
Revenim la articolul din numărul tre-
cut al revistei „Realitatea Evreiască” (nr. 
436-437, pag. 1), prin care îi informam 
pe cititorii noştri că persoanele persecu-
tate din motive etnice de către regimurile 
instaurate în România cu începere de 
la 6 septembrie 1940, până la 6 martie 
1945, vor putea beneficia de drepturi 
băneşti mai mari, în urma adoptării de 
către Camera Deputaţilor a Legii pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 
105/1999, iniţiată de către deputatul 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România, dr. Aurel Vainer.

Conform noului document legislativ, 
indemnizaţia lunară creşte de la 100 de 
lei la 250 de lei pentru fiecare an de de-
portare sau de detenţie, respectiv la 200 
de lei pentru fiecare an de strămutare, 
de muncă forţată, evacuare din propria 

locuinţă etc.
În cazul în care beneficiarul de drept 

al indemnizaţiilor menţionate a decedat, 
soţul supravieţuitor poate primi o indem-
nizaţie lunară neimpozabilă de 150 de lei, 
dacă nu s-a recăsătorit între timp.

Conform Legii aprobate de Parlament, 
promulgată de preşedintele Traian Bă-
sescu în 20 octombrie a.c., indemnizaţiile 
menţionate mai sus se acordă începând 
de la 1 ianuarie 2015, inclusiv beneficia-
rilor din străinătate. 

Pentru cei care doresc informaţii 
suplimentare, precizăm că legea amin-
tită, despre care nu deţineam alte deta-
lii la momentul apariţiei revistei, poartă 
numărul 143/2014 şi a fost publicată în 
Monitorul Oficial numărul 777, din data 
de 24 octombrie 2014. (A.M.)
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Dorel Dorian,  
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Precizare privind Legea referitoare 
la indemnizaţiile persoanelor 
persecutate din motive etnice

Indignare faţă de atentatul  
de la Ierusalim

Într-un comunicat transmis presei, F.C.E.R. şi-a exprimat indignarea şi deose-
bita mâhnire faţă de noul atac terorist mârşav, antiisraelian, care a avut loc pe 18 
noiembrie. Doi terorişti înarmaţi cu satâre, cuţite şi arme de foc au intrat în clădirea 
comunităţii religioase Bnei Tora, în cartierul ultraortodox Har Nof, de la Ierusalim. Ei 
au început să atace enoriaşii, înjunghindu-i, înainte de a deschide focul. Aproximativ 
30 de credincioşi au fost surprinşi în mijlocul rugăciunilor de dimineaţă, patru dintre 
aceştia fiind ucişi şi opt răniţi, ulterior decedând şi unul dintre poliţiştii care i-au prins pe  
terorişti.

„În numele Comunităţilor Evreieşti din România, condamnăm cu toată fermitatea 
această crimă gravă, comisă împotriva unor oameni paşnici, nevinovaţi, atacaţi în 
plină zi, pentru a fi ucişi fără motiv,” se anunţă în comunicat.

„Ca urmare a planurilor organizaţiilor teroriste, a curs din nou sânge evreiesc  în 
Ţara Sfântă, în Ierusalimul sacru pentru toate religiile monoteiste, avrahamitice.

Acest atac criminal dăunează grav procesului de pace, mult aşteptatei înţelegeri 
între evrei şi palestinieni, pe meleagurile unde ar trebui să domnească pacea şi în-
ţelegerea între oameni, în credinţa lui Dumnezeu.

Faţă de familiile victimelor acestei tragedii, faţă de Guvernul Statului Israel şi de 
toţi cetăţenii săi, întreaga noastră compasiune, dar şi solidaritatea frăţească în faţa 
pericolului prezentat de terorismul islamic şi de cei care seamănă ură între oameni”, 
se mai spune în comunicatul transmis de Comitetul Director al Federaţiei Comunită-
ţilor Evreieşti din România, sub semnătura deputatului dr. Aurel Vainer, preşedintele 
F.C.E.R.

Wilhelm Filderman 
omagiat la Bucureşti

La 23 noiembrie a. c., Wilhelm Fil-
derman, reputat jurist, om politic şi lider 
al evreimii române, care în perioada 
interbelică şi în timpul celui de-al doi-
lea război mondial a încercat să aline 
soarta evreilor, a fost omagiat în cadrul 
unui şir de evenimente. Manifestarea, 
organizată de F.C.E.R., Joint şi Centrul 
Cultural Israeliano-Român din Tel Aviv, 
a cuprins o expoziţie care a prezentat 
momente din viaţa celui omagiat, decer-
narea unor medalii şi un 
simpozion cu 
participare in-
ternaţională.

O meda-
lie şi o diplo-
mă Wilhelm 
Filderman au 
fost  acorda -
te post-mortem  
Reginei-mamă Elena. 

Vom reveni în numărul viitor.

…prilej de sărbătoare
pentru palestinieni

Sângele şi lacrimile de la  Ierusalim…
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Agenda deputatului şi preşedintelui F.C.E.R.
O trecere în revistă a agendei din 

luna noiembrie a.c. a deputatului şi 
preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
oferă imaginea unei activităţi intense, cu 
un spectru larg de preocupări: iniţiative 
şi materializări ale acestora, întâlniri cu 
personalităţi ale vieţii politice româneşti, 
participări la evenimente internaţionale 
importante, intervenţii la Camera Depu-
taţilor, implicări în evenimente culturale 
de anvergură, luări de poziţie faţă de 
noile escaladări ale radicalismului islamic 
în Israel, proiecte pe termen apropiat. 
Concret este vorba de: • participarea 
la inaugurarea Memorialului evreilor 
ghetoizaţi într-o pădure de lângă Dej 
în primăvara anului 1944; • prelegerile 
susţinute la ediţia a 9-a a Programului 
Bereshit – Arad; • întâlnirile la Biblioteca 
Templului Coral cu viceprim-ministrul 
Liviu Dragnea şi secretarul de stat la 
Secretariatul de Stat pentru Culte, Victor 
Opaschi; • moderări la: ceremonia de 
acordare a Medaliilor şi Premiilor „Dr. 
Alexandru Şafran”; lansarea volumului 
„Nouă convorbiri”, îngrijit de Geo Şerban, 
în cadrul „Zilelor Sebastian” de la Brăila; 
• prezenţa la Conferinţa ţărilor membre 
ale OSCE la Berlin; . declaraţii la Ziare.
com privind dreptul fiecărui membru al 
comunităţii evreieşti din România să 
voteze pentru noul preşedinte al Ro-
mâniei după cum îi dictează conştiinţa; 
• transmiterea mesajelor de felicitare 
adresate preşedintelui nou ales, Klaus 
Werner Iohannis, şi copreşedintelui PNL, 
Vasile Blaga; • transmiterea mesajelor 
de condoleanţe şi solidaritate cu Statul 
Israel privind recentul atac terorist asupra 
unei sinagogi din Ierusalim; • prezenţe la 
„Zilele Culturii Sefarde” şi la „Festivalul 
Filmului Evreiesc” din Capitală; • partici-
parea la lucrările Camerei Deputaţilor în 
care a fost respinsă propunerea Legii de 
amnistie şi graţiere a unor categorii de 
infractori; • colaborarea cu Secretariatul 
pentru Culte şi Ministerul de Justiţie pen-
tru modificarea Statutului F.C.E.R.- C.M.; 
• cuvântări rostite la Târgul Internaţional 
de Carte „Gaudeamus”, ediţia a 21-a, 
la ROMEXPO, cu prilejul primei ediţii a 
„Iudaica - Salonul de Carte Evreiască 
Editată în România” precum şi al lansări-
lor de carte de la Editura Hasefer, precum 
şi a volumelor: „Mărturii şi imagini despre 
Holocaustul din România”, „Contribuţia 
etniei iudaice la dezvoltarea României”, 
prima cuprinzând discursuri ale unor oa-
meni politici români despre Holocaustul 
în România şi cea de-a doua - comunicări 
la simpozionul cu titlul sus-amintit, reali-
zate de consilierul personal al preşedin-
telui F.C.E.R., Silviu Vexler; • laudatio 
rostit la ceremonia de decernare a titlului 
de Membru de Onoare al Institutului de 
Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi, conferit 
prof. univ. dr. Carol Iancu, în care au fost 
puse în valoare meritele excepţionale 
ale laureatului; • moderarea lansărilor 
de carte la Centrul de Studii Ebraice 

„Dr. Alexandru Şafran”, din acelaşi oraş, 
respectiv „Evreii din Hârlău”, „Miturile 
fondatoare ale antisemitismului”, „Evreii 
din România, de la excludere la eman-
cipare”; • intervenţia la simpozionul „Dr. 
Wilhelm Filderman, lider al evreilor din 
România”, urmat de ceremonia de de-
cernare a Medaliei de Merit „Dr. Wilhelm 
Filderman”, cu participarea prof. univ. dr. 
Adrian Cioroianu şi a cunoscutului av. 
Cătălin Dancu; • pregătiri pentru: reuni-
unea Comitetului Director de la sfârşitul 
lunii noiembrie; • reinaugurarea, în timpul 
sărbătorii de Hanuca 5775, a Templului 
Coral din Capitală.

• Dr. Aurel Vainer a mulţumit oameni-
lor de bine şi Primăriei Municipiului Dej 
care au sprijinit realizarea Memorialului 
dedicat evreilor ghetoizaţi, acum 70 de 
ani, în pădurea din Dej, înainte de a fi 
trimişi pe drumul fără întoarcere spre 
Auschwitz. A remarcat originalitatea 
monumentului, participarea oficialităţilor 
locale, a membrilor micii comunităţi şi a 
preşedintelui ei, Iosif Farkaş, emoţionan-
tele cuvântări şi tulburătoarele cântece 
despre suferinţa şi moartea celor nevi-
novaţi. A fost impresionat de primirea 
la sediul Primăriei, unde preşedintele şi 
deputatul F.C.E.R. s-a întâlnit cu primarul 
municipiului Dej, autorităţi locale şi in-
vestitori israelieni. Domnia sa a depus o 
coroană de flori la monumentul victimelor 
Holocaustului din vecinătatea Sinagogii.

• În cadrul Programului Bereshit – 
Arad, eveniment de rezonanţă pentru 
comunităţile evreieşti din România, pre-
şedintele şi deputatul F.C.E.R., împreună 
cu Rabinul Rafael Shaffer, a realizat un 
incitant dialog interactiv, a luat parte la 
sesiunea Limmud, moderată de preşe-
dintele C.E. Braşov, ing. Tiberiu Roth, 
unde a fost dezbătut prezentul şi viitorul 
comunităţii evreieşti din România, ex-
primând punctul de vedere al F.C.E.R. 
O apreciere specială a avut faţă de 
Havdala, oficiată în Piaţa Teatrului, sub 
privirile atente ale trecătorilor. Cu ex-
cepţia perioadei Holocaustului, în oraş a 
existat o bună înţelegere interetnică. La 
eveniment au participat mai mulţi membri 
ai comunităţii din Bucureşti, printre care 
doamna ing. Anette Vainer şi şeful de 
cabinet al preşedintelui F.C.E.R., Silvian 
Horn.

(Continuare în pag. 20) 

1 DECEMBRIE 1918
Motto: Tragicul în istorie a constat şi în aceea că dreptatea făcută neamurilor a fost, 

nu o dată, doar consecinţa războaielor, revoluţiilor, eiusdem farinae. Doar epocile de 
pace au putut consolida, însă, asemenea cuceriri.

Violenţe sângeroase la Ierusalim 
Oameni nevinovaţi, ucişi de terorişti palestinieni

La 1 Decembrie (18.11., stil vechi) 1918, 
are loc la Alba Iulia Marea Adunare Naţiona-
lă unde peste 100.000 români şi reprezen-
tanţi ai minorităţilor ascultă cu smerenie şi 
aprobă în unanimitate textul Rezoluţiei de 
unire a Transilvaniei cu România. Textul 
a fost citit de episcopul greco-catolic Iuliu 
Hossu.

Un document profund democratic, care 
încununa opera de întregire dar care, din 
păcate, nu a fost pe deplin respectat, cel 
puţin în ce-i priveşte pe evrei.

Se ştie ca la această operă de întregire 
şi partea de contribuţie a locuitorilor de rit 
mozaic a fost vrednică de toată lauda, prin 
unitatea de simţăminte cu întregul popor 
românesc şi prin unitatea oştenilor evrei în 
zilele de înfăptuire prin arme: căci alipirea 
Transilvaniei la patria strămoşească s-a 
cucerit în acel prim război mondial cu atâtea 
sacrificii şi din partea evreilor.

Războiul de întregire a implicat un pro-
cent însemnat al etniei evreieşti. Au fost mo-
bilizaţi cam 30.000 de evrei, reprezentând 
peste 12 % din totatul populaţiei evreieşti. 
Proporţia morţilor, decoraţilor, prizonierilor 
şi dispăruţilor a fost la mozaici de peste 4%, 
iar a răniţilor de peste 3,2 %. Comparând 
cu proporţia neevreilor, a românilor ş.a., 
care au dat un procent de cca. 5% morţi şi 
tot atâţia răniţi, 1,65 % prizonieri şi 13,22 % 
dispăruţi, iar la mozaici un procent aproape 
identic, disproporţia adeseori evidenţiată 
de antisemiţi nu este în nici un fel atestată 
de cifre. Nici chiar procentul dispăruţilor nu 

diferă de la mozaici la nemozaici. Nu în-
tâmplător, Majestatea Sa Regele Ferdinand 
declara către o delegaţie de evrei români 
cu referire la Războiul de Întregire:  „Am 
ajuns atât de mult la convingerea şi sunt 
mulţumit să constat că nu m-am înşelat, 
că toţi locuitorii de pe pământul românesc, 
fără deosebire de origine, de rasă şi de 
religie, sunt animaţi de aceleaşi sentimente 
de fraternitate”.

Nu întâmplător, Adunarea Naţională dă 
expresie dorinţei sale ca la Congresul de 
Pace să se înfăptuiască comuniunea naţiu-
nilor libere în aşa chip ca dreptatea şi liber-
tatea să fie asigurate pentru toate naţiunile 
mari şi mici deopotrivă, pentru toate minori-
tăţile ţării. Atât Declaraţia şi Rezoluţia citită 
la Alba Iulia, cât şi principiile fundamentale 
puse la alcătuirea noului stat român, pre-
văd: deplina libertate naţională pentru toate 
popoarele conlocuitoare. Fiecare popor (mi-
noritar) se va instrui, administra şi judeca în 
limba sa proprie, prin indivizi din sânul său 
şi va primi drept de reprezentare în corpurile 
legiuitoare şi la guvernarea ţării în proporţie 
cu numărul indivizilor ce le alcătuiesc; egala 
îndreptăţire şi deplina libertate autonomă, 
confesională pentru toate confesiunile din 
stat; înfăptuirea desăvârşită a unui regim 
curat democratic pe toate tărâmurile vieţii 
publice; desăvârşita libertate de presă, aso-
ciere şi întrunire şi.... „libera propagandă a 
tuturor gândurilor omeneşti” ca şi reforma 
agrară radicală.

HARY KULLER

Ambasada Israelului din Bucureşti şi 
F.C.E.R. au luat poziţie în cazul tuturor 
acestor incidente. În ceea ce priveşte 
atentatul terorist de la sinagogă, amba-
sadorul Statului Israel, E.S. Dan Ben-
Eliezer, a subliniat că, a avut loc “un 
masacru al credincioşilor paşnici”, ucişi 
de doi terorişti palestinieni “cu arme de 
foc şi cuţite de măcelar. Patru rabini şi un 
poliţist şi-au pierdut viaţa”.

Atacurile teroriste, ca şi violenţele de 
pe Muntele Templului de la Ierusalim au 
fost provocate de “instigarea palestiniană 
la ură, violenţă şi teorism împotriva evre-
ilor din Israel, sub conducerea Autorităţii 
Palestiniene, în frunte cu preşedintele 
Mahmud Abbas, precum şi de elemente 
islamiste din afară, mai ales de Hamas”, 
se arată în declaraţie. Cauza ultimului 
atentat, s-a arătat în comunicat, a fost o 
minciună, sinuciderea unui şofer palesti-
nian, prezentată de partea palestiniană 
ca fiind o crimă comisă de israelieni. Deşi 
Israelul, în urma unor negocieri cu partea 
palestiniană, cu Iordania şi cu secretarul 
de stat american John Kerry, a procedat la 
calmarea situaţiei şi ridicarea restricţiilor 
de pe Muntele Templului, partea pales-
tiniană a continuat incitările şi i-a lăudat 
pe teroriştii care i-au asasinat pe credin-
cioşii din sinagogă. Numeroase guverne, 
inclusiv cel din România, au condamnat 
acest gest abominabil, se mai arată în 

declaraţia E.S. Dan Ben-Eliezer.
La rândul său, F.C.E.R. a condamnat 

într-un comunicat acest atentat. “Cu in-
dignare şi deosebită mâhnire, am luat la 
cunoştinţă informaţia transmisă pe cana-
lele de media...potrivit căreia la Ierusalim 
a avut loc un nou atac terorist mârşav, 
antiisraelian”, se aubliniază în comunicat, 
în care se arată că în urma acţiunii celor 
doi terorişti ”înarmaţi cu satâre, cuţite şi 
arme de foc” , în sinagoga Bnei Tora din 
Ierusalim au fost ucişi patru enoriaşi (între 
timp a murit şi un ofiţer de poliţie care a 
intervenit) şi opt au fost răniţi.

„In numele Comunităţilor Evreieşti din 
România”, se mai arată în comunicatul 
semnat de Comitetul Director al F.C.E.R. 
şi de preşedintele Aurel Vainer, „condam-
năm cu toată fermitatea această crimă 
gravă, comisă împotriva unor oameni 
paşnici, nevinovaţi, atacaţi în plină zi, 
pentru a fi ucişi fără motiv... Acest atac 
criminal dăunează grav procesului de 
pace, mult aşteptatei înţelegeri între evrei 
şi palestinieni, pe meleagurile unde ar 
trebui să domnească pacea şi înţelegerea 
între oameni, în credinţa lui Dumnezeu”.

Atât ambasada Israelului din Bucu-
reşti, cât şi conducerea F.C.E.R., au con-
damnat şi atentatele teroriste anterioare, 
comise la Ierusalim şi în alte localităţi din 
Israel.

În ultimele săptămâni israelienii devin din nou victime ale atentatelor teroriste 
palestiniene, de parcă ar fi înviat spectrul anilor 2000, al celei de a doua Intifade. 
Oameni nevinovaţi de pe stradă, din gări, din sinagogi sunt omorâţi de terorişti pales-
tinieni, şi culmea, nu veniţi din Gaza, ci din Ierusalim sau din Cisiordania, unii dintre 
ei fiind chiar cetăţeni israelieni. Felul în care s-a realizat atentatul de la sinagoga 
din zona Har Nof-Ierusalim se aseamănă cu execuţiile efectuate de luptătorii ISIS.

 Acest episod a fost cel mai recent dintr-o serie de alte atentate, nu numai din 
Ierusalim. Totul a început cu violenţele de pe Muntele Templului din Ierusalim, în 
oraş şi într-o serie de localităţi din Cisiordania. Cetăţeni paşnici, turişti evrei dar şi 
membri ai forţelor de securitate israeliene au fost atacaţi cu pietre, sticle incendiare 
de către o mulţime manipulată de lideri palestinieni, acţiunile cele mai grave fiind 
comise de teroriştii palestinieni care, la Ierusalim, au intrat într-o sinagogă, au lovit 
în două rânduri cu maşinile oameni aflaţi în mulţime, au asasinat în gări, făcând 
numeroase victime. Conducerea Autorităţii Palestiniene a salutat aceste acţiuni, 
atentatul din sinagogă fiind în mod special elogiat, inclusiv cei care l-au comis, 
afirmându-se că este începutul unei noi Intifade. În ceea ce priveşte situaţia de pe 
Muntele Templului, Israelul a fost acuzat că vrea să modifice statu-quo-ul acestui 
sit, care, potrivit acordurilor de pace cu Iordania, din 1994, este considerat loc sfânt 
al musulmanilor şi interzis ceremoniilor religioase evreieşti, deşi aici s-au găsit ar-
tefacte care dovedeau prezenţa evreilor cu mult înaintea musulmanilor. Menţionăm 
că rămăşiţele prezenţei evreieşti au fost distruse sistematic de partea musulmană. 

(Continuare în pag. 20) 

Liviu Dragnea, viceprim-ministru şi minis-
trul dezvoltării regionale şi al administraţiei 

publice, vizitând şantierul de la Templul 
Coral din Bucureşti. Oaspetele este însoţit 
de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 

directorul C.A.P.I., Rudi Marcovici, şi de dr. 
Iulian Olteanu, director general al firmei care 
a asigurat restaurarea picturilor şi a vitraliilor.

Premiul ECJC  
pentru Viziune acordat 
preşedintelui F.C.E.R.
P r e m i u l 

ECJC (Euro-
pean Council 
f o r  J e w i s h 
Communities) 
a fost  acor-
d a t  r e c e n t 
preşedintelui 
F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer, 
d e p u t a t .  Î n 
mesajul prin 
care anunţa 
d e c e r n a r e a 
prestigioasei distincţii, preşedintele 
ECJC, Benjamin Albalas, îi scria pre-
şedintelui Federaţiei:

„Comitetul de organizare al Premii-
lor ECJC pentru Viziune a fost de acord 
că întruchipaţi caracteristicile, abilită-
ţile şi farmecul personal al unui leader 
recunoscut şi, ca urmare, a hotărât să 
vă acorde unul dintre Premiile pentru 
Viziune din acest an”.

Premiile ECJC pentru Viziune, care 
„sărbătoresc realizările de excepţie ale 
profesioniştilor şi ale conducătorilor 
din cadrul organizaţiilor evreieşti din 
Europa şi le acordă recunoaştere pen-
tru dedicaţie şi pentru munca depusă”, 
au fost decernate în cadrul celei de-a 
cincea Reuniuni a Preşedinţilor, care 
a avut loc între 21 - 23 noiembrie la 
Milano.
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Lecţii şi ... lecţii de viaţă
Frumosul oraş Arad, numit în cronici 

şi “mica Vienă”, a fost animat timp de 
patru zile de o prezenţă evreiască de-
osebită. Participanţii, veniţi din diverse 
comunităţi, din toată ţara, au avut ocazia 
să asiste la cursuri pe grupe, susţinute 
de profesori din Israel – prof. dr. David 
Cassuto, dr. Noemi Cassuto, prof. Nitza 
Davidovich, dr. Rafi Mann şi cineastul 
Eyal Boers. 

Renumitul arhitect israelian prof. dr. 
David Cassuto a prezentat istoricul unor 
importante sinagogi din Ierusalim, a căror 
realizare şi menţinere au reflectat tocmai 
existenţa zbuciumată a Israelului antic şi 
modern. “Sinagoga – patrie a poporului 
evreu în timpul diasporei” a fost o altă 
temă a cursurilor sale. Prof. dr. David Cas-
suto i-a impresionat, însă, până la lacrimi, 
pe mulţi cursanţi cu povestea propriei 
sale vieţi, spusă cu simplitatea specială 
a marilor personalităţi, cu acel aer tragi-
comic specific şi, mai ales, cu durerea 
nestinsă a supravieţuitorului. Născut la 
Florenţa, în Italia, în 1937, crescut în 
casa bunicului său, cunoscutul rabin şi 
comentator biblic M. D. Cassuto, copilul 
David a fost ascuns de oameni binevoitori 
în timpul Holocaustului, în timp ce părinţii 
săi au fost deportaţi în lagărele naziste 
ale morţii, în 1943. Ajuns în Ereţ Israel, 
David îşi revede, în 1946, mama, care 
supravieţuise şi ea, ca prin miracol. Însă, 
ea piere în Războiul de Independenţă, în-
tr-un atentat împotriva unui grup de medici 
israelieni, şi copilăria lui David se încheie 
pentru totdeauna. Povestea vieţii sale e 
însă una de succes, dovedind forţă şi re-
naştere continuă, în lupta cu obstacolele 
vieţii. În prezent, prof. dr. David Cassuto 
se bucură de recunoaştere internaţională 
ca arhitect, predă la Universitatea Ariel şi 
este membru al Consiliului Yad Vashem. 
A îndeplinit variate funcţii, precum cea de 
viceprimar al Ierusalimului (1993-1998), 
preşedinte al Comunităţii Evreilor Italieni 
din Israel sau preşedinte al Asociaţiei 
Artei Evreieşti din Israel, dar, mai presus 
de toate – aşa cum singur declară – se 
bucură de numeroşii săi copii şi de cei 21 
de nepoţi! Pe drumul vieţii i-a fost alături 
soţia şi cel mai bun colaborator al său, 
dr. Noemi Cassuto, ea însăşi fiind un 
cunoscut istoric şi critic de artă. 

O altă prezenţă specială la Bereshit a 
fost prof. Nitza Davidovich, de la Univer-
sitatea Ariel, care a explicat dintr-o per-
spectivă umanistă povestea vieţii marilor 
figuri din Sefer Bereshit (Cartea Genezei), 
prima Carte a Torei, relevându-ne sensuri 
noi de descifrare a textului. Abordând pro-
blema credinţei în lumea modernă, prof. 
Nitza Davidovich a reliefat într-un mod 
aparent simplu, dar deosebit de profund, 
perspectiva evreului religios practicant de 
astăzi, la care se adaugă o viziune aparte, 
cea a unei femei care este, simultan, un 
intelectual de înaltă ţinută academică, dar 

şi o adevărată “mater familiae”. 
Provocările leadership-ului evreiesc în 

epoca modernă, rolul deţinut de comuni-
care şi media în istoria recentă a evreilor 
au fost temele abordate de dr. Rafi Mann, 
istoric şi specialist media, profesor la 
Universitatea Ebraică din Ierusalim şi la 
Universitatea Ariel. Dr. Rafi Mann a fost 
editorialist şi redactor la ziarul “Maariv” şi 
la postul de radio al armatei,  iar experien-
ţa de jurnalist l-a făcut să înţeleagă şi să 
le transmită cursanţilor lecţia prezentului, 
accentuând responsabilitatea celor de azi 
pentru cei de mâine. 

Eyal Boers, producătorul şi regizorul 
dramei de scurt metraj “A Lone Soldier” 
(“Un soldat singuratic”, 2006) şi al unor 
documentare, s-a remarcat la mai multe 
festivaluri internaţionale, inclusiv la DaKI-
NO din România. Lucrând în prezent la 
o teză de doctorat, a realizat interesante 
studii despre relaţia dintre personaj şi 

identitatea naţională sau contribuţia 
evreilor la industria cinematografică. 
Eyal Boers i-a invitat pe participanţii de 
la Bereshit într-o călătorie prin îndrăgita 
lume a filmului, abordând teme precum: 
“Evreul în film – victima”, “Evreul în film – 
de la personaj negativ la erou” şi “Soldatul 
israelian în film”.

Dezbateri şi activităţi  
diverse 

Identitatea iudaică în lumea modernă, 
legătura evreului din diaspora cu Israelul, 
dar şi istoria Aradului ca oraş multicultural 
au fost temele abordate la ceremonia 
de deschidere. Cu acest prilej, au rostit 
alocuţiuni: Israel Sabag, director JOINT 
pentru România, Serbia, Bosnia-Herţego-
vina şi Macedonia, ing. Ionel Schlesinger, 
preşedintele Comunităţii Evreilor din Arad, 
ing. Felix Koppelmann, preşedintele Co-
munităţii Evreilor din Oradea, ing. Tiberiu 

Roth, preşedintele Comunităţii Evreilor 
din Braşov, şi Adi Gueron, directorul 
Centrului Comunitar Evreiesc Bucureşti. 
Au participat şi reprezentanţi de marcă 
ai mediului academic arădean – prof. dr. 
Lizica Mihuţ, preşedintele Universităţii 
“Aurel Vlaicu”, prof. dr. Anca Hermenean, 
prorector al Universităţii de Vest “Vasile 
Goldiş”, prof. dr. Marius Grec, decan al 
Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice 
şi Administrative şi directorul Centrului 
de Studii Iudaice al Universităţii de Vest 
“Vasile Goldiş”. Cvartetul de muzică de 
cameră “Aradul” a prezentat un recital. 
A fost organizată şi o seară cu dansuri 
folclorice. 

O serie de activităţi speciale s-au des-
făşurat înaintea Şabat-ului, sub genericul 
“Pentru minte şi inimă”. O echipă a mers 
în vizită la seniorii comunităţii care nu se 
mai pot deplasa, spre a le aduce puţină 
bucurie pe chipurile brăzdate de grijile 
vremurilor – activitate care a devenit 
deja o tradiţie la Bereshit, realizată sub 
îndrumarea ec. Attila Gulyas, director 
D.A.S.M. şi vicepreşedinte C.E.B., şi a 

responsabililor comunităţii arădene. O 
altă echipă a efectuat o vizită la Căminul 
de persoane vârstnice “Aeva Elisheva şi 
Adalbert Huber”. Alţi participanţi au ales 
să exerseze cântece specifice de Şabat 
sau să audieze prelegerea “Ierusalimul 
ca simbol al unităţii Israelului”, susţinută 
de dr. Noemi Cassuto. O altă activitate, 
specifică Bereshit-ului, este secţiunea de 
dezbateri speciale Limmud. La această 
ediţie, participanţii au putut asista la un 
dialog pe teme iudaice între dr. Aurel 
Vainer, preşedintele F.C.E.R. şi rabinul 
Rafael Shaffer. Rabinul Zvika Kfir a ofe-
rit răspunsuri la o întrebare spinoasă: 
“Iudaismul şi sionismul – au ele o şansă 
de supravieţuire în secolul 21?”. Rabinul 
Shraya Kav a abordat, de asemenea, 
un subiect generator de opinii variate: 
“Direcţia iudaismului astăzi”. Ing. Tiberiu 
Roth, preşedintele C.E. Braşov, a dez-
bătut un subiect controversat şi actual: 
“Secolul 21 pentru evreii din România”. 
Rabinul Rafael Shaffer şi-a prezentat 
pe larg, într-o sesiune specială, viziunea 
proprie despre “evreul secolului 21” şi 
actualitatea iudaismului, oferind o nouă 
lecţie de viaţă prin prisma propriei ex-
perienţe, de la copilăria în Arad, până la 
emigrarea în Israel şi revenirea ca rabin 
în România. Psihologul dr. Itzak Miron 
a susţinut prelegerea: “Conflictul dintre 
curajul de a merge înainte şi teama care 
ne înfrânează”.

Un Şabat special
Sinagoga Neologă din Arad, un mo-

nument istoric şi arhitectonic deosebit, a 
fost arhiplină la Kabalat Şabat – ceremo-
nia de întâmpinare a Şabatului. Înaintea 
slujbei, ing. Ionel Schlesinger  a prezentat 
un scurt istoric al comunităţii arădene 
şi personalitatea rabinului Aron Chorin 
(1766-1844), om de o vastă cultură, 
care a influenţat fundamental iudaismul 
european al vremii sale şi dezvoltarea 
curentului iudaic neolog. Ec. Attila Gul-

yas, originar din Arad, a evidenţiat detalii 
speciale din istoricul, dar şi din arhitectura 
deosebită a Sinagogii Neologe. A urmat 
ceremonia de înmânare a Premiului pen-
tru viziune al ECJC – European Council of 
Jewish Communities (Consiliul European 
al Comunităţilor Evreieşti) obţinut de dr. 
Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R. Ce-
remonia a fost condusă de Israel Sabag. 
În alocuţiunea rostită, dr. Aurel Vainer a 
evidenţiat faptul că iudaismul se înscrie 
în identitatea naţională evreiască, a fost 
liantul care i-a ajutat pe evrei să răzbată 
în momente grele ale istoriei şi să fie 
uniţi, continuând să fie numitorul comun 
al evreilor de azi, indiferent de diversitatea 
manifestărilor sale. Israel Sabag i-a oferit 
liderului comunităţii arădene,  ing. Ionel 
Schlesinger, o frumoasă hanuchia (can-
delabrul de Hanuca), ca avanpremieră 
la următoarea sărbătoare din calendarul 
iudaic. Toţi participanţii au avut parte de 
o surpriză, un cadou special din partea 
JOINT-România, primind câte un Sidur 
cu rugăciunile specifice serii de Şabat. 
În dimineaţa zilei de Şabat, un număr 
mare de enoriaşi s-a adunat la Şaharit. 
Slujba de dimineaţă, dar şi celelalte sluj-
be specifice de Şabat s-au desfăşurat cu 
ajutorul rabinilor Rafael Shaffer, Abra-
ham Ehrenfeld, Shraya Kav şi Zvika Kfir. 
Despărţirea de Şabat s-a făcut printr-o 
frumoasă ceremonie de Havdala, oficiată 
în centrul oraşului, într-o atmosferă cu 
adevărat sărbătoarească. După ieşirea 
din Şabat, a urmat o cină festivă şi un 
adevărat spectacol oferit de Bucharest 
Klezmer Band – dirijor Bogdan Lifşin, 
membrii formaţiei, Rodica Doija, Sergiu 
Marin, Sorin Dobrotă, Cristian Dragomir, 
solistele vocale Carmen Ioviţu şi Geni 
Brenda, succesul acestora aducându-i 
o reală bucurie managerului formaţiei, 
Silvian Horn. Fiind şi cantor, Shraya Kav 
s-a alăturat grupului, intonând o serie de 
melodii israeliene îndrăgite.

Cu gândul deja la... 
Bereshit 10!

A sosit momentul încheierii programu-
lui, iar unii participanţi s-au despărţit cu 
lacrimi în ochi de prietenii lor, vechi sau 
noi. Profesorii invitaţi din Israel au primit 
diplome şi cadouri din partea JOINT şi 
F.C.E.R – dintre care nu au lipsit albumul 
“Sinagoga în România”, versiunea în lim-
ba engleză, apărut la Editura Hasefer, şi o 
frumoasă sticlă de palincă ornată cu stea-
gul României. Israel Sabag le-a mulţumit 
celor care s-au implicat în organizarea 
evenimentului: ec. Attila Gulyas, director 
D.A.S.M., Adi Gueron, directorul CCE Bu-
cureşti, Albert Lozneanu, directorul CCE 
Iaşi, Sofia Nagy, director de programe 
în cadrul JOINT România, Ina Dinescu, 
asistent la JOINT, Magda Kupferberg, 
Cristian Ezri şi lui Silvian Horn, şef de 
cabinet al preşedintelui F.C.E.R. Mulţumiri 
se cuvin şi traducătorilor voluntari, precum 
Roby Roth, Yossi Abir, dr. Aurel Ioviţu, 
membru al Comitetului de conducere al 
C.E.B., Adriana Pelin, Miriam Rosenţvaig 
şi dr. Diana Medan.  Viitoarea ediţie a 
Bereshit-ului se va ţine în primăvara lui 
2015, la Bucureşti.

La o discuţie cu  
ing. Ionel Schlesinger, 
preşedintele C. E. Arad
- Care sunt provocările secolului 21 

pentru comunitatea arădeană?
- Comunitatea scade numeric, iar 

realitatea demografică nu poate să fie 
neglijată, dar e important să se ştie că 
este o comunitate funcţională, atât pentru 
moralul membrilor, cât şi pentru imaginea 
comunităţii în peisajul multicultural al ora-
şului nostru, pentru a menţine bunele re-
laţii cu cei din jur. Organizăm la sinagogă 
concerte sau evenimente la care vin circa 
400-500 de oameni. Cred că ne trebuie o 
strategie pentru viitor, pentru ceea ce se 
va întâmpla după noi, în acest context 
al scăderii demografice, ca să menţi-
nem în timp o comunitate funcţională.  

B E R E S H I T  –  e d i ţ i a  a  n o u aArad
“Evreul secolului 21” a fost tema celei de-a noua ediţii a îndrăgitului pro-

gram “Bereshit – Universitatea Comunităţii Evreieşti Europene”, desfăşurat 
la Arad, între 23-26 octombrie, reunind circa 250 de persoane.

(Continuare în pag. 21) Silvian Horn şi Attila Gulyas, împreună cu membrii formaţiei de klezmeri din Bucureşti 

Ing. Ionel Schlesinger, preşedintele C.E. Arad, dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.,  
rabinii Zvika Kfir şi Avraham Ehrenfeld, directorul JDC România, Israel Sabag
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Ocupaţia Romană pe teritoriul Israelului a fost un trist 
ciclu de prigoane, care au adus revolte, care au adus 
la rândul lor noi prigoane. Scopul lor a fost în cele mai 
multe cazuri politic sau economic,  dar au fost şi cazuri 
izolate în care ele au  îmbrăcat forma unor restricţii  
religioase. 

Deşi populaţia evreiască a Israelului a fost în con-
tinuă descreştere, el a rămas în acea perioadă centrul 
spiritual al neamului. În jurul anului 200 a fost încheiată 
Mişna, care conţine printre altele un tratat despre regulile 
de Şmita. 

Acest centru şi-a continuat activitatea până  în jurul 
anului 350, când a fost nevoit să-şi închidă porţile din 
cauza prigoanei, de data aceasta pe bază religioasă, 
a Imperiului Bizantin. El a reuşit în anii săi de activitate 
să creeze Talmudul de la Ierusalim care conţine şi el un 
tratat despre regulile de Şmita. 

Între anii 350-1000 centrul s-a mutat în Babilonia. 
Aici, între anii 200-500 a fost creată cartea centrală a iu-
daismului, Talmudul Babilonian. El sintetizează întreaga 
Tora Orală şi constituie baza necontestată a învăţăturii 
iudaice până în zilele noastre. 

Anul Şabatic este un privilegiu de care se bucură 
numai pământul sfânt al Israelului. În toate celelalte ţări, 
pământul poate fi lucrat fără întrerupere. Pentru înţelepţii 
din Babilonia regulile de Şmita nu mai erau legate de 

viaţa reală. Interesul faţă de ele a rămas pur teoretic. Din 
acest motiv, ele sunt amintite în Talmudul Babilonian doar 
în trecere, fără a li se mai dedica un tratat.         

Între anii 500-1000, centrul Diasporei a rămas la 
Yeşivele din Babilonia, dar el şi-a pierdut din importanţă. 
Puţine cărţi au fost scrise în aceşti ani. Când rabinii din 
celelalte părţi ale Diasporei se loveau de întrebări care 
îi depăşeau, ei trimiteau epistole (însoţite de pungi de 
galbeni) centrului din Babilonia, care le trimitea răspun-
sul. Aceste epistole au fost adunate în volume care au 
primit denumirea de Responsa. Ele însă se restrîng la 
problemele practice. Aşezământul din Israel fiind în acele 
zile foarte restrâns, nu a avut ocazia să trimită astfel de 
epistole legate de Anul Şabatic. Din literatura acelor ani 
nu am văzut nimic legat de Şmita.

În jurul anului 1000, odată cu decăderea Yeşivelor din 
Babilonia, centrul s-a mutat spre vest: Maroc, Spania, 
Germania şi Franţa şi s-a menţinut până în jurul anului 
1500, când a fost zguduit de expulzarea evreilor din 
Spania şi prigoanele din Germania. A fost o perioadă de 
înflorire în care s-a scris mult. Multe cărţi se restrângeau 
la aspectele practice. Pe baza obiceiurilor existente şi 
prin exegeza Talmudică, ei au scris cărţi de reguli prac-
tice pe care ne bazăm până astăzi. 

Au fost însă şi autori mai ambiţioşi, printre ei Mai-
monide, Nachamanide şi Rabeinu Shimshon din Sensl, 

discipolul lui Rabeinu Tam, care au scris lucrări de mare 
anvergură, care includeau şi acele părţi din Tora care 
nu se puteau aplica la timpul lor. Aici munca era mult 
mai dificilă, căci nu se putea baza pe obiceiuri ci doar 
pe o foarte riguroasă exegeză a Mişnei şi a celor două 
Talmuduri.  

Imperiul Otoman a profitat de expulzarea evreilor 
din Spania şi şi-a deschis larg porţile pentru a-i primi pe 
pribegi, ceea ce i-a adus multă bunăstare. Un grup de 
mari învăţăţi, printre care şi Cabalişti, s-a statornicit chiar 
pe pământul Israelului, în oraşul Ţfat şi au constituit un 
foarte important centru de învăţătură. Aici a fost compilat 
ŞULHAN ARUH, Codul de legi al iudaismului. 

Deşi aşezământul era urban şi nu avea nevoie să 
aplice legile de Şmita, însăşi prezenţa pe pământul sfânt 
le-a stârnit visele. Învăţaţii au început să scrie cărţi des-
pre poruncile care se aplică doar pe teritoriul Israelului, 
printre care şi Şmita. Poate cea mai importantă este un 
comentariu al  Talmudului de la Ierusalim scris de Rabi-
nul Şlomo Sirlio. Acesta este cel mai vechi comentariu 
al Talmudului de la Ierusalim care s-a păstrat până azi. 

*
Reclădirea statului Israel pe pământul strămoşesc 

a fost unul dintre marile miracole ale istoriei. El a fost 
posibil pentru că legătura cu acest pămâmt a fost tot 
timpul vie prin studiul Torei, dar mai ales prin vise.        

Va urma ...
RABIN RAFAEL SHAFFER

I U D A I C A

Ema şi Eduard, părinţi, Jerome, bunic 
au plăcerea să vă invite să luaţi parte, 
alături de ei, la ceremonia religioasă 
de Bar Miţva a fiului şi nepotului lor din 
Israel

RON MOSES
elev în clasa a VII-a la Beit Hasefer 

Areali Aivri, din Haifa.
Ceremonia va avea loc la Sinagoga 

Mare din Bucureşti, str. Vasile Adama-
che nr. 11, în 15 decembrie 2014, ora 
16:00.

Minunea de Hanuca
Care este sensul sărbătorii de Ha-

nuca: numai evenimentul istoric? Sau 
„minunea de Hanuca”? Sau ambele? 
Sau implicaţiile istorice ale acestui fapt? 
Sau, oare, putem compara o tradiţie 
cu altele? Mi se pare că tradiţia iuda-
ică – atât cea istorică pură, cât şi cea 
religioasă – trebuie comparată cu alte 
tradiţii, iar implicaţiile ei istorice trebuie 
înţelese în profunzimea lor.

Hanuca este o sărbătoare specia-
lă. Ea nu este menţionată în Tora. La 
fel ca şi Purim. Mai mult decât atât: 
binecuvântările speciale al hanisim 
(pentru minunile), recitate în aceste 
două sărbători, sunt asemănătoare ca 
formă, deşi diferite în conţinut. Dacă de 
Purim menţiunea se referă la salvarea 
fizică a neamului lui Israel, de Hanuca 
este vorba despre salvarea iudaismu-
lui, a credinţei iudaice. Ambele sunt 
sărbători vesele, ale bucuriei. Dar de 
Purim bucuria este neţărmurită: bucuria 
salvării. În schimb, de Hanuca bucuria 
este meditativă: ea se referă la lumină. 
Lumina adevărată este cea a Învăţăturii: 
Lumina Torei. Tora însăşi este Lumina: 
ea îl luminează pe fiecare învăţăcel al 
său. În prima zi a Creaţiei, iniţial nu era 
lumină: soarele încă nu fusese creat. 
Dar Dumnezeu a înţeles importanţa lu-
minii şi a decis să fie lumină înainte de a 
fi creat toate corpurile cereşti. Cum? El 
a poruncit Vayehi Or (Să fie lumină) – şi 
a fost lumină. Dar ce s-a întâmplat cu 
această lumină după crearea soarelui şi 
a celorlalte corpuri cereşti? Răspunsul 
este: aceasta este lumina înmagazinată 
pentru drepţii care vor urma, care vor 
veni în viitor. Este Lumina Torei. Această 
Lumină este cea care poate fi legată de 
minunea ulciorului cu ulei, celebrată în 
cadrul sărbătorii de Hanuca. Sensul ei 
este revenirea la Învăţătura Torei. Nea-
mul lui Israel nu poate exista fără Tora, 
dar  nici Tora nu se poate bucura dacă 
nu este învăţată de fiii lui Israel.

Temele legate de istoria răscoalei 
Macabeilor şi a regatului Haşmoneu 
au fost cercetate de mulţi istorici, din 
generaţii diferite, printre care Elias Bic-
kerman şi Menahem Stern. Ele continuă 
să fie studiate. 

Hanuca este sărbătorită în timpul ier-
nii, în apropierea (relativă, pe baza ca-
lendarului mozaic) de solstiţiul de iarnă. 
Unii cercetători au făcut o paralelă între 
Hanuca şi tradiţia Crăciunului în religia 
creştină, precum şi ziua de naştere a 
soarelui, aşa cum era văzută ea în anti-
chitatea clasică greco-romană. Această 
ipoteză este posibilă: lumina spirituală 
avea (şi are) importanţă în toate culturile 

şi în toate religiile.
Cu mulţi ani în urmă am ascultat o 

conferinţă a regretatului rabin şi pro-
fesor universitar Yeşaiyahu Leibovici, 
la Ierusalim. Disputa lui era cu fosta 
deputată, ziarista Gheula Cohen. Ambii 
au conversat cu mult respect reciproc, 
el vorbind ca un intelectual evreu is-
raelian religios, iar ea ca un intelectual 
evreu israelian laic. Regretatul profe-
sor Leibovici prezenta Hanuca nu pe 
baza diferitelor izvoare istorice iniţial 
neacceptate de tradiţia iudaică, ci pe 
baza tradiţiei talmudice, transmisă 
în rugăciunea de Amida (Şemone-
Esre, sau Cele 18 Binecuvântări), 
comparată cu informaţiile din izvoarele 
laice. Fragmentul recitat în cadrul 
acestei rugăciuni în zilele de Hanuca 
este evident în acest sens, iar izvoa-
rele istorice laice îl completează. 
Răscoala Macabeilor, condusă de Ma-
rele Preot Matitiyahu Haşmoneul, nu 
a fost îndreptată împotriva grecilor, ci 
împotriva evreilor elenizaţi: era reacţia 
evreilor tradiţionalişti, învăţaţi în Tora 
şi păstrători ai comandamentelor ei, 
împotriva evreilor elenizaţi, adică îm-
potriva asimiliştilor, care nu o respec-
tau, ci voiau să copieze alte obiceiuri, 
provenite din tradiţia elenistică. Autorii 
textului rugăciunii, bazându-se pe Tal-
mud, îi mulţumesc lui Dumnezeu că a 
dat pe cei mulţi în mâna celor puţini, pe 
cei spurcaţi în mâna celor puri, pe cei 
păcătoşi în mâna celor drepţi, pe cei 
nelegiuiţi în mâna celor care trăiesc 
după legile Torei. Deci, pe de o parte 
răscoala, pe de altă parte intervenţia lui 
Dumnezeu de partea celor drepţi, care 
au biruit cu ajutorul Lui. Victoria aceasta 
a fost prima minune de Hanuca. După 
ea a urmat a doua minune, cea a uleiului 
sfânt. „Îţi mulţumim, Doamne…pentru 
minunile şi pentru salvarea şi pentru 
faptele de vitejie şi pentru mântuirea 
şi pentru războaiele pe care le-au dus 
strămoşii noştri în acele zile, la acest 
timp. (…) Şi după aceea, fiii Tăi au venit 
la Sfânta Sfintelor, care este în Casa 
Ta şi au curăţat Templul cel Sfânt şi au 
aprins lumânări în curtea Ta sfântă şi au 
stabilit aceste opt zile de Hanuca (ale 
târnosirii) pentru a-Ţi mulţumi şi a lăuda 
Numele Tău Cel Mare. Şi pentru toate 
să fie binecuvântat şi să se înalţe Nu-
mele Tău, Regele nostru, întotdeauna, 
în vecii vecilor”.

Să recităm această rugăciune în cele 
opt zile de Hanuca, pentru a înţelege 
ceea ce a fost, cu mai multă uşurinţă. 

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

Brit Mila la Timişoara
Eveniment de excepţie la Sinagoga Io-

sefin din Timişoara, comunitatea evreilor 
îmbogăţindu-se cu un nou membru...în 
vârstă de opt zile. Aşa cum este obiceiul, 
Avner Gordea-Friedmann a fost supus 
ceremoniei de Brit Mila, a legământului  
unui evreu cu Dumnezeu. Rabinul Joshua 
Adler din Israel a efectuat operaţia, asistat 
de rabinul F.C.E.R., Rafael Shaffer, şi de 
Zvika Kfir. 

„Tânărul” este fiul Lucianei Friedmann, 
preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Timişoara, şi al lui Liviu Gordea. Ca la 
marile sărbători, sinagoga a fost arhiplină 
cu membrii comunităţii şi prietenii familiei 
Friedmann-Gordea, fiind de faţă peste 
140 de persoane. Îi urăm noului membru 
al comunităţii evreieşti toate cele bune, 
să crească mare şi voinic. (R.E.)

Ş M I T A  (2)

Patru elevi din Roma  
devin Bar Miţva la Bucureşti

În perioada 2-6 noiembrie 2014, o 
delegaţie de elevi şi profesori ai şcolii 
evreieşti “Angelo Sacerdoti” din Roma a 
fost găzduită de către colegii din Comple-
xul Educaţional “Lauder- Reut” Bucureşti, 
în cadrul unui program de schimb elevi-
profesori, pe care şcoala “Lauder-Reut” 
l-a dezvoltat în ultimii ani cu alte şcoli 
evreieşti din Spania (Madrid), Germania 
(Frankfurt)  Franţa (Paris) şi  Israel (Ort 
Benyiamina).

Raţiunea demarării acestui program 
este aceea de a crea, pentru elevii şi 
profesorii participanţi, o platformă extin-
să, transnaţională, de cunoştinţe privind 
cultura,  valorile şi simbolurile tradiţiilor 
evreieşti practicate astăzi în Europa şi 
Israel. Totodată, elevii de la “Lauder-Re-

ut” au ocazia de a exersa şi a aprofunda 
cunoştinţele lor lingvistice.

Şcoala “Angelo Sacerdoti” este pri-
ma şcoală evreiască italiană din acest 
program, acceptând cu entuziasm, din 
cetatea eternă a Romei, invitaţia de a de-
veni partener al Complexului Educaţional 
“Lauder-Reut”.

La rândul său, Complexul Educaţio-
nal “Lauder-Reut” a informat Ambasada 
Republicii Italiene la Bucureşti asupra 
acestui parteneriat şcolar - o premieră 
salutată cu căldură de Excelenţa Sa Am-
basadorul Diego Brasioli, care a declarat: 
“Este o adevărată onoare să fim martorii 
acestui parteneriat încheiat între şcolile 
ţărilor noastre”. 

(Continuare în pag. 23) 
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Sala mare a Muzeului Brăilei a fost 
arhiplină, pe data de 31 octombrie, la des-
chiderea celei de-a doua ediţii a „Zilelor 
Mihail Sebastian”. 

