
Festivalul Filmului Evreiesc  
revine la Bucureºti

În perioada 25 septembrie – 1 octombrie, va avea loc la 
Bucureşti, la Cinema Studio, a V-a ediţie a Festivalului 
de Film Evreiesc.

Festivalul programează 65 de filme documentare, de 
ficţiune, lung şi scurt-metraje, majoritatea în premieră 
în România. Invitaţii speciali ai festivalului sunt cineaştii 
sud-americani. 

În afara competiţiei (filme documentare şi de ficţiune), 
proiecţiile vor fi grupate în secţiunile Israel – Invitat Perma-
nent; Cinematecă – Ephraim Kishon; Portret de regizor: 
Ari Folman; Film universitar; Panorama.

Detalii privind programul pe www.bjff.ro.
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Preocupări de politică internă ºi externă 
ale lui Benjamin Netanyahu

”Un an nou bun!”, am spus cu toţii în 
dimineaţa zilei de 16 septembrie. 

Eram în curtea şcolii „Lauder Reut”, iar 
însemnătatea urării a fost dublă în acea 
dimineaţa. Ne revedeam în primele zile ale 
anului evreiesc 5776 iar elevii şi profesorii 
din Complexul Educaţional „Lauder Reut” 
se vedeau după o lungă vacanţă de vară, 
pentru a începe un nou an şcolar.

Un grup de elevi a deschis ceremonia, 
cu intonarea imnurilor naţionale ale Româ-
niei şi Israelului. 

„Shalom şi bine aţi venit!”, a spus rabinul 
Rafael Shaffer, prezent la eveniment, şi a 
sunat din şofar pentru a anunţa tuturor celor 
prezenţi deschiderea noului an.

Paul Schwartz, preşedinte al Comunită-
ţii Evreilor din Bucureşti şi vicepreşedinte 
al F.C.E.R, a transmis un mesaj  celor pre-
zenţi, dar mai cu seamă elevilor: ”Suntem 
mândri că în Bucureşti există o asemenea 
şcoală. Vă doresc mult succes, pe care 
sunt sigur că o să-l aveţi. Sfatul meu pentru 
elevi este să învăţaţi în aşa fel încât acolo 
unde veţi fi, să fie nevoie de dumneavoas-
tră. O şcoală bună, cu o muncă serioasă 
şi intensă este cheia succesului în viaţă. 
Să aveţi un an cu mult succes, cu linişte, 
pace şi sănătate.”

La ceremonia de deschidere a noului 
an şcolar al Complexului „Lauder Reut” au 
fost prezenţi, de asemenea, subsecretarul 
de stat în Ministerul Culturii  şi membru 
în board-ul de conducere al şcolii, Irina 
Cajal, al cărei tată, acad. Nicolae Cajal, a 
fost membru fondator al şcolii, Oana Ne-
acşu, inspector şcolar pentru sectorul 3 al 
Capitalei, şi prof. univ. dr.  Radu Gologan, 
preşedintele Societăţii de Ştiinţe Matema-
tice din România şi conducătorul delegaţiei 
României la olimpiadele internaţionale de 
matematică. Datorită efortului profesorilor 
de matematică ai şcolii „Lauder”, îndrumaţi 
de prof. Gologan, anul acesta şcoala a 
deschis o nouă clasă de matematică-in-
formatică.

”N-o să vă spun doar succes în noul an 
şcolar, ci o să vă rog să trataţi cu atenţie 
şi cu grijă activitatea aceasta, prin care 
învăţaţi să gândiţi şi să vă pregătiţi pentru 
viaţă. Vă felicit că aţi ales această şcoală, 
pentru că, după părerea mea, ea îmbină 

respectul pentru cultură şi ştiinţă din tradiţia 
evreiască, cu talentul nativ al oamenilor 
acestor locuri”, a spus prof. Radu Gologan.

Într-un top al şcolilor din sectorul 3 al 
Capitalei, în funcţie de mediile de admitere, 
„Lauder Reut” ocupă primul loc. Acesta nu 
este întâmplător, dacă luăm în considerare 
parcursul absolvenţilor liceului „Lauder”. 
Câţiva dintre alumnii şcolii au fost prezenţi 
la ceremonia de deschidere.

