo, ”Images of 
America. Jews of  Greater Miami”, publicat în 2009 şi redactat 
de Marcia Jo Zervitiz. Autoarea a străbătut în 23 de ani circa 
200.000 de kilometri şi cele 200 de fotografi i din album sunt o 
selecţie a imaginilor adunate de ea în acest timp.

Afl ăm din album,evident şi din Muzeu, că până în 1763 evrei-
lor nu le-a fost permis să se stabilească în Florida. Şi după aceea 
au avut loc numeroase acte de antisemitism. A fost nevoie de 
un act judecătoresc care să decidă că refuzul de a primi evrei 
în hoteluri este neconstituţional. Populaţia evreiască a crescut 
mult ca urmare a imigrarii evreilor din Europa, ocupată de nazişti.

Din bogata ilustraţie a cărţii menţionăm câteva informaţii 
interesante. Isidor Cohen, imigrat din Rusia în 1893, a fost 
primul locuitor evreu permanent din oraş, semnatar al primei 
“city charter” din 1896. Fotografi i înfăţisează prima  sinagogă, 
fondată în 1912.

Sarah şi Sol Schwartz  emigranţi din România s-au stabilit 

la Miami în 1917. Louis Finem a devenit în1935 primul Maestru 
evreu al Ordinului Masonic din Biscayne. Jennie Rippa şi Philip 
Segall, fotografi aţi în 1910, erau imigraţi din România, ai căror 
copii au fost judecători la Circuit Court of Miami. În Greater 
Miami au existat mai mult de 100 de judecători evrei. Harry 
Simonoff a înfi inţat în1926 agenţia din Miami a Organizaţiei 
Sioniste din America şi a scris mai multe cărţi, între care o 
“Saga of American Jewry”. Irwin Cassel a fost primul dirijor al 
primei orchestre simfonice din Miami. Michel Wolfsson a venit 
la Miami în 1917 şi a ajuns primul primar evreu al oraşului, în 
1943. Arnold Newman, fotograf din Miami, a obţinut mai multe 
premii internaţionale. Un nume celebru în lumea afacerilor e cel 
al lui Ted Arinson, venit în 1950 de la Tel-Aviv la Miami, care  a 
înfi inţat în 1972 compania navală “Carniaval Cruise Line”, ce 
avea să devină cea mai mare fi rmă de croaziere din lume. La  
Miami a locuit mult timp  laureatul Nobel pentru literatură Isac 
Bashevici Singer .

BETINIO DIAMANT

morii adresate mareşalului Antonescu, 
solicitări de primire în audienţă ş.a. – in-
teresele populaţiei evreieşti din România. 
Trebuie spus, însă, că dacă Antonescu 
a tergiversat predarea evreilor români 
Gestapoului şi a suspendat, în octombrie 
1942, deportările în Transnistria, faptul 
s-a datorat victoriei Armatei Roşii de la 
Stalingrad. Mai mult: Filderman însuşi a 
suferit rigorile deportării în Transnistria. 
În 1945, Filderman devine preşedinte al 
Consiliului Evreiesc, în care cooptează 
protipendada evreiască anticomunistă. 
În acelaşi an, refuză să participe la un 
miting regizat de forţele de stânga împo-
triva guvernului Rădescu. Este arestat, 
dar eliberat în scurtă vreme. În 1948 este 
judecat de Tribunalul Militar Bucureşti şi 
exilat din ţară. Moare la Paris în 1963. 

A fost un luptător împotriva oricăror 
extremisme: de dreapta şi de stânga; 
a sprijinit Aliaua evreilor români şi re-
naşterea Israelului modern; a apărat 
demnitatea şi integritatea obştii pe care 
a condus-o, militând pentru integrare în 
societatea românească. Veritabil evreu 
român şi român evreu, Filderman este un 
capitol de istorie a evreilor români încă 
insufi cient cunoscut. (I.D.)

EXPOZIŢIE COMEMORATIVĂ ADLER KABA ELIAHU
1 0 0  d e  a n i  d e  l a  n a ş t e r e

Satu Mare

În aripa mică a Muzeului de Artă din 
Satu Mare  a avut loc vernisajul expoziţiei 
comemorative Adler Kaba Eliahu – 100 

de ani de la naştere. Evenimentul a fost 
organizat de Secţia de artă a Muzeului 
Judeţean Satu Mare în colaborare cu d-l 
Elefánt Gyuri, din Israel, plecat din Satu 
Mare cu mai mulţi ani în urmă, care a 
adunat din familia sa şi de la prieteni o co-
lecţie de lucrări, schiţe, articole de presă 
precum şi alte documente referitoare la 
viaţa şi opera pictorului Adler Kaba Eliahu, 
născut în 29 noiembrie 1912 la Satu Mare. 
La eveniment au fost prezenţi donatorul 
precum şi membri ai Comunităţii Evreieşti 
din Satu Mare, presa şi un numeros public 
iubitor de artă.

Expoziţia cuprinde lucrări din colecţia 
muzeului, lucrări primite de la colecţio-
nari, dar majoritatea exponatelor sunt 
din donaţie. Pe lângă lucrările de grafi -
că, uleiuri pe diferite suporturi, acuarelă 
sau ceracolor, au fost expuse o serie de 
documente cum ar fi  fotografi i de familie 
sau din expoziţii, scrisori sau premii care 
i-au aparţinut artistului, cu intenţia de a-l 
apropia mai mult pe acesta de publicul 

vizitator. De asemenea, au fost expuse 
două albume cu lucrări de mici dimen-
siuni şi fotografi i după opera sa. Cei ce 
vizitează expoziţia le pot răsfoi pentru a 
cunoaşte mai bine profi lul său artistic. 

Expoziţia a încercat să surprindă toată 
gama tematicii abordate de-a lungul vieţii 
de Adler Kaba Eliahu. Sunt expuse câteve 
lucrări de grafi că despre lagărul în care a 
fost deţinut şi unde harul său artistic i-a 
salvat viaţa, de multe ori fi ind numit „pic-
torul lagărelor”. Dar el s-a considerat nu 
doar atât, ci un artist complet, abordând 
teme foarte variate de la peisaj, pe care 
l-a studiat şi în colonia pictorilor de la Baia 
Mare, la frumuseţea feminină sau seria de 
muzicanţi, ştiut fi ind faptul că poporului 
căruia i-a aparţinut, cu toate urgiile prin 
care a trecut pe pământul său sau în mul-
timilenara diaspora, totuşi, întotdeauna 
şi-a păstrat speranţa şi a iubit cântecul.   

Dr. FELICIA GRIGORESCU 
Şef al Secţiei de Artă

a Muzeului Judeţean Satu Mare

D u p ă  4 8  d e  a n i
Anul Nou Evreiesc a fost sărbătorit, la Şimleu Silvaniei, după 

mulţi ani în care sinagoga din oraş, transformată în Muzeu 
Naţional al Holocaustului, a fost indisponibilă în acest sens. 
Recent, însă, acest spaţiu a fost renovat şi restaurat, astfel încât 
una din cele mai mari sărbători evreieşti de peste an a putut fi  
marcată în Oraşul de Sub Măgură. “Sinagoga a fost renovată 

prin bunavoinţa Federaţiei Comunităţiior Evreieşti din România, 
a American Joint Distribution Commitee, a Asociaţiei Memoriale 
Hebraica Nuşfalău, a Comunităţii Evreilor din Oradea şi Primăriei 
oraşului Şimleu Silvaniei. Acest lucru a permis membrilor co-
munităţii evreieşti din Sălaj să îşi desfăşoare activităţile de cult 
conform normelor religioase iudaice”, a declarat directorul Mu-
zeului Naţional al Holocaustului din România, Daniel Stejărean.

La sărbătoarea de la Şimleu Silvaniei au fost invitaţi să 
participe membrii Comunităţii Evreieşti din Sălaj, comunitate 
care a prins un nou sufl u de viaţă prin reorganizarea vechii 
obşti evreieşti de către Dan Has, membrii Comunităţii Evre-
ieşti din Satu Mare, dar şi Alex Hecht, fondatorul Muzeului 
Holocaustului şi preşedintele Asociaţiei Hebraica Nuşfalău, 
cea în subordinea căreia se afl ă instituţia de cultură amin-
tită. “Deschiderea rugăciunii s-a făcut de către Alex Hecht, 
prin sunetul Şofarului, care s-a auzit pentru prima dată în 
sinagogă după 48 de ani”, a declarat Daniel Stejărean.
Evenimentul a fost posibil cu sprijinul oferit de preşedintele Co-
munităţii Evreieşti Oradea, Felix Koppelmann, şi de preşedintele 
Comunităţii Evreieşti din Satu Mare, Decsei Nicolae. 

MIHAELA MOLDOVAN
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The Leadership Council Reunion and the General 
Assembly of the Federation of the Jewish 

Communities from Romania, September 12-13, 2012  

Present and future perspectives 
in the FJCR life

The Centennial 
Chief Rabbi Dr. Moses Rosen

T h e  J e w s  f r o m  R ă d ă u ţ i 
–  t h e  s t o r y  g o e s  o n …

The Orthodox Synagogue “Hinech Neorim” 
from Oradea is coming to life again with 

the support of the United States of America

A Double Ceremony at the Deportees’ 
Temple from Cluj-Napoca

Rosh Hashanah 5773 at 
the Great Synagogue in Bucharest

Leaders of FJCR, JCB, B’nai B’rith Romania, parliamentarians, cultural 
personalities, many Jews from Bucharest and their friends gathered at the Great 
Synagogue to celebrate Rosh Hashanah 5773.  On Rosh Hashanah, on Judgment 
Day we come in front of the Divine Judgment with all we achieved during the past 
year, good and bad, and we pray to our God to be merciful with our mistakes and to 
get inscribed and sealed for a good year in the Book of Life, as Rabbi Rafael Shaffer 
said. On aleph day of Tishri month 5773 years ago, Adam admitted in front of God he 
committed the mistake of tasting from the Knowledge Tree, His Eminence reminded. 
What can we, his descendants, do more than pray for forgiveness, as our ancestor 
did? In our pray we remember God’s words for Moshe Rabeinu, “merciful pastor”. 
As Moshe Rabeinu was a merciful pastor with his herd, we ask God Almighty to be 
merciful with us, His herd. And if we lack the merits, it is written in one of the most 
moving prayers for Rosh Hashanah, Avinu Malkeinu (Our Father, our King), than 
“God, do it for Your great, powerful and revered name, after which we are called”. Dr. 
Aurel Vainer, FJCR president, made a short presentation of the improvements the last 
year brought in the renewal of the religious life, in the improvement of the assisted 
persons’ life, the opening of the Jewish Editing and Publishing Center. He expressed 
the hope that we will celebrate next year the re-inauguration of the Choral Temple from 
Bucharest and of the Craftsmen’s Temple in Galati. Erwin Shimshensohn, president of 
JCB, invited this year Yaniv Sanael, Israeli cantor, to serve together with prime cantor 
Iosif Adler the religious service on Erev Rosh Hashanah, joining the Great Synagogue 
choir conducted by Maximilian Kertesz. At the festive Rosh Hashanah meal, Erwin 
Shimshensohn spoke about the holiday meanings, a moment of the believer’s self-
assessment and of commitment to get things straightened.