Dr. Aurel Vainer, deputat, preşedintele 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România, a evocat personalitatea scriito-
rului, subliniind faptul că atmosfera tipic 
brăileană a lăsat o amprentă specifică 
în opera acestuia: “Am pornit la drum în 
organizarea acestui eveniment pentru a le 
reaminti brăilenilor că în galeria oamenilor 
de mare valoare care s-au născut şi s-au 
dezvoltat la Brăila, se înscrie şi scriitorul, 
dramaturgul, publicistul şi memorialistul 
Mihail Sebastian. (...) Acum, se poate 
spune că Sebastian a revenit acasă. Din 
păcate, el a murit la doar 38 de ani, atunci 
când era în plină dezvoltare, în plină ex-
plozie creatoare.” Dr. Aurel Vainer a vorbit 
şi despre activitatea scriitorului ca profe-
sor de limba şi literatura română, la Liceul 
Evreiesc de Băieţi “Cultura” din Bucureşti, 
unde a lăsat în urma sa generaţii de elevi 
care i-au mulţumit şi i-au fost recunoscă-
tori de-a lungul întregii vieţi, precum Nico 
Nitai, directorul Teatrului Karov din Israel, 
sau profesorul universitar Paul Cornea. 

Primarul Aurel Simionescu a amintit de 
proiectul amplasării, în viitor, a unui bust 
al lui Mihail Sebastian în centrul oraşului 
şi a subliniat importanţa moştenirii cultu-
rale lăsate de minorităţile brăilene, buna 
lor convieţuire fiind o adevărată tradiţie 
locală. 

Irina Cajal, subsecretar de stat la Mi-
nisterul Culturii, a făcut un apel ca “Zilele 
Sebastian” să devină un eveniment pre-
zent în circuitul cultural anual, edificator 
pentru oraş, precum Festivalul Internaţio-
nal de Canto “Haricleea Darclée”. 

Lucian Sabados, directorul Teatrului 
“Maria Filotti”, a arătat că Mihail Sebas-
tian este un dramaturg iubit, deopotrivă, 
de oamenii de teatru şi de marele public, 
iar “a lucra la un astfel de festival este o 
reală plăcere”. “Demersul a fost iniţiat în 
totalitate de F.C.E.R. Felicitări din suflet 
pentru propunerile dânşilor! Nouă, împre-
ună cu conducerea Primăriei, ne revine 
această plăcută misiune de a extinde, de 
a da conţinut şi reprezentativitate multor 
idei valoroase care s-au născut în cei doi 
ani,” – a precizat Lucian Sabados, dez-
văluind intenţia de a crea un spectacol 
Sebastian pe scena brăileană, anul viitor, 
când ar urma să se încheie lucrările de 
renovare a celebrului teatru local. Prof. dr. 
Ionel Cândea, directorul Muzeului Brăilei, 
a făcut o trecere în revistă a marilor per-
sonalităţi care, alături de M. Sebastian, 
îşi leagă numele de Brăila – Edmond 
Nicolau, Ana Aslan, Vasile Băncilă sau 
Basil Munteanu. El le-a oferit personali-
tăţilor prezente şi organizatorilor “Medalia 
Sebastian”, realizată acum şapte ani de 
Muzeul Brăilei.  David Iancu Segal, pre-
şedintele Comunităţii Evreilor din Brăila, 
a vorbit despre buna coexistenţă a evre-
ilor brăileni cu celelalte etnii, de-a lungul 
unui destin adesea potrivnic, frământările 
vremurilor reflectându-se în opera lui Se-
bastian. Participanţii au asistat la recita-
lurile susţinute de două mari doamne ale 
teatrului românesc, Maia Morgenstern şi 
Rodica Mandache, precum şi de actorul 
israelian Nico Nitai. 

Clipe de artă 
O Leni Caler peste care timpul a tre-

cut numai la suprafaţă, cu suflet rămas 
tânăr. Aşa a „văzut-o” Rodica Mandache, 
interpretând un fragment din „Misterul 
Sebastian”, de Stelian Tănase. Dacă în 
piesa-document îi dădea replica Marius 
Manole, aici, la Brăila, i s-a oferit prilejul să 
facă „one woman show” cu sensibilitatea-i 
caracteristică; un solilocviu pe tema minu-
lesciană „Tu crezi c-a fost iubire-adevăra-
tă.../ Eu cred c-a fost o scurtă nebunie.../ 
Dar ce anume-a fost, / Ce-am vrut să fie 
/ Noi nu vom şti-o poate niciodată...”. Şi-a 
ales o partitură complexă: • trecerea cu 
dezinvoltură de la o vârstă la alta decât 
cea la care a cunoscut-o scriitorul; nos-
talgia, francheţea cu sine, timiditatea şi, 
în acelaşi timp, siguranţa celei ştiind că, 
pe scenă, Leni Caler era Leni Caler, sfi-
dând „toate micile mizerii ale unui suflet 
chinuit”, speculate de tabloidele vremii; 
• descifrarea, în arhetipul protagoniştilor 
din piesele lui, a trăsăturilor îndrăgite: 
intelectualul abstras din cotidian, dar 
observator caustic al realităţii imediate; 
timidul ascunzându-şi sentimentalismul 
în ironie şi autoironie, dar şi bătăiosul 
cavaler al cauzelor generoase; • teatrul 
în lectură: paginile selectate din cartea 
lui Suchianu „Foste adevăruri viitoare”, 
despre înmormântarea lui Sebastian la 
Cimitirul „Filantropia”, unde ţipătul mamei 
sale peste marea tăcută de oameni a avut 
ceva din covârşitoarea concizie şi simpli-
tate a tragediilor shakespeariene. Maia 
Morgenstern a pus în valoare însemnările 
lui Mihail Sebastian despre Brăila prinse 
în „Dimensiunea Sebastian” de Geo Şer-
ban. A făcut-o cu forţa binecunoscută de 
a fora în zăcămintele cuvântului şi de-a 
scoate la suprafaţă minereul preţios. 
„Pământurile deţinătoare de emoţii” ale 
locurilor de baştină ale scriitorului s-au 
născut din întâlnirea dintre „calmul” câm-
piei şi „tensiunea” Dunării, îmbierea spre 
visare a salcâmilor şi rigoarea matemati-
că a străzilor, provincialism şi orgoliu de 
metropolă internaţională.

Şabaton brăilean 
Memorabil a fost recitalul de la sinago-

ga brăileană, înainte de intrarea în Şabat, 
în care au strălucit Corul „Macabi” al co-
munităţii brăilene, precum şi Corul C.E.B. 
– JCC, formaţia instrumentală „Bucharest 
Klezmer Band” – dirijate de Bogdan Lifşin, 
neobosit creator de atmosferă. Coordona-
tor – Silvian Horn. Şlagăre idiş, israeliene, 
cu îndrăgitele şi talentatele soliste Geni 
Brenda şi Carmen Ioviţu, au ridicat sala în 
picioare. Preşedintele şi vicepreşedintele 
C.E. Brăila, David Segal Iancu, şi Nadia 
Ustinescu au mulţumit pentru performanţa 
artistică, publicului brăilean şi oaspeţilor 
pentru onoarea de a fi participat la spec-
tacolul organizat de comunitate. 

Întâmpinarea Şabatului s-a făcut prin 
tradiţionalul Kabalat Şabat, vineri seara, 
iar la Şaharit (rugăciunea de dimineaţă) 
participanţii au avut ocazia să asiste la 
citirea Torei. Programul religios a fost 
coordonat de Israel Sabag, director 
Joint pentru România, Serbia, Bosnia-
Herţegovina şi Macedonia, cei prezenţi 
având ocazia să-l descopere în ipostaza 
de oficiant de cult. Ieşirea din Şabat s-a 

făcut printr-o frumoasă ceremonie de Ha-
vdala, organizată în centrul oraşului – o 
adevărată tradiţie a programelor JOINT. 
Cu acest prilej, Israel Sabag a mulţumit 
F.C.E.R. şi autorităţilor locale pentru im-
plicarea în eveniment,  precizând: “Este 
un lucru minunat faptul că putem ieşi în 
stradă şi putem arăta oricui frumuseţea 
tradiţiilor evreieşti, exprimându-ne public 
identitatea evreiască.” 

Mihail Sebastian  
- „Nouă convorbiri”

Conform promisiunilor făcute anul tre-
cut, la prima ediţie a „Zilelor Sebastian”, 
istoricul literar Geo Şerban a venit cu un 

nou volum din opera mai puţin cunoscută 
a scriitorului, o culegere de interviuri cu 
mari oameni de cultură, oameni politici şi 
jurişti, intitulată „Nouă convorbiri”. Lansat 
în a doua zi a  festivităţilor, volumul a fost 
prezentat de moderatorul evenimentelor, 
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
care a atras atenţia asupra faptului că 
aceste interviuri au fost realizate într-o pe-
rioadă critică a activităţii scriitorului când 
scandalul provocat de prefaţa romanului 
„De 2000 de ani”, semnată de Nae Iones-
cu şi concretizată în critici vehemente din 
partea extremei drepte, dar şi a comunită-
ţii evreieşti, l-a zdruncinat puternic. Totuşi, 
nu s-a lăsat copleşit şi şi-a continuat acti-
vitatea de jurnalist. Interviurile au apărut 
în revista „Rampa” şi 
meritul lui Geo Şerban 
a fost că s-a axat pe 
această perioadă critică 
din viaţa lui Sebastian 
şi pe eforturile acestuia 
de a face faţă situaţiei 
dificile în care se afla. 
Alexandru Marinescu, 
directorul editurii Hase-
fer, a apreciat alegerea 
lui Geo Şerban şi a scos 
în evidenţă talentul lui 
Sebastian în realizarea 
acestor interviuri, în 
permanenţă conduse 
de el. Geo Şerban, au-
torul volumului, a vorbit 
despre marea modestie 
a lui Sebastian care se autoaprecia foarte 
sever, considerând că primul său roman 
adevărat a fost „De 2000 de ani”, iar cele 
scrise înainte au fost doar încercări. În 
ceea ce priveşte interviurile, Sebastian 
nu se dezminte şi reuşeşte să pună pe 
picior de egalitate autorul interviurilor 
cu intervievaţii. Alegerea acestui subiect 
a fost determinată de perioada în care 
au fost realizate, fiind primele lui creaţii 
după scandalul din 1934.. Referindu-se la 
acest aspect, vorbitorul a subliniat că „De 
2000 de ani” este o reflectare a atitudinii 
lui faţă de evreitate iar la controversele 
iscate de carte, Sebastian a răspuns cu 
pamfletul „Cum am devenit huligan”, care 
demonstrează extraordinara capacitate 
de stăpânire de sine a scriitorului.

Sebastian- dramaturg  
şi cronicar muzical

 În perioada 1960 – 1980, Mihail Se-
bastian era un autor dramatic român jucat 
foarte des, a afirmat directorul Teatrului 

„Maria Filotti”, regizorul Lucian Sabados, 
în prelegerea „Mihail Sebastian şi specta-
cologia teatrului contemporan românesc”. 
Şi a motivat de ce: Nu era „periculos” 
pentru propaganda comunistă. Cuprindea 
o zonă intangibilă. Vorbea despre fiinţa 
general-umană; viaţa de zi cu zi şi aspi-
raţie. De unde - popularitatea? Întrebare 
retorică. Regizorul argumenta: ştiinţa de a 
construi bine „povestea”, în care „lucrurile 
curg”; verosimilul, perenitatea. Ciocnirea, 
în „Steaua fără nume”, a lumii modeste, 
mic burgheze, provinciale, cu strălucirea 
vieţii de Capitală a celor cu bani, e în fa-
voarea candorii şi simplităţii celei dintâi. 
Adevărul palpită în acea localitate uitată 
de lume. Între spectatori şi cei de pe 

scenă se crea o frumoasă complicitate: 
setea de-a ieşi din chingile ideologice. 
„Ultima oră”, mai „periculoasă”, s-a jucat 
mai puţin. După ’90, dramaturgia româ-
nească a cunoscut un recul în favoarea 
dramaturgiei străine, în general. Odată cu 
redeşteptarea interesului pentru perioada 
interbelică, dramaturgia românească 
scrisă în acei ani revine în atenţia oame-
nilor de teatru. Conferenţiarul a amintit 
regizori importanţi care au montat piese 
ale lui Sebastian, începând cu Soare Z. 
Soare, la premiera sub nume fals a „Ste-
lei…”, continuând cu Penciulescu, Ciulei, 
Eugen Todoran, Dinu Cernescu, Valeriu 
Moisescu, Alexa Visarion, Mihai Zira – la 
teatrul radiofonic – ş.a. În ceea ce priveşte 

teatrul pe care-l con-
duce, Lucian Sabados 
şi-a exprimat speranţa 
de a realiza anul viitor 
un proiect teatral: intre-
grala Mihail Sebastian. 
„Mihail Sebastian şi I. 
L. Caragiale sunt marile 
structuri dramatice care 
nu pot fi trădate”.

  Petruş Costea, cer-
cetător la Institutul de 
Istorie şi Teorie Literară 
„George Călinescu”, 
autor al conferinţei „Mi-
hail Sebastian – croni-
car muzical”, face parte 
dintr-un colectiv care 
şi-a canalizat preocupă-

rile asupra publicisticii scriitorului. „Până 
acum au apărut două volume cuprinzând 
texte scrise între 1933 – 1935. Urmează 
publicistica din 1936, inclusiv, cea din 
franceză. Tot ceea ce a scris în presa 
vremii, până în 1945, este proiectat să 
apară până în 2015 – 2016”. Vorbitorul 
se ocupă de cronicile muzicale – 138 de 
texte – scrise între octombrie 1935-aprilie 
1939, apărute sub pseudonimul Flaminius 
în L’indépendence Roumaine. Conferen-
ţiarul s-a oprit asupra câtorva momente 
în care bucuria de a asculta/ trăi muzica 
i-a fost întunecată de legislaţia rasială. 
În 1940, evreilor li se interzice dreptul 
de a avea radio. Sebastian se vede silit 
să împrumute discuri. În 1941, notează 
în „Jurnal”: „Oare pot avea conştiinţa 
liniştită? Mii de evrei sunt deportaţi şi eu 
mă duc la Filarmonică”. În ipostază de 
cronicar, Sebastian schiţează portretul 
interpretului, îi analizează interpretarea cu 
accente critice. Este interesat de interpre-
tarea pe care George Enescu o dă marilor 
clasici şi romantici, 

Mihail Sebastian – o stea care a primit un nume

(Continuare în pag. 10) 
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Nico Nitai
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Reinaugurarea Bibliotecii 
Templului Coral.  

Scurt istoric
La restaurarea Templului Coral din 

Bucureşti se munceşte de ani de zile, iar 
acum finalul lucrărilor se apropie. Prima 
a fost repusă în funcţiune Sinagoga Mică, 
iar acum a fost reinaugurată, în prezenţa 
unui public select din ţară: preşedinte-
le F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, deputat, 
preşedintele C.E.B. şi vicepreşedinte al 
Federaţiei, ing.Paul Schwartz, secretarul 
general al F.C.E.R., Albert Kupferberg, 
rabinul Rafael Shaffer, directorul Joint 
România, Israel Sabag, secretar de stat 
Irina Cajal, directorul Cancelariei Rabini-
ce, Edi Kupferberg. Ambasada Statului 
Israel a fost reprezentată prin Shelly 
Hugler-Livne, şefa Misiunii Diplomatice 
a Statului Israel la Bucureşti. Au fost de 
faţă membri de vază ai comunităţii din 
Bucureşti şi din alte localităţi precum şi 
din străinătate (prof. Carol Iancu, prof. 
Avinoam Şafran, prof. Moshe Idel) şi mulţi 
alţi oaspeţi, care au făcut ca micul sediu 
al Bibliotecii şi Centrului Pedagogic să 
devină neîncăpător.

Edi Kupferberg „a avut în mandat să se 
ocupe de reinaugurarea Bibliotecii, care 
este încărcată de istorie”, a spus dr. Aurel 
Vainer, care a subliniat că la Bibliotecă 
(de fapt, la întregul Templu Coral) istoria 
se îmbină cu prezentul şi chiar cu viitorul. 
„Cu ajutorul Joint România, al directorului 
Israel Sabag, am reuşit refacerea Biblio-
tecii, remobilarea acesteia, ceea ce va 
permite ca aici, în afara lecturii şi a acti-
vităţilor didactice, să aibă loc şi şedinţele 
Comitetului Director al F.C.E.R.”, a mai 
spus preşedintele Federaţiei, mulţumind 
oaspeţilor sosiţi din Olanda, care au dăruit 
Federaţiei şi Bibliote-
cii câteva exemplare 
din Tanah în ivrit şi 
în idiş.

O veste intere-
santă a fost şi aceea 
că ediţia jubiliară a 
Bereşit, cea de-a ze-
cea, va avea loc la 
Bucureşti, probabil 
în luna mai a anului 
2015. De asemenea, 
pornind de la expe-
rienţa de la Bereşit 
9, de la Arad, se va 
lua în considerare 
posibilitatea înfiinţării 
unui seminar perma-
nent pe teme iudai-
ce, sub coordonarea 
Cancelariei rabinice şi a rabinului Rafael 
Shaffer.

În continuare, preşedintele Federaţiei 
a subliniat aportul C.A.P.I. şi al directorului 
său, Rudi Marcovici, în restaurarea Tem-
plului Coral şi a Bibliotecii acestui lăcaş 
de cult . „Tot ce vedeţi este munca acestor 
oameni, care sunt piesa noastră de artile-
rie grea şi care mai au încă multe încercări 
de trecut”, a spus dr. Aurel Vainer. 

Dificultăţile întâmpinate în renovarea 
Templului au fost ilustrate de Rudi Marco-
vici cu ajutorul unui film extrem de grăitor. 
Templul Coral a fost construit în 1864-69, 
iar în 1892 s-au constatat deja o serie 
de probleme la structura de rezistenţă, 
ceea ce a făcut necesară adăugarea 
unor contraforţi. Anexa Templului, care 
adăposteşte şi Biblioteca, a fost ridicată 
în 1932, la parter fiind iniţial o sală de 
conferinţe, devenită acum Sinagoga 
Mică. Templul a trecut prin cutremurele 
de la 1908, 1940, 1977, 1986, 1990 şi 
2004, care l-au adus „aproape în stare de 
colaps”, a arătat Rudi Marcovici, ceea ce 
a şi determinat decizia preşedintelui şi a 
întregii conduceri a Federaţiei de a dema-
ra lucrările de restaurare, apreciindu-se 
că un eventual cutremur de 5,2 grade 
ar fi putut pune clădirea la pământ. „Azi, 
stabilizarea este realizată şi specialiştii 
apreciază că timp de 100 de ani imobilul 
este asigurat împotriva cutremurelor”, a 
precizat directorul C.A.P.I., care a mai 

spus că abia la decopertare s-au văzut 
adevăratele probleme, generate de faptul 
că Templul a fost construit din cărămidă, 
fără nici un liant, ceea ce făcea ca, după 
140 de ani, bucăţi întregi de zid să poată 
fi desprinse cu mâna goală. Directorul 
C.A.P.I. a subliniat ajutorul valoros primit 
de la arh. Tiberiu Benedek. „Norocul nos-
tru a fost că am avut parte de oameni care 
se pricep să îşi facă meseria şi de oameni 
care ne-au ajutat financiar, ca primarii A. 
Videanu şi S. Oprescu, conducerea Joint 
România, membri ai Guvernului Români-
ei, de unde am primit ajutor substanţial, 
datorat în special înţelegerii dovedite de 
vicepremierul Liviu Dragnea, care a ştiut 
povestea noastră şi a făcut tot ce a putut 
pentru a ne sprijini să reuşim să terminăm 
lucrările, conducerea Fundaţiei Caritatea, 
care a dat curs insistenţelor noastre de 
sprijin financiar. Toate acestea ne-au pus 
în situaţia de a încheia o lucrare capitală 
pentru păstrarea bogăţiei moştenirii iuda-
ice din România”, a concluzionat Aurel 
Vainer, care a mai evidenţiat înţelegerea 
şi concursul primit de la comunităţile 
evreieşti din ţară.

Vicepreşedintele F.C.E.R. şi preşedin-
te al C.E.B., ing Paul Schwartz, revenit 
de la Iaşi, unde sunt două mari şantiere 
(pentru refacerea Sinagogii Mari şi a 
Sinagogii Merarilor) a evidenţiat „curajul 
preşedintelui Vainer de a se angrena în 
efectuarea reparaţiilor la Templul Coral, 
unde s-a demonstrat din nou că e mai 
greu şi mai scump să refaci un imobil 
decât să îl construieşti din nou. Ieri, la 
plecarea din Iaşi, am fost sunat la telefon 
şi mi s-a spus că Templul Coral, care este 
o copie după cel din Viena, are şi în Italia 
o clădire geamănă, construită de acelaşi 
arhitect”.

„La Iaşi, cele două sinagogi, aflate azi 

în refacere, aveau o situaţie grea, nemai-
fiind de mult folosite, a continuat Paul 
Schwartz. În anul 1940, în capitala Mol-
dovei populaţia evreiască era majoritară 
şi existau circa 140 de sinagogi. Azi, au 
mai rămas numai cele două menţionate.  
Sinagoga Mare este aproape complet 
consolidată, iar la Sinagoga Merarilor, 
lucrările sunt aproape de finalizare, ceea 
ce înseamnă încă două sinagogi salvate 
în România”.

În final, Edi Kupferberg a subliniat im-
portanţa redeschiderii Bibliotecii Templu-
lui Coral. Directorul Cancelariei Rabinice 
a amintit că, de la bun început, rabinul 
Templului Coral trebuia să fie şi absolvent 
al Facultăţii de filozofie, să vorbească, în 
afară de ebraică, şi franceză şi germană, 
iar predica se ţinea în limba română. Pri-
mul rabin a fost Antoine Levi, urmat de 
Moritz Beck şi apoi de primul şef-rabin 
al României, Iacob Iţhak Niemerover, 
pe vremea căruia a fost zidită clădirea 
anexă care adăposteşte biblioteca, dar 
unde funcţionau şi arhiva şi un muzeu, 
precum şi o sală de conferinţe. În iunie 
1936 a fost inaugurată biblioteca în care 
erau păstrate colecţii de reviste, cărţi, 
Talmudul, operele lui Maimonide, filosofie 
medievală şi literatură modernă evreiască 
şi neevreiască, pe teme iudaice. In timpul 
războiului, Biblioteca şi Institutul Cultural 
şi-au întrerupt activitatea, reluată în 1945, 
sub conducerea ing. Maximilian Marcus. 

Azi, deşi există un Muzeu al evreilor, 
la Bibliotecă a fost organizat un colţ de 
obiecte rituale, o galerie a rabinilor şi a 
foştilor preşedinţi ai Federaţiei. 

„Încercăm din nou să creăm o colecţie 
de cărţi apărute la Hasefer şi la alte edi-
turi, ceea ce va dura luni de zile, inclusiv 
catalogarea noilor achiziţii şi a vechilor 
cărţi recuperate”, a spus Edi Kupferberg, 
care a anunţat că în curând va începe o 
serie de prelegeri, care vor avea loc o dată 
la trei săptămâni. Primele trei vor fi susţi-
nute de rabinul Rafael Shaffer şi vor avea 
teme precum explicaţia numărului aparent 
mare de rugăciuni, lungimea serviciului 
religios etc. Încăperea Bibliotecii va fi un 
centru pentru activităţi ale Centrului de 
Istorie, Editurii Hasefer dar şi pentru lec-
tură, dat fiind că nu se vor împrumuta cărţi 
pentru acasă. Edi Kupferberg a mulţumit 
Lyei Benjamin şi Măriucăi Stanciu pentru 
informaţiile oferite, lui Silvian Horn pentru 
ajutorul la identificarea obiectelor rituale şi 
Ralucăi Lazăr, care va pune la dispoziţia 
celor interesaţi cărţile solicitate, directoru-
lui Joint România, Israel Sabag, lui Jean 
Bercu şi tuturor celor care au muncit la 
aranjarea Bibliotecii. 

În final, rabinul Rafael Shaffer a rostit 
rugăciunea de reinaugurare.

Medalii şi premii  
„Dr. Alexandru Şafran”, 

ediţia 2014
În continuare, Biblioteca a găzduit 

festivitatea de decernare a Medaliilor de 
Onoare şi Premiilor „Dr. Alexandru Şa-
fran”. “Ne aflăm, din nou, la evenimentul 
de decernare a distincţiilor care poartă 
numele celui ce a păstorit obştea noastră 
în cele mai dramatice momente ale istoriei 

evreilor din Româ-
nia: 1940 – 1944, 
fostul şef-rabin dr. 
Alexandru Şafran 
z.l.”, a spus preşe-
dintele F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer. „Ini-
ţiativa aparţine fa-
miliei Şafran, celor 
doi copii minunaţi 
ai săi, contribuind 
şi prin aceasta la 
drumul în posteritate 
al părintelui lor: prof. 
univ. dr. Avinoam 
Şafran, prof. univ. dr. 
Esther Starobinski. 
Întâi s-au instituit 
Medaliile, drept re-
cunoaştere a con-

tribuţiei unor personalităţi la dezvoltarea 
iudaismului în România, apoi – Premiile 
pentru lucrări dedicate aceluiaşi subiect”. 
Brevetele cuprinzând motivaţiile de 
decernare a Medaliilor au fost citite de 
vicepreşedintele F.C.E.R. şi preşedinte 
al C.E.B., ing. Paul Schwartz; înmânarea 
Brevetelor şi a Medaliilor de Onoare a re-
venit consilierului preşedintelui F.C.E.R., 
dr. ing. José Blum.

Primul laureat, prof. univ. dr. Moshe 
Idel, de la Universitatea Ebraică din Ie-
rusalim, originar din România, a primit 
distincţia pentru: • importanta contribuţie 
la studierea gândirii mistice iudaice; • 
studiile consacrate operei doctorului 
Alexandru Şafran şi în acest domeniu; • 
rolul determinant pentru dezvoltarea iu-
daismului din România. Mulţumind pentru 
onoare, prof. univ. dr. Moshe Idel, a elo-
giat pasiunea pentru învăţătura iudaică a 
cărturarilor din stetl-urile est-europene, el 
însuşi provenind din acest spaţiu spiritual.

Medalia de Onoare a fost, de aseme-
nea, conferită reprezentantului Joint în 
România, directorul Israel Sabag, pentru 
rezultatele multiple ale Joint-ului din pe-
rioada în care dr. Alexandru Şafran a fost 
şef rabin al Cultului Mozaic în România. 
Laureatul a considerat Medalia drept 
ofrandă adusă sărbătoririi unui centenar 
de la înfiinţarea Joint-ului. „Prima ţară 
din fostul lagăr socialist în care Joint-ul 
şi-a reluat activitatea înainte de 1989 a 

fost România, a arătat I. Sabag. De cu-
rând, am văzut corespondenţa între şef 
rabinul Alexandru Şafran şi conducerea, 
de atunci, a Joint-ului privind ajutorarea 
evreilor din România imediat după război. 
Sunt foarte onorat să primesc această 
Medalie, aici, în Biblioteca Templului 
Coral reinaugurată. Sper că până la 
Pesah, Templul Coral va fi reinaugurat 
în integralitatea sa. În timpul mandatului 
exercitat de actuala conducere, în frun-
te cu preşedintele Federaţiei, dr. Aurel 
Vainer, multe sinagogi din ţară au fost 
renovate, semn al voinţei de prezervare a 
patrimoniului iudaic sacru din România, al 
dorinţei de neuitare a existenţei evreieşti 
pe aceste meleaguri”. Ing. Paul Schwartz 
l-a completat, arătând că Joint-ul a ajutat 
şi neevrei în suferinţă, din România şi 
din alte ţări.

O Medalie de Onoare a fost acordată 
secretarului de stat la Secretariatul pentru 
Culte, Victor Opaschi, pentru: • prietenia 
arătată comunităţii evreieşti; • implicarea 
personală în dezvoltarea relaţiilor Româ-
nia-Israel; • respectarea valorilor iudaice 
şi sprijinul oferit pentru păstrarea patri-
moniului cultural sacru evreiesc. Medalia 
a fost decernată şi prof. univ. dr. Danielle 
Delmaire (Lille) pentru: • respectul faţă 
de poporul evreu; • revista „Ţafon” pe 
2013-2014, număr dedicat în întregime 
vieţii evreieşti din România. Prof. univ. dr. 
Carol Iancu i-a schiţat o scurtă prezenta-
re: catolică ferventă, promovând spiritul 
de frăţietate interreligioasă. Din motive 
obiective, ultimii doi laureaţi n-au putut fi 
prezenţi la festivitate.

Premiul „Dr. Alexandru Şafran” i-a 
fost înmânat lui Silviu Vexler, consilier 
personal al preşedintelui F.C.E.R., pentru 
redactarea volumului „Mărturii şi imagini 
despre Holocaustul din România”. „Mul-
ţumesc, în primul rând, domnului prof. 
univ. dr. Avinoam Şafran, căruia îi port 
un respect deosebit. Îl admir pentru felul 
în care păstrează memoria tatălui său, a 
spus laureatul. Domnul preşedinte Vainer 
m-a stimulat să fac cartea”. 

”Am vrut să adun în acest volum cu-
vântări esenţiale despre Holocaustul din 
România rostite de importante personali-
tăţi politice româneşti”, a subliniat preşe-
dintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. În volum 
au fost incluse şi imagini de la recenta 
descoperire a istoricului Adrian Cioflâncă: 
groapa comună de la Popricani, unde au 
fost găsite 57 de cadavre, victime ale Ho-
locaustului din România. Notabil – faptul 
că alocuţiunile din volum nu aparţin unor 
lideri evrei, ci români, deputaţi, preşedinţi 
ai Camerei Deputaţilor, ai Senatului ş.a., 
arătând ceea ce au înţeles ei despre Ho-
locaust. Silviu Vexler a colectat, copiat şi 
ordonat aceste discursuri. A doua carte 
redactată de el, «Contribuţii ale etniei 
iudaice la dezvoltarea României», cuprin-
de 44 de comunicări susţinute cu prilejul 
evenimentului «Podurile Toleranţei», ma-
joritatea conferenţiarilor fiind neevrei”, a 
adăugat preşedintele F.C.E.R. 

„Mulţumesc preşedintelui F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer, şi colaboratorului său, 
Silviu Vexler, pentru promovarea contri-
buţiei evreilor din România la dezvoltarea 
ţării”, a spus dr. Avinoam Şafran. „Mulţu-
mesc lui Moshe Idel, discipol al lui Ger-
shom Sholem,  

Cărţi, premii şi emoţii la Biblioteca Templului Coral

(Continuare în pag. 23) 

Silviu Vexler, consilier personal al preşedntelui F.C.E.R., ing. Paul Schwartz,  
vicepreşedintele F.C.E.R. şi preşedinte al C.E.B. şi prof. univ. dr. Avinoam Şafran.
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La 27 octombrie, Centrul Comuni-
tar Evreiesc (JCC) a găzduit lansarea 
volumului „România, Israel, Franţa: 
itinerarii evreieşti. Omagiu profesorului 
Carol Iancu”, editat de Danielle Delmaire, 
Lucian-Zeev Herşcovici şi Felicia Wald-
man, apărut în limba română la Editura 
Universităţii din Bucureşti. Volumul 
omagial a apărut şi în limba franceză, la 
prestigioasa editură „Honoré Champion” 
din Paris. Conf. univ. dr. Felicia Wald-
man, moderatorul evenimentului, a oferit 
detalii despre iniţiativa dr. Lucian-Zeev 
Herşcovici în legătură cu apariţia acestei 
lucrări, sub egida Centrului de Studii 
Israeliene “Goldstein Goren”, din cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universi-
tăţii din Bucureşti. Vorbitorul a declarat 
că acest volum “în onoarea profesorului 
Carol Iancu” cuprinde 22 de contribuţii, 
dintre care 14 în limba română şi opt în 
limba engleză. Ele includ mai multe studii 
despre evreii din România, despre istoria 
relaţiilor dintre evrei şi români, despre 
istoria evreilor din România şi Basarabia, 
iudaismul românesc şi ramificaţiile sale, 
care aparţin unor autori precum Raphael 
Vago, Moshe Idel, Alexandru-Florin Pla-
ton, Vasile Morar, Baruch Tercatin, mulţi 
universitari de notoritetate.

“De la elevii mei eu învăţ”
Prof.dr. Carol Iancu a evidenţiat relaţia 

excelentă păstrată cu fostul său discipol 
dr. Lucian-Zeev Herşcovici – cel care a 
avut iniţiativa lansării acestui volum – şi 
a mulţumit tuturor celor care s-au implicat 

în calitate de editori, dr. Felicia 
Waldman şi prof. dr. Danielle 
Delmaire, de la Universitatea 
din Lille. De asemenea, el a 
remarcat sublinierea cu preg-
nanţă a rolului şef-rabinului 
Alexandru Şafran în volumele 
despre istoria evreilor din 
România şi perioada Holo-
caustului. “În ebraică există o 
formulă interesantă: eu învăţ 
de la elevii mei. Într-adevăr, 
un profesor învaţă întotdeauna 
de la elevii săi. (…) Vreau să 
aduc un omagiu profesorului Avinoam 
Şafran, un frate spiritual. E un semn de la 
Dumnezeu că am avut şansa  de a-l cu-
noaşte pe regretatul şi iubitul său părinte, 
fost şef-rabin al României şi mare rabin 
al Genevei. Alexandru Şafran a fost una 
dintre personalităţile filosofice cele mai 
importante la nivel european.”

Prof.univ.dr. Alexandru Barnea, de la 
Facultatea de Istorie a Universităţii din 
Bucureşti, a apreciat complexitatea volu-
mului, la care au contribuit reputaţi speci-
alişti şi a evocat momente ale începutului 
din cariera lui Lucian-Zeev Herşcovici. 

Dr. Avinoam Şafran şi-a mărturisit 
emoţia de a se afla la acest eveniment 
dedicat personalităţii profesorului Carol 
Iancu, pe care avusese prilejul de a-l 
cunoaşte cu câţiva ani în urmă, dato-
rită interesului pe care istoricul îl purta 
profilului intelectual al tatălui său. El s-a 
arătat impresionat de calităţile savantu-
lui, reflectate la profesorul Iancu printr-o 
cultură extraordinară în domeniul artei, 

„Cifrul acţiunilor politice stă în dosarul energetic”
Securitatea energetică, factor-cheie pentru ilustrarea inter-

dependenţei dintre politică şi economie a fost pivotul prelegerii, 
prezentate la recenta întrunire BBR de E.S. Mihnea Constan-
tinescu, ambasador plenipotenţiar. Conferinţa despre „Situaţia 
geopolitică în spaţiul european şi priorităţile României” s-a 
centrat în jurul câtorva teme: 1. imprevizibilul în guvernare, 
după ce Rusia a anexat Crimeea; 2. gestionarea energiei în 
plan global şi zonal; 3. stabilitatea aranjamentelor de securitate 
energetică. Stresul în ceea ce priveşte „impredictibilitatea în gu-
vernare” este cauzat de: • tendinţe contradictorii – concentrarea 
şi disiparea puterii – tot mai mult legate de dominarea asupra 
surselor de energie; • evenimente nefaste, metaforic numite 
„lebăda neagră”: • catastrofa nucleară din Japonia; • Marea 
Neagră, focar de tensiuni politico-economice 
în urma anexării Crimeii; • luptele între forţele 
separatiste şi cele ucrainene la graniţa din-
tre Ucraina şi Rusia. Pericolul recesiunii, în 
urma sancţiunilor Occidentului, a determinat Rusia, importantă 
forţă energetică, să se orienteze economic spre China şi India. 
După summit-ul NATO din Ţara Galilor au fost luate decizii de 
întărire a prezenţei NATO în flancul estic al ţărilor membre. Au 
fost trecute în revistă şi alte zone cu situaţii tensionate de pe 
glob: Marea Caspică (Caucazul de Sud – Nagorno Karabah), 
Africa - Mediterana de Est (Siria, Irak), starea conflictuală „tradi-
ţional-istorică” din Orientul Mijlociu, pericolul înarmării nucleare 
a Iranului, evoluţiile Statului Islamic al Levantului adâncind 
instabilitatea în zona locuită de kurzi de la graniţa Turciei. Alt 
palier al expozeului a fost situaţia energetică a României: • 
importanţa dezvoltării resurselor ei energetice; • ajutorarea 
Republicii Moldova în direcţia furnizării de gaze şi electricitate. 
„Cifrul acţiunilor politice stă în dosarul energetic”. Din discuţii 
a rezultat că: • există motive de optimism pentru România, de-
ţinătoare de resurse energetice (preşedintele BBR, ing. José 

Iacobescu); • lipseşte informarea populaţiei româneşti despre 
gazele de şist (Nicole Tender); • Rusia are nevoie de bani şi 
nu i-ar conveni să închidă robinetul la gaz (Eva Galambos); • 
există incertitudini legate de ce se va întâmpla după alegerile 
separatiştilor din estul Ucrainei (Erwin Şimşensohn); • trebuie 
ţinut cont de influenţa ruşilor emigraţi, cu nivel economic ridicat 
şi patriotism puternic, asupra ţărilor în care trăiesc în prezent 
(preşedinte de onoare al BBR, Adrian Barbu); • este cazul să 
privim înspre factorul militar din componenţa „lebedei negre” şi 
să acordăm atenţie sporită energiei alternative (preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer); • în România există sonde strategice 
cu robinet închis destinate situaţiilor excepţionale; • exploatările 
de gaze în apele româneşti ale Mării Negre se fac, majoritatea, 

în aşa fel încât să nu fie afectată pânza frea-
tică (vicepreşedintele F.C.E.R. şi preşedintele 
C.E.B., ing. Paul Schwartz); • democraţiile 
occidentale ar fi trebuit să fie pregătite să 

reacţioneze mai rapid în faţa tendinţelor expansioniste ruseşti 
(Alexandru Elias); • sursele energetice alternative sunt legate de 
zone geografice, nu pot fi aplicate cu aceeaşi eficienţă oriunde în 
lume; • exploatarea cărbunelui poate fi o alternativă în România 
(Edi Kupferberg); • trebuie acordată mai multă atenţie energiei 
geotermale (Dan Laufer). Conferenţiarul a apreciat nivelul de 
instruire al publicului.

În partea a doua a întrunirii au fost supuse la vot două proiec-
te: 1. condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un candidat 
la intrarea în BBR; 2. membrii BBR inactivi să primească titlul 
de membri de onoare pe viaţă împreună cu o diplomă. Primul 
proiect urmează să fie reformulat. Al doilea a fost votat. 

Au fost primiţi în BBR prof. Iancu Isidor, preşedintele C.E. 
Dorohoi, oficiant de cult itinerant; ec. Ionel Horn, şef Serviciu 
F.C.E.R. - Îndrumare şi Control.

IULIA DELEANU

Conferinţă  
şi dezbatere la BBR

Tony Judt, evreul rebel şi utopic
În lumea contemporană, figura evreu-

lui variază, de la habotnic la tradiţionalist 
ori ateu, de dreapta sau de stânga, fidel 
sau convertit (de formă ori din convinge-
re), pro-israelian sau, mai rar, anti-isra-
elian, dar tot evreu. Să fie Tony Judt, un 
intelectual de marcă, un caz mai special ?

Să vedem! Fac apel la cartea semnată 
de Mircea Mihăieş, Ultimul Judt (Polirom, 
2014), nu pentru a o recenza, ci pentru 
a urmări doar filonul ei iudaic, completat 
cu alte elemente  de acelaşi interes. Mai 
întâi câteva repere biografice. Născut la 
Londra, în 1948 - mama englezoaică,  
tatăl belgian, bunicii din Polonia şi din Li-
tuania rusească. Aceştia din urmă au fugit 
tocmai în Anglia în perioada pogromului 
de la Chişinău, cu reverberaţii evreieşti 
în tot Imperiul rus, iar urmaşul lor, Judt, 
s-a stabilit în SUA. Cu sentimentul unei 
pluriidentităţi - evreu polonez, evreu litua-
nian, evreu belgian, evreu englez şi evreu 
american - Tony Judt se considera un 
veritabil internaţionalist... dar tot evreu! A 
studiat la Cambridge şi la Şcoala Normală 
Superioară de la Paris. După propria măr-
turisire, toţi îl credeau englez, deoarece 
să studiezi la Cambridge însemna să fii 
englez de cel puţin zece generaţii; trebu-
ia să fi venit în Anglia odată cu William 
Cuceritorul!

De la Paris s-a întors la Cambridge, 
ca profesor, unde a predat istoria Franţei. 

Ulterior se va aple-
ca asupra Europei 
Centrale, subiect 
asupra căruia vom 
reveni, nu înainte 
de a marca primele 
incursiuni asupra 
evreităţii sale. La 
15 ani, Judt era un 
sionist înflăcărat. 
Dorea să facă Alia, 
împotriva voinţei 
părinţilor, preocu-
paţi de stabilitatea 
studiilor sale. Au 

ajuns totuşi la un compromis, tânărul lu-
crând în vacanţe, în kibuţul Machanaim. 
Mai mult. În 1967, când Nasser a obligat 
trupele ONU să părăsească Peninsula 
Sinai, el s-a mobilizat ca să înlocuiască 
kibuţnici plecaţi pe front. În Războiul de 
Şase Zile a lucrat ca şofer şi ca traducător 
pentru armata israeliană. Om de stânga, 
cu timpul, s-a îndepărtat de marxism, 
dar şi de sionism, pledând, ca odinioară 
Martin Buber, pentru un stat binaţional, 
iudeo-arab. Punct de vedere generos, dar 
utopic, cel puţin într-o vreme de islamism 
fundamentalist. Poziţia sa a fost criticată 
de numeroşi israelieni care vedeau în 
aceste idei un plan de distrugere a Isra-
elului şi înlocuirea sa cu un stat predomi-
nant arab condus de palestinieni, deveniţi 
majoritari. Prestigioasa revistă americană 
“The New York Review of Books”, unde 
şi-a exprimat ideile revizioniste, a primit 
numai într-o săptămână peste o mie de 
scrisori de protest. Judt a continuat să 
susţină că Israel e un stat condus de 
religioşi şi etnocentrici. A fost  blamat 
pentru aşa-zisa ură de sine evreiască! 
Un pic prea tare!

Să revenim însă la interesul lui Judt 
faţă de Europa Centrală. Aici întâlnim 
deja aspecte evreieşti inedite. Evreii sunt 
foarte prezenţi în cultura europeană, 
uneori mai patrioţi decât cei ai casei! De 
pildă, Joseph Roth are nostalgia Imperiu-
lui habsburgic, o nostalgie tipic evreiască 
pentru lumea veche, întocmai ca Zweig în 
Lumea de ieri. Mai era un aspect descris 
de Judt şi consemnat de Mihăieş. Citea 
în liceu Kafka... scriitor pe care îl credea 
german! I-a trebuit mult timp să-şi dea 
seama că era ceh şi evreu! Citea pe Jo-
seph Roth, prezentat şi el drept german, 
nu austriac, nu ca evreu. Iar exemplele se 
puteau înmulţi. Mai mult, Milan Kundera 
considera că evreii sunt sarea şi piperul 
Europei... În 1910, la întrebarea... care 
e problema Europei Centrale, mulţi ar 
fi răspuns… evreii! Acum se spune... 
absenţa evreilor!

Cartea lui Mihăieş este plină de refe-
rinţe evreieşti , multe cuprinse şi în masa 
rotundă însoţitoare; membri ai grupului 
A Treia Europă merită întregul nostru 
interes! 

ŢICU GOLDSTEIN

Volum omagial dedicat profesorului Carol Iancu

La Iaşi festivităţi în cinstea 
profesorului de la Montpellier

În ziua de 29 octombrie 2014, profesorului dr. Carol Iancu (Universitatea „Paul 
Valéry”, Montpellier III, Franţa) i-au fost conferite Titlul şi Diploma de Membru de 
Onoare al Institutului de Istorie „A.D.Xenopol” din Iaşi. Din prezidiul adunării festive, 
ce a avut loc cu acest prilej în Aula Filialei Iaşi a Academiei Române, au făcut parte 
prof. dr. Gheorghe Cliveti, directorul Institutului, acad. Alexandru Zub, directorul onorific 
al Institutului, deputat dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., şi prof. dr. Alexandru 
Florin Platon, directorul Centrului de Istorie a Evreilor şi Ebraistică „Dr. Alexandru 
Şafran” din cadrul Universităţii ”Al.I.Cuza” din Iaşi.

Prof. dr. Gheorghe Cliveti, acad. Alexandru Zub şi prof. dr. Alexandru Florin Platon 
au vorbit despre activitatea prof. Carol Iancu, despre direcţiile în care a efectuat cerce-
tări: restituirea istoriei comunităţilor evreieşti din România şi recuperarea memoriei. În 
munca sa, prof. Iancu este caracterizat de pasiune în cercetare şi pasiune pentru locu-
rile natale, dar şi de efortul de a fi obiectiv chiar şi cu lucrurile foarte sensibile ale istoriei, 
au spus vorbitorii. Deputat dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., a arătat că prof. 
Carol Iancu este un membru de renume al obştii evreilor originari din România, care 
abordează istoria evreilor români atât la nivel naţional, cât şi în context european şi 
internaţional şi care a prezentat dovezi istorice despre Shoah.  

istoriei, literaturii. Ceea ce 
îl legitimează ca cercetător 
rezidă în acribia de „a nu lăsa 
nici o piatră nemişcată”, de 
a nu ignora detaliile care ar 
putea redimensiona imaginea 
proiectată asupra unui subiect 
istoric. Astfel, „o dimensiune a 
sensibilităţii şi a angajamen-
tului, absolut remarcabilă în 
tot ceea ce realizează” este 
dublată de ampla „suprafaţă 
intelectuală” a unui profesor şi 
cercetător care îşi dovedeşte 

plenar vocaţia.
Ţicu Goldstein a subliniat calităţile de 

cercetător ale profesorului Iancu, carac-
terizându-l drept un adevărat “deschizător 
de drumuri.” El a mărturisit că a avut 
onoarea ca, în 1942, ceremonia sa de 
Bar Miţva să fie condusă de şef-rabinul 
Alexandru Şafran.

Prof. dr. Bülent Şenay, de la Faculta-
tea de Teologie a Universităţii “Uludag” 

din Bursa, l-a felicitat pe profesorul 
Carol Iancu pentru întreaga activitate, a 
elogiat apariţia acestui volum şi totodată 
a declarat că se simte onorat că face 
parte din rândul celor care au contribuit 
la alcătuirea sa. 

Lector univ. dr. Adrian Niculescu, de 
la Facultatea de Ştiinţe Politice SNSPA, 
s-a raliat celor care i-au mulţumit prof. 
Carol Iancu pentru aportul în devenirea 
lor academică, caracterizându-l drept “cel 
mai important, prolific şi sensibil exeget 
al obştii evreieşti din România.”

Alături de personalităţi din mediul 
universitar, la întâlnire a participat un 
număr semnificativ de foşti studenţi ai 
profesorului. Volumul a fost lansat de 
asemenea la Iaşi, în cadrul unei reuniuni 
organizate de Centrul de Istorie a Evreilor 
şi Ebraistică “Dr. Alexandru Şafran”, din 
cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii 
“Al. I. Cuza”. 

DAN DRUŢĂ 

(Continuare în pag. 23) 
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„A spune lucruri  
complicate  

pe înţelesul tuturor”
 Moderatorul întâlnirii, preşedintele 

F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a realizat schiţe 
de portret ale protagoniştilor. Păstor al 
obştii noastre timp de 13 ani, şef-rabin 
al moşav-urilor din Israel, timp de 18 ani 
deputat în Knesset, Marele Rabin Mena-
chem Hacohen s-a născut la Ierusalim, 
a servit ca rabin în armata israeliană, 
l-a însoţit, în timpul Războiului de Şase 
Zile, din 1967, pe şef-rabinul de atunci al 
Israelului, Shlomo Goren, când trupe de 
paraşutişti au redobândit partea veche 
a Ierusalimului şi Zidul de Apus. Autor a 
numeroase cărţi de comentarii rabinice, a 
16 volume de comentarii biblice publicate, 
a înţeles cât de necesară este „traducerea 
acestei cărţi, în care sunt cuprinse toate 
învăţăturile religiei mozaice, pentru evreii 
din România care vor să fie practicanţi în 
cunoştinţă de cauză. Originar din Româ-
nia, ing. Baruch Tercatin „a făcut mult pen-
tru obştea mamă, după ’90”, ilustrându-se 
prin tălmăcire şi comentarii de cărţi fun-
damentale ale iudaismului – Pirkei Avot, 
Meghilat Ruth, Cartea Esterei –, volume 
despre înţelepciunea Torei şi a hasidismu-
lui, reprezentări biblice în artă, împreună 
cu prof. univ. dr. Viorica Constantinescu, 
personalităţi rabinice din România, în co-
laborare cu Lucian-Zeev Herşcovici. „Ing. 
Baruch Tercatin a colaborat îndeaproape 
cu Marele Rabin Menachem Hacohen 
pentru a aduce cartea la zi – prima ediţie 
fiind lansată în urmă cu nouă ani, a inclus 
în ediţia de faţă fotografii excepţionale de 
Sefer Tora, făcute de directorul Cancelari-
ei Rabinice, Edi Kupferberg. Ca preşedin-
te al F.C.E.R., consider că este o carte pe 
care toţi trebuie s-o avem acasă. O carte 
frumoasă, complexă şi completă, care s-a 
bucurat de sprijinul Joint-ului, ajuns acum 
la centenar”.

„Elemente care unesc  
mozaismul şi creştinismul”

 „O carte de la care am învăţat foarte 
mult. La cei 75 de ani ai mei, să declari că 
ai învăţat dintr-o carte, este primul compli-
ment”, a fost cea dintâi remarcă a acad. 
Răzvan Theodorescu. „Fiind profesor de 
civilizaţie şi artă creştină, studenţii mei au 
de învăţat originile iudaice ale civilizaţiei 
şi artei creştine. Am găsit în această car-
te, manual de religie iudaică, aproape în 
fiecare propoziţie, elemente care unesc 
mozaismul şi creştinismul. […] Însăşi 
Sinagoga stă la originile Bisericii creşti-
ne. Sufăr şi mă bucur pentru Sinagogă. 
În ea se regăseşte prezenţa evreilor în 
România. Sufăr, atunci când un important 
lăcaş de cult mozaic timişorean – ce forţă 
economică şi financiară a avut evreimea 
timişoreană! – n-a putut fi renovat. Mi-a 
atras atenţia asupra problemei un fost 
student al meu, timişorean, în perioada 
în care eram ministru şi puteam s-o re-
zolv. Sinagoga renovată urma să devină 
sală de concert. Au venit rabini care au 
spus: să nu se cânte Wagner! Atunci am 
refuzat. Mă bucur pentru momente în 
care am putut ajuta la refacerea Sinagogii 
din Orăştie, a Sinagogii din lemn Baal 
Şem Tov din Piatra Neamţ, începerea 
lucrărilor la Sinagoga Mare din Iaşi”. Alte 
motive de bucurie – renovarea Templu-
lui din Rădăuţi, a Sinagogii din Roman, 
restaurarea Templului Meseriaşilor din 
Galaţi, a Templului israelit din Tulcea. 
Referindu-se la carte, acad. Răzvan 

Theodorescu s-a oprit asupra sărbătorii 
de Sucot, respectiv, la una dintre denu-
miri, Sărbătoarea Corturilor. A descifrat în 
aceasta una din formele de solidaritate 
evreiască, cheie a rezistenţei poporului 
evreu, înţeleasă emoţional mai bine, după 
ce, împreună cu ing. Baruch Tercatin şi 
soţia lui, doamna Rosy, a vizitat deşertul 
Timna, unde evreii, abia ieşiţi din robia 
egipteană, au locuit ca cetăţeni liberi în 
corturi. O altă amintire i-a stârnit-o rolul 
casei în iudaism, de asemenea comentat 
în carte. Imediat după război, în 1946, 
s-a făcut un concurs internaţional pentru 
copii: „Casa noastră”. Juriul a constatat că 
printre lucrări existau „desene de o tris-
teţe teribilă: ele aparţineau copiilor peste 
care trecuse Holocaustul; copii evrei din 
Polonia, Ucraina, ţări din centrul Europei”. 
„În cultul creştin, Moise este un tovarăş 
permanent al lui Isus Cristos. 80% dintre 
personajele biblice apar în creştinism. 
Dacă aprofundezi Pesah-ul, tu, creştin, 
înţelegi mai bine Paştele”. 