Alexandru Costin Şteţ studiază acum 
informatică şi management la University 
College din Londra: „Unul dintre avantajele 
pe care ni le-a oferit această şcoală faţă de 
şcolile de stat a fost că aici am fost învăţaţi 
să gândim critic. Din ce am înţeles de la 
prieteni care învaţă în sistemul de stat, se 
pune accentul pe execuţia ordinelor primi-
te. Noi, la «Lauder», am primit o educaţie 
pentru viaţă şi pentru suflet. În şcolile de 
stat eşti pus să reţii foarte multe informaţii, 
pe care adeseori le ştii fără să le înţelegi.”

Ana Trufăşilă studiază acum chimia la 
Durham University: „Încă mă simt la «Lau-
der» ca acasă. Cred că aici mi s-au oferit 
mai multe posibilităţi. Am fost în foarte mul-
te excursii, în Franţa, Israel, Belgia... Am 
vorbit la şcoală cu ambasadori. Cred că nu 
peste tot se întâmplă aşa ceva... «Reut» 
înseamnă prietenie, ceea ce spune foarte 
mult despre şcoala noastră. Nu suntem 
aici doar pentru a învăţa, ci şi pentru a ne 
face prieteni.”

Despre aceleaşi principii mi-a vorbit şi 
Tova Ben-Nun Cherbis, directoarea Com-
plexului Educaţional „Lauder Reut”: „Am 
deschis astăzi al 19-lea an şcolar de când 
ne-am înfiinţat. De fiecare dată când înche-
iem un an, ne gândim cum să îl începem 
pe următorul cu gânduri şi rezultate bune şi 
foarte bune. Pot spune că am avut ani buni, 
iar asta se vede din rezultatele elevilor. 
Suntem la a şasea promoţie de bacalaureat 
cu rată de promovabilitate 100%. Asta se 
datorează bunei pregătiri pe care profesorii 
o oferă elevilor. La noi, relaţia elev-profesor 
este cea mai importantă, dar şi cea cu pă-
rinţii. Triunghiul profesori-elevi- părinţi este 
unul foarte sănătos. Chiar dacă suntem 
şcoală privată, noi nu suntem o afacere. Noi 
suntem o şcoală înfiinţată pentru educaţie, 

pentru a pregăti viitoarele generaţii. Toate 
veniturile şcolii se întorc la copii, prin diferite 
programe academice.

Urmăm programa naţională, dar avem 
şi foarte multe activităţi în afara acesteia. 
Se pot studia aici multe limbi străine, cu 
profesori nativi. Avem public speaking, 
programe de business, media, comuni-
care şi diplomaţie. Copiii merg să facă 
internship-uri la ambasade, la MAE, la 
companii internaţionale şi schimburi de 
experienţă în străinătate. Noi avem un mod 
de activitate deschis, transparent, apropiat 
de elev. Investim foarte mult şi suntem 
alături de elevi pentru a ajunge la rezultate 
foarte bune. Punem accent pe dezvoltare 
personală şi pregătim copii pentru a deveni 
olimpici. Pentru a deveni oameni buni, cu 
perspective largi.”

Şana Tova şi succes în noul an şcolar!
GEORGE GÎLEA

Început de an la ºcoala cu 100% promovare la Bac

De curând, media israeliană a prezentat 
o iniţiativă interesantă a prim-ministrului 
Benjamin Netanyahu. Deşi alegerile parla-
mentare sunt încă departe, se pare că pre-
mierul ar dori să transforme scena politică 
internă israeliană într-una asemănătoare 
cu cea a Statelor Unite. Concret, ca pe 
eşichierul politic să nu existe decât o 
singură formaţiune de stânga şi una de 
dreapta. În ceea ce priveşte dreapta, nu 
va fi vorba chiar de un partid, ci de o listă 
comună de partide de centru-dreapta, 
denumită blocul  Partidului Republican. 
Potrivit cotidianului ”Haaretz”, este foarte 
probabil ca din acest bloc, în afară de Likud, 
să facă parte formaţiunea lui Naftali Ben-
net, HaBayit HaYehudi (Casa Evreiască), 
precum şi noul partid Kulanu al lui Moshe 
Kahlon. În schimb, Netanyahu nu-l doreşte 
pe Avigdor Liberman şi partidul său, Israel 
Beytenu, considerîndu-l prea ”sectorial”, 
cu prea multe rădăcini ruseşti. În acest 

fel, premierul speră să obţină o majoritate 
confortabilă în Knesset în viitoarele alegeri, 
de cel puţin 40 de mandate. După cum se 
ştie, Netanyahu întreţine relaţii excelente 
cu Partidul Republican din Statele Unite 
şi ultima sa campanie electorală a fost 
condusă de un strateg republican din SUA.