Although counting only a tenth 
from the Jewish population before the 
war, the Jewish Community from Cluj 
managed to prove its possible future. The 
manifestations from September 5-6, 2012, 
organized on the occasion of celebrating 
125 years from the inauguration of the 
neologic synagogue, at present the 
Memorial Temple of the Deportees, and 
65 years from the reconstruction of the 
temple, destroyed at the end of the war, 
succeeded to fi ll the synagogue to the brim. 
The speakers in the synagogue, including 
Rabbi Rafael Shaffer, evoked the Jews’ 
spirit of sacrifi ce and dedication, those 

few who returned from the death camps 
and who donated from their few goods 
for the reconstruction of the destroyed 
synagogue. Its restoration couldn’t be 
done without the help of their brothers 
from the other provinces of Romania, who 
encouraged by Rabbi Alexandru Şafran, 
supported the action. The 2nd edition of 
the symposium “Pages from the History 
of the Jews from Cluj” took place on the 
same occasion; the papers presented 
concerned the meanings of raising the 
Temple, the Transylvanian rabbis’ activity, 
different aspects of the Jewish life from 
Cluj and from Transylvania.

On September 12-13, 2012 the 
Leadership Council reunion and the 
General Assembly of FJCR took place. 
On the events agenda were six common 
issues: the activity report of the FJCR 
Leadership Council for May 2011-August 
2012, the budget project for 2012, a 
report on the FJCR fi nancial state in the 
period January 1-August 31 2012, and in 
the General Assembly, the report on the 
budget execution for 2011 and the report 
of the Censorship Commission on the 2011 
budget execution. Other essential issues 
for the present and future functioning of 
FJCR were also in debate during the two 
days: the FJCR functioning interior rules, 
the rules concerning the designation of the 
FJCR candidate for the parliamentarian 
elections in the Deputies Chamber, 
the report of the Ethics and Mediation 
Commission and the proposals regarding 
the change of the functioning rules of 
the commission. Different community 
problems were also presented and 
discussed. 

FJCR president, Dr. Aurel Vainer, 
presented the main points of the Leadership 
Council report. He reminded the multiple 
constraints affecting the Federation 
activity, the inner and the international 
context, with the impact of the economical 
crisis in the country and in the world, the 
political problems confronting Romania, 
the Jewish people life and the situation in 
Israel. As for our community, one of the 
constraints is the decrease of the number 

of Jews while we have to care for a large 
patrimony and for the preservation of our 
tradition and culture. Another constraint 
is the lack of balance between the great 
number of needs and the funds dimension 
which is far from covering all these 
demands. FJCR president announced 
that the problem of the money owed to 
FJCR by “Caritatea” Foundation has 
been solved, and a Memorandum of 
agreement with the foundation specifying 
its obligations toward FJCR has been 
signed. Despite all diffi culties resources 
had been found for the rehabilitation of 
some religious locations. Another problem 
is represented by the human resources. 
It is diffi cult to fi nd well trained persons, 
especially young people who generally 
can get better offers in Romania and 
abroad. The budget documents had been 
presented and discussed, underlining the 
inevitable diffi culties due to the limited 
funds.  The criteria to be fulfi lled by the 
candidates for the position of deputy for 
our ethnic minority were settled in the 
perspective of the legislative elections in 
December. After the report of the Ethics 
and Mediation Commission there were 
debates with the focus on some issues of 
principles and some criteria to be fulfi lled 
by a member of the Leadership Council 
were settled, between them not to obtain 
any assets or benefi ts from an assisted 
person. The modalities to implement some 
bylaws of the Work Code in the Federation 
activity were also in discussion. 

On July 23rd 2012, on the occasion of 
100 years from the birth of Chief Rabbi 
Dr. Moses Rosen, almost half a century 
the leader of the Jewish community from 
Romania, FJCR organized a symposium 
at the Jewish Community Center from 
Bucharest. Professor Liviu Rotman, 
director of the Center of Study of the 
Romanian Jews’ History (CSRJH), priest 
Ion Armaş, representative of the Romanian 
Patriarchy, Victor Opaschi, representative 
of the Romanian government, Lya 
Benjamin, Hary Kuller, Anca Ciuciu, 
researchers of CSRJH, Ţicu Goldstein, 
publicist, evoked his personality. Eng. 
José Blum, counsellor of FJCR president, 
opened the event, and president dr. Aurel 
Vainer led the discussions. Chief Rabbi 
Dr. Moses Rosen led the Federation of 
the Jewish Communities from Romania 
right after the Holocaust and managed to 
rebuild the Jewish communities that were 
partially destroyed. He was Chief Rabbi 
of the Mosaic Cult in Romania between 
1948 and 1964. From 1964 to 1994 he 
also became the president of FJCR. 
He revived the religious institutions, he 
obtained the practice of kosher rules for 
the Jewish population, founded ritual 
restaurants and Talmud- Torah courses. 
He brought back the Joint organization 
in Romania in 1967. He founded nursing 
homes for old-aged, free of charge 
medical services, free food packages 

distribution, collective Seder evenings, 
Hanukiada. He also founded the main 
cultural institutions of the Federation: 
“The Mosaic Cult Review”, the antecessor 
of the “Jewish Reality”, the Museum of 
the Romanian Jews’ History, the Center 
for the Study of the Romanian Jews 
History. He initiated the cultural mornings 
on Judaic themes in Bucharest and in 
the country. He fought for the Allyah 
movement, and managed that 97% 
from the Romanian Jews who survived 
the Holocaust to decide for Allyah. He 
opposed the demolition of the Romanian 
synagogues that were included in the 
urbanization plans during Ceausescu’s 
period and managed to save many of 
them. He commemorated the Holocaust 
victims in Romania using the term 
‘martyrdom’, while the Holocaust hadn’t 
been acknowledged by the Romanian 
authorit ies. He publicly protested 
against the anti-Semite and denying 
manifestations, before and after 1990. 
He promoted the ecumenical position. 
From 1992 he became an honor member 
of the Romanian Academy. As president 
Aurel Vainer said, he was a personality 
with “lights and shadows”, but with a 
unique social work in the landscape of the 
formal Jewish life in the former communist 
countries, a work to be investigated from 
the perspective of the social and political 
context.

The Orthodox Synagogue “Hinech 
Neorim” from Oradea will be renovated 
and transformed in a Museum of the 
Jews from Bihor due to American funds. 
A State Department foundation offered 
more than 100,000 $ for this aim, the sum 
representing only some of the renovations 
costs. Eng. Felix Koppelmann, president 
of the Jews’ Community from Oradea, 
received the check from His Excellency 
Mark Gittenstein, ambassador of United 
States in Bucharest, in a ceremony 
that took place in the synagogue itself, 

in the presence of the most important 
representatives of the local and central 
authorities and representatives of the 
religious cults. In his speech the American 
ambassador highly appreciated the 
cultural richness the Oradea Jews left 
to their descendants and the need to 
preserve it. Eng. Felix Koppelmann 
thanked for the donation. Oradea Jews’ 
dream came true, the Jewish Community 
being at present able to maintain its 
Judaic heritage, he said.

Once upon a time - this is how any 
story begins - a large and vibrating Jewish 
community that gave the Romanian 
Jewry many personalities, contributed 
to the modernization of the region, and 
lived together with Romanians and other 
ethnic minorities in a city with magnifi cent 
landscapes. But then the Holocaust 
followed: deportation, pain, end… And 
still…the memory, the respect for memory 
saves a past world! The Great Temple 
from Rădăuţi was re-inaugurated on July 
25th 2012, after a series of restoration 
works in a festivity that included the 
installation of the mezuzah, the reveal of 
the commemorative plate and the religious 
service led by Rabbi Rafael Shaffer of 
Bucharest and FJCR and prime cantor 
Iosif Adler, in the presence of the local 
authorities, of the presidents and members 
of the neighborhood communities, and of 
“Caritatea” Foundation. President Aurel 
Vainer, member of the Parliament, Israel 
Sabag, director Joint Romania, Rabbi 
Shlomo Tobias of Iassy and Moldova, 
Igo Koffler, president of the Jewish 
Community from Rădăuţi,  and Aurel 

Olărean, the city mayor,  held  speeches 
on the occasion. President Aurel Vainer 
mentioned: “the Jewish people suffered 
a lot during the history, but he eventually 
proves it lives, and not for nothing. We, 
the few Jews living today in Romania, 
about 8,000, we have a mission, we have 
to keep the memory of those 850,000 
Jews who lived in Romania before World 
War II. ”The inauguration of the museum 
spot “The Jews from Rădăuţi” presented 
by Janina Ilie from FJCR, and the opening 
of the exhibition “The Jews from South 
Bukovina”, prepared by Anca Ciuciu 
from CSRJH, followed in the program. 
It continued with symposium “Jews from 
Rădăuţi”, moderated by Dr. Aurel Vainer 
together with Eng. José Blum, FJCR 
counsellor. Professor Liviu Rotman, 
director of CSRJH, Lya Benjamin, Hary 
Kuller, Janina Ilie, Professor Marian Olaru, 
professor Daniel Hrenciuc, Liviu Cărare 
and Natalia Lazăr, young researchers held 
presentations. The event was organized 
by FJCR, the Jewish Community from 
Rădăuţi and the American Jewish Joint 
Distribution Committee. 
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O realitate 
defi nitivă
După câteva amânări, dar şi reveniri, 

adunarea de alegere a Comitetului defi -
nitiv al Comunităţii Evreilor din Bucureşti 
s-a întrunit la 26 decembrie 1920. Majo-
ritatea alegătorilor a votat lista nr. 1, pe 
care o reproducem în facsimil. Faptul a 
fost confi rmat de Primăria Capitalei prin 
următoarea adresă:

„Lista nr. 1 a întrunit majoritatea de 
voturi. Suntem încredinţaţi că veţi orga-
niza şi îndruma Comunitatea în aşa fel 
ca să fi e un factor moral în cadrul vieţii 
româneşti. Potrivit legii comunale, veţi 
trimite la fi nele fi ecărui exerciţiu dările de 
seamă şi bilanţurile tuturor organizaţiilor 
religioase, culturale şi fi lantropice admi-
nistrate de Comunitate.”

Este de menţionat că cerinţa formu-
lată de Primărie privind obligaţia Comu-
nităţii de a prezenta rapoarte periodice a 
fost considerată inacceptabilă, ca fi ind o 
imixtiune nepermisă în viaţa comunitară. 
Este relevant în acest sens articolul sem-
nat de Horia Carp în „Curierul Israelit” la 
începutul lunii ianuarie 1921. El, printre 
altele, scria:

„Trebuie să ni se recunoască o exis-
tenţă de sine stătătoare. Evreimea din 
Bucureşti şi-a dat prin voinţa exprimată 
din proprie pornire o organizaţie unitară, 
care să facă faţă tuturor nevoilor ob-
şteşti. Trebuie să ni se dea putinţa de a 
trăi şi a da toată desfăşurarea morală şi 
culturală vieţii noastre evreieşti.”

Relaţia cu autorităţile urma să fi e 
reglementată pe baza unei legi care să 
consfi nţească autonomia Comunităţii. 
Era pasul spre emanciparea totală a 
obştii.

Solemnitatea instalării conducerii 
C.E.B. a avut loc la Templul Coral la 30 
ianuarie 1921. Din partea ofi cialităţilor au 
participat reprezentanţi ai guvernului şi 
ai autorităţilor locale. Au fost de faţă co-
mitetele tuturor instituţiilor şi societăţilor 
evreieşti din Bucureşti. Sala era ticsită. 
Predica ocazională a fost rostită de dr. 
M. Beck, rabinul Templului Coral. Ely 
Berkowitz, preşedintele ales, a prezentat 
programul şi misiunea Comunităţii în 
spiritul prevederilor Statutului, formulată 
în termenii următori în cap. 1, art. 1 şi 2:

„Comunitatea Mozaică de Rit Oc-
cidental din Bucureşti cuprinde pe toţi 
evreii de rit occidental şi aşezămintele 
lor de cult, cultură, asistenţă şi înmor-
mântare din localitate.

Art. 2. Misiunea Comunităţii este de 
a crea, întreţine sau subvenţiona, de 
a dirija şi supraveghea instituţiuni de 
ordin religios, cultural, de asistenţă şi de 
înmormântare aparţinând Comunităţii.”