„Cine are Sinagoga în România şi 
citeşte Cuvântul înainte scris de acad. 
Răzvan Theodorescu, a accentuat dr. Au-
rel Vainer, înţelege mai adânc aprecierea 
autorului pentru evrei, evreii din Româ-
nia, instituţia comunitară fundamentală, 
Sinagoga”

Moştenirea iudaică - unul 
dintre pilonii civilizaţiei 

europene 
 „Una dintre întrebările romaşcanilor la 

restaurarea Sinagogii din Roman a fost: 
la ce bun, dacă aproape că nu mai sunt 
evrei? Li se poate replica – şi nu numai 
lor – că civilizaţia europeană se sprijină 
pe doi piloni: moştenirea greco-latină şi 
moştenirea iudaică. Studenţii mei nu vor 
putea să înţeleagă cultura europeană, să-i 
apere valorile, dacă nu vor cunoaşte la 
fel de bine ambele moşteniri”, a subliniat 
prof. univ. dr. Viorica Constantinescu. „În 
cultura antică egipteană exista Cartea 
morţilor. În iudaism există Cartea vieţii 
omului. Este bine de luat în seamă cea 
dintâi. Dar viaţa este minunată, pentru că 
a dăruit-o Dumnezeu. Cu atât mai mult 
trebuie s-o avem în vedere astăzi, când 
noi înmulţim mijloacele de distrugere a 
vieţii... M-am bucurat să colaborez cu ing. 
Baruch Tercatin la cartea Personalităţi ale 
Vechiului Testament în artă”. Faptul de a 
fi ea însăşi admirabilă traducătoare a de-
terminat-o să aprecieze în cunoştinţă de 
cauză excepţionala traducere în română 
a „Cărţii vieţii omului”. „Cele două inter-
venţii – a comentat moderatorul – sunt o 
pagină de dialog interreligios”.

O carte pentru uz practic
Rabinul F.C.E.R., Rafael Shaffer, şi-a 

manifestat satisfacţia faţă de reeditarea şi 
completarea cărţii, analizând un alt aspect 
legat de ea- cel practic. Pentru el volumul 
este de un ajutor imens, este tocmai lucrul 
de care are nevoie comunitatea, deoarece 
există teze teoretice mai greu de înţeles 
iar oficianţii de cult şi enoriaşii au nevoie 
de explicaţii. „Pentru mine Cartea vieţii 
omului este un dar pe care-l pot folosi în 
activitatea mea practică, după care pot 
preda”, a constatat rabinul Shaffer. De 
asemenea, va fi un ajutor nepreţuit pentru 
oficianţii de cult care o pot citi. Rabinul 
Shaffer a mulţumit celor doi autori pentru 
acest ajutor, oferit prin elaborarea cărţii. 

Preşedintele Vainer a recomandat 
căduros citirea volumului din care reiese 
clar relaţia dintre componentele religiei iu-
daice, explicată pe înţelesul cititorilor. Ea 
va putea fi folosită nu numai de evrei dar 
şi de neevreii interesaţi în religia iudaică.

Conferenţiar dr. Felicia Waldmann a 
ţinut să sublinieze importanţa educaţio-
nală a cărţii, în condiţiile în care există 
puţine surse despre iudaism, mai ales în 
limba română. Astfel că acest volum o va 
ajuta în activitatea ei didactică, fiind un 
instrument excelent, accesibil şi complet 
în care se regăsesc elemente de religie, 
tradiţie şi cultură iudaice. Ea a mulţumit 
celor doi autori pentru iniţiativa de a  
re edita această carte, de mare ajutor 

pentru studenţi.
Alexandru Marinescu, directorul Edi-

turii Hasefer, a vorbit despre colabora-
rea cu ing. Baruch Tercatin în procesul 
de editare, „nu întotdeauna uşoară, dar 
utilă”, subliniind insistenţele şi eforturile 
autorului - intelectuale şi materiale - pen-
tru ca volumul să iasă cât mai frumos. 
Vorbitorul a menţionat şi contribuţia lui 
Gabriel Ionescu, cel care s-a ocupat de 
tipărirea cărţii şi căruia i se datorează 
partea ei estetică. „Din punctul meu de 
vedere, care nu sunt un mare cunoscător 
al iudaismului - a arătat Alexandru Mari-
nescu - Cartea vieţii omului este deosebit 
de valoroasă deoarece adună în paginile 
ei elemente de iudaism răspândite în alte 
cărţi, cum ar fi de pildă rolul femeii în iu-
daism, o problemă de adâncă moralitate. 
Contemporaneitatea cărţii se explică prin 
faptul că găseşti răspunsuri la o serie 
de chestiuni legate de religia mozaică”. 
Directorul Editurii Hasefer a informat 
despre participarea editurii la Târgul de 
carte „Gaudeamus”, cu trei lansări şi cu 
organizarea pentru prima dată a „Salo-
nului de carte evreiască”. Preşedintele 
F.C.E.R. a completat cu menţionarea altor 
manifestări de cultură iudaică, printre care 
„Festivalul de film evreiesc”.

De un deosebit interes a fost interven-
ţia prof. dr. preot Emilian Corniţescu, care 
a făcut paralele între etimologia  unor cu-
vinte ebraice şi române, ca şi între tradiţia 
iudaică şi cea română. Un accent a fost 
pus pe importanţa ecumenismului în viaţa 
poporului român şi în lume. 

Criticul israelian de film, Iris Lackner, 
a transmis un mesaj al AMIR, Organizaţia 
unitară a originarilor din România, în care 

se apreciază acest eveniment deosebit 
pentru evreii din România  

Diana Medan, redactorul cărţii,  a  rela-
tat despre modul de editare a acesteia, ca 
şi despre perspectiva pătrunderii lucrării 
în conştiinţa publicului larg, în apropierea 
deschiderii Târgului „Gaudeamus”.

Scrisul, o misiune divină
Marele Rabin Menachem Hacohen 

şi-a înveşmântat în parabole – traduce-
rea în română, Yossi Abir - consideraţiile 
despre tipologia cărţii, onorariul de autor, 
interesul pentru citit, „părinţii” şi rolul cărţii, 
misiunea scriitorului, original şi traducere. 
„Când am scris prima carte despre săr-
bători, am adus-o spre lectură lui Shai 
Agnon, prieten de familie. A răsfoit-o de 
două-trei ori şi-a spus: «Asta nu-i carte de 
scriitor!». Mi-a părut rău: am lucrat aşa de 
mult! Agnon a adăugat: «Sunt cărţi şi cărţi; 
cărţi de care au nevoie toţi oamenii şi cărţi 
de care numai scriitorii au nevoie. Sper ca 
această carte să nu fie o carte de scriitor”. 
Enumerând şi alte exemple privind relaţia 
dintre scriitori şi editori de carte sau de 
publicaţii, Marele Rabin a concluzionat 
că „scriitorul nu câştigă din scris, dar sa-
tisfacţia lui, din punctul meu de vedere, 
e mai mare decât banii”. O carte, a mai 
arătat el, „are trei părinţi: tatăl, cel care îi 
dăruieşte înfăţişarea fizică, mama – înfăţi-
şarea spirituală, sufletească, Dumnezeu, 
care-i dă viaţă. Metaforic vorbind, eu şi 
Baruch Tercatin am fost tatăl şi mama, 
Editura Hasefer – Dumnezeu. Despre 
Cartea vieţii omului n-avem dreptul să 
vorbim nici eu, nici colaboratorul meu. Aş 
dori, doar, să spun câte ceva despre rolul 
cărţii, care, prin formă, atrage ochii; prin 
conţinut, încălzeşte inima. […] Înţelepţii 
talmudici au văzut în truda scriitorului 
o misiune divină. Un cărturar a venit în 
faţa lui Rabi Ismael şi-a spus: «eu scriu o 
carte». «Fii atent, i-a atras atenţia rabinul, 
ceea ce faci, este o misiune divină. Dacă 
omiţi ceva într-un singur loc, distrugi în-
treg universul». Înainte de a exista tiparul, 
editura, fiecare autor trebuia să fie atent 
la literă, pagină, calitatea hârtiei. Din 
perioada de dinaintea tiparului datează 
ornamentaţia literei, a paginii spre a atra-
ge ochii potenţialului cititor şi a-l îndrepta 
spre conţinut, ca să-i încălzească inima. 
Care e diferenţa între original şi traduce-
re? Prim-ministrul Israelului la începuturile 
proclamării independenţei statale, Ben 
Gurion, a participat la lansarea unei cărţi 
de Shakespeare la Universitatea Oxford, 
în engleza modernă; alta decât cea din 
epoca shakespeariană. A fost întrebat: 
«Cum vi se pare versiunea cea nouă?». 
Ben Gurion a răspuns: «La fel ca Tanah-ul 
tradus, faţă de Tanah-ul în limba profeţilor. 
Când citeşti ceva în cea mai bună tradu-
cere din lume, e ca şi cum ai îmbrăţişa o 
femeie sub văl»”. Discursul, presărat cu 
umor evreiesc, a oferit necesara privire 
realistă a lucrurilor. ”Vreau să mulţumesc 
pentru acest dar preşedintelui F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer,

EVENIMENT EDITORIAL DE AMPLOARE: „CARTEA VIEŢII OMULUI”, EDIŢIA A II-A 
Chintesenţă de spiritualitate iudaică, recomandări de altitudine, participări sem-

nificative. Ar putea fi o sinteză a lansării ediţiei a II-a, revizuită, a „Cărţii vieţii omului” 
de Marele Rabin Menachem Hacohen, în colaborare cu un profund cunoscător de 
iudaistică, ing. Baruch Tercatin. La evenimentul desfăşurat la Sinagoga Mare din 
Capitală au luat parte lideri F.C.E.R., C.E.B., BBR, AERVH, ACPRI, academicieni, 
conducătorul mişcării Habad, rabinul Naphtali Deutsch, reprezentanţi ai unor culte, ai 
mediului universitar, ai Centrului FC.E.R. de Editură şi Publicistică, invitaţi de marcă 
din Israel. A fost prezentă Shelly Hagler Livne, locţiitor al ambasadorului Israelului în 
România. Notabil - numerosul public, printre care – rezidenţi ai Căminului „Rosen”, 
remarca în deschidere consilierul preşedintelui F.C.E.R., dr. ing. José Blum.

(Continuare în pag. 27) 
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Cartea - baricadă  
împotriva extremismului

A fost numitorul comun al discursu-
rilor rostite, la deschiderea Târgului de 
Carte Gaudeamus 2014, de preşedintele 
director general al Societăţii Române de 
Radiodifuziune (SRR), Ovidiu Miculescu; 
directorul Centrului Cultural Media Radio 
România, Oltea Şerban Pârâu; preşedin-
tele GADIF, Benoît Rutter, partener privi-
legiat al ediţiei, preşedintele de onoare 
al Târgului Gaudeamus; Dmitry Itskovits, 
director al Editurii O.G. I. – reprezentant 
al Agenţiei Federale de Presă şi Comuni-
care în Masă din Federaţia Rusă, invitata 
de onoare a ediţiei; directorul general al 
ROMEXPO, Cătălin Trifu; şef Serviciu 
Relaţii Publice Automobile Dacia, Luiza 
Domnişoru. Retrospectiva din preambul, 
conferinţa de presă la Casa Radio, a de-
monstrat ceea ce înseamnă tenacitate, 
muncă, ambiţie, optimism lucid dovedite 
de Vladimir Epstein, fondatorul şi organi-
zatorul Târgului, de toţi cei ce l-au susţi-
nut. De la debut, în clădirea Radio-ului, cu 
60 de expozanţi, până la actuala ediţie, 
a 21-a, cu 300 de participanţi „primul şi 
singurul târg de carte din lume organizat 
de un post public de radio” are azi renume 
şi tradiţie. Mai mult decât beneficiul mate-
rial, deşi Radio România şi-a recuperat în 
bună parte, an de an, investiţia, Târgul In-
ternaţional de Carte Gaudeamus a reuşit 
un „beneficiu de imagine, incontestabil”. 
Pentru că „una din menirile Radio-ului 
public” a fost/ este aceea de „a susţine 
educaţia şi cultura”.

Salonul de carte Iudaica
A însemnat o premieră semnificativă, 

în raport cu cele 750 de evenimente edi-
toriale derulate între 19 – 23 noiembrie 
2014. „În această citadelă cunoscută şi 
recunoscută a târgurilor de carte naţionale 
şi internaţionale”, definea Gaudeamus-ul 
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a 
fost inaugurat Salonul de Carte Iudaica, 
menit „să promoveze, arăta vorbitorul, 
cartea evreiască editată în România. 
[…] Avem în acest Salon edituri de primă 
mărime în România contemporană, Hu-
manitas, Polirom, Curtea Veche şi altele, 
bineînţeles, editura F.C.E.R., Hasefer, 
care e la ea acasă.Pentru prima dată, 
s-au reunit 16 edituri prestigioase din 
România într-un singur spaţiu al Târgului, 
cel al Salonului Iudaica” şi care cu toate 
promovează scriitori evrei. Domnia sa s-a 
referit la: prezenţa la raft a unor laureaţi 
ai Premiului Nobel, ca S. Y. Agnon (z.l.), a 
unor scriitori de mare circulaţie universală, 
ca Amos Oz; sau „românul, evreul, buco-
vineanul, bucureşteanul, trăitor de decenii 
în America”, Norman Manea. Vorbitorul 
a mulţumit tuturor celor care au sprijinit 
aplicarea proiectului: preşedintele direc-
tor general al SRR, Ovidiu Miculescu; 
directorul Centrului Cultural Media Radio 
România, Oltea Şerban Pârâu; directorul 
Centrului F.C.E.R. de Editură şi Publicis-

tică, Alexandru Marinescu; iniţiatorul şi 
directorul, timp de zeci de ani, al acestui 
Târg, Vladimir Epstein. Dar şi „celor 
care au stat în spatele realizării acestei 
lucrări”. Domnia sa a mulţumit invitaţilor 
de onoare: E.S. Dan Ben-Eliezer, amba-
sadorul Israelului în România; locţiitorului 
său, Shelly Hagler Livne; preşedintelui 
TVR, scriitorul Stelian Tănase, care „a 
fost şi este lângă noi”. În public – lideri ai 
F.C.E.R., C.E.B., AERVH.

„Cel mai important lucru 
este să îndrăzneşti”

Prima carte lansată a fost volumul „Na-
ţiunea start-up: Istoria miracolului econo-
mic israelian” de Dan Senor şi Saul Singer. 
Subliniind, în câteva cuvinte, importanţa 
cărţii, Alexandru Marinescu, directorul edi-
turii Hasefer, i-a dat cuvântul preşedintelui 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. Această carte, 
editată cu mult succes în numeroase ţări, 
a arătat vorbitorul, este de mult aşteptată 

în România. Potrivit aprecierilor prestigi-
oasei reviste de afaceri „Forbes”, ea dă 
o rază de speranţă în actualele condiţii 
dificile ale economiei globale. Israelul a 
prosperat datorită iniţiativei start-up. Este 
o experienţă valoroasă a unui proiect care 
s-a dezvoltat foarte mult în Israel şi a cărei 
esenţă este ca dintr-un nucleu de afacere 
să se ajungă la o iniţiativă de perspectivă. 
Ideea a avut un mare succes nu numai 
în Israel ci, de pildă, şi în Statele Unite, 
foarte multe start-up-uri israeliene fiind 
listate la bursa din New York. Baza acestei 
iniţiative, a subliniat preşedintele F.C.E.R., 
este inovaţia şi spiritul antreprenorial. Şi 
în România există, chiar în cadrul Parla-
mentului, susţinere pentru start-up-uri iar 
succesul obţinut de ele în Israel poate fi un 
stimulent pentru ca şi România să urmeze 
acest exemplu al Israelului, a conchis dr. 
A. Vainer.

Nu este pentru prima oară când E. S. 
Dan Ben–Eliezer, ambasadorul Statului 
Israel, vorbeşte despre spiritul de inovaţie 
care a susţinut dezvoltarea economică 
şi progresul statului evreu. De această 
dată, domnia-sa a subliniat importanţa 

inovaţiei, cercetării şi dezvoltării în depă-
şirea crizei economice, cum a fost cazul 
Israelului, numit adesea “Start-up Nation”, 
un centru global pentru ştiinţă, tehnologie 
şi antreprenoriat. În context, el a enumerat 
domeniile în care Israelul a obţinut reali-
zări: securitatea cibernetică, tehnologia 
apei, energie, agricultură şi altele. “De 
pildă, în sectorul securităţii cibernetice 
a fost creat Biroul Naţional Cibernetic al 
Israelului, iar în localitatea Be’er Sheva 
a fost deschis recent un parc naţional 
dedicat sectorului cibernetic cu scopul 
de a crea un centru internaţional de ex-
celenţă pentru securitatea cibernetică şi 
apărare”, a precizat el. Printre factorii de 
progres al ţării, ambasadorul a enumerat 
investiţiile Israelului în educaţie, cercetare 
şi dezvoltare. ”Avantajul ţării noastre con-
stă în concentrarea a mii de companii de 
tip start-up conduse de israelieni tineri şi 
talentaţi. Doresc să citez o frază a fostului 
nostru preşedinte, domnul Shimon Peres, 
care spune astfel: Cel mai important lucru 
este să îndrăzneşti”, a spus vorbitorul. 

Dan Ben-Eliezer a vorbit şi despre co-
operarea româno-israeliană în multiple 
domenii, referindu-se la „acordul de co-
operare bilaterală în domeniul cercetării 
şi dezvoltării tehnologice şi industriale, 
cu scopul de a spori competitivitatea în 
sectorul industrial precum şi de a dezvolta 
şi consolida cooperarea economică dintre 
ţările noastre”. 

„Prin relatarea povestirilor, anecdote-
lor şi a faptelor despre realizările Israelu-
lui, a spus în încheiere domnia-sa, cartea 
Start-up nation evidenţiază numeroase 
inovaţii şi progrese tehnologice care se 
datorează inteligenţei poporului israelian, 
este o explicaţie a poveştii miracolului 
economic al Israelului. Mesajul de bază 
este că, dacă o ţară mică şi fără resurse 
precum Israel poate fi de succes, orice 
ţară poate realiza acest lucru”. 

Daniel Coşniţă, preşedintele Asociaţiei 
Române a Clusterelor, a subliniat că lu-
crarea “Naţiunea start-up” este relevantă 
pentru cititorii români deoarece în ţara 
noastră avem probleme de inovare, atât 
la nivelul cluster-elor (grup de întreprin-
deri şi instituţii) în căutarea modelelor de 

găsire a soluţiilor inovative, cât şi la nivel 
antreprenorial. În această carte, a arătat 
vorbitorul, vedem cum a reuşit Israelul în 
ambele direcţii. Dar ceea ce găsim aici nu 
este o reţetă. Se prezintă nişte elemente 
de puzzle pe care noi trebuie să le prelu-
ăm şi să le adaptăm la condiţiile noastre, 
chiar la nivel personal. Referindu-se la do-
meniile în care acest procedeu s-a aplicat, 
el a arătat că, surprinzător, în Israel arma-
ta este un factor principal al promovării şi 
internaţionalizării tehnologice, la care se 
adaugă alţi factori mai speciali- războiul, 
emigrarea şi capitalul de risc. Spre bucu-
ria lui, a arătat Daniel Coşniţă, în finalul 
cărţii autorii susţin modelul cluster-elor - 
cadrul în care Israelul şi-a găsit modelul 
de dezvoltare economică, spiritul inovativ 
şi de antreprenoriat.

O privire asupra  
operei lui S. Y. Agnon

Al doilea titlu inclus în tripla lansare 
de la Editura Hasefer a fost „O carte 
pierdută”, volum ce conţine 35 de po-
vestiri, unele întâmplate în Germania, 
altele în Palestina, unele inspirate din 
copilărie, altele din perioada maturităţii 
autorului. Prezentarea cărţii a fost făcută 
de scriitorul şi jurnalistul Stelian Tănase, 
preşedinte director general al TVR, şi 
de Radu Trif, traducătorul din engleză al 
nuvelelor lui Agnon. 

„Vorbesc sub imperiul unei prime im-
presii asupra cărţii, dar această percepţie 
adesea este cea mai proaspătă şi cea 
mai bună”, a spus Stelian Tănase, care a 
continuat: „Am fost foarte impresionat de 
tonul de basm religios adoptat de autor, 
laureat al Premiului Nobel pentru literatu-
ră. Acest ton parcă înlătură zgura civiliza-
ţiei pentru a spune adevărul despre om.

Una dintre poveşti, relatând experienţa 
unui băieţel trimis de tatăl său cu o capră 
la păscut, este de un dramatism extraor-
dinar, ceea ce face greu de citit partea a 
doua a relatării, pentru că îţi dai seama 
ce urmează să se întâmple în final, când 
tatăl ucide animalul. Este momentul în 
care cititorul înţelege că mântuirea lumii 
nu este posibilă. Agnon are această ca-
pacitate de a exprima lucruri profunde sub 
aparenţa simplităţii”.

Stelian Tănase îl compară pe Agnon 
cu contemporanul acestuia, James Joyce,  
atât de sofisticat, fără a fi însă şi mai 
profund. „Cu aceste povestiri, care sunt 
nişte pilde biblice, Agnon exprimă nişte 
adevăruri care sunt dincolo de realitatea 
istorică, fără a vorbi direct de Israelul 
contemporan lui. Scriitorul israelian are 
o tehnică greu de atins şi de stăpânit, 
constând în exprimarea prin intermediul 
copilăriei a profunzimii anterioare civi-
lizaţiei despre care se vorbeşte în text. 
Agnon poate părea că scrie cărţi de copii, 
dar el scrie despre omul universal, care 
îşi consumă experienţele fundamentale 
în copilărie.

Iniţiativa Editurii Hasefer de a-l aduce 
pe Agnon cititorilor români este una foarte 
bună. El este un scriitor despre care, cu si-
guranţă, se va vorbi, ca şi despre această 
carte a lui. Eu, unul, abia aştept să ajung 
acasă şi să termin de citit povestirile pe 
care nu am apucat încă să le parcurg.”

„A fost o carte extraordinar de dificil 
de tradus, pentru că limbajul prozei lui 
Agnon este arhaic, dar a trebuit să fie gă-
site expresii în română care să faciliteze 
accesul la text, fără a se pierde valoarea 
extraordinară a acestui autor colosal”, a 
spus Radu Trif, mulţumind editurii pentru 
că i-a oferit onoarea de a face această 
traducere, precum şi colegei sale, Melania 
Bădică, a cărei iniţiativă a adus azi cartea 
în mâinile cititorilor români.

Autorul s-a născut în Galiţia, pe 17 iulie 
1888 şi a decedat la Rehvot, Israel, pe 
17 februarie 1970. La vârsta de 15 ani a 
scris primul lui poem în limba idiş. Un an 
mai târziu a scris prima poezie în limba 
ebraică. 

TÂRGUL INTERNAŢIONAL DE CARTE GAUDEAMUS CARTE DE ÎNVĂŢĂTURĂ ediţia a XXI-a 
19 – 23 noiembrie 2014, Bucureşti

(Continuare în pag. 16) 

Pogromul din Iaşi în imagini
Editura Curtea  Veche a lansat la 

Târgul Gaudeamus albumul “Pogro-
mul din Iaşi”, cuprinzând peste 100 
de fotografii dramatice despre “acea 
duminică” din august 1941, soldată 
cu moartea în chinuri a sute şi sute de 
evrei ieşeni, atât pe străzile Iaşiului 
cât şi în “trenurile morţii”. Albumul a 
fost editat de Radu Ioanid şi cuprinde 
marea majoritate a fotografiilor răma-
se din timpul pogromului de la Iaşi. 
Editura a realizat volumul împreună 
cu Institutul Naţional pentru Studierea 
Holocaustului din România „Elie Wie-
sel”, după o idee de Alexandru Flo-
rian, directorul general al Institutului.

Cu o prefaţă de Elie Wiesel, în 
album, pe lângă fotografiile cunos-

cute, se regăsesc şi altele noi care, 
aşa cum a arătat istoricul Adrian 
Cioflâncă, mai continuă să apară. 
Cele mai multe fotografii provin de 
la Muzeul Memorial al Holocaustului 
din Washington, dar şi de la Yad Va-
shem, alte surse din Israel, din SUA, 
Olanda, Germania, F.C.E.R. şi CN-
SAS din România. Impactul acestor 
imagini, din care reiese cruzimea cu 
care au fost trataţi evreii, intenţia de a 
fi umiliţi, chinuiţi şi ucişi, este uriaş, cu 
mult mai mare decât sute de cuvinte. 
A fost o iniţiativă binevenită. S-ar pu-
tea spune că albumul reprezintă cel 
mai concret instrument de combatere 
a negaţioniştilor Holocaustului din 
România. (E.G.)
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Expoziţie 
împotriva 

extremismului  
de dreapta

La Sinagoga Mare din Satu Mare a 
avut loc la 27 octombrie a.c. vernisajul 
expoziţiei „Pentru o democraţie activă, 
împotriva extremismului de dreapta”. 
Cele 17 panouri expuse ilustrează moda-
litatea în care se manifestă extremismul 
de dreapta în democraţia românească şi 
cea europeană. Autorii expoziţiei - filiala 
din România a Fundaţiei ”Friedrich Ebert” 
şi Institutul „Elie Wiesel” - au transpus 
pe cele 17 panouri informaţiile necesare 
pentru ca extremismul de dreapta să nu 
devină o normalitate în România, se scrie 
în cotidianul sătmărean „Informaţia Zilei”. 

Satu Mare este al patrulea oraş unde 
a ajuns expoziţia, după Bucureşti, Piteşti, 
Sighişoara şi Bran.

La vernisaj au participat numeroase 
personalităţi, printre care av. Nicolae Dec-
sei, preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Satu Mare, Nicolae Semeniuc, secretar 
al Uniunii Ucrainenilor din Satu Mare şi 
un numeros public. (E.G.)

Anul Nou Evreiesc 5775 – 
tradiţii şi cultură 

Comemorarea Zilei Holocaustului Căminul “Rosen” 
zâmbeşte

Rezidenţii Căminului “Rosen” au 
prezentat o nouă premieră: „Corp la 
corp”. Un spectacol deosebit, o zi din 
viaţa Căminului, cu participarea rezi-
denţilor, dar şi a personalului care se 
îngrijeşte de noi. Dans, muzică, veselie, 
umor - şarje amicale.

Este un spectacol aniversar. S-au 
împlinit cinci ani de colaborare rodnică 
între rezidenţii Căminului şi un grup de 
tineri artişti voluntari, în cadrul proiectului 
de artă comunitară „Vârsta 4”. Spectaco-
lul debutează cu apariţia unui bătrânel 
gârbovit, păr argintiu, ochelari cu multe 
dioptrii şi baston, care susţinea că are 
„abia 95 de ani”, dar nu se simte deloc 
bătrân. Nu ştiu în ce măsură a reuşit, 
însă mesajul a fost că la Căminul „Rosen” 
mulţi rezidenţi trăiesc o a doua tinereţe.

În continuare, s-a prezentat o zi la 
Căminul “Rosen”, cu aspecte de la club, 
din sala de mese, de la fizioterapie, din 
sala de gimnastică, etc.

Eva, Iudit, Dorotea, Mihaela Birleci, 
Marius, René şi Margareta, trebuie să 
mărturisesc, subsemnatul, au fost re-
zidenţii veseli. Ilie, Gabi, Ani, Cristina, 
Rodica şi, în reprezentaţie, dr. Steliana 
Anghel, oameni devotati Căminului. 
Să nu-i uităm pe „vinovaţii” principali: 
David, Mihaela Michailov, Paul, Monica, 
Katia şi invitaţii lor - Carmen, Cătălin, 
Alexandra şi Vlad. 

Spectacolul s-a bucurat de succes. 
Conducerea Căminului nostru a oferit 
un tort de ciocolată, având în mijloc o lu-
mânare aprinsă în forma cifrei 5. Am dat 
două reprezentaţii şi la Centrul National 
al Dansului, în faţa unui numeros public, 
în mare parte tineri, care ne-au aplaudat 
îndelung şi au dansat alături de noi. 

Încheiem anul 2014 cu încă un mo-
ment de bucurie.

POMPILIU STERIAN

ComunitAti
În Vechiul Cimitir Evre-

iesc din Arad, unde a fost 
ridicat un monument în amintirea martiri-
lor din oraş, victime ale Holocaustului, a 
avut loc o ceremonie de comemorare. În 
prezenţa unor reprezentanţi ai municipa-
lităţii şi ai cultelor, a membrilor comunităţii 
şi a altor prieteni ai evreilor, preşedintele 
Comunităţii Evreilor din Arad, ing. Ionel 
Schlesinger, a  vorbit despre semnificaţia 
acestei zile şi despre arădenii care şi-au 

pierdut viaţa în Holocaust. Deşi  de la 
Arad nu s-au făcut deportări, o serie de 
cetăţeni ai oraşului, care se aflau în alte 
localităţi, au devenit victime ale Holocaus-
tului. Deoarece acest lucru este bine cu-
noscut, preşedintele comunităţii a evocat 
un alt moment al istoriei evreilor arădeni 

- zilele din septembrie 1944 când armata 
horthystă a intrat în oraş într-o încercare 
de a respinge armatele sovietică şi româ-
nă, care se apropiau de Arad. În timpul 
unei ocupaţii de aproximativ 10 zile,  în 
condiţiile în care se întrevedea sosirea 
militarilor sovietici şi români, autorităţile 
maghiare instalate au început să facă 
pregătiri pentru ghetoizarea şi deportarea 
evreilor arădeni şi au pus în aplicare le-
gislaţia antievreiască valabilă în Ungaria, 

au subliniat preşedintele comunităţii, 
precum şi profesoara Noemi Reckert. 
Ambii au vorbit şi despre organizarea 
de către conducerea comunităţii a 
unei rezistenţe pasive faţă de aceste 
măsuri. Vorbitorii au amintit de cei 
nouă evrei ucişi de forţele de ocupaţie 
maghiare şi au subliniat solidarizarea 
cu evreii a numeroşi neevrei, inclusiv 
membri ai autorităţii provizorii desem-
nate de armata de ocupaţie. 

În context, ing. Ionel Schlesinger 
a evocat pericolul reînvierii antisemi-
tismului în Europa în urma războiului 
din Gaza, antisemitismul luând acum 
forma atacurilor antiisraeliene. El a 

vorbit despre ameninţarea pe care o 
reprezintă noul Stat Islamic şi a avertizat 
comunitatea internaţională că trebuie să 
reacţioneze la această ameninţare până 
nu este prea târziu. Ceremoniile religi-
oase au fost oficiate de rabinul Avraham 
Ehrenfeld. (E.G.)

Botoşani

Satu Mare

Arad

de Constantin Silvestri ca pianist. Notabile 
– cronicile la „O noapte furtunoasă” de Paul Constantinescu, 
la recitalurile Clarei Haskil din 1938 şi 1939. Petruş Costea a 
propus ca aceste texte să fie traduse în română şi să apară la 
Editura Hasefer. 

Sebastian - în viziunea lui Nico Nitai  
Dacă de această dată Teatrul „Maria Filotti”din localitate era 

în renovare, publicul celor trei zile de evenimente nu a fost lăsat 
fără spectacole Sebastian. Ultimul a fost un spectacol Nico Nitai, 
actorul israeliano-român îndrăgostit de Sebastian care a onorat 
cu prezenţa şi în acest an „Zilele Sebastian”. Ceea ce ne-a 
prezentat anul acesta, un „one man show”, a fost o combinaţie 
de fragmente din viaţa, gândirea şi piesele scriitorului, trecute 
prin filtrul actorului. Alegerea textelor nu a fost întâmplătoare, 
ele conţinând numeroase elemente dramatice privind propria 
situaţie şi cea a evreilor din timpul războiului,  momente din 
rebeliunea legionară, poziţia lui Sebastian faţă de problema 
raportului evreitate-românitate, scriitorul asumându-şi ambele 
calităţi. Cu o vigoare şi o dinamică incredibile, timp de peste o 
oră, Nico Nitai a interpretat părţi din „Jurnal” scene din „Jocul 
de-a vacanţa” şi „Steaua fără nume”, dar şi momente lirice ca 
dragostea scriitorului faţă de Dunăre, Brăila şi brăileni. Nico Nitai 
şi-a prezentat şi propriile gânduri despre Sebastian, sentimen-
tele lui de admiraţie şi dragoste. Şi-a adus aminte şi a povestit 
despre întâlnirile cu Sebastian, la şcoală, unde i-a fost profesor 

şi unde a fost admirat de elevi. În acelaşi timp, actorul a evocat 
şi spectacolele de la Teatrul „Baraşeum”, interpretând cele mai 
cunoscute şlagăre ale vremii. Fără partener sau decoruri, Nico 
Nitai ne-a oferit o lecţie de adevărată artă, care nu are nevoie 
decât de un text bun şi un actor talentat. Lucru mai rar: interpretul 
a avut adesea ochii în lacrimi.

Brăila – oraşul de suflet al lui Mihail Sebastian
Duminică, 2 noiembrie, Muzeul Brăilei a găzduit prezentarea 

cărţii “Mihail Sebastian şi Brăila – O creangă de salcâm de la 
Dunăre”, semnată de prof. Ioan Munteanu. Discuţiile au fost 
moderate de dr. ing. José Blum, consilier cultural F.C.E.R., care 
i-a antrenat în dialog şi pe Geo Şerban, dr. Hary Kuller. Prof. Ioan 
Munteanu a evidenţiat “identitatea dublă a lui Mihail Sebastian, 
aceea de evreu şi de om de la Dunăre”, arătând că amprenta 
locală imprimă operei sale un specific aparte. De asemenea, a 
atras atenţia asupra activităţii critice a lui M. Sebastian, care a 
lăsat o adevărată operă în acest sens, în presa literară a vremii 
sale.  Scriitorul Gheorghe Lupaşcu a arătat că în această carte 
“se descoperă un Sebastian ataşat de Brăila, cea care-l leagă 
de lume, o Brăilă cu vibraţie europeană”. Profesorul de filoso-
fie şi scriitorul Valentin Popa a reliefat modul în care lucrarea 
prezentată reuşeşte să introducă cititorul în lumea Brăilei lui 
M. Sebastian. David Iancu Segal, preşedintele C.E. Brăila, a 
mulţumit autorităţilor locale pentru sprijinul acordat. 

IULIA DELEANU, EVA GALAMBOS, DIANA MEDAN

De Ziua Holoca-
ustului din România, 

Comunitatea Evreilor din Craiova a adus 
un omagiu victimelor acestei tragedii.  Au 
participat membrii comunităţii, precum 
şi elevi şi profesori de la liceele „Traian 
Vuia”, „Tudor Arghezi”, „Charles Laugier”, 
de la Şcoala nr.21 „Gheorghe Ţiţeica” 
şi  Şcoala „Traian Demetrescu”. Cu 
acest prilej au fost depuse flori la placa 
comemorativă de pe zidul Sinagogii iar 
oficiantul de cult,  prof. Ştefan Ardeleanu, 
a rostit rugăciunea pentru odihna sufle-
tească a celor care au pierit în cuptoarele 
naziste şi în pogromuri. Şase lumânări, 
câte una pentru fiecare milion de victime, 
au fost aprinse în curtea lăcaşului de 
cult. În sinagogă, în prezenţa elevilor şi 
cadrelor didactice, prof. Hara Steimberg 
şi prof. Ştefan Ardeleanu, supravieţuitori 
ai Holocaustului, au făcut expuneri în 
legătură cu evenimentul comemorat. 
Elevii şi profesorii prezenţi au pregătit 
de asemenea câteva materiale legate 
de Holocaust. A urmat apoi un simpozion 
la Liceul „Tudor Arghezi”, la care au fost 
invitaţi reprezentanţii comunităţii evreieşti 
din Craiova 

ABRAHAM FRANCISC
Vicepreşedinte C.E. Craiova  

şi după cotidianul  
„Cuvântul Libertăţii”.

De multă vre-
me sinagoga din 

Baia Mare nu s-a mai dovedit atât de ne-
încăpătoare ca în dimineaţa Zilei Holoca-
ustului din România. În afară de membrii 
comunităţii, au fost de faţă elevii claselor 
a IX-a şi a X-a de la Colegiul Naţional 
„Vasile Lucaciu”, împreună cu profesorii 
de istorie Adrian Şovago şi Anca Bodnar.

Ceremoniile au fost deschise de 
preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Baia Mare, ing. Nachman Şalic, care a 
explicat că a fost aleasă 9 octombrie ca 
Zi a Holocaustului din România deoarece 
în această zi a început, în urmă cu 63 de 
ani, deportarea evreilor din Bucovina de 
Nord şi Ţinutul Herţa spre lagărele din 
Transnistria. După prelegere, tinerii au 
pus numeroase întrebări legate de acest 
eveniment. Ei au aflat că, în timpul celui 
de-al doilea război mondial, în România 
şi-au pierdut viaţa în condiţii inumane 
400.000 de evrei.  Cei doi moderatori ai 
adunării solemne au fost preşedintele co-
munităţii, N. Şalic, şi prof. Adrian Şovago, 
care a făcut dovada unor vaste cunoştinţe 
legate de istoria Holocaustului.

NACHMAN ŞALIC
Preşedinte C.E. Baia Mare

Baia Mare

Craiova

Mihail Sebastian – o stea care a primit un nume
(Urmare din pag. 5) 

Prilej de meditaţie, de căutare a liniştii 
sufleteşti, bucurie şi evlavie, sărbătorile 
evreieşti de toamnă au adunat, ca înto-
deauna, pe toţi enoriaşii comunităţii noas-
tre, în impunătoarea Sinagogă Înaltă.

Roş Haşana a însemnat rugăciuni şi 
sunete emoţionante de Şofar, îndreptate 
către Divinitate, cu speranţa că înscrie-
rea în Cartea Vieţii va fi o binemeritată 
răsplată.

Sărbătoarea de Iom Kipur, Ziua iertării 
păcatelor, este marcată prin frumoasa 
rugăciune de Kol Nidre.

În zilele de Sucot au fost rostite bi-
necuvântări pentru lulav şi etrog cât şi 
rugăciunile specifice acestei sărbători.  

În prima zi de Sucot, pe 9 octombrie, 
după ora 12 (după rugăciuni), au început 
activităţile dedicate Zilei Holocaustului.  
Profesorii A. Filip, I. Nechifor şi D. Pro-
dan au însoţit grupurile de elevi care au 
vizitat sinagoga şi au ascultat cu mare 

interes prezentarea lui Gustav Finkel, 
care a vorbit despre semnificaţia zilei de 
9 octombrie şi despre istoricul sinagogii.

Activităţile au continuat la Şcoala nr. 
11 din municipiu, unde, în prezenţa mai 
multor clase, G. Finkel a expus imagini 
despre ororile Holocaustului.

Într-o atmosferă de bucurie şi emoţie a 
reîntâlnirilor, a fost întâmpinată sărbătoa-
rea de Simhat Tora. Am fost încântaţi de 
numărul mare al enoriaşilor din frumoasa 
noastră sinagogă şi de faptul că am avut 
oaspeţi dragi din Israel, originari din Bo-
toşani. Preşedintele C.E. Dorohoi, prof. 
Iancu Isidor, soţia sa şi dl. Zelinger au 
fost, ca întotdeauna, prezenţe deosebit 
de plăcute.

Ca în fiecare an, sărbătorile evreieşti 
Ie-au prilejuit enoriaşilor clipe de emoţie 
şi fericire.

Prof. BEATRISA FINKEL
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Fişă 
biobibliografică 

Dorel Dorian z.l., jurnalist şi 
scriitor prin vocaţie, inginer ener-
getician prin profesiune, a văzut 
lumina zilei la Piatra Neamţ, la 6 
mai 1930. Din 1945-1946 a cola-
borat la „Tinereţea” şi „Revista Ele-
vilor”. A fost realizator de scenarii 
originale şi adaptări după traduceri 
din literatura universală pentru 
emisiuni de teatru radiofonic. După 
absolvirea Facultăţii de Energetică 
(1948-1953), a practicat ingineria 
pe diferite şantiere din ţară. În 
1955 a debutat în proză, cu volu-
mul de povestiri „Încă n-au înflorit 
merii”. Un an mai târziu se decide 
pentru publicistică. Scrie mult la 
„Viaţa studenţească”, „Ştiinţă şi 
tehnică”, „Tehnium” (1958 – 1974), 
„Magazin” (1974 – 1996). 

S-a impus în viaţa literară, 
îndeosebi, ca dramaturg. Piesele, 
puse în scenă la Bucureşti şi în 
ţară, între 1959 – 1968, Dacă vei 
fi întrebat, Secunda 58, De n-ar fi 
iubirile, Ninge la Ecuator, Oricât 
ar părea de ciudat, Corijenţă la 
dragoste, Joc dublu, Minciuni 
adevărate, au fost adunate în vo-
lumul Teatru, 1969. După o tăcere 
de şapte ani, scrie Teatru cu bile, 
piesă publicată doi ani mai târziu 
în colecţia „Rampa” a Editurii 
Eminescu. Cu toată dragostea 
este datată 1984. Tot la Editura 
Eminescu îi apare, în 1986, altă 
piesă de teatru: Confesiune târzie. 
Este, de asemenea, vizibil intere-
sul pentru scenariul de film artistic: 
Regăsire (1976), Avaria (1980). 
Realizează scenarii pentru filme 
documentare. Proza, eseistica, 
literatura S.F. sunt alte genuri 
literare în care se ilustrează: Fic-
ţiuni pentru revolver şi orchestră 
(1970), Mileniul II, ultimul sfert 
de oră (1988), Anchetatorul S.F. 
şi forţele oculte (1996). Selecţii 
ale articolelor apărute în revista 
„Magazin” sunt adunate în două 
volume: Starea de veghe (1991-
1996); Incursiune în paranormal 
(1995-1996). Apropierea de co-
munitate se produce în 1984, când 
începe să susţină conferinţe pe 
teme iudaice la Centrul Cultural 
Comunitar din Capitală, actualul 
JCC. Seria conferinţelor continuă 
până în 1997, doi ani după ce 
devenea redactor şef al revistei 
„Realitatea Evreiască”. 

Dorel Dorian şi-a exercitat 
calitatea de deputat al F.C.E.R. în 
două mandate: 1996-2000; 2000-
2004. Până în ultimele zile, în care 
s-a luptat îndârjit cu nenumărate 
suferinţe fizice şi sufleteşti în clini-
ca particulară unde s-a sfârşit, şi-a 
dorit să se întoarcă acasă pentru 
a-şi relua lucrul la finisarea a două 
piese: Maşina de pierdut onorabil 
şi Ieri, după ce am murit. În 2005 
a mai avut bucuria de a-şi vedea 
montată la TES adaptarea Foc 
în Calea Văcăreşti, după câteva 
proze de referinţă ale lui Peltz: 
Calea Văcăreşti, Foc în Hanul cu 
Tei, Moartea tinereţilor. În urmă 
cu doi ani, la o vârstă (ne)rotun-
dă, şi-a serbat premonitoriu ziua 
de naştere la Sinagoga Mare din 
Capitală, în prezenţa fiului, Mugur, 
a nurorii, Daniela, trăind de mulţi 
ani în Franţa; a unora dintre foştii 
colegi, colaboratori, prieteni de 
generaţie; a liderilor F.C.E.R. şi 
C.E.B.; a admiratorilor - evrei şi 
neevrei - bucureşteni şi, fireşte, 
a colectivului redacţional al „Re-
alităţii Evreieşti”. Cu acelaşi prilej 
şi-a lansat cele două volume de 
memorii, Preţul iluzionării, cald 
recomandate de oameni de litere, 
jurnalişti, oameni politici.

Dorel Dorian s-a stins din viaţă

Comunicat
Conducerea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România 

anunţă că miercuri, 5 noiembrie a.c., a încetat din viaţă, după o 
suferinţă cronică îndelungată, Dorel Dorian, scriitor, remarcabil 
reprezentant al populaţiei evreieşti, publicist, autor dramatic, de-
putat în Parlamentul României în perioada 1996 – 2004. 

Dorel Dorian, distins membru al Comunităţii Evreilor din Bu-
cureşti, a fost implicat în mod fundamental în activităţile culturale 
şi de reprezentare ale F.C.E.R., a condus, ca redactor şef o pe-
rioadă îndelungată, revista “Realitatea Evreiască”, activând şi ca 
un remarcabil reprezentant al populaţiei evreieşti timp de 8 ani în 
Parlamentul României.

Zihrono Livraha - Fie-i memoria binecuvântată.
Dr. AUREL VAINER

Preşedinte F.C.E.R., deputat

Într-un mesaj de condoleanţe adresat familiei îndurerate, 
F.C.E.R. şi Comunitatea Evreilor Bucureşti mai arată:

„Prin întreaga sa activitate, Dorel Dorian se înscrie în galeria 
marilor personalităţi ale etniei iudaice din România. 

În aceste momente de doliu şi grea întristare pentru familie, în 
nume personal şi al Conducerii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România, vă rugăm să primiţi sincere condoleanţe.

Zihrono Livraha - Fie-i memoria binecuvântată.

Dr. AUREL VAINER   Ing. PAUL SCHWARTZ
Preşedinte F.C.E.R., deputat           Preşedinte C.E.B.

Vicepreşedinte F.C.E.R.

Înmormântarea a avut loc vineri, 7 noiembrie a.c., la Cimitirul 
Evreiesc din Bucureşti, şoseaua Giurgiului nr. 162, sector 4.

Dorel Dorian z.l., trecut la cele veşni-
ce în ziua de 5 noiembrie 2014, rămâne 
un reper în epoca modernă a Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România, căci 
realsemitismul, concept iniţiat de fostul 
preşedinte acad. Nicolae Cajal z.l., a fost 
popularizat şi pus în operă, inclusiv prin re-
vista „Realitatea Evreiască”, continuatoare 
şi reformatoare a Revistei Cultului Mozaic, 
care a aplicat toate alineatele pe care le 
presupunea realsemitismul: deschidere 
spre viaţa culturală şi socio-politică 
românească; către Israel, un loc 
aparte avându-l recuperarea la 
literatura-mamă a scriitorilor isra-
elieni de limbă română; atragerea 
a numeroase condeie de prestigiu 
din ţară şi străinătate – evrei şi 
neevrei; amplificare a relaţiilor inte-
retnice şi interconfesionale; repre-
zentare în Parlamentul României. 

Deputat F.C.E.R. în două man-
date, a obţinut ca persoanele per-
secutate politic în perioada 1940-
1944 să beneficiaze de aceleaşi 
drepturi ca şi cele persecutate 
politic după 6 martie 1945 şi, prin 
OUG 31/2002, să fie interzise şi 
sancţionate prin lege „organizaţiile 
şi  simbolurile cu caracter fascist, 
rasist sau xenofob şi promovarea 
cultului unor persoane vinovate de 
săvârşirea unor infracţiuni contra 
păcii şi omenirii”.

În momentul în care a venit la 
conducerea revistei, Dorel Dorian 
avea „în spate” o solidă, îndelun-
gată carieră în presă, era apreciat 
mai cu seamă ca dramaturg şi 
prozator S.F., bun orator, cu mintea 
şi sufletul pline de proiecte.

Din introducere în istoria iuda-
ismului – religios, istoric, cultural –, 
sub conducerea sa, revista a deve-
nit: • cronică a contribuţiei evreilor 
la cultura şi civilizaţia românească; 
• ripostă în faţa oricăror calomnii antise-
mite; • afirmare a identităţii naţionale prin 
mijloace moderne şi, prin aceasta, mijloc 
de atragere a tineretului şi a generaţiei de 
mijloc spre comunitate. La una din aniver-
sările revistei, Alexandru Mirodan, coleg de 
generaţie, confrate, prieten, scria că Dorel 
Dorian „a şters praful” de pe revistă, mod 
de a-i remarca vivacitatea, conectarea la 
actualitate, cu precădere culturală. A reuşit 
să-i lărgească sfera, „concurând” cu Hase-
fer-ul prin „Caietele culturale”. Nu numai cu 
adresă literară. Câteva au fost consacrate 
unor lideri spirituali de mare amploare ai 
evreilor români: dr. Moses Rosen, dr. Ale-
xandru Şafran. Tot Dorel Dorian a iniţiat 
Caietul Cultural „Cajal 80”, preţuire semnată 
de mai toată suflarea intelectuală, politică, 
religioasă, de prim rang a ţării. Dar – „După-
amiezele culturale R.E.”? La fostul sediu al 
redacţiei din strada Popa Nan se adunau 
scriitori, pictori, arhitecţi, jurnalişti, muzi-
cieni, oameni de ştiinţă, „obişnuiţii casei” 
evrei şi neevrei; invitaţi – lideri ai F.C.E.R., 
C.E.B., parlamentari, reprezentanţi ai Am-
basadei Israelului, oaspeţi ai R.E. de peste 
hotare – să discute probleme culturale, 
politice. Se făceau sărbătoriri ş.a. Era un 
entuziast animator cultural.

De altfel, unul dintre vorbitorii la catafal-

cul lui, prof. Zigu Tauberg, a simţit nevoia să 
amintească despre încă una din iniţiativele 
sale: „Salonul literar”, care funcţionează cu 
succes şi astăzi, în cadrul JCC.

Se ştia cât era de bolnav şi, totuşi, ves-
tea dispariţiei sale fizice a mişcat sufletele 
celor care-l preţuiau ca şi când ar fi fost 
neaşteptată: lideri ai F.C.E.R., C.E.B., Joint, 
BBR, personalităţi culturale din România şi 
Israel, colegi, colaboratori, prieteni veniţi 
să-l conducă pe ultimul drum la Cimitirul 

Evreiesc din Şos. Giurgiului, solidari cu 
îndurerata familie. Ceremonia a fost orga-
nizată de secretarul general al C.E.B., ing. 
Peri Blănaru.