Pe plan extern, o creştere a numărului 
militarilor şi armamentului rusesc în Siria 
a declanşat reacţii energice din partea 
Occidentului, mai ales a Statelor Unite, 
dar şi a unor state arabe. Nu se cunosc cu 
certitudine motivele reale ale acestei întăriri 
militare. Cea mai plauzibilă explicaţie este 
consolidarea regimului lui Bashar al-Assad, 
pe care ruşii îl susţin încă de la începutul 
războiului civil,  dar există şi alte ipoteze.

Aducerea mai multor arme în Siria  îl 
îngrijorează şi pe Benjamin Netanyahu, 
care a decis să îi transmită lui Vladimir 
Putin această îngrijorare, în cadrul întâlnirii 
pe care urmează să o aibă la Moscova 

cu preşedintele rus. Netanyahu crede că 
Israelul este ameninţat de acest transfer 
de armament în Siria, dar şi de pericolul ca 
unele dintre aceste arme să ajungă la Hez-
bollah sau la alte grupări teroriste. Israelul 
se gândeşte mai ales la  sistemul avansat 
de rachete antiaeriene SA-22. Chiar dacă, 
aşa cum a informat partea rusă, sistemul 
va fi operat în exclusivitate de militarii ruşi, 
prezenţa sa ar putea deranja Israelul, care  
a bombardat în trecut transporturi de arme 
sofisticate, dacă a existat suspiciunea că 
urmau să ajungă la Hezbollah. Oficialităţi 
militare israeliene sunt în contact perma-
nent cu Moscova pentru a evita o eventu-
ală confruntare, dar Israelul a declarat că 
va depune în continuare eforturi pentru a 
împiedica organizaţiile teroriste, inclusiv 
Hezbollah, să  aibă acces la armamente 
de ultimă generaţie.

EVA GALAMBOS

De la „zilele 
cutremu rătoare”  
la „sărbă toarea 

bucuriei  
noastre”

Am deschis, de Roş Haşana, 
un nou capitol din Cartea Vieţii, 
având conştiinţa că, aşa cum ne 
învaţă înţelepţii noştri, „un ochi 
vede, o ureche aude şi toate fap-
tele sunt scrise în Cartea Vieţii”. 
Şi ne-am pus întrebarea: cum am 
folosit zilele anului care s-a înche-
iat? De Iom Kipur, am scrutat fără 
menajamente propria conştiinţă, 
regăsindu-ne, fiecare pe sine în-
suşi, în acest proces de purificare 
născut din recunoaşterea publică 
a greşelilor, dorinţa de iertare în 
faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor. 
Nu întâmplător, după Roş Haşana 
şi Iom Kipur, urmează Sucot. După 
ce remuşcările şi căinţa sinceră 
ne-au luminat marile valori mo-
rale pentru care merită să trăim, 
celebrăm bucuria roadelor trudei 
noastre. Timp de opt zile locuim 
în suca, de unde şi numele de Su-
cot, Sărbătoarea corturilor sau a 
colibelor. O sărbătoare a egalităţii 
sociale în faţa Divinităţii. 

După ieşirea din Egipt, stră-
moşii noştri, bogaţi şi săraci, 
oameni simpli şi învăţaţi, au locuit 
în colibe. Foştii sclavi, făcându-şi 
câte-o suca în drumul lor spre Ţara 
Sfântă, primeau calificativul de 
cetăţean. Este pentru prima dată 
când, în Biblie apare acest termen: 
„Toţi cetăţenii lui Israel să locuiască 
în colibe – porunceşte Dumnezeu –  
pentru ca generaţiile voastre viitoa-
re să ştie că în astfel de colibe i-am 
aşezat pe fiii lui Israel când i-am 
scos din Ţara Egiptului” (Levitic, 
23/42 – 3). Noţiunea de cetăţean 
implică o datorie fundamentală: 
răspunderea unora faţă de ceilalţi. 
Simbolul-cheie al sărbătorii este 
Arba Minim, în traducere – cele 
patru feluri de plante, strânse 
mănunchi: palmier, mirt, salcie, 
chitră; fiecare cu specificitatea ei. 
Simbolul unităţii în diversitate face 
trimitere la un alt mare deziderat 
iudaic şi general uman: nevoia 
de unitate. Numai uniţi, am reuşit 
să străbatem atâtea intemperii, 
să învingem, în fiecare generaţie, 
pe Amalek, cel care, tot în fiecare 
generaţie, sub diverse înfăţişări, 
a vrut/ vrea să ne distrugă. Din 
punct de vedere numeric, suntem 
un popor mic, dar – printre puţinele 
care au reuşit să supravieţuiască 
mileniilor, ajungând, iată, în anul 
5776. 