Comunitatea a devenit o „casă pentru 
evrei, în care ei îşi găsesc adăpost şi 
reculegere şi în timp de furtună”, scria 
Adolf Stern. „De aceea, nu trebuie să fi e 
evreu în Bucureşti care să nu fi gureze 
ca membru al Comunităţii. De înrolarea 
membrilor depinde viabilitatea Comu-
nităţii.”

Spre liniştirea autorităţilor, Horia Carp 
preciza: „Comunitatea nu va fi  un corp 
politic, nici un stat în stat, ci un sprijin 
pentru stat.”

LYA BENJAMIN

Top 3 din 30
O posibilă selecţie a unor evenimente întâmplate în ultimele 30 de zile C.

E.
B.

BERD se ţine de cuvânt
După ce a promis, anul trecut, că până în 2015 Banca Eu-

ropeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) va sprijini 
ţările „primăverii arabe” cu investiţii de 2,5 miliarde de euro, iată 
că acţionarii de la Londra se ţin de cuvânt.

Afl at recent la Amman, primul vicepreşedinte al băncii, Varel 
Freeman, a anunţat că primele două investiţii în Regatul Iorda-
niei urmează să fi e aprobate de Comitetul Director al BERD.

Este vorba de o primă tranşă, în valoare de 30 de milioane 
de dolari americani, care se va îndrepta către InvestBank şi va 
avea ca scop susţinerea operaţiunilor de export şi import ale 
clienţilor băncii iordaniene.

În lunile următoare, a spus Varel Freeman, acţionarii BERD 
vor fi  rugaţi să aprobe o nouă investiţie, de data aceasta de 
100 de milioane de dolari SUA, care vor fi  utilizaţi pentru con-
struirea unei centrale electrice lângă Amman, ceea ce „va mări 
capacitatea energetică a Iordaniei”, a subliniat ofi cialul BERD, 
care a adăugat că strategia băncii în Iordania este „realizarea 
de investiţii în sectorul privat, sprijinirea micilor întreprinderi şi 
crearea de noi locuri de muncă”.

De asemenea, BERD are intenţia de a investi 20 de mili-
oane de euro într-un fond de investiţii magrebian, care va face 
investiţii de capital, în special în întreprinderi mici şi mijlocii din 
zona Magreb-ului, în speranţa că astfel poate fi  dinamizată 
dezvoltarea economică a statelor din regiune.

Rămâne de văzut în ce măsură evoluţia „primăverii arabe” 
va coincide cu speranţele care au determinat BERD să se 
lanseze în investiţiile din regiune, mai ales că această măsură 
are o sensibilă componentă politică, dat fi ind că acţionarii Băncii 
Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare sunt state şi organizaţii 
internaţionale, nu fi rme şi persoane private.

De ce investesc ruşii în aur?
Preşedintele Putin a surprins lumea fi nanţelor mondiale cu o 

decizie cu bătaie lungă: aceea de a creşte într-un ritm surprin-
zător rezervele de aur ale ţării. Conform Consiliului Mondial al 
Aurului, citat de site-ul de specialitate MarketWatch, Rusia şi-a 
dublat rezervele de aur în ultimii cinci ani, ajungând în prezent 
să investească lunar câte o jumătate de miliard de dolari în 
achiziţii de aur!

În acest ritm, Rusia a ajuns să deţină a cincea mare rezervă 
de aur din lume, iar achiziţionarea de aur continuă, deşi unii 
comentatori şi experţi în domeniu se arată surprinşi şi sceptici 
în ceea ce priveşte corectitudinea măsurii. Miliardarul Warren 
Buffet susţinea că nu are rost să investeşti în aur, care nu ge-
nerează fl uxuri fi nanciare şi o astfel de decizie echivalează cu 
a lua o comoară dintr-o groapă şi a o băga în alta. Pe de altă 
parte, George Soros şi-a sporit recent expunerea pe metale 
preţioase, iar evoluţia pieţii aurului îi dă dreptate lui Putin: de 
la un nivel de vârf de 1713 $ pe uncie în ultimele şase luni, la 
mijlocul lui septembrie aurul a ajuns la ... 1773,50 USD pe uncie, 
ceea ce, trebuie să recunoaştem, generează un frumos câştig, 
mai ales la cantitatea de aur pe care a ajuns să o deţină Rusia.

Pe de altă parte, în condiţiile în care criza economică şi 
fi nanciară încetineşte dezvoltarea economică a UE, iar SUA se 
refac cu greu, în timp ce economia chineză înregistrează ritmuri 
de creştere care se numără printre cele mai mari din lume, 
este posibil ca, până în 2020, Statele Unite să fi e detronate de 
pe poziţia primei economii mondiale. Ceea ce va atrage după 
sine şi modifi cări valutare. Caz în care, investiţia în aur pare 
una precaută ...

 

Mugur Isărescu: Vai de politicienii 
care trebuie să facă ajustări!

Lecţiile crizei par să îi preocupe, în ultima vreme, atât pe 
politicieni, cât şi pe fi nanţişti. La lansarea cărţii „Cum a trecut 
Europa Emergentă prin criza din 2008/2009”, scrisă de şeful  şi 
de adjunctul diviziei regionale Europa Emergentă de la FMI, Bas 
B. Bakker şi Christoph Klingen, Mugur Isărescu arăta că unul 
dintre învăţămintele recesiunii este că politicienii ar trebui să 
pună frână atunci când o economie pare să ia prea mult avânt, 
pentru că o dezvoltare excesivă atrage după sine o cădere la 
fel de spectaculoasă, ceea ce s-a întâmplat şi în România.

„Trebuie să rezişti tentaţiilor de a creşte salariile. Este foarte 
greu. Ar trebui să nu te mai numeşti politician, să ai bani din plin 
şi să nu-i dai pentru voturi „, a spus Isărescu, amintind că econo-
mia României a crescut pe baza consumului generat de dorinţa 
fi rească a populaţiei de a ajunge cât mai aproape de nivelul de 
viaţă din Vest, dar fără a produce la fel de mult ca în ţările cu 
care ne comparăm. În aceste condiţii, după creştere, urmează 
căderea şi „vai de politicienii care trebuie să facă ajustările”.

Deşi în România au fost cunoscute cauzele care au dus la 
criză, nimeni nu a putut convinge societatea că trebuie frânat 
consumul. „De multe ori, nu e sufi cient să ştii, trebuie să şi 
convingi”, a mai spus guvernatorul, care a mai acuzat românii 
şi de o înclinaţie către exhibiţionism, manifestat în tendinţa 
de a prezenta situaţia din ţară ca fi ind cea mai gravă deşi, de 
multe ori, lucrurile nu stau aşa, dar „percepţia e mai tare decât 
realitatea”.

Şeful BNR a combătut tentaţia de a acuza oamenii de afaceri 
de o anumită miopie, care i-ar fi  împiedicat să vadă apropierea 
crizei. „Exista, prin 2007, o părere că de această dată lucrurile nu 
vor evolua, ca în alte dăţi, spre criză, doar pentru că devenisem 
membri ai UE. Era un sindrom al invitaţiei la o masă gratuită”, 
care s-a dovedit a fi  fals. Dar investitorii nu au făcut decât ceea 
ce e scris în ADN-ul lor, adică să urmărească profi tul. Guverna-
torul a amintit, ca să îşi susţină punctul de vedere, că în urmă 
cu 400 de ani, în Olanda a izbucnit o criză a bulbilor de lalea, 
care a făcut ca aceştia să ajungă mai preţioşi decât greutatea 
lor în aur. După care, evident, a urmat căderea. 

„Eu n-aş vorbi de miopia investitorilor privaţi. Aş vorbi de 
miopia instituţiilor fi nanciare internaţionale, a guvernelor şi a 
băncilor centrale”, a concluzionat Isărescu ca fi ind una dintre 
principalele lecţii ale crizei.

ALEXANDRU MARINESCU

Întâlnire neformală a sioniştilor din România
Mişcarea sionistă din România are o 

vechime apreciabilă, de peste 131 de ani, 
dacă ne amintim că în acel an era deja 
organizat Congresul de la Focşani. Şi 
merită a fi  subliniat că, la respectiva dată, 
în alte ţări sionismul abia îşi făcea drum. 
După al doilea război mondial, mişcarea 
sionistă a fost desfi inţată (1949), fruntaşii 
sionişti au fost arestaţi şi închişi mulţi ani 
(A.L. Zissu a ieşit în 1956, pentru a muri 
după câteva luni, în Israel). În 2002, la 
Timişoara, în prezenţa unor personalităţi 
ca Itzhak Artzi, Moshe Rosen, av. Iulian 
Sorin, Prim Rabin dr. Ernest Neumann, 
ş.a., a fost reînfi inţată Asociaţia Sioniş-
tilor din România, recunoscută de foruri 
internaţionale. Actualul preşedinte, ing. 
Tiberiu Roth, a reluat pe scurt această 

istorie cu care ne putem mândri, iar ac-
tivităţile Asociaţiei se desfăşoară după 
programe bine întocmite. Din păcate, ele 
sunt mai puţin cunoscute. La întâlnirea 
din fostul sediu al Sohnut, care a avut 
loc în seara zilei de 11 septembrie, o în-
tâlnire cu totul aparte, neformală, a unor 
entuziaşti tineri membri ai ASR, au parti-
cipat şi membri mai vechi, precum Erwin 
Şimşensohn, preşedintele C.E. Bucureşti 
(a declarat că a venit ca simplu membru), 
Robert Schwartz, preşedintele C.E. Cluj, 
jurnalista Andrea Ghiţă, de la TVR Cluj, 
doamna Vera Roth, soţia preşedintelui
C.E. Braşov, subsemnatul cu soţia, ca şi 
numeroşi tineri din România, un invitat din 
Israel, iar moderator a fost Natalia Gross. 

S-a insistat pe necesitatea cunoaş-

terii mai bune a realităţilor israeliene, au 
fost prezentate două fi lme documentare, 
s-au discutat chestiuni care ne interesea-
ză, anume, care este liantul ce ne ţine 
apropiaţi în Diaspora (memoria, familia, 
Legea-Tora, limba ebraică, pe care mulţi 
abia o învaţă, iubirea de Ereţ Israel, etc.). 
S-au prezentat proiecte pe care le-am dori 
realizate - întâlniri lunare în diverse centre 
comunitare, vizitarea Israelului de către 
membrii vârstnici ai comunităţilor, întâlniri 
cu oameni de afaceri israelieni, afl aţi în 
România, etc. A fost o întâlnire de care 
aveam nevoie şi ne exprimăm speranţa 
că  ambiţioasele proiecte propuse vor fi  
puse în practică.

BORIS MARIAN

La Surduc, în judeţul Sălaj, Institutul ”Elie Wiesel” a organizat  
simpozionul ”Holocaustul în România, între istorie  şi percep-
ţie” ai cărui invitaţi au fost conf. univ. dr. Liviu Beris şi Iancu 
Ţucărman, primul, supravieţuitor din lagărele din Transnistria, 
cel de-al doilea – din Trenurile morţii. ”Adevărul de Timişoara” 
a publicat în ediţia sa on-line un amplu reportaj de la această 
manifestare, din care extragem o serie de fapte povestite de cei 
doi octogenari, care la vremea evenimentelor erau adolescenţi.

Pentru Iancu Ţucărman, calvarul a început în curtea Pre-
fecturii din Iaşi în ziua-şi noaptea- Pogromului din iunie 1941. 
A stat o zi şi o noapte întins pe burtă în curtea Chesturii cu alte 
sute de oameni şi apoi a fost închis în “Trenul morţii”, care a 
manevrat, cu ferestrele şi uşile închise, timp de 9 ore între Iaşi 
şi Podu Iloaiei. În aceste 9 ore au murit de sufocare,de spaimă 
şi deshidratare mii de oameni. În vagonul lui Ţucărman au fost 

urcaţi şi înghesuiţi 137 de evrei. După 9 ore, au mai coborât 
vii doar 8. 