Prietenul din copilărie, colegul de şcoa-
lă, medicul care l-a vegheat până în ultima 
clipă, dr. Heinrich Falic, i-a schiţat „treptele 
afirmării, ale succesului” cu admiraţie şi 
afecţiune. Etape de viaţă – frustrări în anii  
Holocaustului; speranţă, imediat după 23 
August ’44; dezamăgire la scurt timp; mar-
ginalizare, chiar opresiune înainte de ’89, 
când lui Dorel Dorian i s-a retras dreptul de 
semnătură; revenire în viaţa publică, după 
’90, prin intrarea în conducerea F.C.E.R.: 
membru în Comitetul ei Director; deputat al 
etniei noastre în Parlament - două mandate. 
Lucra la al treilea volum de memorii, când 
„timpul” lui „n-a mai avut răbdare”.

Preşedintele Federaţiei, dr. Aurel Vainer, 
s-a referit la clipe încrustate în memoria 
afectivă a scriitorului, eternizate în „Preţul 
iluzionării”, când „Dumnezeu i-a ieşit în 
cale”: viaţă studenţească intensă la Poli-
tehnica din Kiev; „marea iubire”, Tania, pe 
peronul gării, la plecare; rătăciri din cauza 
durităţilor vieţii pe şantier în ţară; meandrele 
trântei cu scrisul. O remarcă pertinentă - 
personalitatea complexă şi contradictorie a 
lui Dorel Dorian: „trăiri patetice”/ „forţa logi-

cii”. A lăsat amintiri frumoase în Parlament, 
ca secretar al Comisiei de Politică Externă 
a Camerei Deputaţilor. Ca redactor şef al 
R.E., şi-a pus amprenta asupra  ei, creând, 
cu echipa redacţională, un stil nou, noi re-
laţii interetnice, interreligioase. I-a propus 
numele în dezbateri la conducere, legate de 
alegerea unui nou preşedinte al F.C.E.R., 
după pierderea acad. Nicolae Cajal z.l. A 
fost, deopotrivă, bun evreu şi bun român.

„Cu toată munca acaparatoare de 
jurnalist, scriitor, tata a găsit timp 
şi pentru mine”, a spus Mugur 
Dorian. „Mi-a pus prima carte în 
mână. Discutam cu el cărţile citite. 
Mă ducea la teatru, despre care 
spunea că mă va ajuta să înţeleg 
mai bine lumea în care trăim. Am 
făcut cu el multe vacanţe în ţară şi, 
mai ales, la Vila Scriitorilor de pe 
Cumpătul. Am suferit cu el când, în 
epoca Ceauşescu, a fost dat afară 
din presă şi i s-a retras dreptul de 
semnătură. M-a stimulat să plec 
din ţară. A fost un om bun. Relaţiile 
sufleteşti erau, pentru tata, mai im-
portante decât orice. Mă voi strădui 
din răsputeri să transmit copiilor 
ceea ce m-a învăţat”.

Eva Galambos a pus reflec-
torul asupra „omului de presă de 
excepţie”. Ironia sorţii: propria 
revistă, editată din banii lui, după 
’90, „Ideea”, a eşuat, din cauză că, 
în acele momente, „lumea nu era 
interesată de cultură”. Vorbitoarea 
a punctat, de asemenea, schim-
bările petrecute prin transformarea 
R.C.M. în R.E. „Acum facem Zilele 
Sebastian, dar el a avut cultul lui 
Sebastian”, consacrându-i un su-
pliment literar în R.E.. Suplimente 
literare au mai fost dedicate şi altor 
scriitori. Era receptiv la diferenţe de 
opinii; logica prima. 

Semnatara acestor rânduri a 
retrăit clipe din colaborarea de peste 15 
ani cu Dorel Dorian, raportând-o la însem-
nătatea scrisului, „secundă 58” ultimativă, 
în care ne mai putem salva înainte de a fi 
şterşi din catastif.

Prietenia cu cel care pleca, preocuparea 
pentru drumul în posteritate au fost marcate 
de Teşu Solomovici.

Martor al voinţei de a-şi depăşi suferin-
ţa în ultimii ani de viaţă, când a scris opt 
piese de teatru, cu ajutorul unei doamne 
căreia i le dicta la computer, dr. Hary Kuller 
a făcut publice ultime impresii: dialogurile 
erau, de fapt, monoloage; era numai spirit, 
dominându-şi în sens hasidic, aproape 
mistic, trupul măcinat de boli. Un mesaj de 
condoleanţe din partea lui Ion Iliescu, fost 
preşedinte al României, a fost transmis de 
Mariana Gheorghiţă. Anette Vainer a fost 
mesagera mâhnirii în acele clipe a lui Be-
none Constantin, apropiat al R.E.

„Doamne, ce-i omul…?”. Au fost primele 
cuvinte psalmice din serviciul divin, oficiat 
de rabinul Rafael Shaffer, prim-cantorul 
Iosif Adler, Emil Diamant, în capela arhipli-
nă. Printre participanţi – lideri ai F.C.E.R., 
C.E.B., Joint, BBR, personalităţi culturale 
din România şi Israel, la catafalcul acoperit 
de coroane de flori.

IULIA DELEANU

Dorel Dorian, să-ţi fie amintirea binecuvântată!

Decesul omului de cultură, scriitorului şi publicistului DOREL DORIAN a fost marcat cu durere de Federaţia Comunităţilor Evreieşti 
din România, care a anunţat trista veste întregii societăţi româneşti şi a transmis condoleanţe familiei îndurerate.

Redăm mai jos extrase din textele primite de la F.C.E.R.:
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G-Med este prima şi singura reţea so-
cio-profesională la nivel global, dedicată 
exclusiv medicilor. Ea permite tuturor ce-
lor care activează în acest domeniu, ori-
unde s-ar afla, să îşi consulte colegii, să 
gestioneze proiectele multinaţionale de 
cercetare şi, nu în ultimul rând, de a oferi 
servicii virtuale pentru pacienţi. Ea a fost 
lansată în 2013, în Israel, dar pe măsură 
ce a trecut timpul, iar numărul membrilor 
a crescut exponenţial, fondatorul său, Ha-
gar Mordoch, a transformat-o într-un site 
disponibil pentru specialişti din întreaga 
lume. La momentul actual, G-Med numă-
ră peste 20.000 de membri din peste 50 
de ţări ale lumii. „Posibilitatea de a discuta 
subiecte pe teme medicale cu specialişti 
din întreaga lume se dovedeşte a fi foarte 
atractivă pentru mine”, a declarat dr. Sagi 

Harnof, neurochirurg la Centrul Medical 
„Sheba”, cel mai mare complex medical 
din Israel şi Orientul Mijlociu. Utilizatorii 
acestei reţele socio-profesionale sunt 
grupaţi în funcţie de specializarea practi-
cată, ceea ce facilitează identificarea unui 
expert într-un anumit domeniu. Hagar 
Mordoch subliniază faptul că specialiştii 
au adesea nevoie de informaţii aferente 
unei alte specializări diferite. De exemplu, 
un obstetrician are nevoie de consiliere 
cu privire la tratarea unei paciente gravi-
de care are o boală infecţioasă. Datorită 
anvergurii sale internaţionale, site-ul are 
o interfaţă în limba engleză, fapt ce nu îi 
împiedică pe utilizatorii săi să comunice 
în orice limbă cunoscută. De asemenea, 
fondatorul proiectului a declarat că inten-
ţionează să dezvolte o reţea similară care 
ar putea cuprinde un număr cât mai mare 
de clinici care ar putea oferi soluţii online.

Cercetări în domeniul  
siguranţei alimentare

Potrivit statisticilor, între o treime şi 
o jumătate din plantele alimentare culti-
vate nu mai ajung să fie comercializate 
din cauza  alterării, a dăunătorilor şi, în 
special, ca urmare a transportului, depo-
zitării, precum şi altor probleme de natură 
logistică, în timp ce sute de milioane de 
oameni din diverse zone ale globului 
suferă de foame. Această situaţie poate 
fi ameliorată datorită unei ingenioase 
invenţii a companiei israeliene Pimi Agro. 
Cu ajutorul unei substanţe a cărei formulă 
se bazează pe un amestec de  peroxid 
de hidrogen îmbunătăţit cu alte substanţe, 
Nimrod Yehuda, fondatorul şi managerul 
companiei, a declarat că este posibil ca 
fructele şi legumele să rămână în stare 
proaspătă cu până la zece săptămâni mai 
mult, reducând astfel în mod considerabil 
pierderile cauzate de putrezire şi deterio-
rarea din timpul procesului de transport. 

O astfel de descoperire ar putea crea 

o breşă semnificativă în criza alimentară 
mondială. În acest sens, compania israe-
liană intenţionează ca în lunile următoare 
să o prezinte Naţiunilor Unite şi altor 
organizaţii internaţionale. „Pentru zone 
din China, India sau Africa, aceasta ar fi 
o mare realizare, deoarece sistemele lor 
de transport sunt destul de lente, iar re-
frigerarea pune mari probleme”, a afirmat 
Nimrod Yehuda. Prelungirea termenului 
de valabilitate al produselor, fructe sau 
legume, ar facilita transportarea lor cu 
ajutorul unor mijloace de transport mai 
puţin poluante, precum cele feroviare, 
în detrimentul celor auto, care poluea-
ză şi consumă cantităţi importante de 
combustibil convenţional. Autorităţile din 
state precum China, Australia, SUA sau 
Germania sunt pe cale de a adopta soluţia 
israeliană de prelungire a termenului de 
valabilitate.

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Noi tehnologii 
aeronautice

Prin intermediul inovaţiei TaxiBot, 
Israel Aerospace Industries introduce 
un nou concept pentru un sistem de taxi 
alternativ destinat avioanelor comerciale. 
TaxiBot este un vehicul controlat semi-
robotic, construit să transporte avioanele 
de la poarta aeroportului până la pista 
de decolare şi înapoi fără a folosi mo-
toarele avionului ce urmează a se lansa  
în zbor. 

El dispune de puterea necesară 
pentru a muta avioanele şi a reuşit un 
record mondial de 23 de noduri în timp 
ce funcţiona la capacitate maximă, fiind 
încărcat cu avioane Boeing 737 sau Air-
Bus A320, fără nevoia de a schimba sau 
a înlocui unitatea auxiliară de alimentare 
a avioanelor. 

TaxiBot poate fi folosit şi în cazul avi-
oanelor înguste şi în cazul celor de mari 
dimensiuni. 

De asemenea, îi permite pilotului să 
aibă controlul total asupra manevrelor 
efectuate, folosind cârma avionului şi 
pedalele de frână, aşa cum se întâmplă 
când conduci un taxi.

Motoarele avioanelor comerciale sunt 
foarte eficiente în zbor, la altitudine mare, 
dar nu şi când sunt manevrate de la sol. 
În timpul „mersului la sol” aceste motoare 
ard cantităţi considerabile de combustibil, 
emiţând CO2 şi sunt vulnerabile la avarii-
le produse de obiectele străine şi creează 
un zgomot semnificativ în aeroporturi şi 
în zonele din apropiere. 

WB TaxiBot a început să facă testări 
dinamice la fabrica New TDL din Sorigny, 
Franţa, inaugurată în septembrie 2014 
pentru producţia TaxiBot. 

Testele de certificare a TaxiBot WB 
cu un avion WB este programat pentru al 
treilea trimestru al anului 2015, urmărind 
să obţină aprobările necesare pentru 
primul tip de avion WB până la sfârşitul 
anului viitor. 

Procedura TaxiBot va reduce con-
sumul de combustibil cu până la 85 la 
sută, ceea ce va duce la economii de 
milioane de dolari anual pentru operatorii 
de companii aeriene şi de miliarde de do-
lari pentru industria companiilor aeriene 
comerciale. 

Dovezi arheologice care atestă 
revolta evreilor împotriva romanilor

Posibilă încetinire  
a procesului de îmbătrânire

Descoperirea de către arheologi israelieni a unei pietre inscripţionate, veche de mai 
bine de două milenii, stârneşte un val de comentarii în rândul specialiştilor. Inscripţia 
gravată în piatră este adresată împăratului roman Hadrian (sec. II e.n.) şi oferă o serie 
de noi informaţii cu privire la revolta evreilor împotriva romanilor. Piatra are dimensiuni 
de 1 x 1,5 metri şi o greutate de aproximativ o tonă. Ea a fost descoperită în apropi-
ere de Poarta Damascului, care duce în oraşul vechi al Ierusalimului. Descoperirea 
a fost descrisă de Autoritatea israeliană pentru antichităţi drept „una dintre cele mai 
importante inscripţii în latină”. Ea conţine un text scris pe şase rânduri, redactat de 
armata romană în semn de omagiu pentru împăratul Hadrian, care a ajuns în Ierusalim 
în anul 130 e.n. Potrivit instituţiei citate, această piatră făcea parte, la origine, dintr-o 
poartă.  „Dispunem acum de o mărturie pe un nou suport - o piatră - şi de un vestigiu 
suplimentar”, a spus Rina Avner, coordonatorul săpăturilor arheologice. 

Evenimentele menţionate în inscripţie au avut loc cu puţin timp înainte de revolta 
condusă de Simon Bar Kokhba împotriva Imperiului Roman.  Recenta descoperire 
israeliană dovedeşte faptul că „aceste construcţii oficiale au fost realizate de romani 
în Ierusalim în acel an”, a precizat Rina Avner. Deşi ea nu permite rescrierea istoriei, 
această piatră „reprezintă o piesă nouă şi importantă în puzzle-ul pe care încercăm 
să îl reconstituim de ceva vreme încoace”, a concluzionat cercetătoarea israeliană. 
Descoperirea ar putea contribui la aflarea adevăratului 
motiv pentru care a izbucnit răscoala condusă de Simon 
Bar Kokhba, aspect încă disputat de istorici şi arheologi.

Studiind viermii, muştele, maimuţele 
şi chiar oamenii, cercetătorii au ajuns la 
concluzia că limitarea numărului de calorii 
reprezintă una din puţinele metode sigure 
de a combate efectele îmbătrânirii. Keren 
Yizhak, doctorand în cadrul Universităţii 
din Tel Aviv, este pe cale să demonstreze 
că înfometarea nu este singura soluţie în 
lupta cu semnele trecerii timpului asupra 
noastră. Studiile realizate în cadrul labo-
ratorului de biologie computaţională, sub 
îndrumarea prof. Eytan Ruppin, au aju-
tat-o ca, împreună cu o parte din colegii 
de la Universitatea Bar-Illan, să realizeze 
un soft, sub forma unui algoritm compu-
terizat, care este capabil să indice celula 
care trebuie „oprită” astfel încât să poată 
fi obţinut acelaşi efect anti-îmbătrânire 
similar reducerii consumului de calorii. 

Descoperirile lor au fost publicate în 
revista academică „Nature Communica-
tions” şi ar putea duce într-o bună zi la 
dezvoltarea de noi produse farmaceutice 

pentru încetinirea sau chiar oprirea proce-
sului de îmbătrânire. „Cei mai mulţi algo-
ritmi încearcă să găsească formula unor 
medicamente, care distrug celulele pentru 
a trata cancerul sau infecţiile bacteriene”, 
a explicat Yizhak. „Algoritmul nostru este 
primul în acest domeniu, care încearcă 
să transforme celula dintr-una bolnavă 
într-una sănătoasă.” 

Studiile nu se opresc aici, Keren 
Yizhak dorind să afle dacă intervenţiile 
asupra evoluţiei metabolismului pot fi 
aplicate şi pentru mărirea duratei de viaţă, 
studiile actuale aplicându-se la nivelul 
cobailor de laborator. 

Cercetătorul este de părere că algo-
ritmul de transformare metabolică (MTA) 
ar putea fi aplicat pentru a identifica 
tratamente pentru stări şi boli în care me-
tabolismul joacă un rol important, inclusiv 
obezitatea, diabetul, tulburările neurode-
generative şi anumite tipuri de cancer.

Reţea profesională dedicată 
specialiştilor din domeniul medical

Zilele Culturii 
Sefarde  

la Bucureşti
(4-6 noiembrie 2014)
 Sefarad în limba evreilor proveniţi 

din Peninsula Iberică înseamnă Spania, 
limba fiind ladino, un dialect castilian 
vorbit timp de secole. După expulzarea 
succesivă a evreilor din Spania (1492) 
şi din Portugalia (1496), sub presiunea 
Inchiziţiei, aceştia s-au răspândit în 
Imperiul Otoman, Ţările de Jos, Franţa, 
ca şi în Ţările Române. Institutul Spaniol 
din Bucureşti, înfiinţat în 1991, a orga-
nizat în zilele de 4-6 noiembrie a.c., cu 
sprijinul Ambasadei Regatului Spaniei, 
al F.C.E.R., al Centrului de Studii Iudaice 
din Cadrul Universităţii Bucureşti, JCC- 
Radio Shalom România, ş.a. Zilele Cul-
turii Sefarde la împlinirea a două secole 
de la călătoria învăţatului şi filantropului 
sefard Angel Pulido în Ţările Române.

În prima zi, dr. Felicia Waldman 
a prezentat expoziţia de fotografii cu 
extrase din publicaţia Centropa -“ Mar-
tori evrei ai unui secol european”. A 
urmat o comedie, producţie mexicană, 
“Morirse esta en hebtreo”, regia Ale-
jandro Springall, având ca personaje 
evrei mexicani. În cea de a doua zi, 
preşedintele F.C.E.R. dr. Aurel Vainer 
a salutat iniţiativa Institutului Spaniol, 
s-a referit la istoria sefarzilor, şi la 
venirea lor în estul Europei, în Ţările 
Române, în Banat, Craiova, Bucureşti, 
la contribuţia acestora la civilizaţia 
românească (Banca Marmorosch – 
Blanck, Fundaţia Elias, existenţa şi 
distrugerea celor două sinagogi Cahal 
Grande şi Sinagoga Sefardă ş.a.). Bu-
charest Klezmer Band, sub conducerea 
lui Bogdan Lifşin (orgă electronică) şi 
cu contribuţia unor instrumentişti la 
vioară, clarinet, tobă, chitară-bas şi 
a două soliste - Carmen Ioviţu, Geni 
Brenda - a interpretat celebre melodii 
din repertoriul evreiesc. Coordonatorul 
programului muzical – Silvian Horn. 
Felicitări! A treia zi a cuprins comunicări 
susţinute de invitatul special, scriitorul 
Jacobo Israel Garzon, din Madrid, care 
a evocat activitatea medicului-călător 
Angel Pulido, participarea sa la viaţa 
evreilor sefarzi din România începutului 
de secol XX, numeroasele scrieri-do-
cument importante în studierea istoriei 
nu numai a evreilor, dar şi a românilor 
din acea epocă. Directorul Centrului de 
Cercetare a Culturii Sefarde Turco-Oto-
mane din Istanbul, Silvio Ovadya a tra-
tat aspecte din istoria sefarzilor stabiliţi 
în Imperiul Otoman după izgonirea lor 
din Spania. Arh. Mihail Cafe şi dr. Anca 
Ciuciu s-au referit la contribuţia evreilor 
din România , în speţă a sefarzilor (erau 
25.000 înainte de război) la cultura, ar-
tele, economia din ţara-gazdă. (B.M.M.)

Grupaj realizat de  
DAN DRUŢĂ
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Despre viaţă şi moarte, despre bucurie şi tristeţe, 
despre dictatură şi libertate – iată meditaţiile pe care 
ni le-a propus şi actuala ediţie a proiectului Musica 
suprimata, desfăşurat de câţiva ani încoace în spaţiul 
transilvan. Noua serie de concerte a avut loc între 16 şi 
30 octombrie la Sibiu şi Cluj.

Viktor Ullmann (1 ianuarie 1898, Těšín/Teschen, azi 
Český Těšín, Cehia/Cieszyn, Polonia – 18 octombrie 
1944, Auschwitz), compozitor, dirijor şi pianist provenit 
dintr-o familie de evrei convertiţi la catolicism; datorită 
talentului a avut acces la cercul vienez al lui Arnold Scho-
enberg, s-a bucurat la Praga de preţuirea lui Alexander 
von Zemlinsky şi Alois Hába, s-a afirmat ca personalitate 
în contextul epocii; deportat în lagărul de la Terezin, a 
fost unul dintre artiştii de marcă. Mort la 46 de ani, la 
Auschwitz; asasin: regimul nazist.

Peter Kien (1 ianuarie 1919, Varnsdorf, Cehia – 18 
octombrie 1944, Auschwitz), înzestrat scriitor şi pictor 
de origine evreiască, vorbitor de limbă germană; de-
portat în lagărul de la Terezin, a colaborat cu Ullmann 
în scrierea libretului operei „Împăratul din Atlantis” sau 
„Refuzul morţii”. Mort la 25 de ani, la Auschwitz; asasin: 

regimul nazist.
Norbert von Hannenheim (15 mai 1898, Sibiu – 29 

septembrie 1945, Meseritz-Obrawalde), compozitor, 
laureat al Premiilor Enescu (1925), Mendelssohn (1932) 
şi Emil-Hertzka (1933), considerat de Arnold Schoenberg 
drept unul dintre cei mai buni discipoli ai săi, autor a 
peste 230 de lucrări, dintre care doar 45 au supravieţuit. 
Mort la 47 de ani, la clinica Meseritz-Obrawalde (acum 
Międzyrzecz, Polonia), în care regimul nazist a practicat 
eutanasierea.

Aceştia au fost capetele de afiş şi ale celor două eve-
nimente la care am participat la Cluj, Opera „Împăratul 
din Atlantis sau „Refuzul morţii” – producţie a Societăţii 
de teatru şi muzică ARBOS din Salzburg (la Casa Tran-
zit) şi recitalul de lieduri interpretate de duo-ul ceh Irena 
Troupová – soprană, Jan Dušek – pian (la Academia de 
Muzică „George Dima”). Ascultând, gândul m-a purtat la 
o lectură ce mi-a marcat copilăria, Jurnalul Annei Frank. 
Asemenea ei, cei trei artişti-creatori au fost victimele unui 
regim ce a învestit dezumanizarea la rangul de ideologie. 
Asemenea Annei Frank, ei ne-au lăsat însă o mărturie: 
opusurile apărute chiar şi în ultima perioadă a vieţii, 

în condiţiile dure ale detenţiei, sunt, alături de jurnalul 
menţionat, documente din vremuri întunecate, ce emoţi-
onează prin valoare, autenticitate, forţă de sugestie. Din 
ele, aproape paradoxal, se poate desprinde speranţa.

Includerea în program şi a unor opusuri de referinţă, 
semnate de compozitorii clujeni Cornel Ţăranu, Adrian 
Pop, Gabriel Irányi (emigrat iniţial în Israel, locuieşte în 
prezent în Germania), nu a părut şi nu este artificială, ci 
una organică, dovedită prin conţinutul subtil reliefat de 
interpretări de calitate.

„Atâta timp cât poţi privi cerul fără teamă, ştii că eşti 
curat pe dinăuntru şi că vei fi din nou fericit. Şi atâta 
timp cât există această mulţumire interioară, mulţumirea 
pentru natură, Dumnezeu şi multe altele, atâta timp cât o 
porţi în tine, vei putea deveni din nou fericit. Poţi pierde 
totul: bogăţia, prestigiul, dar mulţumirea interioară poate 
fi doar ascunsă şi te va face, atâta timp cât trăieşti, din 
nou şi din nou fericit.” (Jurnalul Annei Frank)

Putem spune că Viktor Ullmann, Peter Kien, Norbert 
von Hannenheim vorbindu-ne la Sibiu şi Cluj, trăiesc din 
nou şi ne fac fericiţi.

LAURA MANOLACHE, muzicolog

Jurnalul sonor al unor destine frânte

Rock şi pace
Există oameni dominaţi de neliniştea 

unei căutări continue… Căutarea  unui alt 
spaţiu, a unor alte lumi în aceeaşi lume, 
dă măsura sentimentului de apartenenţă 
omului respectiv. Am un prieten care  sim-
te că aparţine lumii iar lumea întreagă îi 
aparţine. Lui îi stă bine cu drumul sub tălpi 
şi în gând. Drumul, de fiecare dată altul, 
gândul, întotdeauna acelaşi… Există însă 
locuri pe pământ, în care cei mai mulţi 
dintre oameni nu îşi permit să viseze nici 
măcar la o călătorie în ţara vecină. Aici 
începe povestea noastră…

Kobi şi Abed s-au întâlnit în urmă 
cu zece ani. Amândoi sunt pasionaţi de 
muzică şi fiecare conduce propria trupă 
de rock. Kobi este din Israel, Abed, din 
Palestina. Unul altuia îşi sunt cel mai bun 
prieten. De ceva vreme cântă şi împreună 
iar în zona Orientului Mijlociu sunt un soi 
de simbol al păcii între oameni. Muzica 
lor vorbeşte despre lupta împotriva urii 
etnice, religioase sau politice.

Trupa lui Kobi se numeşte Orphaned 
Land. A fost înfiinţată în 1991, a cântat în 
deschidere la Metallica şi a fost numită 
cea mai pupulară trupă israeliană din 
Orientul Mijlociu. Au foarte mulţi ascultă-
tori în ţările arabe, iar anul trecut o parte 
dintre fani au făcut chiar o petiţie pentru 
a fi nominalizaţi la Premiul Nobel pentru 
pace.

Trupa lui Abed se numeşte Khalas 
dar este cunoscută şi sub numele Arabic 
Rock Orchestra. A fost înfiinţată în 1998 
şi îi numără printre cei care i-au inspirat 
în muzică pe ACDC şi Black Sabbath. 
Pentru o trupă palestiniană, are foarte 
mulţi fani în Israel.

La sfârşitul anului trecut au pornit un 
turneu comun în Europa. Pregătesc un 
album comun iar una dintre piese este 
dedicată copiilor din Siria, pe care Kobi 
spune că vrea să îi viziteze:

“Voi merge până acolo pe jos. Voi plăti 
bani să concertez acolo. Visul oricărei tru-
pe este să îşi întâlnească fanii, oriunde ar 
fi ei. Am susţinut concerte în 40 de ţări din 
întreaga lume, dar în Siria, ţară care este 
vecină cu a mea, nu am voie să cânt…“ 

GEORGE GÎLEA

Admorul din Buhuşi-Bnei Brak  
la locurile sfinte din România

Familia Admorimi-lor Friedman este 
binecunoscută în România. Cine nu-şi 
aminteşte de str. Olteni 38, din Bucureşti, 
unde Admorul Itzhac Friedman (bunicul 
actualului Admor) salvase sute de refu-
giaţi în timpul Holocaustului, deşi era în 
pericol de a fi împuşcat pe loc.

 Pe 26 octombrie a sosit în România 
Admorul Yacob Mendel Friedman, împre-
ună cu 150 de adepţi, pentru un pelerinaj 
de patru zile la locurile sfinte evreieşti, 
unde străbunii dinastiei 
Buhuşi se rugau şi unde 
au fost îngropaţi.

Zilele au fost dedica-
te învăţăturii în memoria 
primului rabin al dinas-
tiei, Rabi Israel Fried-
man, vestitul Admor din 
Rujin, a cărui comemo-
rare a fost în ziua de  
3 Heşvan - 27 octom-
brie. Întregul grup de pe-
lerini a fost o zi întreagă 
în Sinagoga din Buhuşi, 
monument Istoric. La Ci-
mitirul din Buhuşi, într-o 
capelă specială, sunt 
înhumaţi cinci Admorimi Mari Rabini din 
Buhuşi şi Paşcani, la mormântul cărora 
s-au rugat multe ore pentru pace în lume, 
pentru sănătatea tuturor şi împlinirea 
tuturor dorinţelor.

In capelă sunt locuri special amenajate 
pentru depunerea de bileţele cu dorinţe 
ale credincioşilor. Admorul a adus sute 

de astfel de bileţele din Israel, le-a citit şi 
s-a rugat la Divinitate să se îndeplinească 
ruga fiecăruia dintre cei ce nu au putut 
ajunge la Buhuşi. Personal, şi eu i-am 
predat un bileţel în care îmi exprimam do-
rinţele de sănătate şi altele pentru fiecare 
din familia mea.

Pelerinajul a plecat din Buhuşi, însoţit 
de preşedintele Comunităţii din Iaşi, Abra-
ham Ghiltman, spre Paşcani şi Iaşi, la alte 
morminte printre care şi cel al primului 

Admor din  Ştefăneşti.
P r e ş e d i n t e l e 

F.C.E.R., deputatul dr. 
Aurel Vainer, a trimis Ad-
morului un cald mesaj, 
domnia-sa fiind plecat 
în misiune oficială. Re-
laţia sa cu Admorul este 
caldă, după cum rezultă 
şi din cuvintele trimise 
de Admor preşedintelui 
F.C.E.R.: “Apreciez mult 
faptul cum menţineţi pa-
trimoniul sfânt, văzând 
de fiecare dată reface-
rea unor sinagogi, la 
Galaţi, Tulcea, Bistriţa, 

unde trăiau mii de evrei, şi a cimitirelor 
din întreaga ţară.

Mă rog lui Hashem ca să fiţi păziţi de 
rău, să mergeţi din succes în succes şi 
să puteţi dumneavoastră, alături de soţia 
dumneavoastră şi întreaga comunitate a 
F.C.E.R. să continuaţi munca în folosul 
obştesc.

Hashem să fie alături de dumnea-
voastră şi a tuturora din România”, a scris 
Admorul, care i-a mulţumit şi preşedintelui 
C.E. Iaşi, Abraham Ghiltman: „Ne-a bu-
curat mult că preşedintele C.E. Iaşi ne-a 
întâmpinat la Buhuşi şi a plecat cu noi la 
Cimitirele din Paşcani şi Iaşi”.

La terminarea vizitei, Admorul Yacob 
Mendel Friedman a adresat doamnei 
Ambasador al României în Israel, E.S. 
Andreea Păstârnac, un mesaj în care 
scrie, între altele: „Datorită spiritului Dv. 
diplomatic şi organizatoric, datorită felului 
adecvat în care aţi abordat detaliile vizitei 
noastre istorice în România, aceasta s-a 
desfăşurat în condiţii excelente”.

Comisarului Şef al Poliţiei Române, 
Admorul i-a scris: „ Aţi dovedit, domnule 
Şef Comisar, că România ştie să primeas-
că oaspeţi”.

BARUCH TERCATIN   

Între 7-13 noiembrie a.c. la Bucureşti 
s-a desfăşurat cea de a patra ediţie a 
Festivalului Filmului Evreiesc. Continua-
tor al Săptămânii Filmului Israelian, acest 
festival - deşi o mare parte a peliculelor 
sunt israeliene – are o arie mult mai mare 
de cuprindere, prezentând, la fiecare 
ediţie, filme cu tematică şi problematică 
evreiască din multe alte ţări. În acest an 
au fost prezentate, la sala Studio şi la 
Muzeul Ţăranului Român, 54 de filme 
dintre care 33 israeliene iar restul din 
România, SUA, Marea Britanie, Germa-
nia, Canada, Franţa, Austria, Argentina, 
Polonia şi Mexic. Şi în acest an a existat 
o secţie de filme documentare, filme de 
lung şi scurt metraj şi bineînţeles filme 
artistice. Particularitatea festivalului din 
acest an a fost participarea unor studenţi 
şi regizori de la Facultatea de artă cine-
matografică a Universităţii din Tel Aviv, 
care au venit cu cinci filme la secţiunea 
„Portret de regizor contemporan”.  Inte-
resantă a fost prezentarea unor lucrări 
de absolvire ale studenţilor de la această 
facultate, la secţiunea scurt metraj, sub 
titlul comun de „Imagini din Israelul con-
temporan” (17 filme) , precum şi a cinci 
lungmetraje, realizate de asemenea de 
absolvenţi. Astfel se explică prezenţa 

alături de regizori israelieni cunoscuţi, 
ca de pildă Liviu Carmely (de origine 
română), directorul artistic al Festivalului, 
sau criticul de film Iris Lackner, a unui 
număr mare de tineri realizatori care fac 
parte din noul val israelian. Menţionăm 
aici că deşi cinematografia israeliană 
este mai puţin cunoscută în România, 
ea a înregistrat numeroase succese la 
marile festivaluri de film, obţinând premii 
la Cannes, Veneţia, Berlin şi în alte ţări.

Unul dintre invitaţii speciali, acad. 
Răzvan Theodorescu, a calificat ziua 
deschiderii festivalului drept „zi a cul-
turii evreieşti”, ţinând cont de faptul că 
dimineaţa participase la Sinagoga Mare 
la lansarea valorosului volum despre  
religia mozaică „Cartea vieţii omului”. 
„Îmi place această insulă de civilizaţie 
evreiască”, a remarcat domnia-sa, 
amintind că la un moment dat, ca pre-
şedinte al unui for cinematografic, a 
premiat filme israeliene care prezentau 
tragedii ale războaielor poporului evreu. 
Regizorul Liviu Carmely  a vorbit despre 
dezvoltarea cinematografiei din ţara sa 
şi succesele filmelor autohtone, în Israel 
funcţionând 17 şcoli de cinematografie. 
Paul Ghiţiu, entuziastul organizator, de 
patru ani, împreună cu fundaţia „Noi-Me-

dia Print”, al acestui eveniment, a arătat 
dificultăţile prin care a trecut pentru a 
continua Festivalul. A amintit excelenta 
colaborare cu Israelul care, practic, prin 
prezenţa masivă a filmelor,   a salvat 
această ediţie a Festivalului, care este 
„unul de cunoaştere”, un tărâm minunat  
şi fermecat al întâlnirilor”. Paul Ghiţiu a 
fost sprijinit pentru organizarea festiva-
lului de o serie de sponsori, printre care 
Departamentul pentru Relaţii Interetnice, 
Institutul Cultural Român, Ambasada Is-
raelului, SUA, F.C.E.R., fundaţia „Konrad 
Adenauer”.

Cuvintele lui au fost susţinute de fil-
mul de debut al Festivalului, „Anderswo” 
(regia Ester Amrami, Germania), despre 
relaţia unui tânăr german cu o israelian-
că. Deşi împreună de trei ani, cei doi simt 
că se apropie mai mult când tânărul vine 
în Israel şi se întâlneşte cu problemele 
israeliene. Un film plin de sensibilitate 
al înţelegerii reciproce şi al comunicării.

Festivalul s-a bucurat de succes, 
publicul, printre care mulţi tineri,  venind 
atât la cinematograful Studio cât şi la 
Muzeul Ţăranului Român. Festivalul s-a 
dovedit un bun mijloc de a-i cunoaşte pe 
evrei şi cultura lor. (E.G.)

Festivalul Filmului Evreiesc – sub semnul cunoaşterii

Admorul 
Itzhac  

Friedman

Sinagoga din Buhuşi
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Alături de prieteni
• „Generaţia de aur” din cadrul co-

munităţii orădene a avut parte de o zi de 
delectare, la un pahar de vin caşer. De 
fapt, a fost vorba despre câteva pahare, 
mici ce e drept. Cum se spune că „vinul 
dezleagă limba”, a fost un prilej minunat 
pentru a depăna amintiri, pentru a schim-
ba opinii referitoare la situaţia din ţară şi 
străinătate, pentru a reînnoda prietenii. 
Degustarea a fost unul dintre programe-
le de succes, la care nimeni nu a făcut 
excese… în afara excesului de vitalitate, 
atât de benefic!

• Aflate la doar o oră distanţă, comu-
nităţile din Oradea şi Debreţin (Ungaria) 
au dezvoltat o prietenie trainică în ultimele 
două decenii. De-a lungul timpului, corul 
orădean a oferit numeroase spectacole 
publicului evreiesc din Debreţin iar prie-
tenii din această comunitate au poposit 
dincolo de graniţa română. La 6 noiem-
brie, un grup de membri ai comunităţii din 

oraşul maghiar a venit la Oradea pentru 
a petrece o zi o cu vechii amici. O plim-
bare pe malul Crişului, într-o zi însorită, 
a fost cadrul perfect pentru o asemenea 
întâlnire de suflet.

• Gabriela Kincses, care coordonează 
azi majoritatea programelor desfăşu-
rate la JCC Oradea, a introdus recent 
întâlnirile tematice de miercuri. În timp 

ce îşi aşteaptă copiii care frecventează 
cursurile de engleză - desfăşurate pe trei 
niveluri - părinţii au parte de un program 
special dedicat lor. Gabriela încearcă să 
aleagă teme de interes pentru părinţii care 
se confruntă cu o viaţă agitată, făcând o 
continuă „echilibristică” între serviciu şi 
viaţa de familie.

Programe  
de toamnă

• Muzeul de Artă din Timişoara a 
găzduit recent un simpozion şi o expo-
ziţie dedicată perioadei interbelice, în 
domeniul culturii. Participanţii la progra-
mele Centrului de zi au avut bucuria să 
participe, în compania doamnelor Iudith 
Hirsch şi Verona Botiş, la vizionarea 
acestei expoziţii.

• Rabinul Zvika Kfir a avut din nou 
întâlniri la JCC Timişoara. El a ţinut un 
curs de iudaism pentru toţi cei interesaţi 
şi a avut şi un program special în cadrul 
Centrului de zi Timişoara.

• Echipa voluntarilor de la JCC 
Timişoara a încheiat, în însoritele zile de 
început de noiembrie, proiectul vopsirii 
gardului cimitirului evreiesc. Entuziaşti şi 
echipaţi potrivit pentru asemenea îndelet-
nicire, ei s-au pus pe treabă şi au adus 
la îndeplinire înainte de instalarea iernii 
munca începută cu luni în urmă. A fost o 
bucurie şi un angajament de suflet faţă de 
memoria celor 15.000 de evrei timişoreni 
care odihnesc în acest mare cimitir.

Pagină realizată de 
 LUCIANA FRIEDMANN

JCC  
BUCURESTI,

JCC 
TIMISOARAJCC 

ORADEA

,

Orientul Mijlociu,  
prezentare de Eva Galambos

Colega noastră Eva Galambos, specialistă în politică internaţională, a avut o în-
tâlnire cu cei care frecventează programul „Bait Ham” (Casa caldă) al JCC Bucureşti. 
Tema fierbinte abordată a fost situaţia din Orientul Mijlociu, un „butoi cu pulbere”, în 
continuă efervescenţă, din cauza organizaţiilor teroriste noi şi mai vechi. Dincolo de 
prezentarea jurnalistei, participanţii au avut remarci interesante şi au adresat întrebări 
pentru a clarifica această realitate, care afectează actorii din zonă, Israelul fiind, din 
păcate, în mijlocul acestora. Desigur, punctul focal al discuţiei l-a reprezentat exact 
situaţia din Israel, faţă de care, chiar prin legături puternice familiale, cei prezenţi se 
simt profund ataşaţi.

Programe deosebite pentru copii

My Jewish Bucharest

Curs pentru madrihimi

Dovleci decorativi şi măşti sugestive

JCC Bucureşti pregăteşte pentru cei 
mici două evenimente speciale. Primul 
va avea loc la 23 noiembrie, sub numele 
„Arca lui Noe”. Cu metode specifice vâr-
stei inocenţei, prin joacă, desen şi poveşti, 
cei mici au posibilitatea să exploreze 
lumea infinită a Torei. Micuţii au prilejul 
să afle despre cea mai importantă dintre 
Cărţi şi despre personalităţile din istoria 
fascinantă a poporului evreu.

Pe de altă parte, la 7 noiembrie, JCC 

Bucureşti a invitat copiii ce aparţin şi altor 
minorităţi reprezentate în Bucureşti la o 
zi dedicată micilor talente. Învâţând unii 
de la alţii şi aducând darul fiecărei culturi, 
copiii vor avea parte de o zi plină de cu-
loare şi distracţie. Evenimentul, care se 
numeşte „Curcubeul copiilor”, reprezintă 
un eveniment dedicat prieteniei şi multi-
culturalităţii, îmbrăţişate cu cea mai mare 
sinceritate de cei mici.

Un grup de tineri entuziaşti sunt noii 
participanţi ai cursului de Hadraha (or-
ganizatori de programe şi instructori) din 
cadrul JCC Bucureşti, coordonat de Miri-
am Rosenţvaig. De-a lungul următoarelor 
săptămâni, ei vor deprinde felul în care 
să devină responsabili, plini de iniţiativă 

şi cu prestanţă în faţa celor care uneori 
sunt doar cu câţiva ani mai mici decât ei. 
De altfel, mulţi dintre ei, încă adolescenţi, 
abia au trecut de la „hanihi” (instruiţi) la 
„madrihi” (instructori) şi se regăsesc la fel 
de bine în ambele ipostaze.

„Internaţionalizarea” unor sărbători americane, ca Valentine Day sau Halloween, 
nu poate fi omisă din programul JCC. Cum toată media, şcolile, grădiniţele celebrea-
ză ziua în care dovleacul-felinar este la mare cinste, era firesc ca zeci de copii să 
se bucure şi în „casa evreiască” a Bucureştiului de această sărbătoare. Mascaţi şi 
veseli, ei s-au jucat şi au creat împreună cu instructorii lor. Au transformat dovlecii în 
suporturi pentru flori minunate, devenite adevărate daruri pentru mămici.

Colaborare  
media

Între Radio Shalom şi TVR Cluj s-a 
născut recent o colaborare care a adus 
în prim plan câteva personalităţi autentice 
din România. Thea Haimovitz şi Adri-
an Rosenberg au invitat la dialog mari 
sportivi ca Elisabeta Lipă sau Monica 
Jager, pe consulul Israelului, Menu Levy, 
şi numeroase alte figuri emblematice din 
Capitală. Programele sunt difuzate prin 
ambele mijloace şi îşi propun să ajungă 
la o categorie cât mai largă de telespec-
tatori, respectiv ascultători.

Despre istoria 
Joint în România

Istoricul dr. Lya Benjamin pregăteşte 
pentru participanţii de la „Bait Ham” o 
foarte interesantă şi inedită prezentare 
despre unul dintre subiectele care o 
preocupă în mod deosebit în cadrul 
cercetărilor sale. Ea va aduce în faţa 
participanţilor de la programul JCC Bu-
cureşti tema prezenţei Joint în România. 
Accesul la documente importante a făcut 
ca cercetătoarea să descopere o serie 
de istorii necunoscute despre activitatea 
atât de benefică a celei mai importante 
organizaţii evreieşti din lume.

Descoperirea misterelor evreieşti ale 
Bucureştiului este unul dintre programele 
care atrage, în ultimii ani, tot mai mulţi 
participanţi. De această dată, Delia Marc 
i-a invitat pe membrii generaţiei medii să-i 
descopere pe autorii evrei din galeria Mu-
zeului Colecţiilor de Artă. Participanţii au 
avut parte de un tur ghidat printre lucrările 

unor autori de renume, care se regăsesc 
în numeroase colecţii din România, Israel 
şi multe alte ţări.
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Medicii spitalului Rambam salvează viaţa unui tânăr din Gaza
Aceasta este povestea unui adolescent în vârstă de doar 14 

ani, din Gaza, suferind de insuficienţă renală. Medicii spitalului 
Rambam – cel mai mare complex medical din nordul Israelului 
– au reuşit să înfăptuiască o adevărată performanţă în domeniu, 
efectuând o operaţie de transplant extrem de dificilă. În urmă 
cu opt ani, M. mai suferise o intervenţie chirurgicală similară în 
Egipt, însă ea s-a dovedit nefuncţională la scurt timp. Cele mai 
mari temeri ale medicilor israelieni erau legate de starea vaselor 
de sânge, care ar fi putut periclita întreaga operaţie. În acest 
sens, ei au realizat o intervenţie suplimentară, care a premers 
celei de transplantare a rinichiului donat de sora adolescentu-
lui. La scurt timp după finalizarea intervenţiei chirurgicale, M. 
a fost readus pentru investigaţii, iar echipa de medici condusă 

de dr. Ran Steinberg a constatat că temerea cea mai mare 
fusese justificată, iar vasele de sânge nu aveau capacitatea 
de a alimenta cu sânge noul rinichi. Pentru rezolvarea acestei 
probleme extrem de dificile, medicii au decis implantarea unor 
conectori artificiali între vasele de sânge afectate. Decizia s-a 
dovedit a fi extrem de inspirată întrucât organismul lui M. a 
acceptat acest implant, iar rinichiul primit funcţionează acum în 
parametri optimi. M. a stat internat timp de opt luni în Centrul 
medical Rambam, iar recent s-a întors în Gaza. Entuziasmat 
de reuşita echipei pe care o coordonează, dr. Ran Steinberg a 
afirmat că M. va putea duce o viaţă normală, asemenea celorlalţi 
de vârsta lui.

Grupaj realizat de DAN DRUŢĂ

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Dr. Daniel  
J. Siegel, pentru 

prima oară  
în România!

Renumitul psihiatru american dr. Da-
niel J. Siegel, unul dintre cei mai apreciaţi 
specialişti actuali în neuroştiinţe şi paren-
taj, a susţinut la Bucureşti, la sfârşitul lunii 
septembrie, prima conferinţă naţională 
din România având ca subiect modul 
cum anatomia creierului este influenţată 
de relaţia de ataşament părinte - copil şi 
invers. Evenimentul a fost organizat de 
Asociaţia Multiculturală de Psihologie şi 
Psihoterapie (AMPP). Cu acest prilej, pe 
data de 17 septembrie, librăria Bastilia 
din capitală a găzduit lansarea volumelor 
“Vâltoarea minţii” de D.J.Siegel şi “Paren-
taj sensibil şi inteligent”, de D.J. Siegel 
şi Mary Hartzell, publicate în română la 
editura Herald. 

Distins membru al Asociaţiei Ameri-
cane de Psihiatrie, cu studii la Harvard, 
profesor de psihiatrie la UCLA, dr. D. 
Siegel a realizat cercetări în domeniul 
neurobiologiei interpersonale, elaborând 
teoria “mindsight” (“lentila minţii”) − ca-
pacitatea de a ne autocontrola propria 
minte şi de a intui gândurile celorlalţi, cu 
scopul de a comunica mai bine în familie, 
într-un colectiv, în societate în general. În 
studiile sale, integrarea psihică sau, altfel 
spus, o bună comunicare cu cei din jur, 
dar şi cu noi înşine, e privită ca un me-
canism esenţial pentru sănătate. În acest 
sens, educaţia este fundamentală. Dr. 
D. Siegel, el însuşi părinte, consideră că 
modul cum o persoană se raportează la 
experienţele din copilărie şi adolescenţă 
influenţează decisiv felul în care acel om 
se va comporta faţă de propriii săi copii. 
De asemenea, cerecetările lui demon-
tează anumite mituri populare despre 
transformările neuropsihice din “perioada 
critică” a adolescenţei şi elaborează un 
adevărat ghid de comunicare între părinţi 
şi copii. E vorba însă de un ghid pentru… 
toată viaţa, deoarece raportul părinte - 
copil este decisiv în psihologia umană, 
pe parcursul întregii existenţe. 

La lansare au participat, printre alţii, 
György Gáspár, psihoterapeut la AMPP, 
Olivia Steer, prezentator TV, Otilia Man-
telers, specialist în parentaj, Liviu Maco-
veiciuc, iniţiatorul unui site cunoscut de 
parentaj. (DIANA MEDAN)

Israelul se implică în lupta  
împotriva virusului EBOL A

După acordarea de asistenţă logistică 
prin trimiterea de echipamente medica-
le, specialişti în consiliere psihologică, 
autorităţile de la Tel Aviv au anunţaţ că 
vor trimite în cel mai scurt timp trei unităţi 
mobile în ţările cele mai afectate. „Iniţiati-
va noastră a fost aceea de a ne folosi de 
experienţa centrelor mobile în statele care 
se află la graniţa cu centrele epidemice şi 
de a împiedica extinderea virusului pe tot 
continentul african”, a afirmat Gil Haskel, 
un oficial MASHAV. În următoarele două 
săptămâni vor fi expediate trei unităţi mo-
bile de tratament în trei state diferite, cele 
mai afectate. Selecţia statelor va fi reali-
zată împreună cu reprezentanţi ai ONU şi 
specialişti în domeniu. Fiecare unitate va 
fi compusă din 10 paturi şi personal me-

dical specializat. De asemenea, aceeaşi 
agenţie plănuieşte să trimită un ajutor în 
Sierra Leone. Acest program este axat 
pe diverse programe sanitar-educative, 
care au rolul de a informa populaţia cu 
privire la măsurile de prevenţie. Aceiaşi 
reprezentanţi ai agenţiei le vor acorda 
asistenţă refugiaţilor din Bulgaria, Iordan 
şi Coreea de Sud.  Ambasadorul Statului 
Israel la ONU Ron Prosor a reiterat spri-
jinul pe care statul pe care ţara pe care o 
reprezintă este dispusă să îl ofere celor 
în nevoie. “Israelul este pregătit pentru 
o nouă provocare. Acum este momentul 
pentru o acţiune globală.”

Sistem modern de monitorizare a inimii

Noi cercetări asupra evoluţiei tumorilor
Cercetătorii Institutului de Ştiinţă „Weizmann”, care analizează modul în care starea 

pacientului interacţionează cu tratamentul tumorilor canceroase, au ajuns la conclu-
zia că în anumite cazuri medicaţia ar trebui să fie administrată noaptea. Rezultatele 
studiului afirmă că în timpul nopţii, celulele canceroase se extind şi se răspândesc 
în organism într-o proporţie semnificativ mai mare decât în timpul zilei. Pe această 
constatare se bazează recomandarea ca administrarea medicamentelor să fie core-
lată cu ciclul zi-noapte al pacientului. „Se pare că este o chestiune de sincronizare. 
Tratamentele pentru cancer sunt adesea administrate în timpul zilei, chiar atunci când 
organismul pacientului depune eforturi de suprimare a celulelor. Ceea ce propunem 
noi nu este un tratament nou, ci un program nou de administrare”, a afirmat dr. Yosef 
Yarden. Concluziile studiului specialiştilor sunt susţinute de rezultatele testării unor 
medicamente pe cobai. Rezultatele au relevat diferenţe semnificative între dimen-
siunile tumorilor în funcţie de perioada administrării acestora – atunci când se aflau 
în cursul nopţii sau în stare de veghe. Aceleaşi rezultate au demonstrat că eficienţa 
sporită a tratamentului poate fi corelată cu nivelul de steroizi glucocorticoizi, care 
poate influenţa dezvoltarea sau suprimarea celulelor canceroase. 

Un sistem de ultimă generaţie va 
putea permite monitorizarea activităţii 
cardiace doar prin purtarea unui simplu 
„tricou” care va trimite date cu privire la 
bătăile inimii şi eventualele afecţiuni direct 
în computerului medicului curant. Graţie 
acestui dispozitiv, care poate realiza o 
electrocardiogramă în timp real, va fi 
câştigat un timp preţios, uneori vital în 
cazul vreunui eveniment nefericit cauzat 
de unele patologii cardiace. HealthWatch 
Technologies a stârnit un real interes în 
urma prezentării acestui produs în ca-
drul târgului de profil din SUA, urmând 
ca spre sfârşitul anului 2014 Autoritatea 
Federală Americană pentru Alimentaţie şi 
Medicamente să îşi dea acordul pentru 
comercializarea lui pe întreg continentul 
nord-american. Principiul de funcţionare 
este simplu, impulsurile cardiace fiind 
transmise cu ajutorul unor „ţăsături” spe-
ciale unui monitor Holter. În cazul sesizării 
unor posibile simptome negative, este 
emis un semnal direct pe smartphone-ul 
medicului curant. Utilizarea unui astfel de 
aparat poate câştiga exact acea diferenţă 
de timp care poate fi decisivă pentru un 
pacient cardiac. „Un cardiolog nu va dia-
gnostica niciodată un atac de cord fără a 
citi o electrocardiogramă din ultimele 12 
ore. Timpul este esenţial. Din momentul 
în care este detectată durerea în piept 
şi până ajungi să fii tratat, fiecare 30 de 
minute de întârziere determină o creştere 
a mortalităţii cu 7.5%.”, susţine dr. Dov 
Rubin, unul dintre participanţii la proiectul 
de realizare a acestui dispozitiv. 