Sărbătoarea de Sucot, care 
durează opt zile, se încheie cu 
Simhat Tora – Bucuria Cărţii. Sub 
baldachin păşesc doi miri. Celui 
dintâi i se citesc ultimele pasaje din 
Tora. Celui de-al doilea – primele 
versete biblice. Sfârşit şi început 
sau, mai exact, simbolul învăţăturii 
care nu încetează, perpetuarea ei 
conectându-ne la viaţă sub raport 
etern. Dăinuim prin lucrarea spiri-
tului. De la cei mai vârstnici până 
la copii, toţi purtăm, înconjurând 
interiorul Sinagogii, câte un Sul al 
Torei în braţe. Dănţuim cu Sefer 
Tora, Cartea cea indestructibilă. 
Destinul ei e şi destinul nostru. 
Adevăr confirmat de istorie.

Să privim viitorul cu credinţă în 
Tora şi în Dumnezeul nostru unic. 
Adonai Eloheinu, Adonai Ehad.

Hag Sameah!
Deputat Dr. AUREL VAINER 

Preşedinte al F.C.E.R.

Despre 
Comunitatea 
Evreiască din 

România la tVR1
Sub semnul dialogului intercultural, 

ediţia emisiunii “Convieţuiri” din data de 
19 august a.c. l-a avut printre invitaţi pe 
vicepreşedintele F.C.E.R. şi preşedinte al 
C.E.B., ing. Paul Schwartz. Vorbitorul s-a 
referit la episodul dramatic al Holocaus-
tului, un episod “unic în istoria omenirii.” 
„Holocaustul a pornit de la Hitler, care a 
lansat ideea ştergerii populaţiei evreieşti 
de pe pământ, lucru pe care lumea, la 
început, nu l-a luat în serios”. Despre 
tragedia Holocaustului din România, el 
a afirmat că “din păcate, acest princi-
piu a fost adoptat şi de conducători ai 
României, din perioada antebelică şi 
din perioada celui de-al doilea razboi 
mondial.” Vicepreşedintele F.C.E.R. a 
prezentat Raportul Final redactat de 
Comisia Internaţională pentru Studierea 
Holocaustului în România, care prezintă 
o analiză asupra evenimentelor petrecute 
în perioada evocată. 

De asemenea, în cadrul aceleiaşi 
ediţii, Iris Lackner, purtător de cuvânt al 
AMIR, a vorbit despre itinerariul realizat 
la începutul lunii iulie de un grup de su-
pravieţuitori israelieni de origine română, 
care au vizitat locuri cu o simbolistică 
aparte pentru trecutul evreilor din Româ-
nia şi perioada Holocaustului. Referindu-
se la această acţiune, ing. Paul Schwartz 
a afirmat că “oamenii vin cu dragoste 
pentru că s-au născut pe acest pământ.“  
El a subliniat faptul că cetăţenii israelieni 
de origine română păstrează vie aminti-
rea trecutului şi au rămas în permanentă 
legătură cu locul de unde au plecat. 

DAN DRUŢĂ
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Stimate domnule preşedinte Aurel 
Vainer,

Cu prilejul marii sărbători Roş Haşana, 
ziua creării omului, a celor care-l recunosc 
pe Dumnezeu drept Creatorul lor, prima 
din cele zece “zile înfricoşătoare” care se 
termină de Iom Kipur, vă urez dumnea-
voastră şi întregii comunităţi evreieşti din 
ţara noastră să aveţi parte de un An Nou 
bun şi fericit!

Şana Tova!
VICTOR PONTA

Prim-ministru al guvernului României

*
Sărbătoarea de astăzi reprezintă un 

prilej de bucurie şi de reflecţie la perioada 
pe care am traversat-o împreună, un prilej 
potrivit de a ne ruga pentru prosperitatea 
României, pentru pace în întreaga lume, 
pentru buna convieţuire dintre oameni.

Să întâmpinăm aşadar un An Nou, 
marcat de împlinirea tuturor aspiraţiilor 
noastre, să ne bucurăm unii pentru alţii, 
să fim solidari şi împreună, să lăsăm ge-
neraţiilor de mâine moştenirea senină a 
tezaurului nostru de valori.