Pe călăi, Liviu Beris i-a iertat. S-a folosit, mereu, de fi gura 
schimonosită a unui soldat pe care s-a întors să-l privească în 
timp ce acesta îl lovea cu patul puştii. I-a rămas întipărită în 
minte ca o întruchipare a urii, o imagine ce nu trebuie repetată.

- Chiar i-aţi iertat pe călăi, domnule Beris? Pot fi  iertaţi?
- Nu i-am iertat, nu se poate ierta ! Dar nu îi mai urăsc. M-am 

gândit, la un moment dat să mă opresc din ură. Am reuşit să nu 
mai urăsc. Fiindcă ura te otrăveşte şi pe tine însuţi.

- Credeţi că ura aceea care vă urmăreşte, cu care v-aţi con-
fruntat adesea în anii deportării mai există oare şi azi în stare 
latentă, în sufl etele unor români?

- Da! Fiindcă este întreţinută de o minoritate antisemită activă 
şi ardentă. (A.B.)

Simpozion despre Holocaust la Surduc
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ביום 23 ביולי 2012 היה יום הולדתו 
ה-100 של הרב הראשי ד״ר משה רוזן, 
שהיה מנהיגה של קהילת יהודי רומניה 

כמעט חמישים שנה. בהזדמנות זאת 
הפדרציה אירגנה כנס מיוחד במרכז 

הקהילתי היהודי. על אישיותו של הרב 
משה רוזן דיברו פרופסור ליביו רוטמן, 

מנהל המרכז לחקר תולדות יהודי 
רומניה; כהן-דת ד״ר יון ארמאש, נציג 

הפטריארכיה הרומנית; ויקטור אופאסקי, 
נציג ממשלת רומניה; ד״ר ליאה בנימין, 

ד״ר הרי קולר, ד״ר אנקה צ׳יוצ׳יו, חוקרים 
במרכז לחקר תולדות יהודי רומניה; 

הסופר ציקו גולדשטיין. הכנס נפתח על 
ידי יועצו של יו״ר הפדרציה, המהנדס ד״ר 

ז׳וסה בלום. יו״ר הפדרציה, ד״ר אאורל 
ויינר, היה גם יו״ר הישיבה. 

הרב הראשי, ד״ר משה רוזן, נהיה 
מנהיגה של הפדרציה של הקהילות 

היהודיות מרומניה מיד אחרי השואה 
והצליח לשקם את הקהילות היהודיות, 

שבחלקן נהרסו. בתקופת 1964-1948 הוא 
כיהן גם בתור יו״ר הפדרציה של הקהילות 

החגיגה הכפולה בבית 
הכנסת של המגורשים 

בעיר קלוז׳-נאפוקה
אף על פי שהיא עשירית ממה 

שהייתה לפני מלחמת העולם השנייה, 
קהילת יהודי קלוז׳ הצליחה להוכיח שיש 

לה עתיד. אירועי היובל שבימים 6-5 
בספטמבר 2012, שאורגנו בעקבות יובל 
125 שנה מהקמת בית הכנסת הניאולוגי 
– היום ״היכל הזיכרון של המגורשים״ – 
ושל 65 שנה מאז שיקומו של אותו בית 
כנסת שנהרס בסופה של מלחמת העולם 

השנייה, מילאו אותו עד אפס מקום. 
הדוברים שנאמו בבית הכנסת ההוא, 

ביניהם הרב רפאל שפר, ציינו את רוח 
ההקרבה העצמית של היהודים המעטים 

שניצלו ממחנות ההשמדה ותרמו מן 
המעט שהיה להם לשיפוץ בית הכנסת 
ההרוס. שיקומו לא היה מתאפשר ללא 
סיוע של אחיהם מן הממלכה הישנה, 
שתמכו בפעולה זאת בדחף של הרב 

הראשי אלכסנדר שפרן. נוסף לטקסים 
שהיו בבית הכנסת הנ״ל, גם נערך הכנס 

השני בסדרה ״דפים בתולדות יהודי 
העיר קלוז׳״, בו הועברו הרצאות מדעיות 
הקשורות בסמליות בניית ההיכל ההוא, 
פעילותם של רבני טרנסילבניה, היבטים 
שונים של החיים היהודיים בעיר קלוז׳ 

ובאזור טרנסילבניה. 

ראש השנה תשע״ג 
בבית הכנסת הגדול 
שבבוקרשט הבירה
ראשי הפדרציה של קהילת יהודי 

בוקרשט, בני ברית, חברים בפרלמנט, 
אנשי רוח, יהודים רבים מבוקרשט 

וחבריהם התכנסו בבית הכנסת הגדול 
על מנת לחגוג את ראש השנה תשע״ג. 

ביום זה, יום הדין, אנו מופיעים 
בפני בית דינו של הקב״ה עם כל מה 

שעשינו בשנה שעברה, המעשים הטובים 
והמעשים הרעים ומתפללים לה׳ לרחם 
עלינו לגבי שגיאותינו ולרשום אותנו 
בספר החיים לשנה טובה, אמר הרב 

רפאל שפר. בראש השנה, ביום א׳ 
בחודש תשרי, לפני תשע״ג שנים, האדם 

הראשון הודה בפני הקב״ה שטעה 
כאשר טעם מפרי עץ הדעת, הזכיר 

הרב. מה נשאר לנו, בני האדם הראשון, 
לעשות, חוץ מלהתפלל כדי לבקש 

סליחה ומחילה כמו האדם הראשון, 
אבינו. בתפילתנו אנו נזכרים בביטוי 

״רועה צאן רחמן״, שהקב״ה אמר למשה 
רבנו. כפי שמשה רבנו היה רועה רחמן 

עם הצאן שלו, כך אנחנו מתפללים 
להקב״ה להיות רחמן איתנו, כי אנחנו 

הצאן שלו. והיות שאין בנו מעשים, כמו 
שכתוב בתפילת ״אבינו מלכנו״, אנחנו 
מבקשים מהקב״ה: ״עשה למען שמך 

הגדול והנורא שנקרא עלינו״. 
יו״ר הפדרציה, ד״ר אאורל ויינר, 

ציין בקיצור את השיפורים שחלו 
בשנה שעברה: חיזוק חיי הדת, שיפור 

בחייהם של הנתמכים על ידי הקהילה, 
הקמת המרכז היהודי לפרסום. הוא 

הביע תקווה שבשנה הבאה נחגוג את 
שיקום וחידוש פתיחתם של בית הכנסת 

הכוראלי מבוקרשט ושל בית הכנסת 
של בעלי המלאכה מגאלאץ. יו״ר 

קהילת יהודי בוקרשט, ארווין שמשנזון, 
הזמין את החזן הישראלי יניב סנאל, 

ויחד עם החזן הראשי יוסף אדלר ערך 
את תפילת ערב ראש השנה, בשיתוף 

המקהלה של בית הכנסת הגדול, 
בניצוחו של מקסימיליאן קרטש..בסעודה 

החגיגית של ראש השנה, ארווין 
שמשנזון דיבר על סמליות החג, רגע של 

חשבון הנפש ושל התחייבות לתיקון. 

בימים 13-12 בספטמבר השנה 
נערכו ישיבת מועצת ההנהלה והאסיפה 

הכללית של הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה. על סדר היום 

של שני האירועים היו כמה עניינים 
משותפים: דו״ח מועצת ההנהלה של 
הפדרציה לגבי פעילותה בחודשים 
מאי 2011 – אוגוסט 2012; הצעת 

התקציב של הפדרציה לשנת 2012; 
הצעת התקציב של הפדרציה לשנת 

2010; ידיעה לגבי המצב התקציבי של 
הפדרציה מ-1 בינואר עד 31 באוגוסט 

2012. נוסף לנקודות הנ״ל, באסיפה 
הכללית הוגש דו״ח על הפעילות 

התקציבית בשנת 2011, וגם דו״ח ועדת 
הביקורת לגבי הדו״ח על הפעילות 

התקציבית בשנת 2011. ביום הראשון 
וגם ביום השני נדונו גם בעיות 

מרכזיות לגבי פעילותה של הפדרציה 
בהווה ובעתיד, כמו למשל התקנון 

הפנימי של הפדרציה; התקנון לבחירתו 
של המועמד של הפדרציה לבחירות 

לפרלמנט; דו״ח ועדת האתיקה והתיווך 

והצעות לתיקון התקנון לפעולות 
הוועדה הנ״ל. כן הוצגו ונדונו גם 

בעיות קהילתיות שונות. בשני הימים 
יו״ר הפדרציה, ד״ר אאורל ויינר, דן 
ברעיונות המרכזיים של הדו״ח של 
מועצת ההנהלה. הוא הזכיר קשיים 

אחדים המקשים את פעילות הפדרציה: 
המסגרת הפנימית והמסגרת הבין-

לאומית המושפעות ממשבר הכלכלי 
ברומניה ובעולם; הבעיות הפוליטיות 

ברומניה; בעיות החיים של העם 
היהודי ומצבה של מדינת ישראל. 
לגבי הקהילה שלנו, אחד הקשיים 

הוא צמצום מספר היהודים בתנאים 
בהם אנחנו נאלצים לטפל ברכוש 

גדול ולפעול לכיוון שמירת המסורת 
והתרבות שלנו. קושי אחר הוא היחס 
בין המספר הרב של הצרכים וכמות 
הכסף, שהיא רחוקה מלהיות כזאת 

שתוכל לספק את כל הצרכים האלה. 
יו״ר הפדרציה הודיע שבעיית הכספים 
המגיעים לפדרציה מקרן ״קאריטאס״ 
הגיעה לפתרון, תוך כדי חתימת הסכם 

הבנות עם הקרן הנ״ל, בו נקבעו 
חובותיה של הקרן כלפי הפדרציה. 

על אף הקשיים השגנו מקורות מימון 
לשיקום בתי כנסת. בעיה אחרת היא 
של כוח אדם. קשה למצוא מומחים 

אנשים צעירים שיכולים לקבל הצעות 
עבודה טובות יותר גם ברומניה וגם 

בחו״ל. כן הוגשו ונדונו מסמכים 
הקשורים בתקציב תוך כדי הדגשת 

הקשיים האמיתיים בעקבות המחסור 
בכסף. לקראת הבחירות לפרלמנט 

שיהיו בחודש דצמבר, כן נקבעו 
הקריטריונים המחייבים מועמד למשרה 
של חבר בפרלמנט המייצג את הקבוצה 

האתנית שלנו. כמו כן, בעקבות דו״ח 
של הוועדה לאתיקה ולתיווך, נדונו 
בעיות עקרוניות ונקבעו קריטריונים 
מסוימים שאותם צריך לכבד חבר 

במועצת ההנהלה, ביניהם לא לקבל 
טובות הנאה מנתמך על ידי הקהילה. 

כן נדונו צורות של הפעלת חוקי 
העבודה בפעילותה של הפדרציה. 

היה היה פעם... ככה מתחילים כל 
הסיפורים... 

הקהילה היהודית, הגדולה והפעילה 
בעיר ראדאוץ, שהביאה אישים רבים 
ליהדות רומניה, תרמה לחידוש האזור, 

חיה יחד עם הרומנים ועם לאומים 
אחדים בעיר בעלת נופים יפים. אמנם 

אחרי זה באה השואה: גירוש, כאב, 
סוף... ובכל זאת... הזיכרון, כיבוד 

הזיכרון, מציל עולם של פעם! בית 
הכנסת הגדול מן העיר ראדאוץ נפתח 
מחדש, ב-25 ביולי 2012, אחרי עבודות 

שיקום, בחגיגה שכללה את קביעת 
המזוזה, גילוי לוח הזיכרון וקיום תפילה 
על ידי רבה של בוקרשט ושל הפדרציה 
של הקהילות היהודיות מרומניה, רפאל 
שפר, ועל ידי החזן הראשי יוסף אדלר, 
בנוכחותם של ראשי הרשות המקומית, 

של ראשי הקהילות השכנות ושל 
חבריהן, וכן של נציגי קרן ״קאריטאס״. 