Compania producătoare şi-a propus 

îmbunătăţirea acestui produs, adăugân-
du-i o mască de oxigen, o trusă medicală 
de prim-ajutor, precum şi realizarea unui 
model destinat femeilor însărcinate. 

Premiile  
Nobel 2014

Premiul Nobel pentru Fizică a fost 
decernat marţi cercetătorilor japonezi 
Isamu Akasaki, Hiroshi Amano şi 
Shuji Nakamura. Aceştia au fost re-
compensaţi pentru „inventarea diode-
lor cu emisie de lumină albastră care 
au permis dezvoltarea unor surse de 
lumină albă, puternice şi economice.” 

Premiul Nobel pentru Chimie a fost 
atribuit cercetătorilor Eric Betzig, Ste-
fan W. Hell şi William E. Moerner din 
SUA. Cei trei cercetători au fost distinşi 
pentru „dezvoltarea microscopiei cu flu-
orescenţă de super-rezoluţie”. Stefan 
W. Hell, actualmente cetăţean german, 
s-a născut la Arad, în anul 1962 şi este, 
între altele, şi membru de Onoare al 
Academiei Române. 

Cercetătorilor John O’Keefe (State-
le Unite), May-Britt Moser (Norvegia) 
şi Edvard Moser (Norvegia) li s-a de-
cernat premiul Nobel pentru Medicină 
pentru „cercetări asupra celulelor care 
constituie un sistem de poziţionare în 
creier”. Descoperirile celor trei oameni 
de stiinţă ajută la explicarea modului în 
care creierul creează o hartă a spaţiului 
care ne înconjoară.

Premiul Nobel pentru Pace pe anul 
2014 a fost atribuit tinerei pakistaneze 
Malala Yousafzai şi indianului Kailash 
Satyarthi.

Devenind cea mai tânără leaureată 
din istoria de 114 ani a Premiilor Nobel, 
Malala Yousafzai, în vârstă de 17 ani, a 
primit această distincţie „pentru lupta sa 
eroică prin care a devenit un simbol al 
dreptului la educaţie pentru tinerele” din 
toată lumea. Ea militează de mai mulţi 
ani pentru dreptul fetelor de a accede 
la educaţie, motiv pentru care a fost 
ţinta unei tentative eşuate de asasinat 
în urmă cu doi ani, la 9 octombrie 2012.

Mai puţin cunoscut opiniei publice, 
Kailash Satyarthi, în vârstă de 60 de 
ani, „a dat dovadă de curaj conducând 
demonstraţiile paşnice împotriva ex-
ploatării copiilor în scopuri financiare”. 
Comitetul Nobel a subliniat că toate 
manifestaţiile conduse de Satyarthi 
s-au desfăşurat fără violenţă, „în tradiţia 
lui Mahatma Gandhi”.

Laureatul Premiului Nobel pentru 
Literatură este scriitorul francez Patrick 
Modiano. Premiul i s-a decernat pentru 
arta memorialistică cu care a evocat 
cele mai neînţelese destine umane 
şi a dezvăluit universul ţărilor aflate 
sub ocupaţie, efectele Holocaustului 
asupra evreilor din Franţa, ca de pildă 
în romanul „Dora Bruder”, tradus şi în 
româneşte în 2006. Şi alte cărţi ale 
scriitorului, al cărui tată este evreu de 
origine italiană, au fost traduse în româ-
neşte: „Scutit de pedeapsă”, „Călătorie 
de nuntă”, „Fotograful”, „Duminici de 
august”, „În cafeneaua tinereţii pierdu-
te”, „Bulevardele de centură”, „Strada 
dughenelor întunecoase”.

Premiul Nobel pentru economie din 
acest an a fost acordat cercetătorului 
Jean Tirole, de la Universitatea din 
Toulouse, Franţa, “pentru analiza puterii 
de piaţă şi a reglementării pieţelor”, se 
arată într-un comunicat al Academiei 
Regale de Ştiinţe din Suedia, care de-
cernează distincţia.
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Eveniment comemorativ la Cimitirul 
militar “Pro Patria” din Capitală

Duminică, 16 noiembrie a.c., la Cimiti-
rul militar “Pro Patria” din Capitală a avut 
loc un eveniment comemorativ dedicat 
memoriei victimelor războiului şi violenţei, 
organizat de Ambasada Republicii Fede-
rale Germania la Bucureşti, în parteneriat 
cu Ambasada Franţei şi Ambasada Bulga-
riei. La data de 11 noiembrie 1918  a fost 
semnat Armistiţiul ce a marcat încheierea 
primului război mondial. 

Alături de ambasadorii celor trei state 
organizatoare, momentul a fost onorat 
de prezenţa unor oficialităţi diplomatice şi 
militare şi a unor veterani de război. Fede-
raţia Comunităţilor Evreieşti din România 
a fost reprezentată de vicepreşedintele 
ing. Paul Schwartz, preşedinte al C.E.B., 
şi de coordonatorul Oficiului Cultură, Artă 
şi Ştiinţă, consilier dr. ing. José Blum. 

„Vă mulţumesc pentru participarea la 
momentul nostru comemorativ cu prilejul 
Zilei Comemorării victimelor celor două 
războaie mondiale şi ale regimurilor dic-
tatoriale şi violenţei, o zi a îndemnului la 
pace. (...) Doresc să le mulţumesc în mod 
deosebit celor care au venit de departe, 
reprezentanţilor Formului Democrat al 
Germanilor din România (FDGR), ve-
teranilor, oaspeţilor români, precum şi 
diplomaţilor şi altor reprezentanţi ai ţărilor 
şi popoarelor ai căror soldaţi au luptat 
şi şi-au pierdut viaţa aici”,  a declarat 
în cuvântul său ambasadorul Republicii 

Federale Germania la Bucureşti, E.S. 
Werner Hans Lauk. Înaltul diplomat a 
subliniat că evenimentul comemorativ a 
fost dedicat tuturor celor care au luptat 
în primul război mondial şi tuturor celor 
care au suferit de pe urma conflagraţiei 
pentru ca astfel de tragedii să nu se mai 
repete. De asemenea, au rostit alocuţiuni, 
ambasadorul Franţei la Bucureşti, E.S. 
François Saint-Paul, şi ambasadorul Re-
publicii Bulgaria, E.S. Aleksandăr Filipov. 

În cadrul ceremoniei a avut loc un 
serviciu religios comun, oficiat de re-
prezentanţi ai Bisericii Catolice, Bisericii 
Evanghelice-Luterane şi Bisericii Ortodo-
xe Române.

La monumentul memorial dedicat 
victimelor războiului şi violenţei au fost 
depuse coroane de flori din partea unor 
importante instituţii de stat din România, 
ambasadelor aflate în România, precum 
şi din partea asociaţiilor veteranilor şi 
eroilor de război. Din partea F.C.E.R., 
vicepreşedintele ing. Paul Schwartz, 
preşedinte al C.E.B., dr. ing. José Blum, 
alături de prof.univ.dr. George-Mircea Bo-
tescu au depus o coroană de flori, simbol 
al unui pios omagiu adus memoriei victi-
melor de toate naţionalităţile. Reamintim 
că un mare număr de evrei din România 
au luptat în armata română şi s-au jertfit 
pentru patrie.

DAN DRUŢĂ

Oneg Şabat la Bacău
Vizita la Bacău şi la C.E. Bacău a E.S. 

Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Statului Isra-
el  în România, a constituit o fericită ocazie 
pentru noi, comunitatea locală, de a ne bu-
cura împreună de intrarea în Şabat. A fost 
prezent la eveniment prof. Munteanu Vilică,  
directorul Arhivelor Statului Bacău, împreună 
cu soţia iar din partea Joint -  Sofia Nagy, 
asistenta lui Israel Sabag ,directorul Joint 
pentru România, Serbia, Bosnia-Herţegovina 
şi Macedonia.

Aprinderea lumânărilor, cu binecuvânta-
rea corespunzătoare, a fost făcută de către 

micuţa Frida, mezina familiei Lehman. La Sinagoga Rosen au urmat slujba de Kabalat 
Şabat şi Maariv, lăcaşul părând neîncăpător pentru toţi cei prezenţi.  

 Seara a continuat la restaurantul ritual, cu un cuvânt de bun sosit, adresat  oas-
peţilor de către preşedintele ing. Izu Butnaru. S-a servit o masă tradiţională evreiască 
de vineri seara, de pregătirea bucatelor delicioase  fiind “răspunzătoare“  Mariana 
Dudău şi Clara Bălan, secondate de Anişoara Moisă. La Oneg Şabat nu a lipsit, nici de 
această dată, tânărul şi neobositul Ioska Brill, la cei 93 de ani ai săi. În cuvântul său, 
E.S. Dan Ben-Eliezer, prezent pentru a doua oară în mijlocul Comunităţii băcăuane, 
a făcut o scurtă trecere în revistă a situaţiei politice internaţionale, accentuând pe 
problemele din ce în ce mai complicate din Orientul Mijlociu şi pe situaţia din regiunea 
noastră. În continuare, cu  răbdare şi competenţă,  el a răspuns tuturor întrebărilor 
adresate de către  cei prezenţi.

Un aport special  la reuşita serii l-a avut  corul tinerilor de la Talmud Tora, dirijat de 
Mariana Herman,  cu o menţiune  pentru  copiii familiilor Leibu, Boiangiu, Lehman şi 
Herman. Coriştii au reuşit să-i antreneze pe toţi cei prezenţi la interpretarea melodiilor 
tradiţionale evreieşti. 

Şi, ca o ultimă menţiune, la acest Oneg Şabat mai special au fost prezenţi 71 de 
enoriaşi ai C.E. Bacău.

Ing. BUTNARU IZU    Ing. BRIF HAINRICH  
Preşedinte     Oficiant de Cult

TÂRGUL INTERNAŢIONAL DE CARTE 
GAUDEAMUS CARTE DE ÎNVĂŢĂTURĂ 

ediţia a XXI-a, 
19 – 23 noiembrie 2014, Bucureşti

În  ani i  1906-
1907 a fost redac-

tor la săptămânalul idiş „Der Judische  
Wecker”. Petrece o parte din tinereţe la 
Yaffa, apoi pleacă la Berlin, unde ia legă-
tura şi cu cultura europeană occidentală 
şi cu mediul evreiesc, inclusiv cu scrierile 
religioase şi filozofia. Se stabileşte în Is-
rael pe la mijlocul deceniului al treilea al 
secolului XX, devenind un scriitor emble-
matic al Ierusalimului. Primeşte Premiul 
Nobel pentru Literatură în 1966, împreună 
cu poeta Nelly Sachs. În anul 1907 a emi-
grat în Palestina. De atunci a scris numai 
în ebraică o serie de romane şi povestiri 
traduse în numeroase ţări ale lumii.

 „Sistemele totalitare,  
de orice fel,  

nu pot fi îmblânzite”
 Cea de-a treia apariţie editorială Hase-

fer, lansată la Salonul Iudaica, „Fraţii Op-
permann” de Lion Feuchtwanger, modera-
tă tot de directorul Editurii, Alexandru Ma-
rinescu, a beneficiat, ca şi celelalte două, 
de recomandări prestigioase: criticul literar 
dr. Răzvan Voncu, preşedintele AERVH, 
dr. Liviu Beris, eminenta traducătoare 
a cărţii, Herta Spuhn. „Salut, mai întâi, 
iniţiativa acestui Salon de Carte, al cărui 
spaţiu se dovedeşte neîncăpător, ceea ce 
înseamnă că, la anul, va trebui să fie mult 
mai mare”, a apreciat dr. Răzvan Voncu, 
în introducerea la prezentarea unuia din 
romanele de stringentă actualitate, scris 
de un clasic european al secolului XX. De 
altfel, întreaga prezentare a fost structura-
tă pe tenta politică a cărţii. „Asistăm la o 
creştere progresivă a antisemitismului în 
lumea occidentală şi, cu accent special, 
a antiisraelismului. Asistăm la tentative 
murdare de denigrare a Statului Israel”, a 
spus criticul, subliniind că, din fericire, ”în 
România există antisemiţi, dar nu există 
antisemitism”. Vorbitorul a punctat valoa-
rea aniversară a editării cărţii – 130 de ani 
de la naşterea autorului ei – şi valoarea 
simbolică, în contextul sus amintit: des-
tinul scriitorului, începând cu 1933, anul 
venirii la putere a lui Hitler în Germania, 
transfigurat literar în destinul „Fraţilor Op-
permann”, „burghezi germani de origine 
evreiască”. Romanul „prefigurează soarta 
tragică pe care au avut-o evreii nu numai 
în Germania, ci şi în toate teritoriile pe care 
Germania le-a ocupat, inclusiv soarta lui 
Feuchtwanger, care a trebuit să fugă şi 
care a dorit, în această carte, să fie primul 
care să denunţe practicile naziste împotri-
va evreilor germani într-o perioadă în care 
atât prietenii evreilor, cât şi evreii înşişi, 
sperau că tragedia nu se va produce. Dar 
n-a fost să fie aşa. Şi destinele eroilor din 

această carte dovedesc că, totdeauna, 
scriitorul a ştiut să vadă mai departe şi să 
judece mai profund decât analistul politic. 
El a văzut eşecul tentativei de salvare a 
evreilor germani. Sistemele totalitare, de 
orice fel, nu pot fi îmblânzite. Încercările 
fraţilor Oppermann de a-şi salva, mai întâi, 
realizările de până atunci, poziţia socială, 
până la urmă, însăşi fiinţa, se vor dovedi 
zadarnice”.

În contextul romanului lui Feuchtwan-
ger, Liviu Beris, supravieţuitor al depor-
tărilor în Transnistria, a avertizat asupra 
tendinţei de minimalizare a pericolului 
extremist în prezent, aşa cum s-a întâm-
plat şi-n trecut: „În timp ce mărşăluiau 
batalioanele de asalt, oamenii considerau 
că e ceva fără importanţă […], că acest 
lucru nu-i va putea afecta. Dar acest lucru 
i-a afectat.[…] Şi te uiţi şi astăzi ce se 
întâmplă în jurul tău şi vezi că oamenii 
nu conştientizează că, de fapt, ceea ce 
începe cu evreii continuă cu ceilalţi”.

Ambii vorbitori, precum şi directorul 
Editurii Hasefer au apreciat calitatea tra-
ducerii romanului de către Herta Spuhn. 
În cuvântul ei, traducătoarea a făcut un 
scurt istoric al versiunii româneşti care, 
în anii ceauşismului, nu s-a putut rea-
liza deoarece „condeiul sarcastic al lui  
Feuchtwanger face un portret edificator al 
oricărui regim totalitar. Şi în 1933, când 
Hitler a preluat puterea, se manifestau 
de-acum toate tarele regimurilor totali-
tare. Se educa şi atunci un «om nou», 
se trimiteau şi atunci oamenii care gân-
deau altfel decât dictatorul în lagăre deja 
existente”. Născută în Cernăuţi, Herta 
Spuhn a trebuit, împreună cu familia, să 
părăsească oraşul din motive de opţiune, 
pentru cetăţenie. Vorbitoarea a mulţumit 
redactorului de carte Ileana Buculei, Mi-
haelei Trifu şi tuturor celor care i-au dat 
prilejul să traducă această carte în româ-
nă. „Dedic această carte tuturor celor care 
au murit în Transnistria, memoriei tuturor 
celor care au arătat că […] limba germană 
nu este limba lui Hitler, ci a lui Goethe şi 
Schiller, memoriei părinţilor mei”, a spus 
în încheiere Herta Spuhn.

„Contribuţia etniei  
iudaice la dezvoltarea 

României”
O carte abia ieşită de sub tipar s-a 

adăugat seriei lansate la prima ediţie 
a Salonului Iudaica: „Contribuţia etniei 
iudaice la dezvoltarea României”. Volu-
mul, cuprinzând comunicările susţinute 
la simpozionul din cadrul evenimentului 
„Podurile Toleranţei”, de la Parlamentul 
României, a fost coordonat de preşedin-
tele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, şi realizat 
de consilierul său personal, Silviu Vexler. 
Preşedintele Federaţiei a apreciat efor-
turile lui Silviu Vexler în editarea atât 
a acestui volum cât şi a volumului de 
discursuri „Mărturii şi imagini despre 
Holocaust”, despre cum au înţeles Holo-
caustul importanţi oameni politici români. 
Realizatorul a vorbit despre dificultăţile în 
realizarea lucrării şi semnificaţia acesteia. 
„Este un volum foarte interesant şi divers, 
care include de la opinii politice la opinii 
de specialitate. Lectura oferă o imagine 
despre viaţa evreiască din România, felul 
în care evreii români au reuşit să-şi aplice 
proiectele pentru ţară”, a mai spus Silviu 
Vexler, afirmând că două texte - unul al 
istoricului Neagu Djuvara şi celălalt al crit-
cului literar Alex Ştefănescu - i-au plăcut 
cel mai mult”.

 Doina Ghiţescu a interpretat, în înche-
ierea lansărilor, un fragment din „O carte 
pierdută” de S.Y. Agnon.

IULIA DELEANU 
EVA GALAMBOS 

BORIS MEHR 

Dr. Aurel Vainer a primit Trofeul HERMES 
la ediţia 2014 a Topului firmelor bucureştene

Topul firmelor bucureştene, organizat pentru a XXI-a oară 
de Camera de Comerţ şi Industrie din Capitală, a fost şi ră-
mâne unul deosebit de exigent. La ediţia din 2014, au intrat 
în competiţie 31.300 de firme, din cele 135.872 de companii 
bucureştene care şi-au depus bilanţul, dar numai  3.919 au fost 
premiate, structurate pe şase domenii de activitate – cercetare-
dezvoltare şi high tech, industrie, construcţii, servicii, comerţ, 
turism, agricultură, pescuit, piscicultură – şi, în cadrul fiecărui 
domeniu, pe cinci clase de mărime: întreprinderi foarte mari, 
mari, mijlocii, mici şi microîntreprinderi.

Atractivitatea şi prestigiul Topului au permis acum cinci ani 
Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti să 
ia iniţiativa decernării unui Trofeu exclusivist, intitulat Trofeul 
HERMES. Anul acesta, ca omagiu adus contribuţiei sale deo-
sebite la reconstrucţia sistemului cameral modern şi în semn 
de respect pentru deceniile de muncă în slujba comunităţii 
româneşti de afaceri, Trofeul HERMES a fost acordat dr. Aurel 
Vainer, deputat, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România şi vicepreşedinte al Camerei bucureştene, fost 

vicepreşedinte şi prim-vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi 
Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti. 

„Sunt onorat să primesc acest trofeu şi vă mulţumesc. După 
1990, un crez al meu a fost să dezvolt lumea afacerilor, o lume 
specială, în care, din păcate, nu întotdeauna se respectă regu-
lile. Pentru cei din zona transparentă a afacerilor, participarea 
la Topul firmelor reprezintă nu numai o modalitate de a ne 
cunoaşte unii pe ceilalţi, ci şi de a obţine una dintre cele mai 
frumoase şi importante recomandări, cea a sistemului cameral. 
Cred în valoarea muncii camerale şi nu voi evada niciodată din 
această lume”, a declarat dr. Aurel Vainer cu această ocazie.

Distincţia a fost înmânată de preşedintele Camerei bucureş-
tene, prof. dr. ing. Sorin Dimitriu, în prezenţa ministrului delegat 
pentru IMM-uri, mediul de afaceri şi turism, Florin Jianu. 

Personalităţile distinse cu Trofeul HERMES la ediţiile ante-
rioare ale Topului firmelor bucureştene sunt, în ordine crono-
logică, ministrul culturii, Kelemen Hunor, M.S. regele Mihai I, 
preşedintele Emil Constantinescu. (A.M.)

(Urmare din pag. 9) 
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Ignorând ordinele transmise de minis-
terele în cadrul cărora lucrau, câţiva di-
plomaţi străini, aflaţi la post în Europa, au 
scris unul dintre cele mai impresionante 
capitole din istoria îngrozitoare a Holoca-
ustului. Prin acţiunile lor, ei au reprezen-
tat, pentru urmaşii lor din diplomaţie, un 
exemplu de curaj, demnitate şi compasiu-
ne. Aceşti funcţionari ai serviciilor externe 
au conştientizat situaţia disperată în care 
se aflau evreii, prinşi în vârtejul nazist, 
şi au căutat să ajute, aşa cum au putut, 
la salvarea acestora – chiar în ciuda in-
diferenţei sau a ostilităţii superiorilor lor. 
Cel mai cunoscut dintre aceşti diplomaţi 
este, fără îndoială, suedezul Raoul Wal-
lenberg, care a fost ulterior arestat şi ucis 
de sovietici. Au existat însă şi alţii, precum 
dr. Aristides de Sousa Mendes (consulul 
general portughez la Bordeaux), Carl 
Lutz (consulul elveţian la Budapesta), dr. 
Feng Shan Ho (consulul general chinez 
la Viena), Selahattin Ülkümen (consulul 
general turc la Rodos), Chiune Sugihara 
(consulul japonez la Kaunus) şi Florian 
Manoliu (consilier român pe probleme 
economice la Berna), care au acţionat cu 
acelaşi eroism.

Prin recunoaşterea activităţii diplo-
maţilor, Yad Vashem a precizat că titlul 
de Drept între Popoare se acordă celor 
care au oferit ajutor, prin eliberarea de 
vize sau alte documente de călătorie, 
împotriva ordinelor guvernelor pe care 
le reprezentau. Acţionând în acest fel, 
aceştia şi-au sacrificat, nu de puţine ori, 
cariera şi reputaţia. Unii dintre ei chiar au 
murit în dizgraţie şi sărăcie.

Unul dintre aceste cazuri, care a fost 
adus de curând în atenţia Yad Vashem, 
este cel al lui Constantin Caragea (1889-
1950), un diplomat român care a ocupat 
funcţia de consul general al României 
la Berlin în perioada 1931-1941, iar ul-
terior, între 1941 şi 1944, a fost director 
al Departamentului consular din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe al Româ-
niei. Având în vedere activitatea sa de 
ajutorare a evreilor români din Germania, 
autorităţile germane au decis în cele din 
urmă să-l declare persona non grata. 
Există numeroase scrisori în care Cara-
gea sublinia nevoia urgentă de a se lua 

măsurile necesare pentru a permite evrei-
lor români din Germania să se întoarcă în 
România. Caragea a dat dovadă de mult 
curaj şi îndrăzneală în mesajele adresate 
autorităţilor române, care iniţial au fost 
de acord cu poziţia adoptată de el, dar 
care ulterior s-au răzgândit sub influenţa 
presiunii germane şi a politicilor germane 
naziste cu privire la evrei. Datorită efortu-
rilor neobosite ale lui Caragea, guvernul 
român şi-a schimbat din nou poziţia în 
favoarea evreilor, făcând ca eforturile lui 
să dea roade. Ca urmare 
a acestor demersuri, până 
în iulie 1942 au reuşit să 
se întoarcă în România 
câteva zeci de evrei români 
care locuiau în Germania, 
iar din ianuarie până în 
mai 1944 au revenit în ţară 
în jur de 600 de evrei de 
cetăţenie română din Fran-
ţa şi 51.537 din Ungaria. 
Aceştia din urmă au reuşit 
să se întoarcă în România 
doar cu câteva zile înainte 
ca evreii din Ungaria să fie 
trimişi la Auschwitz.

Eforturile lui Caragea s-au bazat pe 
principiile drepturilor omului şi ale drep-
tului internaţional; acesta nu a ezitat să-i 
avertizeze atât pe Ion Antonescu, cât şi 
pe Mihai Antonescu că, în cazul în care 
România nu va acţiona în conformitate 
cu aceste principii, ea avea să răspundă 
pentru asta după terminarea războiului.

În perioada 1938-1939, Caragea a 
raportat în permanenţă superiorilor săi 
despre manifestările politicilor antisemite 
ale Germaniei naziste, inclusiv despre 
Kristallnacht. A informat cu conştiinciozita-
te Bucureştiul cu privire la sancţiunile îm-
potriva evreilor şi la politica de expulzare 
a evreilor dincolo de graniţele Germaniei. 
Caragea nota, printre altele: „Dacă neferi-
citului deportat (de cetăţenie română) nu 
i se permite intrarea în România sau în 
oricare altă ţară neeuropeană, acesta va 
fi încarcerat într-un lagăr de concentra-
re, unde foarte mulţi deţinuţi dispar fără 
urmă”. Prin urmare, continuă Caragea, 
„cererile evreilor de cetăţenie română, 
care doresc să se întoarcă în România, 

trebuie rezolvate fără întârziere şi decla-
rate prioritatea numărul unu”.

În timp ce era consul general la Ber-
lin în 1941, Caragea a primit din partea 
Ministerului de Externe român o directivă 
prin care se cerea aplicarea unei ştampile 
cu menţiunea „evreu” pe paşapoartele 
evreilor de cetăţenie română. Caragea 
a protestat cu privire la această directivă 
şi a trimis ministrului de externe român o 
scrisoare, în data de 24 martie 1941, prin 
care cerea ca acest ordin să fie anulat. 
Şi-a explicat poziţia după cum urmează: 
„Din punct de vedere umanitar, vom 
înrăutăţi şi mai mult situaţia nefericiţilor 
evrei de cetăţenie română din Germania”. 
A sugerat ca pe paşapoartele acestora 
să fie aplicată o ştampilă cu litera „X”, a 

cărei semnificaţie să nu fie 
cunoscută decât de autori-
tăţile române, dar în niciun 
caz, pe niciun paşaport, 
să nu apară menţiunea 
„evreu”. Propunerea lui 
Caragea a fost acceptată, 
iar ordinul a fost anulat.

După numirea sa în 
funcţia de director al De-
partamentului consular 
din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe al Ro-
mâniei, Caragea a avut 
posibilitatea să transmită, 
în numele Ministerului Afa-

cerilor Externe al României, în data de 11 
noiembrie 1941, un ordin către misiunile 
consulare şi diplomatice româneşti din 
Germania şi din ţările aflate sub ocupa-
ţie germană; acest ordin stabilea că „toţi 
cetăţenii români aflaţi în străinătate vor 
beneficia de protecţie în mod egal şi se 
vor raporta toate cazurile de discrimina-
re a persoanelor sau proprietăţii”. Asta 
însemna că misiunile româneşti trebuiau 
să intervină pe lângă autorităţile germane 
pentru a asigura protecţia cetăţenilor evrei 
români împotriva deportărilor sau a naţi-
onalizării bunurilor acestora, acordând o 
viză de călătorie cu menţiunea Bon pour 
se rendre en Roumanie.

În aprilie 1943, Caragea a sugerat ca 
evreii care se întorceau în România să 
rămână temporar aici până când obţineau 
permisiunea să emigreze fie în Palestina, 
fie în alte ţări neeuropene. Ministrul afa-
cerilor externe român a aprobat cererea 
lui Caragea de a li se permite evreilor 
din Germania, Franţa, Grecia şi Italia să 
se întoarcă în România, cu condiţia ca 

la întoarcerea în ţară, aceştia să fie mu-
taţi temporar în Transnistria, până când 
aveau să găsească refugiu în alte ţări, 
din afara Europei. Condiţia respectivă a 
fost anulată chiar de Ion Antonescu, la 
intervenţia lui Caragea, dar şi pe fondul 
avansării armatei sovietice şi al înfrângerii 
iminente a Germaniei naziste.

Deşi Germania nazistă era un aliat al 
României, în data de 24 noiembrie 1943 
Caragea a scris un memoriu plin de furie 
ministrului de externe român, în care 
vorbea despre atitudinea Germaniei cu 
privire la evreii români, şi chiar la Româ-
nia, declarând că „...autorităţile germane 
nu respectă dreptul internaţional, princi-
piile de moralitate universală şi drepturile 
fundamentale ale omului, ba chiar ne 
contestă drepturile, prin implementarea 
unei politici de discriminare împotriva 
cetăţenilor noştri”.

Graţie activităţii neobosite a lui Ca-
ragea şi presiunii exercitate de acesta 
asupra autorităţilor române, ministrul de 
externe român a aprobat întoarcerea la 
Bucureşti, cu trenul, a evreilor de la Paris, 
via Viena. Se estimează că au fost astfel 
salvaţi între 600 şi 4.000 de evrei.

În momentul în care, în mai 1944, au 
început deportările evreilor unguri către 
lagărele de exterminare, Caragea a ac-
ţionat din nou energic pentru a permite 
evreilor care aveau cetăţenia română să 
ajungă în România. Astfel au reuşit să 
scape de deportarea la Auschwitz 51.000 
de evrei.

În octombrie 1944, după lovitura de 
stat în urma căreia Antonescu a fost dat 
jos de la putere şi Romania a întors ar-
mele împotriva Germaniei, Caragea a fost 
eliberat din funcţie. Cu toate acestea, noul 
ministru de externe, Constantin Vişoianu, 
l-a repus în funcţie la scurt timp după ace-
ea. La data de 1 septembrie 1947, odată 
cu preluarea puterii de regimul comunist, 
Caragea a fost din nou eliberat din funcţie, 
de data aceasta pentru totdeauna. Căzut 
în dizgraţie, a murit de moarte naturală în 
data de 29 decembrie 1950.

Caragea este, fără îndoială, demn de 
titlul de Drept între Popoare – titlu acordat 
postum în cadrul unei ceremonii desfăşu-
rate la Berlin în anul 2005, la care a parti-
cipat şi nepoata acestuia –, precum şi de 
recunoştinţa veşnică a poporului evreu.

YOSEF GOVRIN
(Extrase din articolul apărut integral 

în The Israel Journal of Foreign Affairs)

Un Raoul Wallenberg al României: CONSTANTIN CARAGEA
Yosef Govrin a fost director al Departamentului pentru Europa de Est din cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe al Israelului (1976-1985), ambasador al Israelului în 
România (1985-1989), director general adjunct în cadrul aceluiaşi minister (1989-
1993) şi ambasador al Israelului în Austria, Slovenia, Slovacia şi la biroul ONU din 
Viena (1993-1995).

Moshe Idel: „Îmi plac mai mulţi poeţi, dar pe Bacovia îl iubesc!”
La sfârşitul lunii octombrie s-a desfăşurat, la Iaşi 

şi la Târgu-Neamţ, simpozionul internaţional intitulat 
„Diversitatea uitată a României”. Secvenţa ieşeană 
(din zilele de 23 şi 24) a avut loc la Muzeul Unirii, unde 
au participat cercetători de seamă ai filosofiei şi istoriei 
culturii, române şi europene (profesori universitari şi 
cercetători din România, Germania, R. Moldova). Alături 
de ei, o prezenţă remarcabilă a fost aceea a savantului 
israelian Moshe Idel. Lui i-a fost dedicată în întregime 
ziua de 25 octombrie, aşezată sub genericul „Luminile 
Cetăţii: Moshe Idel – origini şi orizonturi” şi găzduită de 
Primăria Târgu-Neamţ, oraşul natal al profesorului de 
la Universitatea din Ierusalim. După ce primarul Daniel 
Harpa i-a înmânat lui Moshe Idel Diploma de Cetăţean 
de Onoare, a urmat o suită de intervenţii omagiale 
susţinute de Sorin Antohi (iniţiatorul întregii activităţi), 
Marcel Tolcea, Victor Neumann, Alex. Dan Ciochină şi 
Silviu Stern. În final, Moshe Idel a conferenţiat pe tema 
„De la hasidism la isihasm şi înapoi: intuiţii, amintiri, 
descoperiri”.

*
Mai târziu, când am stat mai mult de vorbă cu Moshe 

Idel şi am pronunţat în treacăt numele lui George Baco-
via, s-a luminat la faţă şi a făcut câteva mărturisiri care 
merită reţinute. ”George Bacovia m-a ajutat să înțeleg 
Târgu Neamţ în care mi-am trăit copilăria şi adoles-
cența” mi-a spus el. Am replicat, desigur: ”Dar Bacovia 
este recunoscut ca un poet al oraşului Bacău!” Moshe 
a insistat: ”Nu despre oraş scrie el, ci despre un târg, şi 
despre târg în general, transmițându-ne o imagine şi o 
anumită atmosferă.” După care a recitat:

”Afară ninge prăpădind,
Iubita cântă la clavir,  
Şi târgul (s.m.) stă întunecat,
De parcă ninge-n cimitir…” (v. ”Nevroză”).

Iar în fața uimirii mele, zâmbind şi privindu-mă sem-
nificativ, a continuat:

”Dar, iată, şi-un mort evreiesc…
Şi plouă, e moină, noroi –
În murmure stranii semite 
M-adaug şi eu în convoi… (v. ”Spre toamnă”).
Da, Moshe Idel ştie pe de rost poemele lui Bacovia. 

Se va vedea asta şi mai încolo.
Despre ”întâlnirea” lor, a tânărului care urma să 

devină profesor la Universitatea din Ierusalim şi a ”celui 
mai trist poet din literatura română”, ştiam câte ceva din 
cartea-dialog realizată împreună cu Sorin Antohi: ”Nu 
voi uita niciodată momentul: era la Piatra-Neamț, într-un 
dormitor de internat. Cineva mi-a dat o foaie cu poezia 
Plumb. Ce literatură este asta?, mi-am spus, e altceva 
decât…. Și asta e tot, după aceea n-am mai văzut nimic 
de Bacovia cât am mai rămas în România – un an, un 
an şi jumătate. Am cumpărat o carte de Bacovia abia în 
1968, în Israel, unde tocmai apăruse. Da, da, recunosc 
până la urmă că amintirile mele despre Târgu-Neamț 
sunt influențate şi de Bacovia.” (cf. Sorin Antohi în dialog 
cu Moshe Idel. Ceea ce ne uneşte. Istorii, biografii, idei, 
Ed. Polirom, Iaşi, 2006). 

Dar eu voiam să ştiu mai multe detalii şi am insistat. 
Iar Moshe mi-a satisfăcut curiozitatea: ”Când am ajuns 
în Israel, în afară de română nu ştiam decât limba fran-
ceză. Aşa că am intrat într-o librărie şi mi-am cumpărat 
vreo zece cărţi în franceză. Şi, normal, am început să 
învăţ limbile uzuale acolo, ebraica şi engleza. După un 
timp, am găsit o librărie cu carte românească şi primul 
lucru pe care l-am cumpărat a fost un volum de G. Ba-
covia din 1968 (o ediţie în B.P.T. – n.m.). Pe urmă am 
început să urmăresc toate ediţiile româneşti ale acestui 
poet. Acum am acasă câte o carte de Bacovia în fiecare 
cameră, iar în biroul meu am mai multe! Sunt ediţii din 

perioade diferite şi 
nu foarte bune sau 
complete…” I-am 
promis că-i voi tri-
mite cea mai re-
centă şi mai bună 
ediţie, realizată în 
2011 de criticul 
şi istoricul literar 
Constantin Călin. 
Mi-a mulţumit anti-
cipat şi a adăugat: 
“M-ar interesa şi 
manuscrisele po-
etului, ca să văd 
cum scria şi dacă 
muncea mult pe text…” I-am promis şi câteva copii 
după file cu poezii manuscrise şi, plusând, chiar un CD 
cu vocea poetului citindu-şi versurile. Radios, Moshe a 
început să recite din nou:

“Ce mai este… cărţi de noapte
Mai citesc, şi-mi pare că sunt viu –
Cine iar aprinde lampa
Când e prea târziu?” (v. “Tăcerea”).
Şi a repetat, meditativ: “Ascultă: şi-mi pare că sunt 

viu… Ce-i asta? Formidabil!”
Atunci i-am spus că eu îl consider pe G. Bacovia cel 

mai cinstit poet din literatura noastră, în sens estetic 
(opinie cumva similară cu a lui Mihai Niculescu, care 
susţinea în 1941 că poezia lui Bacovia “e poate cea mai 
onestă poezie românească, a sa, care nu încearcă să 
trişeze asupra conţinutului propriu dându-se drept ce nu 
este, prin îndemânările procedeului artistic” – ap. C. Că-
lin în “Cronologie” la ediţia Opere. Poezie şi proză. Alte 
scrieri, Ed. Babel, Bacău, 2011). (Continuare în pag. 21) 
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Obştea evreilor 
din Târgu-Neamţ

Corpusul de monografii ale obştilor 
evreieşti din România s-a îmbogăţit cu 
o nouă lucrare remarcabilă, realizată 
de Pincu Pascal, un israelian originar 
din România. De profesie farmacist, 
autorul a mai publicat, începând cu anul 
1981, câteva lucrări: „Medicina populară 
evreiască în România” (lucrare de doc-
torat, 1981), „Pagini din istoria farmaciei 
nemţene” (1995), „Obştea evreiască din 
Piatra Neamţ” (2005), „Obştea evreiască 
din Roman” (2011). Sunt extrem de bine-
venite şi necesare asemenea monografii, 
ele fixează pentru posteritate istoria 
comunităţilor noastre, „înpământănirea” 
evreilor, aşezarea şi cursul dezvoltării 
lor, viaţa economică, socială, culturală, 
sionistă a obştilor, până la părăsirea 
locurilor natale şi reaşezarea lor în ţara 
strămoşească - Israel. 

Arhiva comunităţii evreieşti din Târ-
gu-Neamţ a dispărut, distrusă, probabil, 
în refugiu şi în anii războiului. Autorul 
a fost nevoit să completeze acest hi-
atus căutând alte surse documentare 
în Arhivele Statului din Piatra Neamţ, 
Biblioteca Academiei Române, Biblio-
teca „Mihai Eminescu” din Iaşi etc. şi 
în amintirile familiei şi ale originarilor 
din zona Târgu-Neamţului. A cercetat şi 
modul cum această cetate românească, 
construită în secolul 14, pe vechiul drum 
al Sucevei, a devenit un punct important 
de vamă comercială dintre Moldova şi 
Transilvania. Comerţ puternic animat de 
negustorii evrei. Încă din anii începutului 
dezvoltării comunităţii din Târgu-Neamţ, 
pe vremea domnitorului Ştefan cel Mare, 
trăiau în această cetate-târg câţiva evrei 
bogaţi, rabini şi medici învăţaţi, precum şi 
meseriaşi evrei căutaţi pentru priceperea 
lor. Vizitând aceste locuri, vestitul medic 
şi rabin Iosef Solomon Delmedigo îl întâl-
neşte la Târgu-Neamţ, în urmă cu sute de 
ani, pe Di Honori, un evreu sefard refugiat 
din Spania, via Amsterdam. În 1803 tră-
iau la Târgu-Neamţ 280 de evrei, câţiva 
ani mai târziu numărul lor se triplase. 
Domnitorul Ioan Sandu Sturdza îi invită 
pe evrei „să întemeieze târgul”. Despre 
evreii din Târgu-Neamţ scrie şi eruditul 
istoric român Nicolae Iorga. 

Cartea lui Pincu Pascal cuprinde 
500 de trimiteri istorico-bibliografice şi 
59 de anexe documentare care atestă 
vechimea şi dezvoltarea acestui „şteitl” 
moldovenesc. În plus, autorul a adăugat 
volumului un material bogat din corespon-
denţa unor evrei deportaţi în Transnistria 
către rudele şi prietenii din zona Târgu- 
Neamţ şi împrejurimi. 

Din păcate, nu i-a fost dat autorului 
să-şi vadă tipărită cartea la care trudise 
mult. O boală necruţătoare l-a răpus în 
luna august a acestui an. Fie-i amintirea 
binecuvântată!

În prefaţa semnată de dr. Aurel Vainer, 
preşedintele F.C.E.R. citim: „Cercetător 
serios, căutător asiduu de documente în 
arhivele din ţară şi Israel, bun interpret al 
lor, Pincu Pascal şi-a închinat mare parte 
din viaţă-istoriei evreimii moldoveneşti, 
fapt pentru care trebuie să-i purtăm re-
cunoştinţă”. 

TEŞU  SOLOMOVICI

Agitaţie mare, ultimele pregătiri sunt aproape gata: mierea 
este în boluri, merele sunt tăiate felii, iar brioşele cu miere ara-
tă îmbietor. Sala a fost decorată cu lampioane galbene şi cu 
mici afişe care dau explicaţii referitoare la sărbătoarea de Roş 
Haşana. Pe fundal se aude muzică tradiţională evreiească şi 
începe să se simtă atmosfera de sărbătoare!

Este seara de 23 septembrie, cu o zi înainte de ajunul Roş 
Haşana, iar la sinagoga din Mediaş are loc un program cu totul 
şi cu totul special: este prima oară după aproape 40 de ani 
când aici se sărbătoreşte tradiţia iudaică, de când ultimul rabin 
al comunităţii evreieşti din Mediaş a emigrat în Israel, lăsând 
în urmă o comunitate tot mai restrânsă. De altfel, după unele 
informaţii, în 2002 a fost desfiinţată oficial comunitatea din acest 
oraş, aici rămânând aproape opt  persoane de etnie evreiască, 
o obşte aflată în grija comunităţii evreieşti din Sibiu. În decursul 
timpului, aşa cum am relatat într-un articol din numărul prece-
dent al revistei noastre, s-au făcut eforturi pentru reînvierea vieţii 
iudaice, mai ales datorită iniţiativelor Andei Reuben, care vrea 
să transforme sinagoga în centru al vieţii iudaice din Mediaş

Acum, la începutul unui nou an în tradiţia evreiească, sina-
goga este pregătită să îşi primească noii prieteni şi să îşi facă 
noi admiratori. Au venit peste 70 de oaspeţi care s-au delectat 
cu bunătăţile tradiţionale şi au ascultat, pentru prima oară în 
viaţă, sunetele emoţionante ale şofarului. S-a cântat, s-a dansat 
Hava Naghila şi s-a intrat cu dreptul într-un an nou şi plin de 
promisiuni de mai bine.

Pagina de facebook a sinagogii, www.facebook.com/sinago-

gamedias a atras deja atenţia a 260 de fani şi a multor alte mii 
de persoane care au acces la informaţiile postate de-a lungul 
timpului. Povestea sinagogii care a revenit la viaţă a fost preluată 
de numeroase reviste şi bloguri, atât în România cât şi peste 
hotare. Pe cât este de surprinzătoare reacţia publicului, pe atât 
pare firească şi binevenită prezenţa sinagogii în tabloul urban 
al Mediaşului, al Transilvaniei şi chiar al României. 

ANDA REUBEN
Managerul Proiectului de Conservare şi Digitalizare  

a Arhivei Comunităţii Evreieşti din Mediaş

La Mediaş, semne bune anul are!

Toamnă, pădure şi dealuri, frunze 
murind în culori de sezon… Plouă… 
Atunci când plouă în pădurea Bungăr, 
simţi că, din cer, parcă ar cădea mulţimi 
de lacrimi. Pe data de 23 octombrie 2014, 
în această pădure din Dej a fost inau-
gurat un monument în memoria evreilor 
care au pierit aici, în 1944. Acum 70 de 
ani, 7674 de locuitori evrei ai Dejului şi 
ai comunelor învecinate au fost adunaţi 
în pădurea Bungăr, unde s-a constituit 
cel mai mare ghetou în aer liber dintr-o 
Europă cuprinsă de flagelul urii naziste. 
Mii de oameni, de la bătrâni încărunţiţi 
până la bebeluşi de câteva zile, au murit 
în chinuri cumplite, fie în acest ghetou al 
groazei sau în vagoanele de tren insalu-
bre, fie odată ajunşi la destinaţie, în lagă-
rul de exterminare Auschwitz – Birkenau.   

Monument  
pe locul ghetoului

Manifestarea a debutat cu ceremonia 
depunerii de coroane de flori la noul mo-
nument. Au participat dr. Aurel Vainer, 
deputat, preşedintele F.C.E.R., Anette 
Vainer, rabinul Rafael Shaffer, Iosif Far-
kaş, preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Dej, ing. Costan Morar, primarul oraşului 
Dej, Cornel Itu, deputat, Aurelian Mure-
şan, viceprimar, preot prof. dr. Ioan Chi-
rilă, preşedintele Senatului Universităţii 
„Babeş-Bolyai” din Cluj, reprezentanţi ai 
cultelor, ai instituţiilor de învăţământ şi 
de cultură din Dej, delegaţi ai formaţiu-
nilor politice locale, mulţi elevi de liceu. 
Membrilor comunităţii din Dej li s-au 
alăturat rude din Israel, precum şi mem-
bri ai altor comunităţi, printre care Fredi 
Deac, preşedintele Comunităţii Evreilor 
din Bistriţa, şi Iancu Izidor, preşedintele 
Comunităţii Evreilor din Dorohoi. Rugă-
ciunile comemorative au fost intonate de 
rabinul Rafael Shaffer şi de Iancu Izidor. 
Memorialul, înălţat în pădurea Bungăr de 
către autorităţile locale, a fost proiectat de 

arhitectul Dorin Munteanu şi este al doilea 
din acest oraş care aminteşte de tragedia 

Holocaustului. Tot pe 23 octombrie s-au 
depus coroane de flori şi la Monumentul 
Deportaţilor Evrei din Piaţa Ştefan cel 
Mare – Dejul fiind printre primele oraşe 
din România care au cinstit memoria 
evreilor ucişi în Shoah, prin monumente în 
spaţiul public. Ridicarea noului memorial 
se înscrie în seria de evenimente prilejuite 
de împlinirea anul acesta a 70 de ani de 
la deportarea evreilor din Transilvania de 
Nord, dar şi a 800 de ani de la atestarea 
oraşului Dej, în 1214.

O filă – veche şi nouă –  
a istoriei dejene

La Sinagoga Mare din Dej, cunoscu-
tă şi ca Templul Înfrăţirea sau Templul 
Deportaţilor, evenimentul a continuat 
cu o serie de dezbateri, moderate de 
Iosif Farkaş, preşedintele C.E. Dej. Ing. 
Costan Morar, primarul oraşului, a reme-
morat istoria evenimentelor dramatice: 
„Monumentul inaugurat astăzi este o 
datorie morală faţă de evreii care au fost 
nedreptăţiţi şi chinuiţi în pădurea Bungăr, 
iar apoi au fost transportaţi în lagărele 
de exterminare naziste. Subprefectul de 
atunci a dat ordin jandarmilor ca pe data 
de 3 mai 1944, la ora 5 di-
mineaţa, să fie adunaţi toţi 
evreii din Dej, circa 3800, 
şi din localităţile limitrofe, 
alţi circa 4000. Aveau voie 
să împacheteze în numai 
10-15 minute (...). Au fost 
aduşi în pădurea Bungăr, 
unde era, poate, cel mai 
oribil ghetou din Europa, 
aflat complet sub cerul liber. 
În perioada de peste o lună 
cât au stat aici, au decedat 
mai ales copiii, fiindcă ma-
mele nu mai puteau alăpta, 
nefiind hrănite. (...) Acest 
loc a rămas o filă neagră 
în istoria Dejului.” La rândul 
său, preot prof. dr. Ioan Chirilă a precizat: 
„În faţa noastră se deschide astăzi o filă 
a eternităţii, a Cărţii Vieţii, şi din ea se 
revelează mii de nume, ale celor care au 
fost cantonaţi în pădure şi, după aceea, 
duşi în lagărele de exterminare. (...) Cei 
care au pierit atunci, dar şi toţi cei care 
provin, astăzi, din poporul ales ne arată 
că trebuie să cinstim Numele cel Sfânt al 
lui Dumnezeu. Rugăciunile, comemorările 
acestea stau toate sub egida Celui Atot-
puternic în faţa căruia trebuie să se plece 
tot genunchiul.” Deputatul de Dej, Cornel 
Itu a subliniat: „Este o onoare pentru mine 
să mă aflu în această frumoasă sinagogă. 
O văd, pentru prima dată, populată şi 
este o adevărată fericire, pentru noi toţi. 
Emoţia mă cuprinde... Cred că astăzi, în 
pădurea Bungăr, s-a scris un moment al 

istoriei dejene. Înţelegerea între comuni-
tăţile românească, maghiară şi evreiască 
din zonă a fost mereu foarte bună, dovadă 
că astăzi, aici, şi românii, şi maghiarii res-
pectă ceea ce s-a întâmplat în vremuri de 
restrişte ale istoriei – tragedia evreilor de-
portaţi în lagărele naziste. Cred cu tărie că 
evreii au avut o amprentă benefică asupra 
zonei noastre, atât economic, cultural, 
cât şi social, şi am un deosebit respect 
nu doar faţă de evreii din zona noastră, 
ci din întreaga Românie. Ne bucurăm 
dacă, prin acest monument comemorativ, 
le-am putut aduce o cât de mică bucurie 
puţinilor evrei care mai locuiesc în Dej, 
precum şi celor care vizitează oraşul, ex-
primând regretul comunităţii locale pentru 
momentele negre ale istoriei şi reafirmând 
respectul de care comunitatea evreiască 
se bucură în oraş.”

Medalia de Onoare a 
F.C.E.R – apreciere pentru 

iniţiativa dejeană
Dr. Aurel Vainer şi-a exprimat entuzi-

asmul pentru timpul scurt de realizare a 
monumentului: „Am revenit la Dej după 

ce, cu numai circa cinci luni în urmă, 
m-am aflat aici cu prilejul unei serii de 
manifestări comemorative. Acestea au 
marcat, în mai multe oraşe, 70 de ani de 
la ghetoizarea şi deportarea unui număr 
total de circa 135.000 de evrei din Transil-
vania de Nord, ocupată de statul maghiar. 
(...) Cine a vizitat lagărele naziste şi, mai 
ales, Auschwitz-ul, ştie că la intrare stă-
tea scris sloganul «munca te face liber». 
Însă, aici «munca» însemna drumul spre 
crematoriu, drumul de pe care nu se mai 
întoarce nimeni. (...) Din zecile de mii de 
evrei deportaţi din Transilvania de Nord au 
mai revenit doar circa 15.000. Suferinţa 
lor a fost atât de mare încât cu greu au 
mai putut suporta să trăiască în locurile 
unde s-au născut. Totuşi, au existat evrei 
întorşi din lagăre care şi-au refăcut viaţa 

Dejul evreiesc – un nou monument spre neuitare în România. (...) Mergând spre pădurea 
Bungăr, am înţeles că aici a fost unul 
dintre cele mai groaznice ghetouri din 
Transilvania de Nord. Aici, evreii au fost, 
pur şi simplu, azvârliţi într-o pădure, fără 
acoperiş, fără apă, fără nimic altceva... 
Apreciez gestul extraordinar al dvs., al 
dejenilor, dăruirea primarului ing. Costan 
Morar şi a arhitectului, a întregii echipe 
care a muncit la realizarea proiectului. 
Este un act de umanitate extraordinară.” 
Dr. Aurel Vainer i-a înmânat primarului, 
ing. Costan Morar,  Medalia de Onoare 
„Prieten al Comunităţilor Evreieşti din 
România – Iubitor de oameni şi iubitor de 
pace”, precum şi diploma aferentă; docu-
mentul a fost citit de Silvian Horn, director 
de cabinet al preşedintelui F.C.E.R.