Cu aleasă consideraţie,
GABRIELA SZABO

Ministrul Tineretului şi Sportului

*

Îmi face o deosebită plăcere să vă 
felicit pentru sărbătorirea Noului An Evre-
iesc, un moment deosebit pentru întreaga 
comunitate evreiască din România şi din 
lume. De asemenea, admir şi respect 
modul în care aţi ales să marcaţi acest 
eveniment şi am convingerea că este cel 
mai bun prilej pentru a vă transmite cele 
mai calde şi şincere urări.

La mulţi ani!
Cu aleasă consideraţie,

ALINA GORGHIU
Co-preşedinte al  

Partidului Naţional Liberal

*
Intrarea în Noul An Evreiesc 5776, 

Roş Haşana, constituie un bun prilej de 
a vă adresa în nume propriu, al condu-
cerii Academiei Române şi al tuturor 
membrilor Academiei Române sincere 

urări de pace, sănătate, bucurii şi multe 
împliniri. Un An Nou bun!, în care să fim 
cu toţii înscrişi şi pecetluiţi în Cartea 
Vieţii - LE-SHANA TOVA TIKATEVU 
VE-TECHATEMU.

Acad. IONEL-VALENTIN VLAD
Preşedintele Academiei Române

*
…Folosesc acest prilej pentru a vă 

transmite ataşamentul meu şi a repre-
zentanţelor diplomatice ale Germaniei în 
România faţă de comunitatea evreiască 
şi pentru a vă ura tuturor, pentru Noul An 
5776, bunăstare personală, pace şi multă 
sănătate.

Cele mai bune gânduri şi salutări, cu 
profund ataşament,

WERNER HANS LAUK
Ambasadorul Republicii Federale 

Germania la Bucureşti

FELICITĂRI ŞI MESAJE DE ROŞ HAŞANA 5776

Preşedintele Israelului, Reuven Rivlin, 
către comunităţile evreieşti din diaspora:

„Să fim cu toţii înscrişi  
în Cartea Vieţii”

„ T I K U N  O L A M   S E  P O AT E  R E A L I Z A  N U M A I  Î M P R E U N Ă ”
Acelaşi freamăt care leagă evreii de pretutindeni  

aşteptând venirea Anului Nou iudaic – Roş Haşana – 
s-a simţit şi-n comunitatea bucureşteană. Deşi direc-
torul Cancelariei Rabinice, Eduard Kupferberg, a pus 
accent pe rememorare: „Roş Haşana, Capul Anului, 
este Sărbătoarea Rememorării celei de-a şasea zi a 
Creaţiei. Este, totodată, Ziua Judecăţii. În funcţie de 
Tşuva – întoarcerea spre Dumnezeu –, Dumnezeu se 
va apropia de noi, sprijinindu-ne în anul care vine. Una 
din dorinţele cele mai fierbinţi ale omului e dăinuirea, 
dăinuirea prin copii. De aceea întâmpinăm anul care 
începe prin cântecele corului de copii al JCC, coordonat 
de Simona Schorr şi dirijat de Bogdan Lifşin”. Aplauze 
în Templul Coral arhiplin – în public, lideri ai F.C.E.R., 
C.E.B., BBR, JCC, AERVH, Şcoala „Lauder – Reut”, 
Fundaţia „Caritatea”, reprezentanţi ai unor culte – au 
răsplătit foarte tinerii interpreţi. „Am început cu viitorul”, 
remarca ing. Paul Schwartz, vicepreşedinte al F.C.E.R. 
şi preşedinte al C.E.B., arătând că numărul ceremoniilor 
de Brit Mila în Capitală şi provincie a fost mai mare anul 
trecut, comparativ cu perioade anterioare. Deşi Raportul 
activităţii C.E.B. a fost prezentat nu demult în adunarea 
generală, vorbitorul a considerat oportun să evidenţieze 
activitatea DASM, pentru care s-au primit mulţumiri, a 
responsabililor pentru educaţia iudaică, ale căror rezul-
tate se vădesc în creşterea numărului de participanţi 
la acţiunile organizate de ei. „A fost refăcut şi pus în 
funcţiune acest minunat templu, pentru dumneavoas-
tră şi vizitatorii din ţară şi de peste hotare. […]. Graţie 
lucrărilor de reabilitare, edificiul este apt să reziste sute 
de ani cataclismelor naturale. În cele trei cimitire din 
Bucureşti, peste 150 000 de decedaţi nu aveau monu-
mente. Noi le-am făcut. Printre cei fără maţeiva s-a aflat 
şi un merituos ofiţer al armatei române, înmormântat 
cu onoruri militare. […] Folosesc pluralul pentru că totul 
se realizează în colectiv”. Au fost aduse mulţumiri celor 