בהזדמנות זאת נאמו יו״ר הפדרציה, 
ד״ר אאורל ויינר, חבר בפרלמנט של 
רומניה; ישראל סבג, מנכ״ל הג׳וינט 

ברומניה; הרב שלמה טוביאס, רבה של 
העיר יאסי ושל מולדובה; איגו קופלר, 

ראש קהילת יהודי ראדאוץ, אאורל 
אולאריאן, ראש העיר. ד״ר אאורל ויינר 

אמר: ״העם היהודי סבל הרבה במהלך 
ההיסטוריה, אמנם התברר שבסופו של 
דבר הוא חי ולא לחינם. לנו, היהודים 
המעטים שברומניה של היום, כ-8000 

איש, יש שליחות לשמור את זכרם של 
850,000 יהודים שחיו ברומניה לפני 
מלחמת העולם השנייה״. אחרי זה 

הייתה חנוכת הנקודה המוזיאונית ״יהודי 
ראדאוץ״ שהציג ד״ר ז׳אנינה איליא 
מהפדרציה, ופתיחת התערוכה ״יהודי 

בוקובינה הדרומית״ שהכין ד״ר אנקה 
צ׳יוצ׳יו מהמרכז לחקר תולדות יהודי 
רומניה. בהמשך התוכנית נערך כנס 
בנושא ״יהודי ראדאוץ״, שהיו״ר שלו 
היה ד״ר אאורל ויינר, יו״ר הפדרציה, 

יחד עם המהנדס ד״ר ז׳וסה בלום, יועץ 
הפדרציה. פרופסור ליביו רוטמן, מנהל 

המרכז לחקר תולדות יהודי רומניה, 
ד״ר ליאה בנימין, ד״ר הרי קולר, ד״ר 
ז׳אנינה איליא, פרופ׳ מאריאן אולארו, 

פרופ׳ דניאל חרנצ׳יוק והחוקרים 
הצעירים ליביו קארארה וגם נטליה לזר 
– כל אלה קראו בכנס הרצאות מדעיות 
שציינו נקודות בלתי ידועות ומרשימות 
מהחיים היהודיים שבאזור. את האירוע 

אירגנה הפדרציה של הקהילות היהודיות 
מרומניה, קהילת יהודי ראדאוץ, והג׳וינט. 

יהודי ראדאוץ – הסיפור ממשיך...

יום הולדתו המאה של הרב הראשי לשעבר ד״ר משה רוזן

ישיבת מועצת ההנהלה והאסיפה הכללית של הפדרציה של 
הקהילות היהודיות מרומניה, 13-12 בספטמבר 2012

zicedid ze`ivnd
י״ד  אלול  תשע״ב  -  י״ד  תשרי  תשע״ג כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

בית הכנסת 
האורתודוכסי 

״חונך נאורים״ 
מן העיר אוראדיה 
ישוקם בסיועה של 
ארצות-הברית  
בית הכנסת האורתודוכסי ״חונך 
נאורים״ מן העיר אוראדיה ישוקם 

ויהפוך למוזיאון של יהודי מחוז ביחור, 
בכסף אמריקאי. קרן של מחלקת 
המדינה של ארצות-הברית תרמה 

למעלה ממאה אלף דולר ליעד זה, 
סכום שהוא חלק מהוצאות השיפוצים. 

ההמחאה ניתנה למהנדס פליקס 
קופלמן, יו״ר קהילת יהודי אוראדיה 

על ידי שגריר ארצות-הברית ברומניה, 
מר מארק גיטנשטיין, במסגרת טקס 
רשמי שנערך באותו בית כנסת בו 

השתתפו הרשויות המקומיות והמרכזיות 
החשובות ביותר ונציגי הדתות. בדבריו, 
השגריר האמריקאי העריך את המורשת 

התרבותית של יהודי אוראדיה, אותה 
הם הורישו ליורשיהם ועלינו להציל 

אותה. המהנדס פליקס קופלמן הודה על 
התרומה הנ״ל ואמר שעכשיו התגשם 
חלום יפה, היות שלקהילה היהודית 

מתאפשר לשמור על מורשתה. 

היהודיות מרומניה. הוא שיקם את מוסדות 
הדת, קיבל מהרשויות את הזכות לקיים 

הכשרות לאוכלוסייה היהודית, הקים 
מסעדות כשרות ולימודי תלמוד-תורה. הוא 

החזיר את הג׳וינט לרומניה בשנת 1967, 
ייסד מושבים לזקנים, שירותי רפואה 

ללא תשלום, שירותי חלוקת חבילות מזון 
בחינם, אירגן ערבי סדר פסח קהילתיים, 
חנוכיאדות. הקים את מוסדות התרבות 

הראשיים של הפדרציה: כתב-עת של 
היהדות הדתית הרומנית, שהקדים את 
העיתון ״המציאות היהודית״; המוזיאון 
לתולדות יהודי רומניה; המרכז לחקר 

תולדות יהודי רומניה. הוא 
יזם צהרי תרבות בנושאים 
יהודיים, בבוקרשט ובערים 

אחרות ברומניה, נלחם 
למען העלייה לארץ ישראל 

והצליח שכ-97 אחוזים 
מכלל יהודי רומניה, ניצולי 

שואה, יעלו לארץ. הוא 
התנגד להריסת בתי כנסת 
ברומניה במסגרת פעולות 

שיקום הערים בתקופתו של 
צ׳אושסקו וכן הצליח להציל 
רבים מהם. הוא אירגן את 

הזכרת קורבנות השואה, 

אותם קרא ״נספים שמתו על קידוש 
השם״, היות שהשואה לא הוכרה על ידי 
הרשויות הרומניות. הוא מחה על מעשים 

אנטישמיים ועל הכחשת השואה, לפני שנת 
1990 וגם לאחריה. הוא קידם את הידידות 

בין דתות, האקומניות. בשנת 1992 נבחר 
חבר באקדמיה הרומנית. ״אישיות בעלת 
’אור וצל׳״, אמר עליו ד״ר אאורל ויינר, 
״אמנם איש בעל יצירה חברתית יחידה 
במינה, ביחס לחיים היהודיים במדינות 

הקומוניסטיות לשעבר, אישיות שצריכים 
לחקור את פעילותה בהתאם לתנאים 

החברתיים והמדיניים בהם חיה״. 
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 DECESE  COMEMORĂRI 

U N  O M  B I N E C U V Â N T A T
Burăh Segal z.l., Bombi, cum îi 

spuneau apropiaţii, a fost un om bine-
cuvântat. Chiar asta însemna şi numele 
lui: binecuvântare. Nu era om care să-l fi  
cunoscut şi căruia să nu-i fi  atins sufl etul 
cu bunătatea lui. A trăit toată viaţa frumos. 
Şi iată că, la un an de la plecarea lui 
Dincolo, pe o vreme caniculară, oameni 
care l-au îndrăgit au venit la Sinagoga 
Mare să-i cinstească memoria. De la 
pensionare până când picioarele nu i-au 
mai îngăduit să meargă, Burăh Segal a 
fost gabai la Templul Coral. Pentru el, 
sinagoga avea un efect straniu. Ridica 
privirile şi constata uimit că vede cerul. 
Religie? Fiecare avem în sufl et propriul 
Dumnezeu şi, dacă ne purtăm urât, 
atunci Dumnezeu se întristează. Cred că 
aşa simţea Burăh Segal. A trăit un secol 
bântuit de dezastre - Holocaust, totali-
tarism -, dar suferinţele nu l-au înăsprit, 
nedreptăţile nu l-au mutilat lăuntric. A fost 

sionist în adolescenţă, în Bârladul natal, 
unde sionismul era o mişcare puternică 
- au existat publicaţii sioniste - fără să 
se dezică vreodată de valorile în care 
credea. A ştiut să se bucure de viaţă. „În 
fi ecare an, făceam revelionul la Operă şi 
el rămânea să danseze în foaier până se 
stingeau luminile”, îmi povestea prietena 
lui, Dina Moldoveanu, care i-a luminat, cu 
devotamentul ei, ultimii ani de viaţă. Era, 
de multe ori, invitatul verilor săi, Eliza şi 
Nelu Şaler, până când – atingea aproape 
centenarul – le-a telefonat să se scuze 
că nu mai poate veni. Dar, mai presus 
de toate, Burăh Segal a ştiut să fi e om. 
În anul în care am spus Kadiş pentru 
mama mea, după terminarea rugăciunii 
de Maariv, venea după mine-n hol şi-mi 
întindea câteva felii de lekeh învelite-ntr-
un şerveţel: „pentru acasă”, mă îndemna 
să le iau. 

S-a stins în luna Elul, când sunetul 

aspru-răscolitor al Şofarului ne aduce 
aminte cât suntem de iute trecători şi 
cât de înalt e muntele dat fi ecăruia să-l 
urce. L-am auzit şi acum la Şahrit, după 
ce Rabinul Rafael Shaffer, Prim Cantorul 
Iosif Adler, Nathan Neta şi Yehuda Livnit 
au ofi ciat serviciul divin. 

Memoria i-a fost evocată de vicepre-
şedintele F.C.E.R., ing. Paul Schwartz. 
„L-am cunoscut când aveam opt ani şi 
venea în casa tatălui meu. A fost o pildă 
pentru noi toţi, un sufl et mare, un contabil 
de excepţie, iar, după ieşirea la pensie, 
s-a integrat cu toată fi inţa vieţii comuni-
tare. Nu uit cu cât râvnă a pregătit Bar 
Miţva fi ului meu. Avea un cuvânt bun 
pentru fi ecare şi sărea în ajutorul tuturor”, 
a spus vorbitorul. 

  Pelerinajul la mormântul lui, El Male 
Rahamim şi Kadiş-ul colectiv au încheiat 
comemorarea. (I.D.) 

Teodor Wexler z .l . :  VOCAŢIA CĂRŢII,  VOCAŢIA PRIETENIEI

ANIVERSĂRI

• La 1 octombrie 1919 s-a născut 
savantul NICOLAE CAJAL, membru 

al Academiei Române. A fost director 
al Institutului de Inframicrobiologie al 
Academiei şi preşedinte al F.C.E.R..

• La 1 octombrie 1923 s-a născut la 
Iaşi eminenta lingvistă LUCIA 

WALD, spe cialistă în filologie clasică.

• La 5 octombrie 1887 s-a născut 
RENÉ CASSIN, laureat al Premiului 

Nobel pentru pace. 

• La 8 octombrie 1927 s-a născut la 
Cra iova HARRY ELIAD. A fost 

director TES şi membru în conducerea 
F.C.E.R.

• La 9 octombrie 1901 s-a născut la 
Bucureşti scriitoarea TUDOR 

SIDONIA. A publicat povestiri şi 
nuvele în „Revista Fundaţiilor 
Regale”.

• La 14 octombrie 1906 s-a născut 
lângă Hanovra HANNA ARENDT. 

Este autoa rea unor lucrări de mare 
valoare filosofică.

• La 26 octombrie1920 s-a născut la 
Bucu reşti artista coregrafă ESZTER 

GONDA, membră fondatoare a 
Institutului de Folclor. A obţinut 
numeroase premii în ţară şi în 
străinătate.

*

• La 6 octombrie 1947 au fost eliberaţi 
cei 4500 de imigranţi evrei, sosiţi în 

Ereţ Israel cu vaporul „Exodus”.

• La 6 octombrie 1973 a început 
războiul de Iom Kipur.