DIANA MEDAN
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Convertiri 
după modele 

autonome
Ani de zile intram în Casa Monteoru (de-

venită, după plecarea instituţiei din Şoseaua 
Kisselef, sediul Uniunii Scriitorilor) ca să împru-
mut cărţi de la bibliotecă. Extrem de rar eram 
convocat de tovarăşa Bădilă, titulară la serviciul 
de „Cadre“ şi la fel de rar paşii mă duceau la 
biroul lui Radu Lupan, responsabil cu relaţiile 
externe, cel care stabilea, la recomandarea 
mai marilor locului, cine urma să plece într-o 
delegaţie peste hotare şi cine nu întrunea 
calităţile cerute.

Astfel că m-a surprins buna primire pe care 
mi-a făcut-o Laurenţiu Fulga, uns vicepreşe-
dinte al Uniunii Scriitorilor, încă din 1968, la 
care nu mă prezentasem când mi-a oferit, cu 
o dedicaţie extrem de personală, volumul său 
de nuvele Straniul paradis.

A fost un moment special, mai dens decât 
îmi închipuisem; Laurenţiu Fulga s-a interesat, 
cu o căldură aproape protectoare, de temele 
care mă atrag, iar eu m-am destăinuit vorbindu-
i, după un impuls spontan, cu totul inexplicabil, 
la început, că lucrez la al doilea eseu despre 
Gustave Flaubert. Primul, bine primit de critică, 
părea să fi trezit curiozitatea câtorva editori 
parizieni. N-a fost să fie! Cât îl privea – în 
calitate de narator – domnul Fulga dorea să 
afle dacă stabilisem cu ilustrul romancier vase 
comunicante.

Acel volum ciudat (mă refer la Straniul pa-
radis) m-a atras şi spre alte proze ale aceluiaşi 
autor. Viziunea sa, amestec de stranietate, 
fantastic şi damnare, ridică întrebări iscate de 
obsesii, parcă redimensionate biblic. L. Fulga, 
explicitând anumite rezolvări, a pomenit influ-
enţe exercitate în eposul care îl exprimă de 
Albert Camus, dar şi de Ury Benador, de misticii 
evrei şi biologismul supus traumelor. „Oricât ar 
părea posibile identificări cu literatura lui Mircea 
Eliade, propensiuni spre un erotism parabolic, 
eu, a precizat scriitorul, îmi trag filonul inspira-
ţiei din misticii tanatosului iar, oarecum diferit 
de influenţe colaterale, din secretele Cabalei.“ 
Însă în timp, „...până a-mi găsi identitatea lite-
rară, am alăturat influenţe din povestirile de 
început ale lui Eusebiu Camilar, precum şi din 
traseele de senzualism spre care m-a chemat 
Gib Mihăescu.“

Într-un plan mai special leg de Laurenţiu 
Fulga o confesiune strict personală. Primisem, 
eu şi soţia mea, din partea uneia dintre fostele 
ei colege, invitaţia să mergem în Germania Fe-
derală. Era prin vara anului 1979; soţia mea, ca 
medic, avea nevoie de aprobarea centrului de 
partid pe capitală atât pentru concediul solicitat, 
cât şi pentru faptul că eu, fiind cardiac, necesitam 
îngrijiri în caz de nevoie. Ca să iasă aprobarea 
mi se cerea să aduc recomandarea Uniunii Scri-
itorilor. Aşa am apelat la Laurenţiu Fulga.

Nu-mi închipuiam că o voi obţine atât de 
uşor, de firesc şi în termeni atât de binevoi-
tori. Vicepreşedintele Uniunii, adică Laurenţiu 
Fulga, afirma în recomandarea cu pricina că, 
prin felurimea lucrărilor mele sunt un scriitor 
deosebit, de unde decurge interesul pentru 
gradul meu de sănătate. Soţia mea, ca însoţitor 
calificat, era mai mult ca necesară.

Împotriva tuturor practicilor, domnul Fulga 
mi-a citit adresa, înainte de a o introduce în 
plic şi a mă asigura că va veghea să ajungă la 
destinaţie cât mai repede posibil.

La revenirea din Germania i-am adus, 
în semn de mulţumire, un album de artă cu 
reproduceri după creaţiile lui Albrecht Dürer. 
Drept răspuns la gestul meu m-a asigurat că 
făcuse o prinsoare cu el însuşi, potrivit căreia 
„un literat adevărat rămâne un om de cuvânt“ .

Cu acea ocazie m-a surprins cu o mărturisi-
re ultra-sensibilă: „Cred că, pe undeva, dinspre 
bunici, am traversat – aşa am simţit mai târziu, 
când scriam nuvela mea «Statuia domnişoarei 
Ruth» − dimensiunea ireductibilă a evreităţii. În 
idealitate m-am mai întâlnit cu trăirea unui im-
puls unic, aşa că, dacă m-aş naşte din nou, aş 
putea să fiu, în unitatea fiinţei mele, un iudeo-
creştin, cu steaua bunei speranţe în inimă.“

Rămâne, în memoria scriitorului, ca efu-
ziune memorabilă, lirismul trăirii care se va 
dimensiona felurit în romanele şi nuvelele sale. 
Le-am citit cu gândul la acea posibilă încifrare 
identitară.

HENRI ZALIS

Siluete

Marţi, 28 octombrie a.c., Centrul Na-
ţional al Dansului din Capitală a găzduit 
spectacolul Inter@Faţa, eveniment ar-
tistic organizat de echipa dramAcum, în 
parteneriat cu Institutul Naţional pentru 
Studierea Holocaustului  din România 
„Elie Wiesel”, UNATC „I.L.Caragiale” şi 
având sprijinul financiar al Administraţi-
ei Fondului Cultural Naţional.

Reprezentaţia, total inedită, propu-
ne o nouă abordare a unei probleme 
vechi – discriminarea celui diferit. 
Percepţia asupra “normalului” poate 
fi aşezată între paranteze mai bine 
de trei ore, timp în care spectatorii pot 
lua cunoştinţă despre faţa nevăzută a 
victimelor discriminării. Evreii, romii, 
comunitatea LGBT şi, în general, gru-
purile minoritare cad victime, rând pe 
rând. Spectacolul propune atempora-
lizarea fenomenului discriminării, dar 
evidenţiază persistenţa şi “fireasca” 
sa existenţă cotidiană. Episodul tragic 

al Holocaustului din România este 
prezentat prin prisma mărturiilor video 
ale unor supravieţuitori precum Iancu 
Ţucărman, dr. Liviu Beris, dr. Miriam 
Bercovici ş.a. Ele alternează cu mo-
mente teatrale despre suferinţele unor 
prizonieri ai lagărelor, regăsite în pagini 
de jurnal. Actualitatea spectacolului 
este de necontestat, întrucât ea poate 
stingheri prin evidenta asemănare cu 
realitatea trăită, conturată de unele 
stereotipuri şi prejudecăţi.  Momentele 
prezentate cuprind fragmente din istoria 
recentă, când autorităţile române au 
discrimina prin indiferenţă, rea-voinţă 
sau cutumă.

„Echipa a fost foarte implicată, în-
cepând de la procesul de documentare 
şi până la lucrul la spectacol. Fiecare 
a încercat să citească mai mult despre 
asta şi să participe la interviurile pe care 
le-am luat. Tema a interesat întreaga 
echipă pentru că este de actualitate şi 

pentru că am găsit paralele între dis-
criminarea evreilor şi situaţia romilor şi 
a comunităţii gay”, a declarat Andreea 
Chindriş, din partea dramAcum pentru 
R.E. Un partener important în această 
campanie îl reprezintă publicul spec-
tator, deosebit de receptiv la mesajul 
transmis. „Publicul este uimit. Mulţi 
spectatori ne spun că nu cunoşteau 
faptul că statul român a dus o politică 
de discriminare. Apoi, pe mulţi îi emo-
ţionează poveştile personale, dar sunt 
şi spectatori pe care îi emoţionează 
cifrele, pentru că au o imagine mai clară 
despre ce înseamnă discriminarea în 
România.”

Experimentul emoţional este asi-
gurat de permanenta monitorizare a 
activităţii neuronale a unor subiecţi aleşi 
din rândul spectatorilor şi actorilor, prin 
generarea de muzică folosită ca suport 
coregrafic. 

DAN DRUŢĂ

Inter@Faţa – un spectacol despre faţa nevăzută
“Adaptarea la diferenţe generează evoluţie”

Conferinţă 
despre munca 

forţată a evreilor 
şi romilor, 

organizată de I.N.S.H.R. 
“Elie Wiesel”

Vineri, 10 octombrie a.c., Institutul 
Naţional pentru Studierea Holocaustului 
din România „Elie Wiesel”, în colaborare 
cu Centrul Naţional de Cultură al Romi-
lor, au organizat conferinţa “Munca obli-
gatorie în Transnistria 1941-1944. Cazul 
deportaţilor romi şi evrei”, susţinută de 
dr. Viorel Achim, cercetător în cadrul 
Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” 
al Academiei Române. F.C.E.R. a fost 
reprezentată de vicepreşedintele ing. 
Paul Schwartz. În cuvântul său de bun 
venit, directorul I.N.S.H.R.  „Elie Wie-
sel”, dr. Alexandru Florian, a prezentat 
un volum de documente elaborat recent 
de cercetătorii instituţiei şi coordonat de 
vorbitor, intitulat  “Munca obligatorie a 
evreilor din România în perioada anilor 
1940-1944”. De asemenea, el a precizat 
importanţa cercetării subiectului – relativ 
necunoscut opiniei publice – legat de 
munca obligatorie a evreilor deportaţi 
în Transnistria.

Dr. Viorel Achim a prezentat cazul 
Transnistriei, în cadrul unui complex 
studiu de caz. El a afirmat că subiectul 
muncii forţate nu este îndeajuns studiat 
şi prezentat opiniei publice, din cauza 
unui evident “decalaj de tematică.” În 
cadrul expunerii, istoricul a detaliat 
aspecte legate de condiţiile inumane în 
care evreii transnistreni au prestat mun-
ca obligatorie şi tentativa autorităţilor 
de a crea aparenţe de normalitate sub 
forma unor plăţi modice. De asemenea, 
vorbitorul a evidenţiat diferenţa dintre 
conceptele de „muncă obligatorie” şi 
„muncă forţată”, ultima fiind aplicată 
evreilor şi romilor, spre deosebire de 
„munca obligatorie” prestată de civilii 
etnici români neînrolaţi în armată. „Pen-
tru evreii şi romii din Transnistria cred 
că trebuie folosit termenul de muncă 
forţată.” 

Vicepreşedintele F.C.E.R., ing Paul 
Schwartz, a precizat că în marea lor 
majoritate, supravieţuitorii transnistreni 
au relatat că în afara execuţiilor sumare, 
destul de rare, mulţi dintre ei au sucom-
bat din cauza condiţiilor precare, a lipsei 
hranei şi a medicamentelor, aceste 
condiţii făcând parte din atitudinea ge-
nerală a regimului Antonescu faţă de 
etnicii evrei.  

Conferinţa s-a încheiat cu vizionarea 
filmului „Bug”, realizat de Centrul Naţio-
nal de Cultură al Romilor.

D.D.

Henry Kissinger a primit  
Premiul „Theodor Herzl”  

al Congresului Mondial Evreiesc 

Prof. Avinoam Şafran  
îi  mulţumeşte preşedintelui Vainer 

pentru primire

Fostul secretar de stat al SUA, 
Henry Kissinger, de 91 de ani, a fost 
onorat cu Premiul “Theodor Herzl”, 
acordat anual de Congresul Mondial 
Evreiesc unor personalităţi proemi-
nente care au dus mai departe ide-
alul sionist. Printre cei care au primit 
această distincţie se numără Elie 
Wiesel şi soţia lui precum şi fostul 
preşedinte al Israelului, Shimon Pe-
res. Preşedintelui american Ronald 
Reagan i s-a acordat distincţia post-
mortem. Ziarista americană Barbara 
Walters i-a înmânat premiul  la un 
dineu de gală, la care au participat 
peste 500 de invitaţi

Preşedintele Congresului Mondial 
Evreiesc, Ronald S. Lauder, a men-
ţionat că Henry Kissinger, de origine 
germană, a fost primul secretar de 
stat evreu în istoria Statelor Unite. El 
l-a caracterizat ca fiind “o combinaţie 
de cunoaştere, excelenţă şi abilitate” 
în îndeplinirea funcţiei de secretar de 
stat. Lauder a scos în evidenţă efortu-
rile lui Kissinger în realizarea păcii în 
Vietnam şi Orientul Mijlociu, subliniind 
rolul lui de a-l aduce pe preşedintele 
Egiptului, Anwar Sadat, la Ierusalim, 
ceea ce a reprezentat prima etapă a 
procesului care a dus la semnarea în 

1979 a acordurilor de pace israelia-
no-egiptene la Camp David. Barbara 
Walters a arătat că, provenind din 
Germania, Kissinger a cunoscut în 
mod direct antisemitismul  şi şi-a dat 
seama că este vorba de “un cancer 
care, dacă nu va fi eliminat, va creşte 
şi se va răspândi”.

Răspunzând celor doi vorbitori, 
Henry Kissinger a atras atenţia că 
în unele ţări evreii au ajuns din nou 
ţinta atacurilor antisemite. “În cadrul 
tulburărilor ce au loc în Orientul Mij-
lociu, Israelului i se cere să plăteas-
că un bilet de intrare înainte de a fi 
recunoscut şi de a putea participa la 
sistemul internaţional. Statele Unite 
trebuie să-şi dea seama ce anume 
apără chiar dacă vor trebui să o facă 
singure. Supravieţuirea Israelului şi 
menţinerea capacităţii lui de a con-
strui un viitor este un principiu pe 
care-l vom urmări, chiar dacă trebuie 
să o facem singuri”, a spus vorbito-
rul. El a cerut Israelului să încerce 
să înţeleagă “problemele istorice şi 
psihologice ale celor care trăiesc în 
acelaşi teritoriu, în condiţiile în care 
Israelul este un reprezentant al prin-
cipiilor în care crede America”. (E.G.)

Mult stimate şi dragă prietene,
Sper că scrisoarea mea vă va găsi bine şi pe dv. şi pe distinsa dv. soţie.
Doresc să vă spun din nou cât de mult am fost impresionat de căldura cu 

care m-aţi primit în România în urmă cu două săptămâni şi cât de mult admir 
importanţa a ceea ce faceţi, mai ales pentru păstrarea memoriei istorice. Ce-
remonia pe care aţi organizat-o cu prilejul atribuirii medaliilor şi premiilor „Dr. 
Alexandru Şafran” au fost, ca de-obicei, foarte emoţionantă şi la un înalt nivel. 
Vă mulţumesc din toată inima.

Daţi-mi voie să vă prezint, din nou, cele mai bune urări, pentru continuarea 
operelor dv. dedicate iudaismului românesc.

Cu toată stima şi prietenia, 
al dv. prof. AVINOAM B. ŞAFRAN
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Violenţe sângeroase la Ierusalim 
Oameni nevinovaţi, ucişi de terorişti palestinieni

Astfel, într-o de-
claraţie a E.S. Dan 

Ben-Eliezer se arată că “palestinienii au 
efectuat trei atacuri teroriste în Ierusalim 
în mai puţin de două săptămâni şi au 
provocat incidente pe Muntele Templului, 
ceea ce a dus la intensificarea violenţelor 
şi a încurajat următoarele atacuri”. El a 
enumerat acţiunile teroriste din Ierusa-
lim şi cele de pe Muntele Templului, ale 
căror victime au fost cetăţeni israelieni, 
dar şi din alte ţări. Într-unul din atacurile 
din Ierusalim şi-a pierdut viaţa un bărbat 
israelian şi 14 persoane au fost rănite. 
Într-un atac anterior, un bebeluş şi o 
femeie din Ecuador şi-au pierdut viaţa şi 
opt persoane au fost rănite.Poliţia a luat 
o serie de măsuri şi pe Muntele Templului 
pentru a-i feri pe credincioşi şi vizitatori de 
asaltul protestatarilor palestinieni.

“Israelul, se arată în declaraţie, apreci-
ază în cea mai mare măsură libertatea re-
ligioasă şi a credinţei. Contrar pretenţiilor 
palestiniene, Israelul nu a intenţionat să 
ia măsuri pentru a schimba statu-quo-ul 
Muntelui Templului la care s-a angajat 
guvernul israelian… În schimb, preşe-
dintele Autorităţii Palestiniene, Mahmud 
Abbas, şi Hamas, partenerul acestuia în 
guvernul lui de “unitate”, fac tot ce pot să 
submineze statu-quo-ul Muntelui Templu-
lui. Printre aceste acţiuni vizând intensi-
ficarea tensiunilor figurează instigarea 
la proteste a extremiştilor islamici, peri-

clitându-se siguranţa Moscheii al-Aqsa, 
prin transformarea acesteia într-o bază 
de atac şi folosirea acesteia ca depozit 
pentru arme incendiare. La rândul său, 
preşedintele Abbas a declarat că trebuie 
făcut orice pentru a-i împiedica pe turiştii 
evrei să viziteze Muntele Templului…
Atacurile teroriste sunt rezultatul direct al 
incitărilor preşedintelui Abbas… Comuni-
tatea internaţională, se mai subliniază în 
declaraţie, trebuie să condamne energic 
incitările lui Abbas şi să ceară preşedinte-
lui Autorităţii Palestiniene să înceteze să 
încurajeze violenţa şi terorismul pentru ca 
liniştea să revină în Ierusalim şi mai ales 
pe Muntele Templului”.

Legat de această situaţie, într-un 
comunicat de presă, semnat de Comi-
tetul Director al Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România şi de preşedintele 
Aurel Vainer, deputat, se condamnă “cu 
toată fermitatea crimele grave, comise 
împotriva unor oameni paşnici, nevino-
vaţi, atacaţi în plină zi pentru a fi ucişi 
fără motiv…. Nu putem fi indiferenţi la un 
astfel de atac criminal (…) Exprimăm faţă 
de familiile victimelor acestei tragedii, faţă 
de Guvernul Statului Israel şi toţi cetăţenii 
săi, întreaga noastră compasiune dar şi 
solidaritatea frăţească în faţa pericolului 
prezentat de terorismul islamic şi cei care 
seamănă ură sau nelinişte între oameni”, 
se subliniază în comunicatul menţionat. 
(E.G.)

(Urmare din pag. 2) 

Keshet la Centrul Comunitar 
Evreiesc din Bucureşti

Peste 420 de comunităţi şi instituţii evreieşti din aproape 40 de ţări au marcat, pe 16 
noiembrie 2014, Ziua Mondială a Studiului Iudaic. Cu acest prilej, un public numeros 
a venit la Centrul Comunitar Evreiesc din Bucureşti, la a patra ediţie a programului 
“Keshet”, ca să ia parte la colocvii despre iudaism, istoria şi arta evreilor, teatrul evre-
iesc din România şi problematica minorităţilor. Vom reveni pe larg în numărul viitor.

• Preşedintele şi 
deputatul F.C.E.R. 

a apreciat consistenţa programului din 
cadrul „Zilelor Sebastian” de la Brăila, 
ediţia a II-a, a subliniat primirea caldă a 
oficialităţilor, a conducerii de la Muzeul 
Brăilei, a gazdelor comunitare. A fost 
impresionat de prestaţiile artistice ale 
Maiei Morgenstern, Rodicăi Mandache, 
Nico Nitai (Israel), fost elev al lui Sebas-
tian. A fost plăcut impresionat de aportul 
directorului Joint pentru România, Israel 
Sabag, la Şabaton-ul încheiat cu Havdala 
în Piaţa Traian, din centrul oraşului.

• Întâlnirile la Centrul Pedagogic - 
Biblioteca Templului Coral cu viceprim-
ministrul Liviu Dragnea şi secretarul de 
stat la Secretariatul pentru Culte, Victor 
Opaschi, au fost legate de analiza posibi-
lităţii unei prime reinaugurări a Templului 
Coral. S-au constatat la faţa locului rezul-
tatele activităţii de reabilitare constructivă, 
funcţională, şi arhitectonică, rod al acţiuni-
lor de restaurare a lăcaşului de cult timp 
de şapte ani. În 2014 lucrările au avansat 
mult datorită sprijinului neprecupeţit acor-
dat de Liviu Dragnea şi Victor Opaschi. 
Oaspeţii au putut lua contact direct cu 
realizările de excepţie privind Biblioteca 
restaurată a Templului Coral. A avut loc 
un dialog benefic pe tema contribuţiei 
evreilor la dezvoltarea României, oaspeţii 
dovedind o preocupare constantă pentru 
punerea în valoare a patrimoniului sacru 
evreiesc. Cu acest prilej, din discuţia cu 
realizatorul reabilitării din punct de vedere 
artistic a Templului Coral, Iulian Olteanu, 
au reieşit rezultatele excelente ale resta-
urării până în prezent. A fost convenită o 
primă reinaugurare de Hanuca, în prima 
seară, respectiv marţi, 16 decembrie a.c.

• Conferinţa OSCE asupra antisemitis-
mului, de la Berlin, 12 – 13 noiembrie a.c., 
a ajuns la cea de-a zecea ediţie de la pri-
ma conferinţă pe această temă organizată 
de OSCE, şi a prilejuit un bilanţ din care 
n-au fost omise aspecte negative, pentru 
că în mai multe ţări europene, preponde-
rent în Grecia, Franţa, Germania ş.a. –, 
antisemitismul se manifestă semnificativ. 
A fost un program de lucru foarte intens, 
arhitectul său fiind Rabinul Andrew Baker, 
vechi şi bun prieten al F.C.E.R., suporter 
a tot ce a însemnat studierea istoriei 
Holocaustului în România şi aplicarea 
măsurilor stabilite de Comisia „Wiesel”. 
În prima zi, sesiunile de comunicări au 
fost centrate pe tema „Forumul societăţii 
civile despre antisemitism”. La sesiunea 
de deschidere au rostit alocuţiuni: amb. 
Felix Klein, reprezentant special pentru 
relaţiile cu organizaţiile evreieşti al Mi-
nisterului german de Externe; amb. Heidi 
Grau, conducător Task Force al preşe-
dinţiei OSCE, Departamentul Afacerilor 
Externe, Elveţia; Rabinul Andrew Baker, 
reprezentant personal al preşedintelui, 
Biroul OSCE privind combaterea anti-
semitismului; Cristina M. Finch, director 
al Departamentului pentru toleranţă şi 
ne-discriminare, Biroul OSCE pentru 
instituţii democratice şi drepturile omului. 
Dintre comunicările la sesiunea plenară, 
în prima zi a reuniunii, cele susţinute de 
preşedintele Comitetului de conducere a 
Fundaţiei „Acţiune şi Protecţie” din Unga-
ria, Dániel Bodnár; fondatorul şi secretarul 

general al Conferinţei Evreieşti-Musul-
mane, Ilja Sichrovsky; preşedintele Uni-
unii Europene a Studenţilor Evrei, Jane 
Braden-Golay; coordonatorul Task Force 
pentru educaţie privind antisemitismul în 
Germania, Hanne Thoma; manager de 
proiecte la Casa „Anne Frank” – Olanda, 
Karen Polak, au reţinut atenţia preşe-
dintelui şi deputatului F.C.E.R. „Întărind 
conducerea politică în combaterea an-
tisemitismului”, „Ripostând negării şi 
distorsionării Holocaustului”, „Evidenţiind 
antisemitismul ca rădăcină a conflictului 
din Orientul Mijlociu”, „Impactul recentelor 
provocări privind practici rituale religioa-
se” au fost grupurile de lucru la care a luat 
parte dr. Aurel Vainer. Printre intervenţiile 
în cadrul grupurilor de lucru remarcate de 
domnia sa s-au numărat cele ale: preşe-
dintelui Consiliului Instituţiilor Evreieşti 
din Franţa, Roger Cukerman; directo-
rului Coaliţiei Interparlamentare pentru 
Combaterea Antisemitismului, Jardena 
Lande; . directorului Departamentului 
pentru Combaterea Antisemitismului din 
Ministerul israelian de Externe, Gideon 
Behar ş.a. Lucrările reuniunii s-au înche-
iat cu adoptarea unui program complex 
de recomandări şi acţiuni vizând socie-
tăţile civile din ţările membre ale OSCE. 
O idee centrală: necesitatea implicării 
mai intense a organizaţiilor evreieşti în 
combaterea antisemitismului şi a negării 
Holocaustului printr-o mai bună influen-
ţare a autorităţilor publice, colaborare 
mai strânsă cu societatea civilă, inclusiv, 
prin dialog interreligios. Informaţii pe larg 
despre Conferinţa OSCE de la Berlin şi 
măsuri de aplicare a programului ei vor fi 
prezentate în R.E.

• Luând notă de rezultatele alegerilor 
pentru preşedinţia României, preşedintele 
şi deputatul F.C.E.R. a adresat mesaje de 
felicitare preşedintelui ales, Klaus Werner 
Iohannis, şi copreşedintelui PNL, Vasile 
Blaga. Au fost exprimate „disponibilitatea 
tradiţională de conlucrare cu puterea”, 
fără a renunţa la apărarea intereselor 
evreilor din România, în strictă relaţie de 
solidaritate cu Statul Israel şi în legătură 
cu conjunctura internaţională.

• În mesajele de condoleanţe adresate 
conducătorilor Israelului pentru pierderile 
de vieţi ale unor cetăţeni civili israelieni, 
victime ale atacului terorist într-o sinago-
gă din Ierusalim, a fost exprimată indig-
narea pentru crima comisă împotriva unor 
oameni în rugăciune, „fraţi ai noştri, care 
au murit numai fiindcă erau evrei”. 

• Votul de respingere a legii privind 
amnistia şi graţierea exprimat de Camera 
Deputaţilor, la care a luat parte preşe-
dintele şi deputatul F.C.E.R., a însemnat 
un nu categoric la adresa corupţiei şi 
folosirii poziţiei publice pentru îmbogăţire 
nedreaptă şi daune aduse avutului ţării.

• În urma colaborării de mai multă vre-
me cu Secretariatul de Stat pentru Culte 
şi cu Ministerul Justiţiei, a fost obţinută 
modificarea Statutului F.C.E.R. – C.M., 
decizia de aprobare urmând să apară în 
Monitorul Oficial. La viitoarea reuniune a 
Comitetului Director al Federaţiei se vor 
stabili măsurile de aplicare a Statutului 
în noua formă.

IULIA DELEANU

Agenda deputatului şi preşedintelui F.C.E.R.
(Urmare din pag. 2) 

Editura TEŞU la Salonul Iudaica 
de la „Gaudeamus”

„Am răspuns bucuros la invitaţia organizatorilor Salonului Iudaica de a fi 
una din cele 17 edituri prezente. La standul Editurii TEŞU au fost lansate câte-
va cărţi care au fost expuse şi la Iudaica şi care îmbogăţesc peisajul editorial 
românesc. Amintesc, de pildă, „Istoria poeziei ebraice moderne. 140 de poeţi 
ebraici traduşi în româneşte”, „O istorie neconvenţională a evreimii din Româ-
nia”, precum şi două volume de proză traduse din ebraică din opera celui mai 
important scriitor israelian S.Y. Agnon, unicul scriitor ebraic distins cu Premiul 
Nobel pentru Literatură (romanul „Hanania urcă la Ierusalim” şi un volum de  
nuvele). 

Numeroşi vizitatori ai Târgului Gaudeamus l-au aplaudat pe cunoscutul actor 
Florin Piersic, care a recitat din opera marelui umorist evreu Ion Pribeagu (cu prilejul 
lansării celor patru volume Pribeagu: „Impertinenţe”, „Treanca-Fleanca”, „Foaie verde 
caltaboş, măi, sunteţi nişte scârboşi şi „Spade de foc”).

T.S.
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Dacă la serviciul religios de Şabat se 
adună circa 50 de persoane,acest lucru 

e un semn că se menţine comunitatea funcţională. Programul 
nostru social şi căminul de persoane vârstnice al comunităţii 
beneficiază de o echipă de organizatori tânără, de investiţii 
constante pentru a îmbunătăţi condiţiile rezidenţilor şi asistenţa 
seniorilor.  (...) La vremea sa, Aron Chorin a încercat să facă 
slujbele mai atractive, să creeze o atmosferă plăcută, cantabilă, 
astfel încât enoriaşii să fie motivaţi să vină spre comunitate, 
atunci când religia singură nu-i mai putea aduna pe oameni. 
Cred că, şi astăzi, nu trebuie confundat cultul cu credinţa, iar 
tinerii trebuie lăsaţi să aibă propriul lor parcurs în iudaism.

- Ce reprezintă Bereshit pentru comunitatea arădeană? 
- Este o bucurie pentru noi şi pentru oraş. Este un program 

instructiv, iar subiectele abordate sunt variate şi actuale. Un 
aspect important este faptul că acest program prilejuieşte 
întâlnirea membrilor comunităţilor din toată ţara, care altfel nu 
au prea multe ocazii să se cunoască. La comunitatea arădea-
nă a mai fost anul acesta un eveniment deosebit, prilejuit de 
aniversarea a 180 de ani de la înălţarea Sinagogii Neologe, în 
1834. Aceasta este una dintre cele mai vechi sinagogi păstrate 
în Transilvania. Ca o caracteristică, sinagoga are şi astăzi orga, 

ce a fost introdusă în lăcaş în conformitate cu stilul de rugăciune 
neolog, dezvoltat din dorinţa de a face religia mai atractivă. 

Israel Sabag, director JOINT 
pentru România – omul care face 

Bereshit-ul posibil
- Ce este specific ediţiei a noua a Bereshit-ului?
- Ediţia a noua a Bereshit-ului a beneficiat de prezenţa unor 

personalităţi israeliene, profesori universitari, care ne-au oferit 
sesiuni de înaltă ţinută academică, dar şi exemple personale. 
Bereshit-ul le dă ocazia tuturor, indiferent de nivelul cunoştinţelor 
iudaice, să afle lucruri noi şi să petreacă un Şabat într-o atmo-
sferă comunitară caldă şi primitoare. De asemenea, participanţii 
învaţă despre istoria, cultura, arta evreiască şi istoria Israelului. 
Mai ales în oraşele mici, acest program reuşeşte să trezească 
la viaţă comunităţile, să le anime, dovedind încă o dată  forţa 
regeneratoare a poporului evreu.  

DIANA MEDAN
Foto: ATTILA GULYAS

BERESHIT – ediţia a noua
(Urmare din pag. 3) 

Prof. Iancu şi-a de-
dicat o parte din timp şi pentru studierea 
vieţii şi operei Marelui Rabin Alexandru 
Şafran (z.l.), a subliniat vorbitorul.

Cu emoţie în glas, profesorul Carol 
Iancu a mulţumit pentru onorantul titlu 
acordat, titlu pe care îl dedică memoriei 
părinţilor şi familiei sale, şi pentru apre-
cierea deosebită a lucrărilor sale privind 
istoria evreilor din România.  

La Centrul de Istorie a Evreilor şi 
Ebraistică “Dr. Alexandru Şafran” din 
cadrul Universităţii “Al.I.Cuza” din Iaşi a 
fost organizată şi o masă rotundă cu tema 
“Istoria evreilor din România: evocări şi 
cercetări recente”, moderată de deputat 
dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.

Conf. dr. Felicia Waldman a prezentat 
volumele omagiale „In Honor of Professor 
Carol Iancu” editate sub egida Centrului 
de Studii Iudaice „Goldstein Goren” din 
cadrul Universităţii Bucureşti. Prezent 
la eveniment,  prof.dr. Avinoam Şafran 
a prezentat expunerea „Ţara Israelului 
în gândirea şi acţiunea dr. Alexandru 
Şafran”. Despre „Scrierile jurnalistice şi 
lucrările filosofice ale dr. Alexandru Şa-
fran” a vorbit profesorul Carol Iancu. Prof.
dr. Alexandru Florin Platon a prezentat 
activităţile Centrului de Istorie a Evreilor 
şi Ebraistică „Dr. Alexandru Şafran”, 
desfăşurate de-a lungul celor 10 ani de 
la înfiinţarea sa, activităţi ce sunt parte a 
unui program realist de studiu a istoriei 
evreilor din România.

În încheiere, dr. Aurel Vainer a trans-
mis întreaga apreciere a conducerii 
F.C.E.R. pentru activitatea desfăşurată la 
Centrul de Istorie a Evreilor şi Ebraistică 
„dr.Al.Şafran”, menţionând că acesta a 
apărut din necesitatea reintegrării istoriei 
evreilor din Moldova în istoria României.

Preşedintele F.C.E.R. a adus un oma-
giu Marelui Rabin dr. Alexandru Şafran, 
important conducător al evreimii române. 
Totodată a transmis apreciere sa şi a 
conducerii F.C.E.R. faţă de prodigioasa 
activitate ştiinţifică a prof.dr. Carol Iancu, 
dedicată istoriei evreilor români.           

MARTHA EŞANU   

La Iaşi festivităţi 
în cinstea 

profesorului  
de la Montpellier

(Urmare din pag. 6) 

INAUGURAREA UNEI MAŢEIVA: ACAD. EUGEN SEGAL Z.L.
al Haskalei, crezuse că stilul de viaţă al 
bunicului era, temporal vorbind, perfect 
compus. Asta până când a fost dat afară 
din slujbă; „venise” legislaţia rasială… 
L-a avut dascăl de ştiinţe naturale la 
Liceul Evreiesc din Iaşi. Fiul fusese şi el 

exmatriculat din şcoală din aceleaşi „bune 
raţiuni”… În „duminica aceea” din vara 
lui ‚41, când a fost săvârşit pogromul din 
Iaşi, sunase prealarma şi oamenii se du-
ceau în adăposturi. Când sunetele ei au 
încetat, a început masacrul. O imagine-l 
urmărea de atunci: „Treceam zilnic spre 
casă pe strada Pădurii. Era acolo un zid 
care devenise roşu. A trecut vara şi a ve-

nit toamna. Zidul era roşu. După zăpada 
acoperitoare a iernii, a venit primăvara. 
Zidul era tot roşu”. 

Valoarea unui nume bun
După Şahrit, oficiat de rabinul Rafael 

Shaffer şi prim-cantorul Iosif Adler, în 
Sinagoga Mică a Templului Coral, mai 
plină ca oricând, participanţi – soţia, fiul 
venit din Elveţia, rude din Israel, lideri ai 
F.C.E.R. şi C.E.B., invitaţi de onoare – 
Marele Rabin Menachem Hacohen, ing. 
Baruch Tercatin -, rabinul Rafael Shaffer 
a vorbit despre Putere Divină – rugăciu-
nea „Şma Israel”, crezul fundamental 
al iudaismului, şi recunoaşterea ei, prin 
respectarea miţvot-urilor. „Acad. Eugen 
Segal z.l. a fost un om adevărat, foarte 
drept, foarte sever şi, totodată, plin de 
bunătate, de umor, creând în jur bună 
dispoziţie. A urcat toate treptele ierarhiei 
universitare. A fost unul dintre cei 50 de 
«nemuritori» evrei români din Academie. 
A avut cultul familiei, transmis fiului său, 
prezent la ceremonie”, a spus preşedin-
tele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. „Păzeşte-
mă, Doamne, că în Tine am nădăjduit…”. 
A fost primul verset din Psalmul 15, rostit 
de Marele Rabin Menachem Hacohen. A 
urmat pomenirea numelui ebraic al celui 
dispărut în faţa Aron Kodeş-ului.

Inaugurarea pietrei funerare la Cimi-
tirul Filantropia a avut drept preambul 
un medalion acad. Eugen Segal z.l., în 
capelă, început psalmic de prim-cantorul 
Iosif Adler. În faţa familiei, a multor cola-
boratori din mediul academic, a liderilor 

Literatura 
israeliană  

de limbă română 
mai are un cuvânt 

de spus
Într-o excepţională prezentare grafică, 

a apărut numărul 4 al revistei Asociaţiei 
Scriitorilor Israelieni de Limbă Română 
(ASILR). Preşedinte – Mosari Gol-
denberg, realizare – Adrian Graunfelds, 
tehnoredactare – Sash Segal, desene – 
Beatrice Bernardt, Alexandra Mantzan. O 
revistă remarcabilă prin grija cu care au 
fost selectate prozele, poemele, eseurile, 
notele de lectură, însemnările de călăto-
rie, miniaturile umoristice. Calitatea este 
dată de condeiele cunoscute cititorilor 
de literatură israeliană scrisă într-o impe-
cabilă limbă românească. Trebuie spus 
că mulţi dintre autori au publicat volume 
la Hasefer, unii au în palmares câte o 
antologie din colecţia „Opera Omnia”, 
apărută la „Tipo Moldova” din Iaşi, sunt 
beneficiari ai recenziilor scrise de conf. 
univ. dr. Răzvan Voncu, la rubrica „Rea-
litatea cărţii” în R.E. 

O revistă în care artele „îşi răspund”: 
reproduceri de tablouri şi grafică moder-
nă, însemnări despre muzică, teatru. Dar 
şi teme perene: Holocaust, totalitarism, 
actualitate israeliană. Scepticii opinau 
în urmă cu ani că literatura israeliană de 
limbă română nu mai are forţă, fiindcă 
nu mai are cine s-o scrie. Iată că şi acest 
număr al revistei ASILR, care ne oferă 
informaţii despre cărţi în pregătire ale 
multora dintre semnatari, o infirmă. (I.D.)

Postament şi om 
Plecăciunea de gând pentru acad. 

Eugen Segal z.l. la inaugurarea pietrei 
sale funerare, făcută de lideri laici şi spi-
rituali ai obştii noastre, a avut temei opera 
savantului, apreciată, deopotrivă, în ţară 
şi peste hotare: . sute de lucrări editate 
în România şi în lume; . 12 brevete de 
invenţii, la care a fost coautor; . distincţii 
academice – Diploma de Excelenţă a Uni-
versităţii Bucureşti, Diploma de Onoare 
şi Medalia “Gheorghe Spacu” din partea 
Societăţii de Chimie din România, Doctor 
Honoris Causa al Universităţilor din Timi-
şoara, Arad, Galaţi, Premiile „ICTAC Dis-
tinguished Service Award” şi „Opera Om-
nia” pentru întreaga activitate ştiinţifică 
din partea CNCSIS; . afilierea Comisiei de 
Analiză Termică şi Calorimetrie, pe care 
o conducea, Comisie făcând parte din 
Secţia de Ştiinţe Chimice a Academiei, la 
organizaţiile de profil europene (ESTAC) 
şi internaţionale (ICTAC); . recunoaşterea 
la nivel statal: Ordinul Naţional „Steaua 
României” în grad de Cavaler. Încă un 
motiv de reverenţă a comunităţii: nu s-a 
dezis vreodată de evreitatea sa.

 L-am cunoscut într-o pauză de curs, 
la Catedra de Chimie-Fizică a Univer-
sităţii din Bucureşti. Profesorul mi-a 
povestit câte ceva din anii copilăriei, ai 
adolescenţei, de negăsit în „Who’s who”: 
Cum, în fiecare vineri seara, zeida, croitor 
ieşean, îl ducea de mână la şil. Viaţa în 
familie se derula după marile sărbători 
evreieşti. Tatăl lui, inginer agronom, adept 

comunitari laici şi spirituali, la care s-au 
adăugat lideri Joint, BBR, ai mişcării 
Habad, soţia lui, ing. Sandra Segal, a 
mulţumit celor care i-au fost aproape: 
„Nu credeam că voi fi capabilă să chem 
pe cineva. Dar Dumnezeu a vrut ca ing. 
Baruch Tercatin cu doamna Rosy să mă 
viziteze. Ei au organizat ceremonia, im-
plicându-l pe Marele Rabin Menachem 
Hacohen, pentru mine – simbol al ome-
niei inteligente, înţelegătoare. Cred că 
niciodată n-am să mă pot achita faţă de 
preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz, 
faţă de marea familie a lui Eugen Segal 
z.l.: comunitatea. Cred că dacă numeroşi 
membri ai comunităţii au venit, înseamnă 
că îi simt lipsa. Nu vreau să fiţi trişti: soţul 
meu a realizat în viaţă aproape tot ce a 
dorit. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru 
viaţa împreună cu el. Îi mulţumesc lui 
Dan, fiul nostru, care s-a dovedit a fi un 
copil incredibil de devotat. Le mulţumesc 
rudelor venite din Israel […]”. 

Comentariile Marelui Rabin Mena-
chem Hacohen – traducerea, Yossi Abir 
– au fost centrate pe valoarea numelui: 
cel dat de părinţi, cel dat de societate, cel 
dobândit prin înzestrări şi muncă. 

Moshe m-a privit 
câteva clipe şi a re-

plicat: “Cel mai pur! El nu e simbolist, nici 
altceva, e POETUL pur şi simplu! Adică 
e şi PUR, şi SIMPLU. Îi admir tocmai 
această simplitate…” Şi a continuat:

”Duminică simplă, burgheză…
Cântec de orgă stricată
Ce veche baladă mai plânge
Pe-un splai, aşa, dintr-o dată?..” (v. 

“Miazăzi de vară”).
L-am întrebat pe Moshe Idel când 

preferă să-l citească pe Bacovia, în ce 
moment al zilei sau în ce situaţie? Şi 
mi-a răspuns: “Când sunt obosit… Uite, 
eu am o structură mai degrabă opti-
mistă şi, totuşi, cenuşiul din Plumb mă 
impresionează pentru că are o anumită 
încărcătură umană şi artistică… Dar e 
un fel de-a spune că-l citesc: deschid 
cartea şi, după un vers sau două, ridic 
ochii şi continui poezia pe de rost. Le ştiu 
aproape pe toate!” Şi, imediat, a lansat 
o ironie sub formă de întrebare retorică: 
“Ai observat că în perioada interbelică, 
respectiv când s-a trăit cel mai bine în 
România, conform cărţilor de istorie, se 
scria poezie pesimistă?; iar în perioada 

comunistă, când se trăia foarte rău, se 
scria poezie optimistă?!” 

Moshe Idel cunoaşte destul de bine 
literatura română, dar e atras mai cu 
seamă de poeţi: “Eminescu a reuşit să 
integreze cultura română în romantismul 
european, Coşbuc a reprezentat cel mai 
bine specificul vieţii româneşti… Îmi plac 
mai mulţi poeţi, dar pe Bacovia îl iubesc!” 
La această mărturisire, am crezut că e 
momentul să-i amintesc că, într-o anumită 
perioadă, comuniştii şi l-au anexat pe G. 
Bacovia. Moshe mi-a răspuns prompt: “Şi 
l-au anexat, l-au manipulat propagandistic 
şi pe urmă l-au interzis! (din cauza “pe-
simismului” – n.m.). El avea convingeri 
socialiste, indiscutabil, se vede din unele 
dintre versurile sale. Dar nu a scris pentru 
comunişti sau cum ar fi vrut ei!”

După modul în care s-a lăsat antrenat 
în această discuţie – obosit fiind de drumul 
de la Iaşi la Târgu-Neamţ, de reuniunea 
de la Primărie, de numeroasele întrebări 
care i se puneau din stânga şi din dreapta 
–, am înţeles că lui Moshe Idel i-a căzut 
bine subiectul Bacovia. Oricum, pentru 
mine au fost două ore memorabile…

EMIL NICOLAE-NADLER

(Urmare din pag. 17) 

Moshe Idel: „Îmi plac mai mulţi poeţi, 
dar pe Bacovia îl iubesc!”

(Continuare în pag. 25) 

Arad
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România, ba recesiune,  
ba cea mai mare creştere din UE

Şi în cazul aprecierii mersului economiei româneşti, 
ca şi în multe altele, politicienii, economiştii şi populaţia 
nu se înţeleg deloc, şi asta pentru că fiecare categorie 
măsoară creşterea economică folosind instrumente şi 
scări valorice diferite. Politicienii strigă, după cum se află 
în opoziţie sau la putere, că am intrat sau nu în „recesiune 
tehnică”, economiştii spun că ba nu merg investiţiile, ba că 
ne bazăm prea mult pe exporturi, iar omul de rând, care 
măsoară mersul economiei cu ... buzunarul, spune că tră-
ieşte la fel de rău ca atunci când nu eram în recesiune sau 
când investiţiile mergeau mai bine. Şi la toate se adaugă 
declaraţiile statisticienilor, a căror meserie, care ar trebui 
să fie exactă, este dovada că se poate demonstra orice 
cu ajutorul cifrelor. 

De data asta, chiar înainte de campania electorală, pe 
14 şi 15 noiembrie, atât Institutul  Naţional de Statistică 
(INS), cât şi Biroul de Statistică al UE, Eurostat, au dat 
publicităţii aceleaşi cifre, conform cărora în octombrie 2014 
România a înregistrat cea mai mare creştere economică 
trimestrială din UE (1,9%), iar faţă de aceeaşi perioadă din 
anul trecut, am avut a doua mare creştere economică din 
UE (3,3%), pe primul loc situându-se Polonia. 

Şi la inflaţie stăm cel mai bine, cu 1,8% în octombrie, 
faţă de 0,5%, media UE, cu inflaţii negative în Grecia 
(-1,8%) şi Bulgaria (-1,5%). Să reamintim că Banca Cen-
trală Europeană a fixat pentru UE obiectivul de inflaţie la 
2%. Aici trebuie să dăm o mică explicaţie, pentru că tot 
omul şi-ar face socoteala (greşită) că e cu atât mai bine 
cu cât inflaţia e mai mică. Scăderea preţurilor sub o anu-
mită limită se numeşte deflaţie şi este mai periculoasă şi 
mai greu de combătut decât inflaţia, iar efectele scăderii 
necontrolate a preţurilor sunt diminuarea profiturilor, a 
producţiei, implicit a locurilor de muncă, a investiţiilor şi a 
creditelor, ceea ce duce la recesiune. La cea adevărată, 
care ia în calcul toţi aceşti parametri, nu la cea tehnică, o 
noţiune mai utilă politicienilor, decât economiştilor.

Dar noi, noi oamenii de pe stradă, cum să înţelegem 
că merge economia, care are performanţe de invidiat, dar 
noi tot săraci rămânem? Aş zice că, din punctul nostru de 
vedere, economia evoluează aşa cum simţim noi că merge 
atunci când ne ducem să facem cumpărături.

Vor veni medicii români înapoi, în ţară?
După ce, de ani de zile nu vorbim decât despre cum 

ne pleacă doctorii şi asistenţii medicali în ţări unde munca 
lor este apreciată la justa ei valoare, adică unde salariile 
sunt şi de zece ori mai mari decât la noi, iată că apare 
posibilitatea ca aceştia să revină.

Secretul se numeşte creşterea investiţiilor în clinici 
private moderne, unde patronii dau şi lefuri mult mai mari 
decât în sistemul sanitar public. Şi de ce i-a apucat aşa 
o nevoie de a-şi dezlega băierele pungilor pe proprietarii 
de spitale particulare? Nu e vorba de nicio generozitate, 
dar s-a constatat că România, Bulgaria, Croaţia, Serbia 
şi Ungaria, unde acest tip de investiţii au o pondere sub-
stanţială, sunt destinaţiile unui val de „turişti medicali”. 
Numărul germanilor, italienilor, israelienilor şi britanicilor 

sosiţi la tratament în România în 2015 ar putea atinge 
o jumătate de milion de persoane (dublu faţă de anul în 
curs), a declarat pentru Agerpres Andrei Nacea, directorul 
Seytours, agenţie specializată în turism medical.

Reacţia nu a întârziat să apară: o asistentă medicală 
româncă, care acum lucrează în Italia, spune că ar pre-
fera să vină acasă, să îi îngrijească aici pe străinii atraşi 
de preţurile avantajoase ale tratamentelor medicale din 
România, pentru că salariul mai mic la clinicile private 
româneşti ar fi compensat de cheltuielile reduse cu închi-
rierea unei locuinţe şi achiziţionarea bunurilor de consum.

Cifrele sunt şi ele grăitoare şi susţin cele spuse mai sus: 
din 2007 până acum, potrivit datelor obţinute de Agerpres 
de la Ministerul Sănătăţii, din România au plecat 25.000 
de doctori şi 15.000 de asistente, ceea ce reduce calitatea 
asistenţei medicale din sistemul public. Acum, când nu-
mărul spitalelor private s-a dublat în şapte ani, s-ar putea 
ca doctorii români să nu mai fie aşa tentaţi să plece în 
străinătate, sau chiar ar putea reveni în ţară.

Întrebarea la care încă nu s-a răspuns este dacă pa-
tronii de clinici particulare vor avea înţelepciunea să nu 
crească preţurile prea mult, pentru că asta ar anula com-
petitivitatea sistemului nostru privat de sănătate faţă de 
concurenţa din ţările din care provin acum pacienţii străini.

Ruşii, petrolul, sancţiunile şi ... China
Preşedintele Putin a declarat, înaintea începerii sum-

mit-ului G-20 de la Brisbane (Australia), că economia Rusi-
ei este pregătită să reziste chiar şi unei „căderi catastrofale 
a preţului la petrol”, informează agenţia spaniolă EFE.

Ministrul rus al economiei, Alexei Ulyukayev, nu pare 
însă de a fi de aceeaşi părere cu liderul de la Kremlin, 
dat fiind că a declarat, recent, că Rusia ar putea să intre 
în recesiune în 2015, dacă petrolul se menţine la preţul 
actual, adică sub 80 de dolari barilul. Din iunie, când era 
115 dolari barilul, ţiţeiul a ajuns acum la 79,91 de dolari 
barilul, evoluţie generată şi de creşterea livrărilor america-
ne de petrol de şist, concomitent cu aprecierea dolarului.

Deocamdată, economia rusească este susţinută de o 
recoltă foarte bună de cereale, care a permis, până una, 
alta, o evitare a stagnării economice, deşi creşterea este 
de numai 0,3%, dar şi de faptul că, aşa cum spunea Pu-
tin, Rusia are rezerve valutare mai mari decât ale multor 
alte ţări, ceea ce îi asigură o stabilitate sporită în caz de 
diminuare a veniturilor din exportul produselor energetice. 

Cu cât sancţiunile europene şi americane vor deveni 
mai dure, cu atât mai mult Rusia va dori să îşi caute alte 
pieţe de desfacere a ţiţeiului şi gazelor naturale. Aşa se 
face că semnarea unui acord cu China face din această 
ţară principalul beneficiar al gazelor ruseşti, mai important 
decât UE. Documentul prevede exportul anual către China, 
începând din 2018,  a unui volum total de 68 de miliarde 
metri cubi de gaze, care vor fi livrate prin două conducte 
noi, „ruta estică” şi „ruta vestică”, mult peste actualele 
achiziţii de gaze ruseşti de către Germania, care se ridică 
la 40 de miliarde metri cubi anual. 

Adică, peste trei ani, efectul sancţiunilor occidentale 
asupra economiei ruseşti va fi mult diminuat şi va deter-
mina o apropiere a Rusiei de China.

ALEXANDRU MARINESCU

„Am stat frumos  
la  datorie”

Cu aceste cuvinte  şi-a încheiat preşedintele 
Sigmund Birman informarea prezentată  la adunarea 
plenară a Comitetului Comunităţii 
Evreilor din Bucureşti. Adunarea 
a avut loc la 3 iunie 1937, când 
s-a încheiat mandatul de condu-
cere al Comitetului ales în anul 
1933. Conform statutului, ale-
gerile trebuiau să aibă loc din patru în patru ani. În 
introducerea alocuţiunii sale, S.B. a evocat  persona-
litatea unor membri din conducere decedaţi în acest 
interval. „În aceşti patru ani, şase din bunii noştri 
tovarăşi ne-au părăsit pentru totdeauna”, spunea 
S.B., amintindu-l în primul rând pe Jacques Gold, 
fost vicepreşedinte, care printre altele  a sponsorizat 
crearea secţiilor de cardiografie în spitalele Comuni-
tăţii;  pe Nisim Leonte şi Bernard Hechter, doi membri 
din secţia Contribuţii; pe fostul vicepreşedinte, ing. S. 
Gross; pe preşedintele secţiei Culturale, S.Baruch; 
pe Iacob Kandel, fost membru în secţia Cultului. S-a 
păstrat un moment de reculegere în memoria lor.

Dar care au fost realizările  acestor patru ani 
de conducere şi în ce măsură pot fi considerate 
satisfăcătoare? Secţia  Administrativă a pus ordine 
în scripte. Restanţele la salariile cadrelor didactice 
s-au redus la jumătate. De sprijinul cel mai impor-
tant s-a bucurat, însă, secţia Culturală, în primul 
rând reţeaua şcolară. Pentru acest domeniu nu s-a 
precupeţit nici un sacrificiu,sublinia S.B. S-a mărit 
numărul orelor de limbă ebraică, a orelor de religie 
şi de istorie a evreilor. Întrucât  a crescut numărul 
elevilor, s-au înfiinţat clase  paralele. Tot mai mulţi 
copii s-au îndreptat spre şcoli de meserii, fapt ce a 
impus mărirea investiţiilor pentru dezvoltarea şcoli-
lor  respective. Desigur, atenţia cea  mai  mare s-a 
acordat dezvoltării şcolii Ciocanul, care s-a trans-
format în  Gimnaziu de industrii şi meserii. In ultimii 
ani şcoala a fost frecventată de  peste 200 de elevi, 
fapt ce a necesitat mărirea numărului personalului 
didactic.S-a lărgit câmpul de activitate a şcolii, 
s-au creat secţii noi de muncă practică: tâmplărie, 
electrotehnică, textile. S-a modificat clădirea, i s-a 
adăugat un etaj nou. S-au înfiinţat noi şcoli primare 
şi s-a creat  un inspectorat şcolar, condus de  Ri-
vensohn, un pedagog de mare valoare. O iniţiativă 
cu bune rezultate a fost organizarea concursurilor 
interşcolare  la sfârşitul fiecărui an. In general, s-au 
organizat manifestări colective la care au participat 
toate şcolile comunitare. Aşa au fost serbările de 
sfârşit de an pe terenul sportiv Macabi, serbările de 
Hanuca la  Teatrul Regina Maria. Au asistat mii de 
persoane: de la cadre didactice şi până la părinţi 
şi rude. Aşadar, pentru secţia culturală sarcina cea 
mai importantă a fost organizarea activităţii şcolare, 
pregătirea copiilor pentru o viaţă de muncă, pentru 
integrarea în nevoile societăţii româneşti. S-au luat 
măsuri  pentru perfecţionarea profesională a cadre-
lor didactice, organizându-se conferinţe speciale în 
acest scop. Pe lângă secţia culturală, o altă secţie 
tot atât de importantă a fost  aceea de Asistenţă 
Socială. Dar dacă pe tărâmul activităţii şcolare  re-
zultatele s-au considerat a fi satisfăcătoare,  în cazul 
Asistenţei concluzia a fost că ea nici pe departe nu 
este ce ar trebui să fie. Avem asistenţă filantropică, 
se constata în raport, dar nu şi aşa-numită asisten-
ţă constructivă, adică de îndrumare a celor căzuţi 
spre refacerea lor cu forţe proprii. Pentru asigurarea 
asistenţei filantropice s-au creat  societăţi de carita-
te. Exista o societate de doamne pentru sprijinirea 
întreţinerii vilei comunităţii de la Techirghiol unde  în 
vacanţele de vară au  fost  îngrijiţi câteva sute de 
copii. Societatea Lumina întreţinea colonia de vară 
pentru şcolari de la Poiana Ţapului. Pentru ajutora-
rea bolnavilor de tuberculoză s-a creat societatea 
Alinarea. In atribuţia asistenţei filantropice intra şi 
grija pentru azilul de bătrâni. Cu ajutorul donaţiei lui 
Malca şi Ghedale Breyer, s-a creat o cantină şcolară 
unde zilnic  primeau mese complete 500-600 de copii 
şi câteva zeci de familii sărăcite.In spitalele Comu-
nităţii erau îngrijiţi gratuit bolnavi evrei şi neevrei.
Un ajutor pentru studenţii evrei de la Facultatea de 
Medicină a fost faptul că puteau face practică la spi-
talul Caritas, unde li se ţineau şi cursuri de pregătire 
medicală. Lângă acest spital s-a creat şi o şcoală 
autorizată de surori de caritate. S-a apreciat activita-
tea secţiei Chevra Kedoşa. Membrilor Comunităţii li 
s-a asigurat loc gratuit la cimitir. Secţia Contribuţii  a  
obţinut creşterea numărului membrilor contribuabili 
de la 5000  la 8000. In final, preşedintele Birman a 
conchis: „ceea  ce vor spune alţii despre noi nu ne 
interesează pentru că avem conştiinţa binelui pe 
care l-am făcut. Am stat frumos la datorie.”

LYA BENJAMIN

C.S.I.E.R.
Din istoria 

C.E.B.

Matineu literar-muzical la JCC Bucureşti

Arthur Maria Arsene (numele la naştere: Arthur Leibo-
vici) s-a născut într-o familie modestă. După absolvirea 
gimnaziului (1921), lucrează ca practicant, funcţionar 
comercial şi muncitor în portul Giurgiu. Colaborează la 
publicaţiile „Cuvântul liber” şi „Bluze albastre” cu pamflete 
şi povestiri ce vor forma conţinutul volumelor Iuda (1936), 
Camaradul Ştrul (1938) şi Nu sunt cu dreapta (1938). 
Cunoaşte închisoarea, unele cărţi îi sunt confiscate din 
tipografie, altele - arse de legionari. 

După 1945 publică povestiri (Caiet de dictando,1966), 
nuvele (Pasageri în noapte, 1966) şi romane (Hotel 
Ambasador,1967; Los, 1968; O.K., 1971; Struma, 
1972). Prozatorul încearcă variate formule literare, de la 
naraţiunea sentimentală până la romanul-anchetă sau 
romanul-document, făcând din scrierile sale un memento 

acuzator al rasismului, extremei drepte. Schiţele dinainte 
de război Mahalaua Doamne-ajută sau nuvela Domnul 
Pic, cuprinsă în Preludii, prezintă mahalaua în culori care-l 
pot asocia cu Gh. Mihail Zamfirescu, Eugen Barbu, ş.a 
Pasageri în noapte e o suită de nuvele legate prin pre-
textul cercetării de către autor a împrejurărilor renunţării 
la o călătorie a câtorva pasageri ai expresului de noapte. 
Autorul intervine după modelul lui Camil Petrescu, ple-
dând pentru autenticitatea faptelor. Hotel Ambasador îşi 
ia subiectul din evenimentele verii 1944, folosind tehnica 
cinematografică a acumulării de episoade disparate din 
lupta formaţiunilor patriotice. Los şi Struma fac rechizitoriul 
crimelor de război cunoscute.

Matineul literar-muzical de la JCC, din 2 noiembrie, s-a 
bucurat de o prezenţă numeroasă. Au participat preşedin-
tele C.E.B., ing.Paul Schwarz, preşedintele Forumului BB 
România, ing. José Iacobescu, preşedintele AEVRH, dr. 
Liviu Beris, membri ai Comunităţii Evreilor din Bucureşti, 
invitaţi de onoare din afara comunităţii. 

Fiica scriitorului, Roza Brumfeld, a prezentat pe scurt 
biografia scriitorului Maria Arsene, care nu merită a fi uitat 
după 39 de ani de la încetarea din viaţă. Au fost proiectate 
opinii ale unor contemporani ai scriitorului, Aurel Baranga, 
istoricul literar Henri Zalis, Pompiliu Sterian. A fost un scri-
itor dedicat dreptăţii sociale, antifascismului, suferinţelor 
conaţionalilor supuşi agresiunii şi politicii rasiste în anii 
antebelici şi în timpul războiului. Actorul Andrei Finţi a 
recitat o proză emoţionantă din creaţia scriitorului. Partea 
muzicală, de înalt nivel artistic, a fost asigurată de elevi 
ai liceelor de muzică, susţinuţi de Fundaţia Martin Sternin 
şi coordonaţi de ing. Iancu Ţucărman. Sanda Wolf, din 
partea JCC, a organizat şi a prezentat programul mati-
neului. (B.M.M.)
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Astfel, pe data 
de 4 noiembrie 2014, Ambasada Italiei 
i-a invitat pe elevii şi profesorii ambelor 
şcoli la ceremonia de comemorare a celor 
1750 de soldaţi italieni căzuţi în timpul 
celor două războaie mondiale şi înhumaţi 
la Cimitirul Militar Ghencea. Elevii şcolilor 
“Lauder” şi “Angelo Sacerdoti” au fost 
singurii elevi invitaţi la această ceremonie, 
care s-a desfăşurat la nivel diplomatic  
înalt, în prezenţa ambasadorilor şi ataşa-
ţilor militari din numeroase ţări.

Comunitatea Evreilor Bucureşti a fost 
partenerul local principal al Complexului 
Educaţional “Lauder-Reut”, sprijinind cu 
multă curtoazie organizarea evenimen-
tului. Multe dintre activităţile elevilor au 
avut loc la Centrul Comunitar Evreiesc 
(JCC),  iar hrana caşer a fost asigurată tot 
de către Comunitatea Evreilor Bucureşti. 
Aceasta a oferit şi prima cină cu ocazia 
sosirii delegaţiei italiene. 

La organizarea programului s-a impli-
cat toată echipa din “Lauder-Reut”, mai 

ales Catedra de ebraică şi tradiţii iudaice, 
Catedra de limbi romanice-italiană şi en-
gleză, Catedra de arte şi sport, Catedra 
de muzică, Catedra de istorie  şi Catedra 
de geografie. 

După vizita comună la Suca din 
Sinagoga Mare, unde copiii au savurat 
prânzul oferit de Comunitate şi au cântat 
împreună cântece tradiţionale evreieşti 
italiene şi româneşti, a urmat o excursie 
de o zi la Sinagoga din Ploieşti, la Castelul 
Pelişor din Sinaia şi la Castelul Bran, care 
i-au cucerit şi fascinat pe oaspeţii italieni, 
după cum se arată şi în articolul publicat 
de ei în revista şcolii “Angelo Sacerdoti”.

Momentul culminant al vizitei l-a 
constituit însă ultima zi, când a avut loc 
ceremonia-surpriză de Bar Miţva pentru 
patru elevi din Roma. 

Pregătirile s-au făcut înaintea sosirii 
lor în Bucureşti, de către echipa “Lauder-
Reut”, împreună cu reprezentanţii Comu-
nităţii Evreilor din Bucureşti, cu rabinul 

Rafael Shaffer şi rabinul italian Amedeo 
Spagnoletto (care este şi directorul şcolii 
“Angelo Sacerdoti” din Roma) şi, bineîn-
ţeles, cu părinţii. La emoţionantul ritual 
de la Sinagoga Mare, oficiat de rabinul 
Rafael Shaffer împreună cu rabinul Ame-
deo Spagnoletto, au asistat reprezentanţi 
şi membri ai Comunităţii Evreilor din 
Bucureşti, elevii şi profesorii  celor două 
şcoli, o rară şi fericită formulă de public 
înglobând toate generaţiile.

Copii, tineri, adulţi şi vârstnici au fost 
prezenţi la una dintre cele mai frumoase 
şi reprezentative ceremonii tradiţionale 
evreieşti, aşa cum este cunoscută Bar 
Miţva peste tot în lume: cu rugăciunile, 
citirea, cântecele ei tradiţionale şi dansul 
Torei.

Noi prietenii, la Bucureşti
Elevii din clasa a VII-a a Şcolii “Angelo 

Sacerdoti” au revenit joi seara la Roma 
după o excursie în România. După cum 

s-a afirmat în articolul publicat 
în revista şcolii despre care 
am amintit: “Un punct central 
al călătoriei noastre a fost 
reprezentat de vizitarea princi-
palelor obiective evreieşti, care 
au adus în prim plan rădăcinile 
culturii iudaice în România. Am 
făcut o vizită la Teatrul Evreiesc 
de Stat, unde ne-am întâlnit cu 
directoarea acestuia, actriţa 
Maia Morgenstern, am spus 
rugăciuni la Templul Coral şi la 
Sinagoga Mare din Bucureşti, 
dar am mers şi într-o excursie 
la Ploieşti, unde am fost im-
presionaţi de primirea pe care 
cei foarte puţini evrei rămaşi 

în acest oraş au făcut-o elevilor noştri. 
Mai apoi, am vizitat oraşul Sinaia, iar 
de acolo am mers la Castelul Bran, de 
a cărui existenţă se leagă legenda con-
telui Dracula. Am trăit emoţii deosebit de 
intense în ultima zi petrecută în Bucureşti, 
când întreaga comunitate din acest oraş, 
împreună cu directorii şcolilor, rabinii şi 
elevii Şcolii “Lauder-Reut” au participat 
la ceremonia organizată pentru cei patru 
elevi ai noştri care deveneau adulţi chiar 
în acele zile. 

La primăvară, elevii români vor fi cei 
care vor veni la noi. Această vizită a lăsat 
o amintire minunată, de neuitat în inima 
tinerilor noştri elevi.” 

TALY WEISMAN şi 
ANDREI CZITRON 

profesori de limba ebraică şi tradiţii 
iudaice

CARMEN BEJINARU 
director proiecte

Complexul Educaţional Lauder-Reut

pentru că a realizat 
lucruri excepţionale în domeniul gândirii 
mistice iudaice. Îi mulţumesc, de aseme-
nea, că a consacrat o carte elogioasă 
despre studiile cabalistice ale tatălui meu, 
dr. Alexandru Şafran”.

„Frumuseţea iudaismului 
din România”

Premiul „Dr. Alexandru Şafran” a ono-
rat lucrări ale dr. Lucian-Zeev Herşcovici 
(Israel) şi ale dr. Felicia Waldmann, de la 
Centrul de studii de iudaistică de la Uni-
versitatea Bucureşti, pentru redactarea, 
alături de prof. univ. dr. Danielle Delmaire, 
a celor două volume „Roumanie, Israël, 
parcours juifs. Hommage au professeur 
Carol Iancu”. 

După primirea diplomei, dr. Felicia 
Waldmann a prezentat pe scurt conţinu-
tul celor două versiuni ale lucrării – cea 
în franceză, editată în Franţa şi cea în 
engleză-română, apărută în România, la 
Editura Universităţii Bucureşti. Ea a arătat 
că volumul în limba franceză cuprinde 

biografia şi lista lucrărilor lui Carol Iancu şi 
34 de articole omagiale, subiectele tratate 
împărţindu-se în opt capitole după tema-
tică: iudaismul, personalităţi iudaice, co-
munităţi evreieşti, antisemitism, sionism, 
evreii din Armenia şi România, precum şi 
câteva alte teme, adunate într-un capitol 
intitulat “Varia”. Există şi trei contribuţii 
introductive mai generale şi una despre 
personalitatea marelui rabin al României, 
Alexandru Şafran, a cărui activitate a fost 
prezentată în lucrările lui Carol Iancu.

Volumul apărut în România cuprinde 
22 de contribuţii din care 14 în limba ro-
mână şi opt în limba engleză. În această 
versiune sunt mai multe studii despre 
evreii din România, despre istoria relaţiilor 
dintre evrei şi români, despre istoria evre-
ilor din România şi Basarabia, iudaismul 
românesc şi ramificaţiile sale.

Preşedintele Federaţiei a felicitat-o pe 
dr. Felicia Waldmann pentru cele două vo-
lume şi pentru tot ceea ce face în vederea 
răspândirii cunoştinţelor despre cultura 
iudaică. La rândul său, prof.Carol Iancu 
a povestit că iniţiatorul lucrării a fost dr. 
Lucian-Zeev Herşcovici, discipol al prof. 

Carol Iancu. În primăvara lui 2011, el a 
lansat un apel pentru a publica o lucrare 
omagială cu prilejul împlinirii vârstei de 
65 de ani a profesorului. Au răspuns la 
apel 54 de autori din Franţa, din România 
şi din alte ţări. El a menţionat că într-o 
ediţie viitoare va fi publicată şi lucrarea 
de doctorat a dr. Lucian-Zeev Herşcovici 
despre Haskala, iluminismul evreiesc. 
Prof. Iancu a mai arătat că volumele 
au fost redactate în România de Felicia 
Waldmann, în Franţa de prof. Danielle 
Delmaire, o mare specialistă în iudaism 
şi în Israel de Lucian Herşcovici. 

Prof. Carol Iancu a mulţumit profeso-
rului Moshe Idel, profesorului Avinoam 
Şafran, subliniind că l-a cunoscut pe dr. 
Alexandru Şafran, de care a fost foarte 
apropiat. A mulţumit şi preşedintelui 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, pentru organi-
zarea acestui eveniment. „Vom căuta să 
facem cunoscută cât mai mult frumuseţea 
iudaismului din România, înainte – o pată 
albă pentru specialiştii din Vest”, a spus 
vorbitorul, care şi-a exprimat speranţa ca, 
după Templul Coral şi cele două sinagogi 
din Iaşi, să fie reinaugurată şi Sinagoga 

din Hârlău.
Dr. Avinoam Şafran s-a asociat oma-

giilor aduse lui Carol Iancu, lucru firesc, a 
spus el, deoarece în ţările francofone prof. 
Iancu este deosebit de apreciat, dovadă 
cele peste 60 de contribuţii din volumele 
editate în onoarea lui.

Preşedintele F.C.E.R. a menţionat 
prezenţa în public a teleastului Ion Bâtu, 
care, împreună cu Manasse Radnev z.l., 
a realizat primul film despre dr. Alexandru 
Şafran după 1990, la postul naţional  TVR; 
a „decanei istoricilor evrei din România”, 
dr. Lya Benjamin, care a propus ca nu-
mele câtorva personalităţi evreieşti care 
au pus bazele Bibliotecii Templului Coral 
să-şi găsească loc în ea. Dr. Aurel Vainer 
a mulţumit mamei lui Silviu Vexler, care 
a venit de la Roman special pentru acest 
eveniment. 

Profesorul Carol Iancu a mulţumit lui 
Ţicu Goldstein pentru tălmăcirea în româ-
nă a multor cărţi scrise de dr. Alexandru 
Şafran şi de el însuşi.

IULIA DELEANU 
EVA GALAMBOS

ALEXANDRU MARINESCU 

Cărţi, premii şi emoţii la Biblioteca Templului Coral
(Urmare din pag. 7) 

Patru elevi din Roma  
devin Bar Miţva la Bucureşti

(Urmare din pag. 4) 

F.C.E.R.
Organizează Revelion 2015, pentru salariaţii  

şi colaboratorii din cadrul F.C.E.R. - Cultul Mozaic  
şi pentru membrii Comunităţilor Evreieşti din România

CIR  Be’Yahad  Cristian
30 Decembrie 2014 - 02 Ianuarie 2015

Intrare: 30 Decembrie, cu masa de prânz.
Ieşire: 02 Ianuarie, după masa de dimineaţă.
Pentru contribuţia de 460 lei/participant, se asigură:
• Cazare şi trei mese pe zi.
• Masa festivă de Revelion.
•  Cina festivă cu grătar, vin fiert şi foc de tabără, 

în prima zi a Anului Nou.
În contribuţie este inclus şi accesul la sala de gimnastică, 

la bar şi pe terenul de sport.
Posibilităţi de excursii la Cetatea Râşnov, Cheile Râşnoavei, Poiana Braşov, 

Braşov, Moeciu, Cheile Grădiştei, Fundata.
Pachetul de servicii oferit are o durată fixă, nu include transportul, iar 

plata se face în avans, integral până la data de 11 
decembrie 2014.

Salariaţii şi colaboratorii F.C.E.R. - Cultul 
Mozaic pot plăti şi în două rate, până la data de 
11 decembrie 2014 şi 16 ianuarie 2015.

Numărul maxim de participanţi: 62 de per-
soane, pe principiul primul venit, primul servit.

Numărul minim de participanţi: 25 de persoa-
ne, în caz contrar Revelionul nu se mai organi-
zează, iar banii încasaţi se returnează în perioada 
16-17 decembrie 2014.

 Poezie şi muzică la Radio Shalom
Pe data de 16 noiembrie, clubul Blue Lagoon de la Centrul Comunitar Evreiesc 

Bucureşti a găzduit lansarea antologiei “Lacrimi de înger”, în memoria scriitorului 
Mihail Grămescu (1951-2014), care a murit în luna mai a acestui an. Cartea, apărută 
la Editura Betta, cuprinde texte literare ale autorilor participanţi la emisiunea “Portret 
de autor”, realizată ca voluntar la Radio Shalom de regretatul M.Grămescu. Lucrarea 
omagială a fost îngrijită de Camelia Pantazi Tudor, care continuă şi realizarea emisiunii 
respective. Beatrice Alexandra Kiseleff, mama scriitorului, şi-a exprimat mulţumirile 
pentru frumoasa iniţiativă a editurii şi a Radio Shalom, într-un discurs simplu, modest 
şi sfâşietor în care a evocat memoria fiului ei. Personalitatea complexă şi opera celui 
dispărut au fost analizate, printre alţii, de Boris Marian Mehr, Zigmund Tauberg, Came-
lia Pantazi Tudor, Nicolae Roşu, Constantin Kapitza, Geo Călugăru, Emil Lungeanu şi 
Florin Grigoriu. Au urmat momente muzicale oferite de Rodica Doija şi Bogdan Lifşin, 
dar şi de tinerii Lara Ţifui, Ana Maria Dumitru şi David Radu. Actriţa Doina Ghiţescu 
şi tânărul Dan Gospodin au citit din poeziile lui M. Grămescu.  

Antologia “Lacrimi de înger” cuprinde poezii variate, de la cele existenţialiste, 
semnate de Boris Marian Mehr, la cele cosmogonice, de Zigmund Tauberg, sau cele 
având ca temă Ierusalimul din perspectivă iudaică şi Shoahul, de Diana Medan, ală-
turi de proză scurtă, fragmente de teatru, eseuri, scrise de mulţi alţi autori, de la cei 
consacraţi, membri ai Uniunii Scriitorilor, până la cei aflaţi la început de drum – toţi, 
invitaţi cândva la Radio Shalom. (D.M.)

Înscrierile se depun la următoarele persoane de contact:
Responsabil Oficiu CIR:    Şef Oficiu CIR:
Iolanda Seinberg   Ing. Emil Rosner
Tel. Mobil: 0757088363  Tel. Mobil: 0757088374; 
     0723316413
E-mail: recreere08@gmail.com   E-mail: emil.rosner@gmail.com



24  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 438-439 (1238-1239) - 1 - 30 noiembrie 2014

J E W I S H  R E A L I T Y

Mihail Sebastian – a Star that Received a Name
On October 31st the great hall of the Museum from Brăila 

was overcrowded at the opening of the 2nd edition of “Mihail 
Sebastian” Days. Dr. Aurel Vainer, member of the Parliament 
and president of FJCR, evoked the writer’s personality and 
activity, his relation to Brăila. Aurel Simionescu, mayor, reminded 
the project of setting in the future a sculpture of Mihail Sebastian 
in the city center and underlined the importance of the cultural 
heritage left by the minority from Brăila. Irina Cajal, vice 
Secretary of State at the Ministry of Culture, Lucian Sabados, 
director of the Theater “Maria Filotti”, professor Ionel Cândea, 
director of the Museum of Brăila , David Iancu Segal, president 
of the Jewish Community from Brăila, spoke about the event. 
The program of the day included recitals presented by the 
actresses Maia Morgenstern and Rodica Mandache, inspired 
by Sebastian’s work. On the second day the new Geo Şerban’s 
volume “Nine Conversations” was released, a collection of 
Sebastian’s interviews with cultural, political and great lawyers. 
Alexandru Marinescu, director of Hasefer Publishing House, 
highly appreciated the volume. Geo Şerban explained the 
reason he chose this theme for his new volume about Sebastian. 

Two original communications of intellectuals from Brăila were 
presented at the symposium, namely: “ Mihail Sebastian and the 
performances of the Romanian contemporary theater “ by Lucian 
Sabados, director of “Maria Filotti” Theater in Brăila, and “Mihail 
Sebastian - music columnist” by Petruş Costea, researcher at 
the Institute of History and Literary Theory “George Calinescu”,  
both highlighting the writer’s abilities in the two contexts .

At the end of the day the public could see an extraordinary 
recital of the Israeli actor Nico Nitai, consisting of fragments of 
Sebastian‘s work, including the “Diary“. The last day the volume 
“Mihail Sebastian, and Brăila - a locust branch of the Danube“, 
signed by Professor Ioan Munteanu was presented, and referred 
to the writer’s double identity , the Jew and the man from the 
Danube region.

A Sabbaton also took place during the event. The klezmer 
group from Bucharest and the united choirs from Brăila and 
Bucharest offered a beautiful musical program. 

Kabbalat Sabbath and Havdalah were also organized, in their 
center being Israel Sabag, director of Joint-Romania.

«Judaica  
– the Salon of 

the Jewish Book 
published  

in Romania», one 
of the premieres 

of the Gaudeamus 
International Book 

Fair 
Gaudeamus, the largest book fair in 

Romania, had also this year a Jewish 
premiere: the Judaica Salon, where 
the books of Jewish authors or Jewish 
themes published by the major publishing 
houses in Romania were presented.

The current edition of the Gaudeamus, 
included over 320 publishing houses, 
educational and academic institutions, 
book and publications distributors, 
professional associations and cultural 
and educational organizations. Over 
750 editorials and professional events 
were scheduled, and the guest of honor 
was the Russian Federation, GADIF- the 
Group of Embassies and Delegations of 
Francophone institutions in Romania, and 
its President Benoit Rutten, as the host 
of the event, being the privileged partner. 

This was the prestigious context of the 
1st edition of Judaica- Salon of the Jewish 
Book published in Romania, organized by 
FJCR and Radio Romania. 

The editors were attracted by this 
book fair novelty in which 14 publishing 
houses took part, namely Art, Cartea 
Românească, Contemporanul, Curtea 
Veche, Euro Press Group, Hasefer, 
Humanitas, Ideea Europeană, Orizonturi, 
Polirom, RAO, Romanian Writers,Teşu, 
Univers and Niculescu. Those interested 
could see in the Judaica Salon about 
130 different titles, purchasable at the 
respective publishing houses stands, as 
well as different specific objects of the 
Jewish religion and culture. 

Hasefer Publishing House exhibited a 
separate stand very close to the Judaica 
Salon, tens of titles, between them 
some published just before the book 
fair opening. Between the novelties we 
mention “The Startup Nation” by Dan 
Senor and Saul Singer, “The Oppermann 
Brothers” by Leon Feuchtwanger and the 
“The Book that Have Been Lost” by S.Y. 
Agnon. Hasefer participation and the 
Judaica Salon attracted the readers and 
the visitors.

At the Great Synagogue the second 
edition of the „The Book of Man’s Life” 
by Rabbi Menachem Hacohen and Eng. 
Baruch Tercatin, was released in the 
presence of numerous Romanian and 
Jewish personalities. A large number of 
speakers expressed their opinions about 
this initiative. Thus, the moderator of the 
meeting, Dr. Aurel Vainer, President of 
FJCR, made the portrait sketches of the 
protagonists, saying that they achieved 
a beautiful, complex and comprehensive 
volume.

Academician Răzvan Theodorescu 
declared he will introduce the work in 
the compulsory bibliography for his 
students. Same recommandation will be 
made by Dr. Viorica Constantinescu, a 
collaborator in some of Baruch Tercatin’s 
works. FJCR Rabbi Rafael Shaffer 
and Dr. Felicia Waldmann outlined the 
practical, educational value of the volume 
which clearly explains to the readers the 
principles and practice of the Jewish 
religion. Alexandru Marinescu, director 
of Hasefer Publishing House, spoke 
about the collaboration with Eng. Baruch 
Tercatin in the editing process and he 
underlined the author’s preoccupation 
and efforts for the high quality of the 
volume. “In my perspective, Alexandru 
Marinescu said, the “The Book of Man’s 
Life” is a particularly valuable gathering of 
the Judaism elements that are spread in 
other works. In his intervention Professor 
Priest Emilian Corniţescu compared 
the etimology of some Romanian and 
Hebrew words, as well as the Judaic 

and Romanian tradition. Iris Lackner, 
Israeli film critic, brought the AMIR 
message, one of the organizations of the 
Romanians in Israel. Diana Medan, the 
volume editor, spoke about its editing. 
Great Rabbi Menachem Hacohen spoke 
about the importance of the writer-reader 
relationship and about the special value 
of the written word. Baruch Tercatin 
explained what made him write the work 
together with Menachem Hacohen and 
thanked to all the participants for their 
presence on the occasion. The translator 
Rodica Amel appreciated the quality of 
the 2nd edition, the value and the utility of 
the volume. Doina Meiseles, director of 
the Romanian-Israelian “Weekly Journal”, 
emphasized the work represents a guide 
of religious knowledge and made an 
eulogy to the authors. Edi Kupferberg, 
director of the Rabbinical Chancellery, 
who contributed with photos to illustrate 
the volume, mentioned some of the book 
highlights – the relation man-time, the life 
cycles, and the importance of the Torah. 

BERESHIT – the 9th edition in Arad!
 “The 21st century Jew” was the theme 

of the ninth edition of ”Bereshit - Hebrew 
University of the European Jewish 
Community”, held in Arad, between 
October 23 to 26, bringing together about 
250 participants.

The renowned Israeli  architect 
Professor David Cassuto presented 
the history of some synagogues in 
Jerusalem, and the story of his life, 
remembering the tragic moments of the 
Shoah. Professor Nitza Davidovich from 
Ariel University approached the lives of 
some major figures in Sefer Bereshit 
from a humanistic perspective. Rafi 

Mann, media specialist, a professor at 
the Hebrew University, in Jerusalem and 
at Ariel University explained the role of the 
media in the recent history of the Jews.

The filmmaker Eyal Boers lectured 
on the image of the Jew in the movies. 
Before the Shabbat visits were organized 
to the homes of the community seniors 
who can no longer travel through the city 
and to the nursing home for the elderly of 
the community, in a coordinated program 
prepared by Attila Gulyas, director of 
MSAD and by the responsible of the 
local community in Arad . Some practiced 
the Shabbat songs or heard the lecture 
“Jerusalem as Israel’s symbol of unity”, 
offered by Noemi Cassuto. In the section 
Limmud the participants could attend the 
debates moderated by dr. Aurel Vainer, 
President of FJCR, Eng. Tiberiu Roth, 
President of the Jewish Community from 
Brasov, rabbis Rafael Shaffer, Shraya 
Kav and Zvika Kfir and the psychologist 
Itzak Miron.

The Arad neolog Synagogue was 
overcrowded on Kabbalat Sabbatt. 
Eng. Ionel Schlesinger, President of the 
Jewish Community from Arad, presented 
a brief history of the local community 
and Attila Gulyas, originally from Arad, 
the history of the synagogue. Dr. Aurel 
Vainer, FJCR President received the ECJ 
Vision Award, presented by Israel Sabag, 
director JOINT Romania . Dr. Aurel Vainer 
spoke of Judaism as a key to national 
Jewish identity. Israel Sabag offered to 
the Arad community leader, Eng. Ionel 
Schlesinger, a beautiful hanukkia. The 
Sabbatt religious service was officiated 
with rabbis Rafael Shaffer, Abraham 
Ehrenfeld , Shraya Kav and Zvika Kfir . In 
the city center Havdalah was officiated in 
a truly festive atmosphere. A performance 
of Bucharest Klezmer Band, conductor 
Bogdan Lifşin, manager Silvian Horn, 
followed. The next edition of Bereshit 
will be organized in the spring of 2015, 
in Bucharest.

Major editorial event:  
„The book of man’s life”, 2nd edition

Dorel Dorian,  
may your memory 

be blessed! 
Dorel Dorian z.l. who passed away on 

November 5th, 2014, remains a highlight 
in the modern era of the Federation of 
the Jewish 
Communities 
f r o m 
R o m a n i a , 
b e c a u s e 
t h e  r e a l -
S e m i t i s m , 
a  c o n c e p t 
in t roduced 
by the former 
p r e s i d e n t 
academician 
Nicolae Cajal 
z . l . ,  h a v e 
been also promoted and implemented, 
through the “Jewish Reality” review, 
to which many of the speakers at the 
funeral ceremony referred:  the Jews’ 
contribution to the Romanian culture 
and civilization, an anti-Semitic riposte;  
the affirmation of the Jewish identity 
through modern modalities, a way of 
attracting the youth and the middle-
aged generation toward the community. 
Dorel Dorian, writer, journalist and 
playwright also remains in our memory 
through his cultural initiatives: the Cultural 
Notebooks, the cultural afternoons of 
the „Jewish Reality”, the Literary Salon 
reminded by Zigu Tauberg, and at present 
taken over by JCC. 

At the Jewish Cemetery in Giurgiului 
Avenue gathered leaders of FJCR, JCB, 
Joint, B’nai B’rith Romania, cultural 
personalities from Romania and Israel, 
colleagues, collaborators, friends, loyal to 
the family in pain. The general secretary 
of JCB, Eng. Peri Blanaru, organized 
the ceremony. Dr. Heinrich Falic, a 
childhood friend, made a presentation 
of the engineering, journalistic, literary, 
communitarian, parliamentarian activity. 
Dr. Aurel Vainer, president of FJCR, 
referred to the key moments that Dorel 
Dorian made perennial in the “Price of 
Illusory”, praising him as chief editor of 
the „Jewish Reality” and parliamentarian. 
His son, Mugur Dorian, evoked him as 
parent and life teacher. Eva Galambos 
- as a remarkable journalist. Iulia 
Deleanu relived moments of her 15 
year collaboration with him in the review 
staff. Teşu Solomovici spoke about Dorel 
Dorian’s posterity. Dr. Hary Kuller spoke 
as witness to his wish to overcome 
through writing his sufferance in the 
last years. Mariana Gheorghiţă read the 
condolences message sent by Ion Iliescu, 
former President of Romania. Anette 
Vainer was the messenger of Benone 
Constantin’s sadness, a close friend of 
the „Jewish Reality”. In the overcrowded 
chapel near the coffin covered by flowers, 
Rabbi Rafael Shaffer, prime cantor 
Iosif Adler, Emil Diamant officiated the 
religious service. 
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 La 30 octombrie 
2014, cu o lună înainte 
de a împlini 78 de ani 
s-a stins din viaţă, poe-
tul de origine evreiască 
Grişa Gherghei (Herş 
Segal). Bucureştean 
boem, un om de un re-
marcabil talent artistic, 
umor, inteligenţă, curaj 
civic (a făcut grevă chiar 
în curtea USR, în anii 
ceauşismului), s-a aflat o 
perioadă în conducerea 
Uniunii Scriitorilor. A de-
butat în 1956, în paginile 
de cultură ale ziarului 
„Viaţa nouă” din oraşul 
natal Galaţi. În 1960 
devine membru fondator 
al revistei culturale „Pagini Dunărene” şi 
începe să publice versuri în reviste lite-
rare centrale, precum „Luceafărul”, „Con-
temporanul” sau „Viaţa studenţească”. 
Debutează în volum în 1968, în „Colecţia 
Luceafărul” a Editurii pentru Literatură, 
cu „Nici o tangentă la inimă”. În perioada 
1995-1996, a fost colaborator al ziarului 
“Ziua” şi a editat “Ziua Artelor”. În 2005 
primeşte premiul „Opera Omnia”.

A publicat mai mul-
te volume de versuri: 
“Nici o tangentă la ini-
mă” (Editura pentru 
Literatură, Bucureşti, 
1968); “Înmulţirea cu 
unu” (Editura pentru 
Literatură, Bucureşti, 
1969); ”Armuri” (Editura 
Cartea Românească, 
Bucureşti, 1970); “Pra-
gul de sus” (Editura 
Eminescu, Bucureşti, 
1979); “Urma” (Editura 
Eminescu, Bucureşti, 
1982); ”Şirul Indian” 
(Editura Eminescu, Bu-
cureşti, 1991); “O cafea 
sub un cearcăn” (Editu-
ra Eminescu, Bucureşti, 

1997); “Culisele Raiului” (Editura Asocia-
ţia Scriitorilor din Bucureşti, 2000); “Car-
tea somnului“ (Editura Azero, Bucureşti, 
2004); “Boemi sub dictatură” (Editura 
Fundaţiei PRO, Bucureşti, 2002); precum 
şi proză “Maxime cu zecimale” (Editura 
SemnE, Bucureşti, 2008). 

Un poet de valoare a plecat spre alte 
tărâmuri. Fie-i numele înscris în Cartea 
Vieţii. (B.M.M.)

Y  D E C E S E  Y  C O M E M O R Ă R I  Y

Evenimente globale
1915 
• Horace M. Kallen (1882-1874), 

filozof şi educator american, scrie eseul 
„Democraţie versus Creuzet”, în care şi-a 
formulat teoria „pluralismului cultural”. 
A refuzat să accepte doctrina asimilării 
(creuzet). Pentru a asigura oricui drep-
turi depline, fiecare american ar trebui 
încurajat să aibă relaţii directe cu grupuri 
etnice. Obiectivul este cooperarea în 
diversitatea culturală.

• Din septembrie până la finele anului, 
când marea ofensivă germană împotri-
va Rusiei se încheie, germanii ocupă 
importante centre evreieşti cu un număr 
apreciabil de locuitori: Varşovia, Vilnius, 
Kovno şi Grodno.

1916
• Petrograd (St. Petersburg). Se 

deschide Muzeul Etnografic Evreiesc. În 
timpul anilor ’30, majoritatea colecţiilor 
va fi transferată la Muzeul de Stat din 
Leningrad.

• El Lissitsky (1890-1941) şi Issachar 
Ryback (1897-1935), artişti evrei ruşi, 
studiază şi explorează arhitectura şi arta 
populară a sinagogilor din lemn aflate 
de-a lungul fluviului Nipru şi copiază 
inclusiv picturile de pe pereţii faimoasei 
sinagogi din Moghilev.

• Herman Cohen, filozof german 
neokantian, publică un articol în care 
consideră sionismul ca fiind în nemijlocită 
legătură cu idealul mesianic.

• Martin Buber, filozof şi gânditor 
sionist, fondează publicaţia „Der Jude” 
(Evreul), care devine cea mai cunoscută 
revistă lunară din Europa Centrală.

1917
• Berlin. Este fondat Muzeul Evreiesc. 

Va fi confiscat de nazişti în noiembrie 
1938.

• Evreii din Ucraina sunt puternic 
afectaţi de războiul civil din Rusia. Mai 
multe armate luptă în regiunea respec-
tivă: armata urcrainiană, condusă de 
Simon Petlyura (1879-1926), Armata 
albă, sub comanda lui Anton Denikin şi 
unităţi independente comandate de lideri 
locali, inclusiv hatmanul Ataman Grigo-
riev. Toate se angajează în pogromuri 
împotriva evreilor.

• Moscova. Se înfiinţează Teatrul de 
Stat Idiş şi Teatrul Habima, în ebraică.

1918 
• În Rusia ia fiinţă un Comisariat 

Evreiesc şi Yevsektsiya. Ele sunt pentru 
integrarea maselor vorbitoare de idiş în 
revoluţie: demolează organizaţiile tradi-
ţionale evreieşti şi închid ieşivot-urile şi 
celelalte instituţii de educaţie. În 1930, 
toate secţiunile naţionale, inclusiv Yev-
sektsiya, vor fi desfiinţate.

• Ernst Bloch (1885-1977), filozof 
marxist german, scrie „Spiritul Utopiei”, 
o combinaţie între misticismul evreiesc, 
erezia creştină, utopia marxistă, literatura 
expresionistă şi politica revoluţionară. 
Include un capitol despre reînnoirea 
iudaismului.

• Iacob Klatzkin (1882-1948), filozof 
sionist, născut în Rusia, scrie un eseu 
în care arată că evreii trebuie să-şi 
recucerească pământul ancestral şi să 
vorbească din nou ebraica, adusă la zi. 
Toţi evreii din diaspora trebuie să se adu-
ne în  ţara lor străveche pentru a nu se 
dizolva ca popor prin asimilări, căsătorii 
mixte, ş.a.m.d.

• Otto Bauer (1881-1938), lider socia-
list austriac, îi urmează lui Victor Adler la 
conducerea Partidului Socialist şi ajunge 
în Ministerul de Externe al Austriei. Va 
rămâne liderul socialiştilor austrieci până 
în 1934, când va fi forţat să părăsească 
ţara. Important teoretician marxist-socia-
list, a fost cofondator al jurnalului socialist 
„Lupta”, în 1907. Ca şi Adler, a crezut 
că asimilarea era o necesitate istorică 
pentru evrei.

• Peste 1.172.000 de soldaţi evrei au 
servit în Forţele aliate şi Puterile Cen-
trale, în timpul primului război mondial.

1919
• Paris. Conferinţa de Pace promulgă 

principiile drepturilor minorităţii ca instru-
ment al păcii în statele multinaţionale. 
Evreii sunt menţionaţi special în tratatele 
cu Polonia, Turcia, România ş.a.

• Ia fiinţă Comitetul Delegaţiilor Evre-
ieşti, cu reprezentanţi din SUA, Canada, 
Palestina, Polonia, Rusia, România, 
Austria, Ungaria, Turcia, Italia, Grecia 
şi Ucraina.

Evenimente locale
1911 
• 17.12. S-a ţinut o şedinţă la 

„Toynbee-Hall”, la care A.L.Zissu, din 
Piatra Neamţ, a ţinut o conferinţă de 
deschidere a unui curs de istoria literaturii 
ebraice.

• 27.12. Ploieşti. Are loc inaugurarea 
„Bibliotecii Populare Evreieşti”.

• UEP (Uninunea Evreilor Pământeni) 
dă publicităţii textul intitulat Memoriul  
Rezerviştilor Români de confesiune 
mozaică, adresat MS Regele.

• UEP organizează un serviciu de 
contencios juridic pentru a-i ajuta pe evrei 
împotriva arbitrariului administraţiei.

• I.J. Niemirower se mută la Bucureşti, 
fiind angajat ca rabin al Comunităţii Se-
farde Locale şi Director al şcolii din cadrul 
acesteia. El devine totodată predicator 
de orientare modernă la Cahal Grande, 
pe postul rămas vacant după plecarea 
rabinului H.M. Bejerano în Turcia. După 
1919, I.J.N. devine Şef Rabinul U.C.E. 
din Vechiul Regat, apoi Şef Rabin al 
F.U.C.E. din România şi Şef Rabin al 
Cultului Mozaic şi reprezentant al aces-
tuia în Senatul României.

1912
• 7.12. Bucureşti. Consiliul Profesoral 

al Facultăţii de Litere din Bucureşti a ad-
mis în unanimitate ca profesor de filologie 
romanică pe I. A. Candrea.

• 10.12. Tineri evrei au înfiinţat Grupul 
tinerilor români fără drepturi.

• 26.12 Ploieşti. Societatea de bine-
facere Chesed sel Emeth şi-a serbat al 
18-lea an de existenţă.

• În preajma izbucnirii războaielor 
balcanice, problema situaţiei populaţiei 
evreieşti revine în actualitatea politică. 
Evreii revigorează curentul emancipa-
ţionist, iar oamenii politici progresişti se 
gândesc la iminenţa unor reforme, între 
care şi modificarea statutului civic al 
israeliţilor români.

Naşteri
• 1.12. 1889 - S-a născut la Bucureşti 

scriitorul Alexandru Dominic (Reich-
mann).

• 1.12 1911 - S-a născut la Botoşani 
Ieronim Şerbu, prozator şi publicist.

• 4.12.1923 - S-a născut la Iaşi pro-
fesorul Iancu Fischer, din familia lui Moki 
Fischer, implicat în răscoalele din 1907.

• 9.12.1924 - S-a născut scriitoarea 
Tania Lovinescu. 

• 10.12.1868 - S-a născut la Iaşi Paul 
Weissengrun, care va deveni cunoscut 
prin lucrări de filozofie de circulaţie eu-
ropeană.

• 17.12.1928 - S-a născut la Bucureşti 
scriitorul Victor Bârlădeanu.

• 17.12.1880 - S-a născut la Odessa 
Vladimir Jabotinski, care va milita pentru 
crearea unui stat evreiesc şi a unor forţe 
militare care să-l susţină.

Decese
• 1.12.1973 - A murit la Tel Aviv fostul 

prim-ministru al Israelului, David Ben 
Gurion, părintele Statului Evreu.

• 9.12.1891- A murit la Odessa jur-
nalistul Leo Pinsker. În lucrările sale 
a pledat pentru întoarcerea poporului 
evreu în statul său ancestral. 

• 13.12.1204 - A murit filozoful Mai-
monide, una dintre cele mai mari perso-
nalităţi din istoria iudaismului.

• 21.12. 1928 - A murit în California 
scriitorul Lion Feuchtwanger. Este auto-
rul cunoscutelor romane istorice: Evreul 
Süss, Evreica din Toledo, Fraţii Opper-
mann (care a apărut recent la editura 
Hasefer) ş.a.

HARY KULLER

CALENDARUL LUNII DECEMBRIE
Spicuiri din istoria globală şi locală a evreilor

Selecţie la sfârşit de an
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MARCU ROTMAN (1905-1984)
La 10 noiembrie s-au împlinit  30 de ani de la plecarea dintre noi a celui care a 

fost tatăl meu, MARCU ROTMAN.
 Inginer constructor de un înalt profesionalism, el  şi-a legat numele de ridicarea 

unor importante edificii publice, spitale, blocuri de locuinţe, unităţi industriale. Stau 
mărturie activităţii sale bogate:  halele centrale din Ploieşti, clădirea ambasadei 
Rusiei la Bucureşti, Casa Scânteii,  sanatoriul Dobrita (Gorj), sanatoriul de la Timişul 
de Sus, fabrica de ciment Medgidia, etc.

Un om de o modestie rară, ce şi-a închinat viaţa profesiei şi familiei. A fost cel 
mai bun, înţelegător şi atent tată şi soţ.

Cu această ocazie, ne amintim cu dragoste de cea care l-a însoţit şi sprijinit 
întreaga viaţă, mama mea, SELMA ROTMAN, plecată dintre noi în 1997.

Prof. univ. dr. LIVIU ROTMAN

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna octombrie: COTIGARU BUIUM (92 de ani, Cimitirul 
Sefard); GHINGOLD HEDVIG ALICE (89 de ani, Cimitirul Giurgiului), SEGAL SURICA (95 
de ani, Cimitirul Sefard), VAJDA EVA-MAGDALENA (84 de ani, Cimitirul Giurgiului), SAPSA 
MANDI (85 de ani, Cimitirul Sefard), GRUMBERG LAZĂR (73 de ani, Cimitirul Giurgiului), 
IACOBEANU ELIAD (88 de ani, Cimitirul Giurgiului), MARTA ANGELA LUCIA (86 de ani, 
Cimitirul Giurgiului), BARASCH IULIUS (86 de ani, Cimitirul Giurgiului), RODIN WILLY (88 de 
ani, Cimitirul Giurgiului), GHERGHEI GRISA (77 de ani, Cimitirul Sefard).

INAUGURAREA UNEI MAŢEIVA: 
ACAD. EUGEN SEGAL Z.L.

A murit poetul Grişa Gherghei

Un nume bun e 
mai bun decât orice bogăţie şi ziua morţii 
este mai bună decât ziua naşterii, spu-
nea regele Solomon. Din interpretările 
înţelepţilor talmudici reiese că numele 
bun luminează pentru toţi şi nu dispare 
niciodată, iar când se naşte cineva, nu se 
ştiu vremurile prin care va trece, ce fel de 
om va fi, dar când moare un om, se poate 
face bilanţul moştenirii lui spirituale. Rabi 
Levi opina: să fim neliniştiţi la naştere şi 
liniştiţi la moarte. Naşterea e o navă care 
pleacă din port, nu i se ştie soarta. Moar-
tea e o navă care ancorează; a traversat 
oceanul cu bine. „Prof. Eugen Segal z.l. 
a luptat cu greutăţile vieţii şi le-a învins. 
A fost un evreu demn; nu şi-a schimbat 
numele”. 

 Amabilitatea, discreţia, prezenţa în 
comunitate ale celui comemorat au fost 
evocate de preşedintele F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer. Acad. Eugen Segal z.l. a 
urcat toate treptele ştiinţifice prin calităţi, 
dedicaţie, trudă. Dimensiunii ştiinţifice i se 
adaugă optimismul şi faptul de „a fi ţinut 
sus stindardul evreităţii”. Remarcând fap-
tul că majoritatea evreilor români cinstesc 
memoria părinţilor lor, a apreciat că şi Dan 
Segal respectă în acelaşi fel Porunca a 
5-a din Decalog. „Suntem alcătuiţi din 
trup şi suflet. Spre lumea tentaţiilor, a 
trupului se lasă atraşi cei fără înţelegere 
spirituală. Spre lumea facerii de bine, a 
sufletului se îndreaptă cei care ştiu pentru 
ce au venit pe lume”. Cel comemorat a 

făcut parte din a doua categorie, a rezu-
mat rabinul Rafael Shaffer. „Am oficiat 
serviciul divin la înmormântare, am spus 
Kadiş pentru acad. Eugen Segal z.l.”, a 
observat rabinul Naphtali Deutsch. „Cei 
rămaşi în viaţă trebuie să înveţe de la 
cei care nu mai sunt. Am învăţat de la 
acad. Eugen Segal z.l. că, pentru a fi bun 
evreu, trebuie să respecţi omenia”. „Am 
avut prilejul să-l cunosc pe cel comemorat 
înainte de a intra în viaţa comunitară”, a 
mărturisit vicepreşedintele F.C.E.R. şi 
preşedinte al C.E.B., ing. Paul Schwartz. 
„N-a făcut compromisuri nici sub fascism, 
nici sub comunism. S-a ridicat prin muncă 
şi talent”. „Fiecare l-a privit pe tata din di-
verse unghiuri: comunitar, ştiinţific, moral. 
Pentru mine, tata înseamnă tata”, a spus 
Dan Segal. „Am încercat să sintetizez ce 
am luat bun de la el. Cred că dragostea 
de muncă, dorinţa de perfecţionare, refu-
zul oricărui compromis. Îmi doresc să fiu 
demn de tatăl meu”. „Am lucrat 21 de ani 
cu prof. Eugen Segal z.l. în comunitate”, 
a amintit fostul preşedinte al C.E.B., ing. 
Osy Lazăr. „Ultimul Pesah l-am făcut 
împreună. La Templul Ieşua Tova s-a 
spus Kadiş pentru el, fără ostentaţie”. Un 
Psalm al lui David, rostit de Marele Rabin 
Menachem Hacohen, ruga pentru inaugu-
rarea unei pietre funerare, interpretată de 
prim-cantorul Iosif Adler, au adus lacrimi 
în ochii celor care l-au iubit. 