COMEMORĂRI

• La 1 octombrie 1837 a murit la 
Poznan rabinul AKIBA BEN MOŞE 

EGER, mare specialist în Talmud.

• La 1 octombrie 1933 a murit la 
Bucureşti folcloristul şi dialectologul 

MIHAIL CANIANU (Cahane). Cea 
mai cunoscută lucrare a sa este 
volumul Poezii populare (1888).

• La 2 octombrie 1915 a murit la 
Berlin fizicianul EMIL RATHENAU.

• La 5 octombrie 1974 a murit fostul 
preşe dinte al Israelului, ZALMAN 

ŞAZAR.

• La 5 octombrie 2000 a murit la 
Bucureşti prof. univ. dr. SOLOMON 

VAIMBERG.

• La 9 octombrie 1867 a murit la 
Königsberg scriitorul de expresie 

ebraică MAPU ABRAHAM. Este 
autorul unor romane istorice.

• La 9 octombrie 1909 a murit 
NAFTALI HERZ INBER, autorul 

imnului naţional al Israelului – 
„Hatikva”

SIEGFRIED WOLF

CALENDARUL 
LUNII 

OCTOMBRIE

• Acum un an, în 16 octombrie, dr. 
MARILENA ZALIS ne părăsea. Soţul, fi ica, 
ginerele, nepoţii şi prietenii resimt dispariţia 
ei ca pe o pierdere imensă. Până când boala 
fără leac, Alzheimer, a răpus-o, i-am preţuit 
inteligenţa, sobrietatea, devoţiunea oferită 
celor apropiaţi. Ne lipseşte dureros de mult.

• Cu moartea lui TEODOR WEXLER – 
la 12 Elul 5764 – a dispărut o mare fi gură 
a obştii evreieşti, o luminoasă imagine a 
chimiei şi a istoriei poporului evreu. A iubit 
România la fel ca şi cel mai adevărat român. 
Nu-l voi uita niciodată. Soţia.

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna 
iunie 2012: IUSTER ISAC (83 de ani, Ci-
mitirul Giurgiului); DARIE BLUMETTA (85 
de ani, Cimitirul Sefard); SAIM MILTRET 
(64 de ani, Cimitirul Giurgiului); GRUIA 
JANETTA (88 de ani, Cimitirul Giurgiului); 
KAMERLING SOFIA (83 de ani, Cimitirul 
Filantropia); CALMAN MIŞU (84 de ani, 
Cimitirul Giurgiului)

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna au-
gust 2012: DUTA SCARLAT (81 de ani, Ci-

mitirul Giurgiului), DRAGAN PEPPY (83 de 
ani, Cimitirul Giurgiului), ARNET SALINDA 
(80 de ani, Cimitirul Giurgiului), ELIAD 
HARY (85 de ani, Cimitirul Filantropia), 
COFMAN SILVIA (97 de ani, Cimitirul Se-
fard), HERSCOVICI FANY (92 de ani, Cimi-
tirul Giurgiului), MARCOVICI HELLENE (92 
de ani, Cimitirul Giurgiului), STERN HARRY 
(90 de ani, Israel, Cimitirul Sefard), MANEA 
GABRIELA (62 de ani, Cimitirul Giurgiului), 
SINBERCU FLORESCU BENU (78 de 
ani, Cimitirul Giurgiului), LUTZES FANI 
(86 de ani, Cimitirul Giurgiului), BRICMAN 
IOSEFINA (78 de ani, Cimitirul Giurgiului), 
BITERFELD MARIAN (66 de ani, Cimitirul 
Giurgiului)

Înhumaţi în cimitirile C.E. din ţară în 
lunile iunie şi iulie 2012: KOHLENBERG 
RAPHAEL (78 de ani, Moineşti); STEGE-
REAN ALEXIU (82 de ani, Cluj-Napoca); 
HERMAN STRUL-IOINA (86 de ani, Ro-
man); DIACONU (ROTLEIN) SERGIU (61 
de ani, Roman)

Familia, adânc îndurerată, aminteşte 
celor care au cunoscut-o că pe 8 Av (27 
iulie 2012) s-au împlinit 6 ani de când ne-a 
părăsit BRANA (BETI) PETRARU. Draga 
noastră soţie, mamă, bunică, soră şi mătu-
şă, te vom păstra veşnic în inimile noastre. 
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Cu adâncă durere, amintesc celor care 
l-au cunoscut că, în ziua de 12 august 
2012, s-a împlinit un an de la decesul 
iubitului meu soţ LEON (GIONI) SILBER-
BERG, fost gabai la Sinagoga Mare şi la 
Templul Coral. Scumpul meu, singură şi 
îndurerată, te păstrez veşnic în inima şi în 
sufl etul meu. Matilda Silberberg

• Colectivul revistei „Realitatea Evreias-
că” este alături de colegul lor Jean Bercu şi 
soţia sa, Elena Bercu, în durerea pricinuită 
de pierderea fratelui şi, respectiv, cumna-
tului lor BENI – BERL BEN ARIE – SIN 
BERCU z.l. Fie-i amintirea binecuvântată!

Teodor Wexler z.l. a fost mulţi ani con-
silier cultural al F.C.E.R. S-a dovedit un 
performer în tot ce făcea. Inginer chimist 
de profesie, a fost unul dintre membrii 
echipei care a realizat prima fabrică de 
detergenţi din România. A creat noi ramuri 
industriale – aditivi pentru mase plastice, 
pentru industria lemnului. A petrecut zile 
şi nopţi lângă laminoarele de la Galaţi şi 
Târgovişte, verifi când noi lubrefi anţi. În 
urma lui au rămas peste 50 de brevete 
de invenţie, studii, comunicări la reuniuni 
internaţionale. A fost pasionat de istorie 
toată viaţa dar, abia în calitate de consilier 
cultural al Federaţiei, a făcut public acest 
violon d’Ingres al său. A fost membru 
fondator şi vicepreşedinte al Fundaţiei 
„Dr. Wilhelm Filderman”. La iniţiativa şi 
stăruinţele sale, o stradă din Bucureşti 
poartă azi numele lui W. Filderman. 

Filderman a făcut parte din copilăria 
lui. Venea de multe ori în casa tatălui 

său. A ţinut minte toată viaţa cuvintele 
rostite de el, după o audienţă la mareşa-
lul Antonescu, în 1941, în care solicitase 
anularea ordinului de purtare a stelei 
galbene pentru evreii din Vechiul Regat: 
„Dacă uităm ce s-a întâmplat ieri, nu vom 
putea înţelege pe deplin ziua de mâine”.  
Şi tot Teodor Wexler a făcut demersurile 
necesare ca, la Muzeul de Istorie a Bu-
cureştiului, să existe o placă omagială 
dedicată lui Iosif Sava. În acelaşi timp a 
înţeles să cinstească memoria unui ne-
evreu, un Schindler român – e vorba de 
primarul Cernăuţiului, Traian Popovici -, 
care în anii Holocaustului a salvat vieţile 
a 20 000 de evrei cernăuţeni. Un volum 
de memorii ale lui Traian Popovici, îngrijit 
de el, a fost lansat la Casa NATO. 

Împreună cu istoricul Mihaela Popov, 
Teodor Wexler a publicat o lucrare de re-
ferinţă despre suferinţele evreilor – Asirei 
Sion, martiri întru Sion - în totalitarism: 

„Anchete şi procese uitate. 1945 - 1960”. 
La această din urmă realizare s-a referit 
vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul Sch-
wartz, cu prilejul comemorării a opt ani 
de la intrarea în eternitate a celui care 
şi-a dedicat ultima parte a vieţii istoriei 
obştii din care făcea parte. „Am vizitat 
nu demult comunitatea din Sighetu Mar-
maţiei. Am fost la Casa Memorială «Elie 
Wiesel», de la a cărei inaugurare se vor 
împlini, curând, zece ani. Am fost, de ase-
menea, la Memorialul dedicat victimelor 
comunismului. Am văzut celulele în care 
au suferit, au fost torturaţi şi ucişi evrei. 
Osemintele lor zac într-o groapă comună, 
împreună cu ale martirilor de orice etnie 
şi confesiune. Toate acestea au fost adu-
nate în documentele din cartea al cărei 
co-autor este Teodor Wexler”. Cu ace-
laşi prilej, domnia sa a amintit şi despre 
demolările lăcaşurilor de cult evreieşti în 
timpul dictaturii antonesciene şi – o mare 

parte – în anii totalitarismului: „Înainte de 
război am avut peste 1 500 de sinagogi 
şi case de rugăciune. Acum sunt 87. Iată 
că nu numai bisericile au fost demolate în 
timpul regimului totalitar, ci şi sinagogile”, 
a subliniat vicepreşedintele F.C.E.R.

Teodor Wexler a fost un om sensibil, 
având, deopotrivă, vocaţia cărţii şi a 
prieteniei. În lupta lui Iaacov cu Îngerul, 
reeditată de fi ecare dintre noi, rămâne un 
punct de referinţă. (I.D.)

*
Dat fi indcă, în aceeaşi zi, a fost co-

memorarea morţii premature a prof. univ. 
dr. Gabriela Manea, vicepreşedintele 
Federaţiei, ing. Paul Schwartz, s-a referit 
la înzestrările celei dispărute care o reco-
mandau pentru o activitate în cadrul JCC.

Serviciul divin a fost ofi ciat de Rabinul 
Rafael Shaffer, Prim Cantorul Iosif Adler, 
Nathan Neta, Yehuda Livnit. Fie-le me-
moria binecuvântată! 

PAVEL BRIBRAM
Motto: „De 50 de ani fotografi ez şi 

n-am obosit. Fiecare expoziţie ocupă un 
loc important în viaţa mea şi o simt ca o 
încoronare a muncii mele”.

Au trecut 10 ani de la decesul lui PA-
VEL BRIBRAM, cunoscut fotograf din 
Arad (România), care a trăit ultimii ani 
(din 1988) la Haifa-Israel. A fost membru 
al Asociaţiei Artiştilor Plastici din Haifa-
Israel, calitate în care a realizat expoziţii 
personale şi de grup, cu imagini din lo-
curile natale (zona Aradului), dar şi cu 
fotografi i din ţara de adopţie, Israelul, pe 
care l-a iubit nespus de mult.

Dragostea sa pentru frumos şi imagine 
foto s-a transmis şi nepoatei sale Adina, 
care a absolvit Facultatea de Arte – secţia 
Foto de la Universitatea din Haifa, fi ind în 
prezent o artistă-fotograf în devenire, cu 
mici expoziţii personale.

După decesul lui Pavel Bribram, fami-
lia a editat un album cu cele mai expresive 
şi reuşite lucrări ale sale. El va rămâne în 
memoria celor care l-au cunoscut, ca un 
realizator de frumos care a iubit viaţa şi 
oamenii care l-au înconjurat.

IVAN TRUŢER
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INTEGRAME IUDAICE de COSMIN MIUŢE
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Zăvor Trup

Obţine 
doctoratul 

la...
Scoase în 

centru!

Dezlegarea integramei din numărul trecut, pe raster, MOSES ROSEN, MOINEŞTI.

Colegul meu mai vârstnic, Jean Bap-
tiste Poquelin, dit Molière, avea o vorbă: 
“Je prend mon bien où je le trouve“. De 
când semnez rubrica de faţă, îmi culeg şi 
eu mon bien oriunde dau de el. Mai ales 
pe internet şi în corespondenţa cu amicii. 
(Nu o fac însă şi în cazul încercărilor mele 
literare, pentru a nu fi  acuzat de plagiat, 
ca alţii). Nu de mult, un bun prieten şi co-
leg de şcoală, actualmente cu domiciliul 
la Bruxelles, m-a întrebat dacă şi eu sufăr 
de S.A.D.V.A? I-am răspuns că nu ştiu ce 
e aia, şi atunci mi-a explicat, dându-mi ca 
exemplu propriul său caz:

„ Într-o dimineaţă, - îmi scrie Gigi (căci 
aşa îl cheamă) - m-am hotărât să-mi 
spăl maşina. În drum spre trotuar, unde 
o parchez de obicei, garajul fi indu-mi 
ocupat cu alte multe acareturi, zăresc 
corespondenţa pe masa din bucătărie. 
Bun, ia s-o răsfoiesc puţin, poate e ceva 
urgent. Deşi ce poate să fi e urgent la 
un pensionar? Cel mult decesul unei 
persoane apropiate? Dar nu murise ni-
meni. Am lăsat cheile pe masă, am luat 
plicurile, însă n-am dat în toată grămada 
de hârtie decât de nişte facturi şi multă 
publicitate inutilă. Pe aceasta m-am decis 
s-o arunc, însă am constatat că pubela 
mea era plină. Aşa că am pus facturile 
înapoi pe masă, cu gândul de a goli gu-
noiul. Deoarece containerul pentru hârtii 
este lângă bancomat, m-am gândit că ar 
fi  mai înţelept să plătesc întâi facturile. 
Am lăsat gunoiul jos, am luat facturile şi 
m-am îndreptat spre uşă.

Unde să fi e cardul de bancomat ?
Ah! În buzunarul hainei pe care am 

purtat-o ieri!
Dar ce sacou am îmbrăcat eu ieri ?
O să-mi amintesc deschizând dulapul 

cu haine. Şi mă duc spre dulap.
Trecând pe lângă masă, dau cu ochii 

de doza de Cola pe care o desfăcusem 
mai devreme. Se încălzise.

Nu mă mai duc după haina în care era 
cardul, pentru ca mai întâi să pun doza 

de Cola în frigider. 
În drum spre bucătărie, constat că 

plantele au un aer cam ofi lit. Ar fi  timpul 
să le ud !

Pun Cola pe masa de bucătărie, când, 
ia te uită, dau de ochelarii pe care îi că-
utam de ieri.

Cel mai bine ar fi  să ud mai întâi fl orile, 
înainte de a-mi duce ochelarii înapoi pe 
birou, lângă computer.

Las ochelarii pe masa din bucătărie, 
umplu un vas cu apă, când, zăresc ală-
turi telecomanda televizorului. Cineva a 
uitat-o în bucătărie. Probabil chiar eu. De 
seară, când vom dori să dăm drumul la 
TV ca să mai urmărim şi noi ce frumos se 
înjură unii pe alţii, nimeni n-o să-şi aducă 
aminte că telecomanda e în bucătărie.

Mai bine s-o duc înapoi în sufragerie. 
Însă întâi să pun apa la plante.

Pun apa la plante şi vărs o bună parte 
din lichid pe parchet. Las telecomanda 
în bucătărie şi alerg să iau o cârpă să 
şterg pe jos.

Trecând prin living, mă gândesc că 
ar trebui să îndrept rama de la tabloul cu 
portretul cumnată-mi, care tocmai şi-a 
anunţat vizita la noi, şi vine din America. 
Cine ştie ce cadouri ne aduce! Da, rama 
trebuie neapărat îndreptată.

Merg totuşi mai departe, dar nu mai 
ştiam ce trebuia să fac. Ba da ! S-o 
programez pe soacră-mea la dentist. Nu 
mai are nici un dinte în gură şi atunci, 
ce nevoie mai are de dentist? Ştiu ! A 
văzut la televizor o reclamă cu o pastă 
care îi fi xează proteza în gură. Ca să fi e 
mai sigură, şi-a pus o cantitate mai mare 
de pastă decât cea indicată şi acum, de 
trei zile, se chinuieşte să-şi mai dezli-
pească proteza din gură. I-am propus să 
folosească o rangă, dar m-a bombănit 
cu nişte cuvinte pe care mă jenez să le 
repet în scris.

La sfârşitul zilei mi-am alcătuit urmă-
torul bilanţ :

Maşina e tot nespălată
Facturile sunt neplătite.

Doza de Cola stă trezită rău pe masa 
din bucătărie.

Florile n-au fost udate sufi cient, arată 
la fel de ofi lite. În schimb, pe parchet a 
rămas o pată substanţial vizibilă.

Pubela de gunoi e tot plină.
Unde o fi  cardul ?
Nu mai găsesc telecomanda şi o să 

pierd cele mai elegante schimburi de 
replici dintre putere şi opoziţie. 

Nu ştiu unde mi-am pus ochelarii.
Cheile de la maşină parcă au intrat 

în pământ.
N-am făcut programarea la dentist, dar 

între timp soacră-mea şi-a spart proteza, 
ceea ce va produce o gaură penibilă în 
bugetul nostru familial şi aşa destul de 
redus.

Când încerc să înţeleg de ce n-am 

făcut nimic toată ziua, rămân ca trăsnit, 
pentru că am fost ocupat tot timpul şi sunt 
mai obosit ca un câine.”

Da, l-am liniştit eu pe amicul meu 
belgian, sufăr de exact aceleaşi simpto-
me, doar că nu ştiu, totuşi, ce înseamnă 
S.A.D.V.A. ca să-i pot spune medicului 
meu de ce sufăr şi să-i cer un leac.

Amicul mi-a răspuns că înseamnă 
„Simptomul atenţiei defi citare la vârsta 
avansată”; că e o maladie care s-a răs-
pândit cu o repeziciune uimitoare, iar 
virusul ei e încă necunoscut.

Dacă vreunii din cititorii mei suferă de 
această afecţiune, le urez însănătoşire 
grabnică, deşi se pare că leacul încă nu 
a fost descoperit.

O. SAVA 

P r ă j i t u r ă 
c u  p r u n e

Ingrediente: Două căni şi un sfert cu 
făină, o cană cu migdale, o cană zahăr, 
jumătate pachet de unt la temperatura 
camerei, un ou, trei linguri de apă, o 
ceaşcă de gem de prune, de preferat de 
casă, prune proaspete, drojdie. 

Preparare: Se amestecă făina cu 
drojdia dizolvată în puţin lapte, apoi se 
adaugă migdalele, zahărul şi untul, oul, 
apa şi se mixează cu robotul. Se unge 
tava cu unt, se pun trei sferturi din aluat 
în tavă iar restul de un sfert – în freezer 
pentru 20 de minute. Se încălzeşte cup-
torul, se pune deasupra aluatului gemul 
şi prunele tăiate în jumătăţi, apoi restul 
de cocă se dă prin răzătoare deasupra 
prunelor. Se coace în cuptor 45 de minu-
te. Se serveşte caldă sau la temperatura 
camerei (E.G.)

Gastronomica

Priceput

Incursiune

Capti-
vantă

Bufoni
Folositor

Scump

Tras în 
piept

Vechi

S .  A .  D .  V.  A .

Winona 
Ryder

A difuza la 
centru!

– Mâine nu pot, că sunt chemat la Parchet, dar ne-am putem vedea poimâine.
– Poimâine sunt chemat eu.
– Iar eu, răspoimâine.
– Răspoimâine e perfect, că sunt chemat şi eu, aşa că ne vedem acolo.

A palpita

Mijloc de 
oprire!

Amic

A prinde 
la mijloc!

În grilă!

Păstrate 
în raft!

Fe

Elemente

Talent

Circuit

În rând!

Afi rmaţie

Nume 
(foto)

A jigni
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OMUL între utopii şi 
oxigenul poveştilor

Voi vorbiţi, care îi linşaţi pe negri?
Poate că aş fi  ocolit acest subiect, dacă Par-

lamentul României nu ar fi  considerat necesar 
să organizeze o dezbatere despre cum poate fi  
îmbunătăţită percepţia României peste hotare. 

Răspunsul nu poate fi decât depăşirea 
mentalităţii de campanie electorală în care per-
sistă să se cantoneze politicienii români. Nici 
măcar populaţia nu mai crede într-o apropiată 
încetare a gâlcevei. Dovadă că 75% dintre ro-
mâni sunt convinşi că scandalurile politice vor 
continua, numai 21% dintre repondenţii la un 
sondaj IRES crezând în posibilitatea coabitării 
lui Traian Băsescu cu guvernul Ponta.

Ce se întâmplă acum aminteşte de un banc 
străvechi, în care un reporter american îl între-
ba pe Nichita Sergheevici Hruşciov dacă era 
adevărat că disidenţii sovietici erau băgaţi în 
spitale psihiatrice, la care liderul de la Kremlin 
a replicat, furios: „Voi vorbiţi, care îi linşaţi pe 
negri?!!”

Aceeaşi permanentă iritare a actorilor po-
litici de toate culorile, care duce inevitabil la 
alterarea discursului politic, se manifestă şi la 
noi, spre exasperarea populaţiei şi a cancela-
riilor străine.

De pildă, premierul Ponta declara, pentru 
Die Presse, că a fost criticat (pe drept cuvânt, 
recunoaşte el) pentru ordonanţele de urgenţă 
adoptate, dar adaugă că şi „guvernul precedent 
a dat, în 2011, 140 de ordonanţe de urgenţă 
în total - şi nimeni din străinătate nu s-a arătat 
îngrijorat din această cauză”. Adică, şi ei i-au 
linşat pe negri …

Evident, important nu e nici dacă americanii 
îi linşau sau nu pe negri, nici dacă Guvernul 
Boc a dat sau nu fi x 140 de ordonanţe de 
urgenţă. Nu ar trebui să fi e greu de înţeles că 
nu poate constitui o scuză faptul că repeţi o 
greşeală doar pentru că au mai făcut-o şi alţii. 
Fără discuţie că abuzul de ordonanţe a fost şi 
rămâne o racilă a guvernelor româneşti, mai 
veche decât ultimele două-trei Cabinete care 
au ocupat Palatul Victoria, dar ea tinde să 
devină cronică. Dovadă că ministrul Educaţiei, 
Ecaterina Andronescu, ameninţa recent Parla-
mentul că, dacă nu face bine să voteze legea 
privind bacalaureatul profesional, guvernul va 
emite o ordonanţă pe acest subiect. Ceea ce 
s-ar fi  putut rezolva mult mai uşor şi elegant pe 
linie de partid, dat fi ind că majoritatea care tre-
buia să aprobe iniţiativa legislativă era aceeaşi 
căreia îi aparţine şi şefa educaţiei.

Acest gen de reacţie nu face decât să 
perpetueze tensiunea de pe scena noastră 
politică, dar ea nu este generată de o singură 
tabără. Întors de la Bruxelles, preşedintele 
Băsescu spune că i-a asigurat pe interlocutorii 
săi de la Comisia Europeană că în România, 
statul de drept „este o realitate care trebuie 
reconfirmată”, deoarece între 3-6 iulie s-a 

pierdut certitudinea că 
România ar fi  un astfel de stat. Iar apoi, susţine 
preşedintele, a fost pulverizată şi siguranţa 
că România s-ar îndrepta spre Vest, nu spre 
Est, deoarece „am avut un ministru de Exter-
ne care era pe drum invers. O lua prin toate 
azimuturile, numai spre Uniunea Europeană 
şi Washington – nu”. Cum ziceam, voi vorbiţi, 
care îi linşaţi pe negri?

Exemplele ar putea continua, dar nu mai 
este relevant. Şi de o parte, şi de cealaltă, 
suntem încă în retorica referendumului, care 
nu a produs nici învingători, nici învinşi. O 
nouă situaţie originală pur românească, după 
ce am avut corupţie fără corupţi şi capitalism 
fără capital, în vară am avut şi o consultare a 
poporului fără învingători sau învinşi.