IULIA DELEANU

(Urmare din pag. 21) 

Regrete sincere la moartea prietenei noastre JUDIT VARADI (Oradea).
Eva Ţuţui şi Eva Galambos
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ח'חשון תשע"ה-   ח' כסלו  תשע"ה כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

"בראשית" - מהדורה שנייה בעיר אראד

האולם הגדול של המוזיאון בבריילה היה מלא 
מפה לפה ב-31 באוקטובר, כאשר פתחו את המהדורה 

השנייה של ימי "מיכאל סבסטיאן". 
ד"ר אאורל ויינר, חבר הפרלמנט ויו"ר הפדרציה, 

דיבר על את אישיותו ועבודתו של הסופר, והקשר שלו 
עם העיר בריילה. ראש העירייה אאורל סימיונסקו 

דיבר על התוכנית שבעתיד יתקינו במרכז העיר פסל 
של מיכאל סבסטיאן והדגיש את חשיבות מורשתו 

התרבותית לעיר בריילה.
על תפקידו של סבסטיאן וחשיבות הימים "מיכאל 
סבסטיאן" דיברו אירינה קאז'אל, תת שר התרבות, 

לוצ'יאן סאבאדוס, מנהל התיאטרון "מאריה פילוטי", 
פרופ' ד"ר יונל קאנדיה, מנהל מוזיאון בריילה, ודוד 

ינקו סגל, יו"ר קהילת היהודים מברייילה.
תוכנית היום הראשון הכילה קטעי קריאה בביצוע 
השחקניות מאיה מוגנשטרן ורודיקה מאנדאק מתוך 

כתבי כתבי סבסטיאן.
ביום השני התקיימה השקת הספר החדש של 

-NOUA CONVOR" ההיסטוריון הספרותי גיאו שרבן
BIRI ", שהוא אוסף ראיונות של סבסטיאן עם אנשי 

תרבות, פוליטיקאים ועורכי דין. תוכן הספר מוערך 
מאוד על ידי אלכסנדרו מארינסקו, מו"ל ההוצאה 

לאור "הספר". 
גיאו שרבן הסביר מדוע בחר נושא זה כספר החדש 

של סבסטיאן.
שתי הרצאות מיוחדות ניתנו על ידי אישים 

אינטלקטואלים מבריילה, שהיו במסגרת הסימפוזיון 
"מיכאל סבסטיאן" ו"הצגת התיאטרון המודרני 

הרומני" מאת לוציאן סאבאדוש, מנהל התיאטרון 
"מאריה פילוטי" מבריילה, ו"מיכאל סבסטיאן חוקר 

מוזיקאלי", מאת פטרוש קוסטיה, חוקר במכון 
ההיסטורי ותיאוריה ספרותית "ג'ורג' קאלינסקו". שתי 
ההרצאות הבליטו את תכונותיו של הסופר באמצעות 

שתי הדמויות.
בסוף היום הזה, נרגש הציבור מקטעי המשחק 

המוצלח ביותר שהגיש השחקן הישראלי ניקו ניתאי, 
של קטעים מכתבי סבסטיאן, ובכללם ה"ז'ורנל".
ביום האחרון הוצג הספר "מיכאל סבסטיאן 

 CREANGA DE SALCAM DE LA – "ובריילה
DUNARE O כתובה על ידי פרופ' יואן מוליאנו, שהציג 

את שתי הפנים של הסופר היהודי ואיש הדנובה. 
במסגרת התוכנית נערך גם "שבתון" בבית הכנסת 
של העיר, הקבוצה כליזמר מבוקרשט והמקהלה של 

בריילה ובוקרשט הציגו תוכנית מוזיקאלית וכן אורגנה 
קבלת שבת והבדלה ו"הנשמה של האירועים" היה 

ישראל סבג, מנהל הג'וינט רומניה. 

מיכאל סבסטיאן – כוכב בעל שם 

"יודייקה" – טרקלין הספר היהודי 
שיצא לאור ברומניה 

אירוע מרשים במיוחד של הוצאה לאור "ספר 
חיי אדם" מהדורה שנייה דורל דוריאן ז"ל

"היהודים מהמאה ה-21" היה הנושא 
של המהדורה התשיעית של "בראשית" 
– האוניברסיטה של הקהילות היהודיות 

האירופאיות. האירוע התקיים בעיר 
אראד מה-23 באוקטובר עד ה-26 
בו. לאירוע הגיעו כ-250 משתתפים. 

הארכיטקט הנודע הישראלי פרופ' דוד 
קסוטו הציג את תולדות בית הכנסת 
מירושלים ואת תולדות חייו בהציגו 

רגעים קשים מזמן השואה.
פרופ' ניצה דוידוביץ מאוניברסיטת 
אריאל הציגה מבחינה הומניסטית את 

החיים של אישים בספר  "בראשית".
תפקידה של התקשורת בהיסטוריה 

האקטואלית של היהודים הוסבר 
על יד ד"ר רפי מן, מרצה לתקשורת 

באוניברסיטה העברית בירושלים 
ובאוניברסיטת אריאל.      

המומחה לקולנוע, אייל בוירס נתן 
הרצאה על דמות היהודים בסרטים.

לפני כניסת השבת ביקרו בביתם 
של זקני הקהילה, אשר מפאת גילם 

אינם יכולים להגיע למעון הזקנים של 
הקהילה וליהנות מהתוכניות שמועלות 

בו.  
במעון הזקנים שמעו את ההרצאה 
"ירושלים כסמל של אחדות ישראל" 

מפי ד"ר נעמי קסוטו.
במסגרת תוכנית "לימוד", שמעו 

המשתתפים הרצאות מפי אינג' טיבריו 
רוט, יו"ר קהילת בראשוב,   הרבנים 
רפאל שאפר, שעיה קוו, צביקה כפיר, 
כמו כן הפסיכולוג ד"ר יצחק מירון. 

בית הכנסת הניאולוגי מאראד היה 
מלא מפה לפה בקבלת שבת. אינג' 

יונל שלזינגר, יו"ר קהילת אראד, הציג 
תמונה קצרה של תולדות הקהילה. 

הכלכלן א' גוליאש – מנהל המחלקה 
לעזרה סוציאלית, יליד אראד – דיבר 

על בית הכנסת בעבר. ד"ר אאורל 
ויינר, יו"ר הפדרציה, קיבל את הפרס 
של הג'וינט שנמסר לו על ידי ישראל 

סבג, מנהל הג'וינט רומניה. 
ד"ר אאורל ויינר דיבר על היהדות 

כמפתח לזהות הלאומית העברית. 
ישראל סבג העניק ליו"ר קהילת אראד, 

אינג' שלזינגר, חנוכייה יפה. קבלת 
השבת נערכה על ידי הרבנים רפאל 
שאפר, אברהם ארנפלד, שעיה קוו 

וצביקה כפיר. 
במרכז העיר, בגמר השבת, נערכה 
הבדלה בחגיגיות מיוחדת, ולאחריה 

הועלתה הצגה של בוקרשט כליזמר – 
המנצח בוגדן ליפשיץ והמנהל סילביאן 

הורן.
המהדורה הבאה של "בראשית" 

תתקיים באביב 2015 בבוקרשט.

הצגת בכורה ביריד הבינלאומי לספרים "גאודמוס".
"גאודמוס", יריד הספרים הגדול ביותר ברומניה, התקיים השנה עם הצגת 

הבכורה של הספר היהודי בטרקלין "יודייקה". בטרקלין הציגו ספרים של סופרים 
יהודים בנושא היהודי, שיצאו לאור על ידי הוצאות לאור שונות ברומניה.

המהדורה הנוכחית של "גאודומוס" התקיימה בנוכחות של יותר מ-320 מוציאים 
לאור, מוסדות חינוך, מפיצי ספר ופרסומים, איגודים מקצועיים וארגונים בשטח 

התרבות והחינוך. בתוכנית מתוכננים יותר מ-750 אירועים של הוצאות לאור, 
ואורחי הכבוד הם הפדרציה הרוסית בשיתוף עם המועצה "GADIF", הקבוצה של 
השגרירויות, נציגויות ומוסדות FRANCOFENE רומניה שהיו"ר שלה באנויט רוטן 

הוא המארח של היריד. 
בהקשר זה יש למהדורה הראשונה של האירוע "יודייקה" – הטרקלין לספר 

היהודי של ההוצאות ברומניה שמארגנת הפדרציה היהודית ברומניה בשיתוף רדיו 
רומניה. אפשר לומר שהיה עניין רב מצד ההוצאות לאור לאירוע החדש הזה, 
 ART, CARTEA ROMANEASCĂ,        :שהשתתפו בו 14 הוצאות לאור ובהן

CONTEMPORANUL, CURTEA VECHE, EURO PRESS GROUP, HASEFER, HUMANI-
 TAS, IDEEA EUROPEANĂ, ORIZONTURI, POLIROM, RAO, ROMANIAN WRITERS,

.TEŞU, UNIVERS
בטרקלין "יודייקה" הוצגו כ-130 ספרים בנושאים שונים. אלה נרכשו בדוכנים 

של ההוצאות לאור. כמו כן הוצגו פריטים המייצגים את התרבות והאמונה 
היהודית.

ההוצאה לאור "הספר" הציגה עשרות ספרים בדוכן מיוחד בקרבת הטרקלין 
"יודייקה", שכמה מהם הופיעו סמוך לפתיחת היריד. בין החידושים אנו מציינים 

את "NATIUNEA STARTUP" מאת דן סאנור ושאול זינגר, "האחים אופנהיים" מאת 
ליאון פויכוונגר ו "O CREANGĂ DE SALCÂM DE LA DUNĂRE" מאת ש"י עגנון. 

השתתפותם של "הספר" והטרקלין "יודייקה" עורר עניין רב אצל הקוראים.

בבית הכנסת הגדול, בנוכחות אישים 
רבים, רומנים ויהודים, התקיימה השקת 
הספר במהדורה שנייה "ספר חיי אדם" 
מאת הרב הראשי מנחם הכהן ואינג' 
ברוך טרקטין. מספר רב של נואמים 

רצו להביא את דעתם על היוזמה 
הראויה לשבח. כך עשה גם מנחה 

המפגש, יו"ר הפדרציה של הקהילות 
ברומניה ד"ר אאורל ויינר, כאשר בחר 

לשרטט את דיוקנם של המחברים 
המעולים באומרו שהם עשו ספר יפה 

מורכב ומלא. 
האקדמיציאן ראזון תיאודורסקו 

הצהיר שיכלול את הספר כחלק 
מתוכנית לימודי החובה של חניכיו 

באוניברסיטה. כך המליצה גם פרופ' 
ד"ר ויאוריקה קונסטנטינסקו, שותפה 
בכתיבת ספר אחר עם ברוך טרקטין.
הרב של הפדרציה רפאל שאפר 

והמרצה ד"ר פליציה וולדמן הבליטו 
את הערך המעשי-חינוכי של הספר, 

אשר מסביר לקוראים באופן ברור את 
עקרונותיה של הדת היהודית ואת טיבה. 
אלכסנדרו מארינסקו, מנהל ההוצאה 
לאור, דיבר על שיתוף הפעולה עם אינג' 

ברוך טרקטין בתהליך כתיבת הספר, 
וציין את מאמציהם ומסירותם של 

המחברים על מנת שהספר יצא יפה 
כמה שיותר. 

ממבט שלו אמר אלכסנדרו 
מארינסקו: "ספר חיי אדם" הוא בעל 

חשיבות גדולה היות שהוא מרכז בדפיו 

את מנהגי היהדות שלרוב מפוזרים 
במקורות שונים. 

בנאומו, השווה הכומר, פרופ' ד"ר 
אמיליאן קורניצסקו, בין תורת שורשי 

המילים בשפה העברית לשפה הרומנית 
ודיבר על המסורות היהודית והרומנית.

חוקרת הסרטים איריס לקנר הביאה 
מסר של א.מ.י.ר – ארגון המאוחד של 
יוצאי רומניה בישראל. דיאנה מאדן, 

עורכת הספר, תיארה את תהליך 
העריכה של ספר זה. הרב הראשי מנחם 

הכהן דיבר על חשיבות היחסים שבין 
סופר לקורא ועל חשיבותה הרבה של 

הוצאת ספרים. 
אינג' ברוך טרקטין הסביר מה הביא 

אותו לכתוב את הספר יחד עם הרב 
מנחם הכהן, והודה לכל המשתתפים על 

נוכחותם באירוע מיוחד זה. 
המתרגמת ד"ר רודיקה אמל העריכה 
מאוד את הוצאת המהדורה השנייה של 
הספר, אשר שונה לחלוטין מהראשונה, 

ועמדה על חשיבותה ועל תועלתה 
המעשית. 

דוינא מייזלס, מנהלת העיתון 
"ז'ורנאלול סאפטמאני", ציינה שהספר 
הוא מדריך מקיף להבנת הדת, ושיבחה 

את עבודתם של שני המחברים. 
אדי קופפרברג, מנהל לשכת הרבנות, 
שמסר מצילומיו לספר, התמקד בחלקים 
מסוימים בספר, היחס בין האדם והזמן, 

מחזור החיים וחשיבות התורה.

דורל דוריאן נפטר ב-5 בנובמבר 
2014, ונותר ציון דרך בעידן המודרני 

של הפדרציה היהודית ברומניה.
הראיה של חיים משותפים של עדות 

שונות כפי שיזם היו"ר של הקהילות 
אקדמיציאן ניקולאי קאזאל ז"ל, 

נהיה לפופולארי והוצא לפועל בירחון 
"המציאות היהודית". דוברים רבים 

דיברו על כך בהלוויה. 
תרומת היהודים לתרבות ולסביבה 

הרומנית, תגובה לאנטישמיות, 
אישור על ידי זהות יהודית בזמנים     
מודרניים, זה היה אמצעי למשוך את 

הדור הצעיר ודור הביניים לקהילה.
דורל דוריאן היה סופר, עיתונאי 
ומחזאי. ונשאר בזיכרוננו גם הודות 
לחוברות התרבות. הימים של אחר 

הצהריים של הירחון "המציאות 
היהודית", הטרקלינים התרבותיים 

הוזכרו על ידי זיגו טאוברג, והיום הם 
מוצאים המשך על ידי ארגון הג'וינט 

 .JCC
בבית הקברות ג'יורג'יו נפגשו 

מנהיגי הפדרציה, הקהילה מבוקרשט, 
הג'וינט, בני ברית רומניה, אנשי תרבות 

מרומניה ומישראל, עמיתים, שותפים 
חברים, והמשפחה האבלה. 

את הטקט אירגן מזכ"ל קהילת 
בוקרשט, אינג' פרל בלאנארו. חבר 

ילדות, ד"ר הנריק פאליק, סקר עבודות 
הנדסיות, עיתונאיות, תרבותיות, 
קהילתיות במהלך כהונתו כחבר 

פרלמנט בבית 
הנבחרים.
יו"ר 

הפדרציה, 
ד"ר אאורל 

ויינר, התייחס 
לרגעי מפתח 
שהונצחו על 

ידי דורל 
דוריאן "במחיר אשליה" המתאר אותו 

כעורך הירחון "המציאות היהודית" 
וחבר הפרלמנט.

בנו, מוגור דוריאן, דיבר על האב 
והמורה לחיים. 

אווה גאלאמבוס תיארה אותו 
כעיתונאי יוצא דופן. יוליה דליאנו 
תיארה את שיתוף הפעולה ביניהם 

משך 15 שנה. טשו סולומוביץ דיבר 
על העתיד. ד"ר הרי קולר דיבר כעד 

לרצונו להתגבר על הכאב בשנים 
האחרונות באמצעות כתיבה.

מכתב תנחומים התקבל מטעם יון 
איליאסקו, נשיא רומניה לשעבר. את 

המכתב קראה מאריאנה גיורגיצה. אנט 
ויינר מסרה את תנחומיו של באנינה 
קונסטנטין, שהיה קשור מאוד לירחון 

"המציאות היהודית". 
במבנה מיוחד לאזכרות, מלא מפה 
לפה, כשארון הנפטר מלא בפרחים, 

נוהל הטקס הדתי על ידי הרב רפאל 
שאפר, החזן הראשי יוסף אדלר ואמיל 

דיאמנט.
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… a fost o expoziţie de tablouri pe 
lemn în ulei, acuarelă, creion, la Muzeul 
Ţăranului Român, realizată de israelienii 
Haim Maor, Nora Stanciu, originară din 
România, şi Dumitru Pop-Tincu, croni-
car-artist al consătenilor plecaţi Dincolo. 
„Spiritul Săpânţei” aparţine omului arhaic: 
marile ecuaţii ale perpetuei treceri – naş-
terea, nunta, moartea – comunică. Moar-
tea e aproape domesticită: intră în firesc. 
Din haiku-uri lipseşte lamento-ul, viaţa e 
celebrată cu umor. Culorile intense din 
scenele cotidiene „spun” că „moartea-i o 
minciună”. Prof. Haim Maor a fost atras 
de această lume, pentru că acolo „criza 
de timp” a omului modern e anulată de 

sentimentul veşniciei, regnurile încă nu 
s-au separat, sacralitatea e pretutindeni. 

Lila Passima, curator la Muzeul Ţăra-
nului Român (MŢR), vorbea la vernisaj 
despre postmodernismul lui Haim Maor, 
în care „intervenţii personale” valorifică 
„elemente de culoare locală”. „Nora 
pictează cu sufletul”. O confirmă sensibi-
litatea autoportretelor, minuţia broderiilor 
- redescoperire actuală a pasiunii pentru 
ele a vechilor flamanzi -, ingenuitatea 
„naturilor moarte” care-s vii. Despre lim-
bajul fără graniţe al artei şi forţa sa de 
comunicare au vorbit redactorul şef al 
publicaţiilor israeliene în limba română 
„Jurnalul săptămânii” şi „Revista mea”, 

Doina Meiseles, consacrând câte un nu-
măr evenimentului; Brânduşa Predescu, 
de la M.A.E.; dr. Ioana Petrescu; cerce-
tător Speranţa Rădulescu. Nora Stanciu, 
mesageră a profesorului Haim Maor, şi 
Dumitru Pop-Tincu au mulţumit celor care 
sprijinit realizarea proiectului: directorul 
MŢR, Virgil Niţulescu, E.S. Dan Ben-Eli-
ezer, ambasadorul Israelului în România, 
curatorul Lila Passima, prof. univ. dr. din 
Beer-Sheva, Strul Moisa, jurnalista Bitti 
Caragiale. Grupul instrumental „Iza” a 
adus Maramureşul muzical la Bucureşti. 
La vernisaj a participat subsecretar de 
stat în Ministerul Culturii, Irina Cajal. (I.D.) 

Ş A H  M AT !
Dragi pasionaţi ai jocului de şah! În 

prezentul număr al rubricii Şah mat vă voi 
prezenta o problemă care a ţinut atenţia 
iubitorilor de şah acum mai bine de 150 
de ani...

Iată despre ce este vorba: în celebra 
cafenea din Paris Café de la Régence, 
prin anii de după 1840 a intrat un străin 
ce a propus asistenţei următoarea pro-
blemă (v. diagr.1): albul mută şi dă mat 
în 16 mutări!

După cum se observă, negrul avea 
toate piesele, iar albul - doar regele şi un 
singur scutier (pion).

La prima vedere pare imposibil de 
câştigat şi totuşi, după 1. R:d1 Dh1 2. 
a2!! Dh2 3.a4 Dh1 4.a5 Dh2 5.a6 Dh1 
6.a7 Dh2 7.a8C! Dh1 8.Cb6 Dh2 9. Cd5 
Dh1 10.Ce7 Dh2 11.C:f5 Dh1 12.Dh2 
Ce7 13. Dh1 Cg6 14. C:f4 Dh2 15.Ch5 
Dh1 16.C:g3 mat! Iată că minunea s-a 
produs (v. diagr.2)

De precizat că pe foaia cu diagrama 
1 cu care venise misteriosul străin era 
scris ca motto: Festina lente (grăbeşte-te 
încet, cum spuneau latinii) iar cele două 
semne de exclamare pentru mutarea a 
doua explică cu prisosinţă tâlcul din mot-
to: pentru a câştiga un tempo albul mută 
doar o singură pătrăţică, altfel neputând 
să dea mat în cele 16 mutări anunţate...

Această povestioară ce a intrat în le-
genda istoriilor despre şah se doreşte a 
fi şi o invitaţie pentru dumneavoastră să 
faceţi o plimbare virtuală pe internet, tas-
tând simplu: Café de la Régence, Paris! 

Cu această ocazie o să vedeţi o serie 
de celebrităţi care s-au perindat pe acolo 
cum ar fi: Diderot, Rousseau, Napoleon 
Bonaparte, Benjamin Franklin şi chiar 
Marx şi Engels!

Succes şi vizionare plăcută, vă do-
reşte al dvs. 

Prof. ing. CABIAGLIA SAVIN

„Spiritul Săpânţei”… la Muzeul Ţăranului Român

EVENIMENT EDITORIAL DE AMPLOARE: 
„CARTEA VIEŢII OMULUI”, EDIŢIA A II-A 

directorului Joint 
pentru România, 

Israel Sabag, directorului Centrului de 
Editură şi Publicistică, Alexandru Mari-
nescu, doamnelor Rosy Tercatin şi Anette 
Vainer, care şi-au impulsionat soţii în 
această acţiune, traducătoarei Rodica 
Amel, antevorbitorilor, liderilor F.C.E.R. 
şi C.E.B., publicului”.

Moderatorul a apreciat comentariile 
pline de miez ale Marelui Rabin despre 
condiţia scriitorului, a cărţii, observând 
că priza la cititor a traducerii româneşti e 
comparabilă cu lectura în original; precum 
şi copertele, reproducerile după tablouri 
celebre: „Nuntă evreiască” de Margareta 
Sterian şi „Iom Kipur” de Max Gottlieb.

Ing. Baruch Tercatin a arătat că ceea 
ce s-a întâmplat în sinagogă este o săr-
bătoare unică în felul ei. El a apreciat 
activitatea Marelui Rabin Hacohen, care 
are trei volume în ebraică, traduse în mai 
multe limbi. A povestit originea cărţii, după 
ce şi-a dat seama că în literatura ebraică 
nu există o lucrare specială care să ex-
plice tradiţiile. Actuala ediţie, a mai spus 
el, este mult îmbogăţită faţă de ediţia I 
şi poate fi folosită în viaţa de zi cu zi. B. 
Tercatin a mulţumit tuturor celor care au 
colaborat sau au sprijinit editarea „Cărţii 
vieţii omului” sau care au asistat la lan-
sarea ei: Marele Rabin Hacohen, acad. 
Răzvan Theodorescu, Shelly Hugler 
Livne, din partea Ambasadei Israelului, 
conducerii Federaţiei (Aurel Vainer, Paul 
Schwartz, Albert Kupferberg), lui José 
Blum, consilier pe probleme culturale, lui 
Alexandru Marinescu, Doinei Meiseles, 
directorul publicaţiei „Jurnalul Săptămâ-
nii” din Israel, traducătoarei Rodica Amel, 
Dianei Medan, lui Gabriel Ionescu şi Sorin 

(Urmare din pag. 8) Rosen, Vioricăi Constantinescu, Doinei 
Gheorghiu, lui Edy Kupferberg, care a 
contribuit cu numeroase fotografii.

În cuvântul său, Rodica Amel a 
apreciat calitatea noii ediţii, valoarea şi 
utilitatea cărţii şi a făcut câteva aprecieri 
asupra dificultăţilor traducerii textului. Ea 
şi-a exprimat convingerea că a reuşit să 
pătrundă în profunzimea iudaismului şi 
a mulţumit Marelui Rabin pentru carte. 
Preşedintele F.C.E.R. a făcut de aseme-
nea aprecieri cu privire la calitatea cărţii 
şi contribuţia lui Baruch Tercatin, afirmând 
că este mândru că un evreu a reuşit să 
scoată o asemenea lucrare.

Doina Meiseles a arătat că lucrarea 
reprezintă un amplu ghid de cunoaştere 
religioasă dar nu numai. Ea a elogiat 
munca celor doi autori, Marele Rabin 
Menachem Hacohen şi ing. Baruch 
Tercatin, care este un prieten apropiat şi 
un sfătuitor în activitatea ei publicistică. 
Fără el, a spus Doina Meiseles, „Jurna-
lul săptămânii” nu ar fi putut apărea. De 
asemenea, de Marele Rabin este legată 
printr-o veche prietenie, de aceea i-a 
părut bine că o a doua ediţie a văzut 
lumina tiparului.

În cuvântul său, Edi Kupferberg a 
insistat pe anumite repere ale lucrării: 
relaţia om-timp, ciclurile vieţii, însemnă-
tatea Torei. 

La dineul oferit de gazde s-au cântat 
melodii din tradiţia iudaică.

IULIA DELEANU 
EVA GALAMBOS 

BORIS MARIAN MEHR

Valentin Silvestru  
– 90 de ani de la naştere –

Valentin Silvestru (Marcel Mosco-
vici) s-a născut la 20 octombrie1924, în 
comuna Rebricea, judeţul Vaslui fiu al 
Surei si al lui Isac Moscovici. A decedat 
la 26 noiembrie 1996, la Bucureşti. A fost 
teatrolog, prozator şi dramaturg.

După absolvirea Liceului Naţional 
din Iaşi în 1942, urmează la Bucureşti 
Facultatea de Litere şi Filosofie, al cărei 
licenţiat devine în 1949. Debutul în presă 
are loc în 1943, cu un articol despre Hen-
rik Ibsen, publicat în ziarul „Ecoul”, iar cel 
editorial în 1949, cu nuvela “Trenul regal”. 
Reporter la cotidianele „Victoria” (1944-
1946) şi „România liberă” (1946-1947), 
colaborează la „Contemporanul”, unde în 
1947 îi apare prima proză, intitulată “Lu-
minătorii satelor”. Redactor la „Rampa” 
(1947-1948) şi „Flacăra” (1948-1950), 
scrie în „Lumea” (1946) lui G. Călinescu.
Ulterior, se consacră aproape exclusiv 
teatrului, filmului şi radioului. Director 
artistic al Studioului Cinematografic 
Bucureşti (1950-1951), redactor-şef al 
publicaţiei „Probleme de cinematografie” 
(1951-1953), profesor de estetică la Insti-
tutul de Teatru din Bucureşti (1953-1959), 
şef al secţiei de artă şi cronicar dramatic 
la „Contemporanul” (1954-1969), din 
1969 până în 1992 este titularul cronicii 
dramatice la „România literară”. 

Pentru publicul larg se face cunoscut 
cu rubrica „Poşta veselă”, pe care o sus-
ţine ani de-a rândul în cadrul emisiunii 
„Unda veselă” la Radio Bucureşti. A 
scris scenarii radiofonice, pentru filme 
de televiziune, documentare, de desene 
animate sau artistice. 

A fost membru al Asociaţiei Interna-
ţionale a Criticilor de Teatru, a întemeiat 
şi condus Fundaţia „Teatrul 21”. I s-au 
decernat Premiul Asociaţiei Oamenilor 
de Teatru şi Muzică (1978) şi Premiul 
Uniunii Scriitorilor pentru Elemente de 
caragialeologie (1979), precum şi un 
premiu al Academiei Române pentru 
volumul colectiv “Teatrul românesc con-
temporan” (1975). (B.M.M.)
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Bernstein  
şi manifestul 

unei generaţii
Numeroase au fost spectaco-

lele şi evenimentele Festivalului 
Naţional de Teatru 2014 (24 octom-
brie-2 noiembrie). Printre acestea 
şi „Mazel Tov and justice for all”, în 
regia lui Andrei Munteanu, cu Maia 
Morgenstern, Roxana Guttman, 
Nicolae Călugăriţa, programat la 
TES.

Vă semnalez, însă, în mod deosebit, o multiplă 
premieră a momentului, cea cu „West Side Story”, 
faimosul musical al lui Leonard Bernstein (pe ca-
navaua operetei lui Arthur Laurents şi J. Robbins); 
proiect asumat (fapt fără precedent) chiar de institu-
ţia festivalului şi sprijinit de BRD - Société Générale. 
O creaţie care, aşa cum ştim, duce mai departe 
comedia muzicală ori farmecul music-hall-ului (ge-
nuri consacrate prin fantezia atâtor creatori evrei!) 
şi care valorifică original melosul mai tradiţional, cu 
reţineri şi culori ale jazz-ului ori, mai nou, chiar cu 
tempo-uri de rock şi disco; dialogul cu pantomima, 
dansul şi mişcarea de grup, vituozitatea vocală cu 
desfăşurările orchestrale.

Vă este cunoscută povestea ostilităţilor şi ten-
siunilor dintre două bande de adolescenţi din acea 
parte a Manhattan-ului supranumită ”Hell’s kitchen” 
(Bucătăria Iadului): una a americanilor (Jets) şi alta 
a portoricanilor emigranţi de dată recentă; „gang” 
din care face parte şi un nou venit polonez. După 
cum vă este cunoscut (poate şi din filmul lui Robert 
Wise, cu Nathalie Wood şi Richard Beymer) filonul 
dramatico-liric: iubirea dintre Maria şi Tony, eroi care 
înfruntă (pe urmele lui „Romeo şi Julieta”) ostilităţi 
violente, născute din prejudecăţi etnice şi rasiale.

În fruntea noii megaproducţii s-a aflat Răzvan 
Mazilu care a avut şansa colaborării cu Orchestra 
Naţională de Tineret, condusă de Gabriel Bebe-
şelea şi cu scenografa Doina Levinţa. Abordând 
o partitură „în care sunt toate visele, speranţele, 
nevoia de iubire, de viaţă şi de a cuceri lumea a 
acestor oameni frumoşi”, regizorul-coregraf şi-a 
dorit „un manifest al generaţiei de tineri actori ro-
mâni, generaţie puternică, ambiţioasă, talentată, 
plină de energie creatoare”. Aşa cum şi-a dorit şi 
„o nouă susţinere a musical-ului ca gen major”. O 
performanţă pe deplin reuşită de cele 21 de talente 
(printre care Petre Ancuţa, Aylin Cadâr, Nicholas 
Catianis, Idris Clate, George Albert Costea) care 
trec cu brio proba „actorilor totali”, cerută de acest 
carrefour de clasic, de jazz variété, de momente 
solistice şi de ansamblu.

NATALIA STANCU

evreii timişoreni 
l-au folosit pen-
tru a-şi consoli-
da prezenţa în 
viaţa Cetăţii. Re-
memorările din 
Destine evreieşti 
la Timişoara (în 
particular, cele 
semnate de An-
n i e  H a m m e r, 
Claudia şi Arnold Junger, Erica Cohen, 
Zsuzsi şi Robi Stahl, Tiberiu Mozes, 
Ladislau Rooth) subliniază momentul de 
strălucire din interbelic, contrabalansat de 
semnalele îngrijorătoare venite dinspre 
extrema dreaptă românească şi germană.

Cel de-al doilea război mondial a pus 
comunitatea din Timişoara într-o situaţie 
delicată: pe de-o parte, ea s-a confruntat 
cu Holocaustul din România regimului 
Antonescu, pe de alta, cu spectrul situaţiei 
din Ungaria vecină, ce avea să culmineze 
cu Auschwitz-ul. Iar după 1948, prin Alia 

şi ca urmare a antisemitismului oficial tot 
mai pronunţat, comunitatea timişoreană 
s-a diminuat drastic. Din fericire, perso-
nalitatea providenţială a Prim-Rabinului 
Dr. Ernest Neumann a dat tărie evreilor 
timişoreni, comunităţii în întregul ei (după 
cum subliniază extrem de elocvent con-
semnările Lucianei Friedmann, actual 
preşedinte al C.E. din Timişoara). 

Ceea ce mă impresionează în măr-
turiile strânse de Getta Neumann este 
absenţa pesimismului. Chiar împuţinată 
numeric, comunitatea timişoreană stă 
pe o tradiţie solidă, care, după revenirea 
României la democraţie, îi dă dreptul să 
privească încrezătoare în viitor. 

Iar în ceea ce priveşte personalitatea 
Prim-Rabinului Dr. Ernest Neumann, cred 
că o personalitate de talia sa ar merita un 
roman. Unele episoade sunt deja scrise 
în cartea de faţă.

RĂZVAN VONCU
*GETTA NEUMANN – Destine evreieşti la Timi-

şoara. Portretul comunităţii din perioada interbelică 
până azi, Editura Hasefer, Bucureşti, 2014.

Ies din cadrele 
unei cronici literare, 
spre a comenta o car-
te care, fără să conţi-
nă ficţiune, îl introduce 
pe lectorul ei într-o 
istorie colectivă la ca-
pătul căreia se confi-
gurează un personaj 
de înălţimea celor din 
marile romane. 

Este vorba despre 
cartea realizată de 

Getta Neumann, Destine evreieşti la Timi-
şoara. Portretul comunităţii din perioada 
interbelică până azi* şi, evident, de figura 
celui care s-a identificat cu comunitatea 
pe care a păstorit-o, Prim-Rabinul Dr. 
Ernest Neumann. Un conducător unanim 
apreciat de timişoreni (indiferent de etnia 
lor) şi respectat în toată România pentru 
înţelepciunea, devotamentul şi toleranţa 
pe care le-a pus în serviciul coreligiona-
rilor săi şi al spiritului de bună înţelegere 

care caracterizează Banatul.
Desigur, istoria evreilor timişoreni este 

mai veche decât deceniile în care aceştia 
au fost călăuziţi de către Prim-Rabinul 
Dr. Ernest Neumann. Ea înregistrează 
momente de strălucire încă din cea de-a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
când, pe fondul emancipării evreilor din 
Imperiul Austro-Ungar, comunitatea s-a 
organizat în structuri puternice şi s-a 
integrat plenar în viaţa urbei. Unde şi-a 
adus o contribuţie de prim rang la dez-
voltarea economică, socială şi culturală. 
Evreii timişoreni au fost întreprinzători 
de anvergură, intelectuali cu profesiuni 
liberale (medici, avocaţi), meseriaşi, 
oameni de cultură. Nu întâmplător, Ioan 
Holender – ca să dau un singur exemplu 
– provine de aici.

Perioada interbelică a fost, de ase-
menea, una fastă. Democraţia României 
Mari, deşi pusă la încercare de curentele 
extremiste, a oferit tuturor cetăţenilor un 
cadru de dezvoltare propice, pe care 

Recuperarea memoriei
Realitatea 

cărţii

Umbra lui Emil Constantinescu la Cotroceni
Pentru Klaus Iohannis, umbra cea mai ameninţătoare 

nu este cea a lui Traian Băsescu, ci a lui Emil Constan-
tinescu. Este foarte adevărat că şi la Curtea Constituţi-
onală, Iohannis a declarat că vrea „să îl reconecteze pe 
preşedintele României la Constituţie”, un răspuns bine 
găsit la îndemnul lui Traian Băsescu de a „forţa la limită 
Constituţia”. Totuşi, cele mai mari pericole, pe care preşe-
dintele ales trebuie neapărat să le evite, nu sunt excesele 
de putere ale predecesorului său, ci căderea în capcanele 
pe care Emil Constantinescu n-a ştiut să le ocolească.

Pe 17 noiembrie 1996, acesta din urmă a câştigat 
prezidenţialele cu 54,41% în faţa lui Ion Iliescu, care con-
dusese cu mai bine de opt puncte în primul tur, dar nu a 
reuşit să mai adune decât 45,59% în al doilea. Raportul 
cifrelor este de-a dreptul ironic: Iohannis a câştigat pe 
16 noiembrie cu 54,43%, faţă de 45,56% la sută pentru 
V. Ponta, care condusese în primul tur cu peste nouă 
procente!

O primă capcană în care a căzut Constantinescu, şi din 
care a ieşit cu imaginea terfelită şi credibilitatea diminuată, 
a fost că în „Contractul cu România” a promis să facă prea 
multe în prea puţin timp, respectiv în 200 de zile. Este ade-
vărat că primele game-uri, când Iohannis a avut serviciul 
(să nu uităm că fostul primar al Sibiului este un mare amator 
de tenis) i-au adus victorii, legea amnistiei şi graţierii fiind 
respinsă, iar deputaţilor şi senatorilor cercetaţi de DNA li  
s-a ridicat imunitatea. Dar în acest prim set, adversarul era 
încă ameţit de rezultatul alegerilor şi de pericolul reaşeză-
rii majorităţii parlamentare, situaţie care nu poate continua 
la nesfârşit, în ciuda aplauzelor primite de Iohannis de la 
preşedintele în  exerciţiu al statului: „Este, dacă vreţi, un 
regret al meu că n-am reuşit să-i conving (pe parlamentari 
– n.red.), în cei 10 ani de mandat, cât de important este 
să nu blocheze justiţia,” a spus Traian Băsescu. Totuşi, 
euforia şi pripeala în a impune pe agendă şi legea votului 
electronic, amânată în Parlament, a arătat că graba poate 
să strice treaba, chiar şi când cel cu care joci nu este 
deloc în formă. O altă eroare care poate costa mult ar fi 
o grabă excesivă de a prelua puterea guvernamentală, 
gest deja anunţat de preşedintele ales, dar nesusţinut de 
62% dintre repondenţii la un sondaj IRES.

Klaus Iohannis va avea în faţă o serie de meciuri cu 
atât mai grele, cu cât succesul său în alegeri a fost un 
adevărat şoc, venit pe nepregătite chiar şi pentru el şi 
pentru partidul său. Nu numai că presa internaţională sub-
liniază la unison surpriza, dar şi Mircea Ionescu-Quintus 
a declarat: „Nici noi nu ne aşteptam la aşa ceva”. În atari 
condiţii, pentru a putea media între partide şi societatea 
civilă, noul preşedinte va trebui să pregătească din mers 
viitoarele negocieri cu cercurile politice, iar aşteptările 
populaţiei de la viitorul preşedinte sunt periculos de mari. 
Lucrurile despre care Traian Băsescu nu a reuşit decât 
să vorbească, pentru că şi-a făcut prea mulţi inamici ca 
să le poată măcar aborda cu seriozitate, aşteaptă să fie 
rezolvate de către cel care a promis să schimbe modul 
de a se face politică în România: clasa politică trebuie 

să fie primenită, iar reducerea 
Parlamentului la 300 de membri 
este o măsură ce nu se poate lua 
fără consensul a două treimi dintre 
deputaţi şi senatori, care mai trebuie să şi pregătească 
o nouă Constituţie, fără de care nu se poate vorbi nici 
de regionalizare, nici de descentralizare. Apoi, cum bine 
a spus şi judecătorul Horaţius Dumbravă, este imperios 
necesară „scoaterea factorului politic — ministrul Justiţiei 
şi preşedintele României — din ecuaţia numirii în funcţii 
de conducere la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
şi Direcţia Naţională Anticorupţie”.

Adoptarea acestor măsuri (inclusiv a legii votului 
electronic şi prin corespondenţă) presupune o colaborare 
între Cotroceni şi Palatul Victoria şi între ambele şi Par-
lament. Eliminarea dihoniei din societatea românească 
şi reducerea corupţiei sunt, probabil, pietrele cele mai 
tari care stau în calea schimbărilor marca Iohannis, aş-
teptate nu numai de alegătorii noului preşedinte, ci şi de 
imensa majoritate a cetăţenilor, a căror încredere în noul 
preşedinte a crescut, în numai o săptămână, de la 25% 
la 61%, conform IRES. 

Aşteptările, aşa cum spuneam şi mai sus, sunt cap-
cana cea mai primejdioasă. Şi asta pentru că 70% dintre 
votanţii lui Iohannis au fost tineri între 18-30 de ani, iar 
răbdarea nu este virtutea cardinală a tinereţii. Ceea ce 
nu trebuie cu niciun chip să piardă Iohannis şi a pierdut 
Băsescu, ca să nu mai amintim de declaraţia epocală a 
lui Constantinescu, că se simţea învins de sistem, este 
tocmai credibilitatea în faţa majorităţii cetăţenilor. Iohannis 
a fost votat de cei care nu voiau să îl aleagă pe Ponta, 
iar actualul premier - de cei care vedeau în el o garanţie 
a încheierii epocii Băsescu. De ambele părţi, o mare 
parte a voturilor a fost negativă, iar victoria lui Iohannis 
s-a datorat atât reacţiei de solidaritate a multor români 
din ţară cu cei din străinătate, care erau împiedicaţi să 
voteze, cât şi incapacităţii PSD de a combate propria 
imagine de partid al corupţilor şi baronilor. Dacă înainte 
de turul II, V. Ponta ar fi retras legea amnistiei şi graţierii, 
ar fi recomandat parlamentarilor PSD să aprobe ridicarea 
imunităţii tuturor celor cercetaţi de DNA şi ar fi ordonat 
înfiinţarea unui număr suficient de secţii de votare în di-
aspora, sunt ferm convins că el ar fi fost noul preşedinte al 
României. Argument? Conform statisticii BEC, în diaspora 
au votat 379.116 persoane, din cele peste 11,7 milioane 
de alegători. Numai în Bucureşti, candidatul ACL a adunat 
în turul II cu 170.000 de voturi mai mult decât cel al PSD, 
iar în provincie, Iohannis a învins în 29 de judeţe! A fost 
un vot de solidaritate în faţa unor concetăţeni nedreptă-
ţiţi, o reacţie la o imagine nefavorabilă a unui partid care 
câştigase detaşat în primul tur. 

Totuşi, a fost un vot care a făcut din România o rara 
avis, chiar şi între democraţii: o ţară condusă de un pre-
şedinte aparţinând unei minorităţi.

ALEXANDRU MARINESCU

Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei. Abonamentele 
pentru cititorii din provincie se vor face la comunităţile evreieşti 
din localitatea respectivă. ABONAŢII SUNT RUGAŢI SĂ COM-
PLETEZE ADRESA EXPEDITORULUI PE CUPON! Pentru cei din 
Bucureşti – la sediul F.C.E.R. din str. Sfânta Vineri nr. 9 – 11, cod 
poştal 030202. Abonamentele se mai pot achita şi prin mandate 
poştale fie pe adresa F.C.E.R. – la oficiile poştale din localitate, fie 
la BCR SECTOR 3, SUCURSALA UNIREA. Adresa băncii: BD-UL 
UNIRII NR. 43-45 BL. E2-E3, SECTOR 3, BUCUREŞTI. Contul 
IBAN: BCR RO51RNCB0074011952750001(LEI), RO40R-
NCB0074011952750005 (USD), RO94RNCB0074011952750003 
(EURO), swift: RNCBROBU, sau BANK LEUMI ROMÂNIA, 
SUCURSALA MOŞILOR, Adresa băncii: CALEA MOŞILOR 
NR. 280, SECTOR 2, BUCUREŞTI, Contul IBAN: RO89DAF-
B108000090989RO02, RO06DAFB108000090989US02, 
RO46DAFB108000090989EU02, swift: DAFB RO22. Pentru 
EUROPA, un abonament pe un an costă 45 de euro (cu toate 
taxele incluse). Pentru EXTRA EUROPA, un abonament costă 
95 de dolari USA (cu toate taxele incluse). Pentru Israel, un 
abonament pe un an costă 40 de dolari USA.

REALITATEA EVREIASC|
REDACŢIA: Bucureşti,

str. Maria Rosetti, nr. 17, sector 2
COD POŞTAL 020481 OP 9

Tel. / fax: 021-322.75.60
www.fcer.jewish.ro

realitateaevreiasca@gmail.com
Serie nouă a

REVISTEI CULTULUI MOZAIC
Fondată în 1956

de Şef-Rabin dr. Moses Rosen

Redactor-şef:  
ALEXANDRU MARINESCU

Secretar general de redacţie:
ELENA MARINESCU

Redactori: IULIA DELEANU
DAN DRUŢĂ, LUCIANA FRIEDMANN

EVA GALAMBOS (senior editor), 
GEORGE GÎLEA, DIANA MEDAN, 

BORIS M. MEHR

Corectură: MIHAELA OBERSCHI
Foto: SANDU CÂLŢIA, SILVIU VEXLER

Traducători:
Ebraică: SARIT BLONDER

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
Engleză: SANDA LEPOIEV

Relaţii, administrator: MIHAIL TUNSOIU
Telefon: 021-314.96.90

DTP: GABRIEL IONESCU
GABI@ETIPOGRAFIE.RO

COSMIN MIUŢE

Potrivit art. 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul fiecărui text aparţine auto-
rului. Redacţia nu împărtăşeşte în mod obligatoriu punctele de vedere exprimate în articolele 
semnate de colaboratori. Redacţia nu primeşte spre publicare decât articole scrise cu diacritice.

Gândul 
scris

Drumul 
spre teatru


	Indignare faţă de atentatul 
de la Ierusalim
	Precizare privind Legea referitoare la indemnizaţiile persoanelor persecutate din motive etnice
	Wilhelm Filderman omagiat la Bucureşti
	Agenda deputatului şi preşedintelui F.C.E.R.
	1 DECEMBRIE 1918
	Violenţe sângeroase la Ierusalim 
	BERESHIT – ediţia a noua
	Minunea de Hanuca
	ŞMITA (2)
	Brit Mila la Timişoara
	Patru elevi din Roma 
devin Bar Miţva la Bucureşti
	Mihail Sebastian – o stea care a primit un nume
	Cărţi, premii şi emoţii la Biblioteca Templului Coral
	Volum omagial dedicat profesorului Carol Iancu
	La Iaşi festivităţi în cinstea profesorului de la Montpellier
	„Cifrul acţiunilor politice stă în dosarul energetic”
	Tony Judt, evreul rebel şi utopic
	EVENIMENT EDITORIAL DE AMPLOARE: „CARTEA VIEŢII OMULUI”, EDIŢIA A II-A 
	TÂRGUL INTERNAŢIONAL DE CARTE GAUDEAMUS CARTE DE ÎNVĂŢĂTURĂ ediţia a XXI-a 19 – 23 noiembrie 2014, Bucureşti
	Pogromul din Iaşi în imagini
	Comemorarea Zilei Holocaustului
	Arad
	Botoşani
	Craiova
	Baia Mare

	Anul Nou Evreiesc 5775 – tradiţii şi cultură 
	Mihail Sebastian – o stea care a primit un nume
	Căminul “Rosen” zâmbeşte
	Expoziţie împotriva extremismului 
de dreapta
	Dorel Dorian, să-ţi fie amintirea binecuvântată!
	Dorel Dorian s-a stins din viaţă
	Fişă biobibliografică 

	STIINTA SI VIATA
	Noi tehnologii aeronautice
	Posibilă încetinire 
a procesului de îmbătrânire
	Cercetări în domeniul 
siguranţei alimentare
	Reţea profesională dedicată specialiştilor din domeniul medical
	Dovezi arheologice care atestă revolta evreilor împotriva romanilor

	Zilele Culturii Sefarde 
la Bucureşti
	Admorul din Buhuşi-Bnei Brak 
la locurile sfinte din România
	Festivalul Filmului Evreiesc – sub semnul cunoaşterii
	Jurnalul sonor al unor destine frânte
	Rock şi pace
	JCC
	Programe deosebite pentru copii
	Dovleci decorativi şi măşti sugestive
	Orientul Mijlociu, 
prezentare de Eva Galambos
	Alături de prieteni
	Curs pentru madrihimi
	My Jewish Bucharest
	Despre istoria Joint în România
	Colaborare 
media
	Programe 
de toamnă

	Eveniment comemorativ la Cimitirul militar “Pro Patria” din Capitală
	Oneg Şabat la Bacău
	Dr. Aurel Vainer a primit Trofeul Hermes 
la ediţia 2014 a Topului firmelor bucureştene
	TÂRGUL INTERNAŢIONAL DE CARTE GAUDEAMUS CARTE DE ÎNVĂŢĂTURĂ ediţia a XXI-a, 
19 – 23 noiembrie 2014, Bucureşti
	Un Raoul Wallenberg al României: Constantin Caragea
	Moshe Idel: „Îmi plac mai mulţi poeţi, dar pe Bacovia îl iubesc!”
	Dejul evreiesc – un nou monument spre neuitare
	La Mediaş, semne bune anul are!
	Obştea evreilor din Târgu-Neamţ
	Inter@Faţa – un spectacol despre faţa nevăzută
	Conferinţă despre munca forţată a evreilor şi romilor, 
	Henry Kissinger a primit 
Premiul „Theodor Herzl” 
al Congresului Mondial Evreiesc 
	Prof. Avinoam Şafran 
îi  mulţumeşte preşedintelui Vainer pentru primire
	Convertiri după modele autonome
	Agenda deputatului şi preşedintelui F.C.E.R.
	Editura TEŞU la Salonul Iudaica 
de la „Gaudeamus”
	Violenţe sângeroase la Ierusalim 
	Keshet la Centrul Comunitar Evreiesc din Bucureşti
	INAUGURAREA UNEI MAŢEIVA: ACAD. EUGEN SEGAL Z.L.
	La Iaşi festivităţi în cinstea profesorului 
de la Montpellier
	Moshe Idel: „Îmi plac mai mulţi poeţi, dar pe Bacovia îl iubesc!”
	BERESHIT – ediţia a noua
	Literatura israeliană 
de limbă română mai are un cuvânt de spus
	Matineu literar-muzical la jcc bucureşti
	„Am stat frumos 
la  datorie”
	Patru elevi din Roma 
devin Bar Miţva la Bucureşti
	Cărţi, premii şi emoţii la Biblioteca Templului Coral
	 Poezie şi muzică la Radio Shalom
	BERESHIT – the 9th edition in Arad!
	Dorel Dorian, 
may your memory be blessed! 
	Major editorial event: 
„The book of man’s life”, 2nd edition
	Mihail Sebastian – a Star that Received a Name
	«Judaica 
– the Salon of the Jewish Book published 
in Romania», one of the premieres of the Gaudeamus International Book Fair 
	INAUGURAREA UNEI MAŢEIVA: 
ACAD. EUGEN SEGAL Z.L.
	A murit poetul Grişa Gherghei
	ebraica
	EVENIMENT EDITORIAL DE AMPLOARE: „CARTEA VIEŢII OMULUI”, EDIŢIA A II-A 
	Valentin Silvestru 
– 90 de ani de la naştere –
	„Spiritul Săpânţei”… la Muzeul Ţăranului Român
	ŞAH MAT!
	Bernstein 
şi manifestul unei generaţii
	Recuperarea memoriei
	Umbra lui Emil Constantinescu la Cotroceni