Motiv pentru care România este tratată 
la Bruxelles ca o ţară afl ată într-o neîncetată 
campanie electorală. Dacă citim atent comuni-
catul emis de Barroso după întâlnirile cu Ponta 
şi Băsescu, vedem că, încă de la început, 
preşedintele Comisiei Europene subliniază că 
a exprimat „aceleaşi îngrijorări” în convorbirile 
cu primul ministru şi preşedintele român şi că 
a cerut tuturor forţelor politice „să acţioneze cu 
responsabilitate şi reţinere” pentru restabilirea 
stabilităţii instituţionale şi politice. Limbaj tipic 
pentru un lider atent să nu favorizeze vreuna 
dintre părţile ... beligerante.

Degeaba se vor organiza dezbateri despre 
îmbunătăţirea imaginii României, până nu 
dispare acest comportament păgubos al poli-
ticienilor. Dovadă şi avertismentul dur dat de 
preşedinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, care 
afi rma că România este paralizată „din cauza 
agitaţiei politice” şi îi îndemna pe conducătorii 
români să se maturizeze. „Maturitatea politică 
înseamnă că orice ideologie politică ar avea 
partidul din care faceţi parte, trebuie să înţele-
geţi că poporul dumneavoastră este primul care 
contează, iar bătăliile ideologice sunt cele mai 
puţin importante”, spunea Dalia Grybauskaitė, 
afl ată în vizită ofi cială la Bucureşti.

În concluzie, o logică de genul „voi vorbiţi, 
care îi linşaţi pe negri” nu poate duce la cal-
marea agitaţiei politice, pentru că nimeni nu 
este dispus să evite să mai comită erori în 
prezent, dacă ele au fost făcute înainte şi de 
oponenţii politici. 

Ceea ce însă nu poate dura mai mult decât 
până la următoarele alegeri, când fi e că oame-
nilor li se va face lehamite să mai meargă la 
urne, fi e vor vota o formaţiune nouă (şi aici nu 
mă refer la una cosmetizată), care nu a mai fost 
niciodată la putere. Aşa a câştigat Vadim Tudor 
mai multe voturi decât se aştepta el însuşi, iar 
pe liste va fi  întotdeauna un Vadim care promite 
să uşureze necazurile poporului.

ALEXANDRU MARINESCU

Prestigioasa co-
lecţie Opera Omnia, 
a Editurii ieşene Tipo 
Moldova, ce-şi propu-
ne să reunească, în 
ediţii comprehensive 
de autor, numele con-
sacrate ale literaturii 
române actuale, s-a 
îmbogăţit cu încă un 
volum, aparţinându-i 
scriitorului G. Mosari.

Sub titlul Lumea lui 
Mosari e lumea călătoriilor, volumul an-
tologic reuneşte cele mai reprezentative 
scrieri de călătorie şi/ sau umoristice ale 
autorului, structurate în două capitole: 
Călătorii şi, respectiv, Întâmplări cu turişti. 
Cititorul este, astfel, regalat cu 283 de 
pagini de literatură de calitate, însumând 
o apreciabilă experienţă de călător a lui 
Mosari, a cărui pasiune pentru turismul 
cultural e demult cunoscută.

Cum am scris şi în alte rânduri, Mosari 
este un umorist care mânuieşte cu multă 
fi neţe „lancea lui Ahile”: cu un vârf vatămă 
– prejudecăţi, tare de caracter, trufi i –, iar 
cu celălalt tămăduieşte. Prin amenitatea 
spiritului, prin românescul „haz de ne-
caz”, prin larga capacitate de înţelegere 
a naturii umane. Scriitorul este, se simte 
în special în Întâmplări cu turişti, un spirit 
tolerant, limita toleranţei sale fi ind doar 
intolerabilul (antisemitismul, terorismul, ti-
rania, violenţa). În rest, lumea este pentru 
Mosari un spectacol, iar datoria scriitorului 
este să îl contemple şi să se bucure de 
el, uneori şi din postura de participant, nu 
numai din cea de spectator.

Evident, călătorul impenitent are şi o 
„acasă”. În cazul lui Mosari, ca al oricărui 
israelian originar din România, acasa sa 
e dublă. Pe de-o parte, este Israelul, Ţara 
Veche-Nouă, în care ajunge făcând Alia, 
în care trăieşte de decenii bune şi faţă de 
care îşi manifestă ataşamentul prin spiritul 

critic, expresie a do-
rinţei permanente de 
îmbunătăţire. Mosari 
contemplă Israelul, cu 
uriaşul său potenţial 
turistic şi intelectual, 
şi caută mereu solu-
ţii de ameliorare, de 
mai bună valorifi care 
a acestui potenţial. 
Pentru ca statul Israel 
să rămână competitiv, 
să se menţină în frunte, în această com-
petiţie globală în care trăim.

Pe de altă parte, rămâne România în 
care s-a născut, Bacăul copilăriei, Iaşii 
studenţiei, Bucureştii cosmopoliţi şi fasci-
nanţi, Bucegii şi Marea Neagră: un enorm 
rezervor de amintiri şi de nostalgie. Şi aici, 
Mosari sesizează neîmplinirile, neajun-
surile, dar discursul său este dominat de 
sentimente, dintre care melancolia este 
cel mai frecvent. Frumuseţea primei patrii 

se suprapune frumuseţii vârstei de aur, a 
copilăriei şi tinereţii.

În rest, cum spuneam, Mosari este 
un călător defi nitiv contaminat de morbul 
depărtărilor, care ajunge la destinaţii care 
pe unii dintre noi îi sperie (jungla amazoni-
ană, savana africană), căutând peste tot, 
de fapt, amprenta umană. Pentru scriitor, 
omul dă măsura tuturor lucrurilor/ locuri-
lor: el poate murdări, din păcate, locuri 
paradisiace – atentatele antisemite de la 
Buenos Aires –, sau poate, dimpotrivă, 
înfrumuseţa colţurile cele mai sălbatice 
şi mai neprietenoase ale planetei.

Salut iniţiativa Editurii Tipo Moldova de 
a-l include pe G. Mosari în prestigioasa 
ei colecţie, demers pe care îl văd integrat 
eforturilor de intensifi care a legăturilor 
literare dintre scriitorii români din ţară şi 
cei din afara graniţelor.

RĂZVAN VONCU
* G. MOSARI – Lumea lui Mosari e lumea 

călătoriilor, colecţia Opera Omnia. Proză scurtă 
contemporană, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2012.

M o s a r i  î n  O p e r a  O m n i a
Realitatea 

cărţii

Numele lui Hristo 
Boicev, cel mai cunos-

cut dramaturg bulgar, jucat în 40 de 
ţări, inclusiv la noi („Colonelul Pasăre”), 
revine în atenţie cu „Spitalul comunal”, 
prezentat la „Metropolis”.

Ce piesă ciudată şi minunată este 
această comedie tragică, mustind de 
adevăr uman şi de o fantastică libertate 
a spiritului ludic! Un text profund şi grav, 
cuceritor şi prin trimiteri evidente la stări 
de azi, din zona Balcanilor, răvăşiţi de 
o Istorie crudă, de mai vechi şi mai noi 
utopii social-politice. Un text ce lunecă 
aiuritor de la apăsătoare detalii concre-
te de viaţă la poezie, la umor şi la ample 
volute ale imaginarului. O viziune de 
„realism magic” (grăitoare pentru „ge-
niul” lui Boicev, dar şi pentru o „vână” 
mai veche a dramaturgiei bulgare), 
care cuprinde întreg ciclul existenţei, 
între jalnică adaptare şi nelinişte ori 
revoltă, între viaţă şi moarte.

Boicev ne duce în spaţiul închis 
al unui mizer stabiliment medical de 
margine de lume. În salonul nr. 6 (ca 
în Cehov!) se agită mai mulţi necăjiţi 
– tineri şi bătrâni, ţărani şi lucrători, cu 
toţii ajunşi „la fund” (ca eroii lui Gorki). 
Ei suferă, după caz, de arteroscleroză, 
pneumonie, apendicită (ce va fi  ope-
rată de două ori, mai întâi pe stânga, 
la lumânarea ce ţine loc curentului 
electric întrerupt şi fără anestezie!). 
Sunt departe de a fi nişte îngeri şi 
perseverează în minciună, furtişag etc. 
Au, mai ales, difi cultăţi de respiraţie (la 
propriu şi la fi gurat!). Au şi probleme de 
identitate. Aşa-numitul Kontuzov (de la 
„contuzie cerebrală”) a fost găsit incon-
ştient lângă epava unui avion utilitar 
NATO – şi nu mai ştie cine este. Cu 
toţii vor să se externeze. Cu toţii aspiră 
la o ieşire miraculoasă. Una venită nu 
de la Domnul – ci din văzduhul brăzdat 
de bombardierele Alianţei sau din cerul 
Europei ce pare a-şi integra, ajutând, 
ţările defavorizate.

Or, de aici până la a-l face pe am-
nezic să se creadă un fost colonel al 
armatei americane şi să strige entuziast 
„USA, USA!” este doar un pas. Şi la fel 
în cazul lui Fero, cel obsedat maladiv 
de... Elveţia, unde (nu-i aşa!?) şi ospi-
ciile arată altfel.

Drama virează în comedie, plânsul 
în râs (alimentat şi de un şir de confuzii, 
de farse), umorul blând face loc celui 

„de spânzurătoare” 
şi satirei atroce. Nu 
este singurul viraj 
plin de riscuri dar 
captivant, în această piesă jucăuşă. 
Căci, iată, printre personaje îşi face 
loc (chiar dacă nevăzut!) Boicev însuşi, 
de data aceasta ca autor postmodern, 
obsedat de cărţi şi de intertextualitate. 
El aduce în scenă şi un personaj enig-
matic (inspector, spion?) care notează 
totul. Se recomandă drept William şi 
jonglează (cum vrea el) cu citate din... 
Shakespeare. Se declară atins de „Pa-
ranoia Creatoris” şi se simte chemat să 
corijeze erori comise la Facerea lumii. 
Consideră că „viaţa capătă sens atunci 
când este consemnată”, că scrisul – 
mă rog, povestea - dă „noimă” celui 
ce o citeşte. Iar faptul că miturile artei 
(diferit de Utopii!) pot fi  salvatoare o 
dovedeşte şi efectul avut de irumperea 
în starea sufl etească, în imaginarul 
celor din salonul nr. 6, a Micului Prinţ 
şi a Cenuşăresei...

Pe această cale Boicev ne vorbeşte 
când grav când lejer, glumeţ şi para-
doxal despre forţa miturilor de a lupta 
cu absurdul, despre puterea artei de a 
alimenta etosul supravieţuirii, şi de a fi  
o sursă de transcendenţă.

Excelentul spectacol, gândit poli-
fonic, subtil şi mereu transparent spre 
adâncimi de către regizorul Felix Alexa 
(în decorul, şi el metaforă magică, al Ni-
nei Brumuşilă) îşi trage, desigur, emoţia 
şi din performanţele actorilor. Răzvan 
Vasilescu, Marius Manole, Valentin 
Uritescu, mai ales, se dovedesc mari 
maeştri în a transmite stări de dincolo 
de situaţii, replici şi cuvinte; de a mar-
ca fi rescul şi stranietatea, neliniştea 
şi revolta lui Kontuzov, Bratoi, ori a 
Bătrânului. Creaţia de vârf, surprinză-
toare şi de neuitat, aparţine însă Adelei 
Mărculescu. Ea este aici... „Bătrâna”. 
O femeie de la ţară, simplă, directă şi 
fără fasoane, lipsită de iluzii, plină de 
griji şi resemnată, care vorbeşte despre 
cât de greu o duce familia iarna, despre 
alte rubedenii suferinde, despre viţa de 
vie pe care a dezgropat-o. Prin expre-
sia chipului, prin atitudine, prin rostire 
– Bătrâna Adelei Mărculescu devine 
însă o icoană a puterii de a îndura, ba 
chiar o femeie arhetipală, ori o zeitate 
telurică – înţelepciune a Pământului.

NATALIA STANCU
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