care au organizat buna desfăşurare a evenimentelor de 
Roş Haşana: Victoria Demayo, Irina Hârlăoanu, Jean 
Bercu. Vorbitorul a arătat că, pentru buna întreţinere a 
cimitirelor, este nevoie de donaţii, numele donatorilor 
urmând a fi înscrise pe o placă memorială. 

Imperios de actual – salutul preşedintelui F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer: Şalom! „Este o mare bucurie să ne 
întâlnim la Templul Coral, care este în prezent mai mult 
decât nava-amiral a sinagogilor din România; este mi-
nunăţia noastră. Zilnic, autocare pline de turişti opresc 
în faţa lui să-l viziteze. Am avut dorinţă şi voinţă să-l 
vedem astfel”. Vorbitorul a amintit participările prestigi-
oase la sărbătorile de Hanuca şi Şavuot în lăcaşul de 
cult reinaugurat. În altă ordine de idei, dr. Aurel Vainer 
a atras atenţia  asupra escaladării antisemismului, a 
mişcărilor teroriste în lume, a unor încercări de reabili-

tare a legionarismului în România, uitându-se că patru 
foşti premieri români au fost ucişi de legionari. În faţa 
acestor adversari ai democraţiei, Federaţia ripostea-
ză echilibrat şi demn. Grija faţă de patrimoniul sacru 
iudaic este dublată de grija faţă de obşte. Cu ajutorul 
lui Claims Conference, supravieţuitorii Holocaustului 
duc o viaţă decentă. Există programe de ajutor pentru 
evreii cu dificultăţi materiale. S-au amplificat acţiunile 
de educaţie iudaică. Au fost demarate acţiuni culturale 
de rezonanţă: Salonul „Iudaica” la Târgul Internaţional 
de Carte „Gaudeamus”;  procesul de reorganizare al 
CSIER; lucrările de restaurare a Templului „Unirea 
Sfântă”, care găzduieşte Muzeul de Istorie a Evreilor 
din România; proiectarea, în paralel, de către autorităţi 
române a unui muzeu de stat cu aceeaşi destinaţie; 

intensificarea restituirii de bunuri evreieşti confiscate în 
timpul regimurilor dictatoriale din România, în beneficiul 
evreilor din România, Israel şi de pretutindeni. A fost 
menţionată şi diversitatea şi calitatea articolelor din „Re-
alitatea Evreiască”. Proiecte pentru 5776: traducerea în 
engleză a volumului de comunicări susţinute în cadrul 
„Podurilor Toleranţei”; a 11-a ediţie „Bereshit”, la Tulcea; 
„Zilele Sebastian”, ediţia a 3-a, la Brăila; reinaugurarea 
Sinagogii Mari şi Sinagogii Merarilor la Iaşi, Sinagogii 
din Hârlău, Sinagogii Ortodoxe din Oradea; refacerea a 
100 de cimitire din ţară, cu sprijinul unei donaţii de 300 
000 de dolari; pregătirea Congresului F.C.E.R. pentru 
alegerea noii conduceri. 

Directorul Joint pentru România, Israel Sabag, a 
rememorat, în mesajul de felicitare transmis, succesul 
ediţiei a 10-a, aniversare, a Programului „Bereshit”, cu 
dorinţa ca, în noul an, să fim mai aproape de valorile 
evreieşti. Un îndemn de unitate, fiindcă „Tikun Olam se 
poate realiza numai împreună”. 

„De Ziua Judecăţii, a spus rabinul Rafael Shaffer, 
omul îşi judecă faptele, dar Dumnezeu judecă mai 
adânc. Stă în puterea noastră să facem mai mult bine 
în anul care începe. Fiecare se roagă pentru sine, dar 
rugăciunea e la plural. Numai prin unitate, faptele bune 
ale fiecăruia capătă mai multă consistenţă. Într-un 
verset din „Unetane Tokef” stă scris că toate ţările sunt 
aduse la judecată în această zi. Ne rugăm să fie pace 
în România, în Israel, în întreaga lume. Să fim înscrişi 
în Cartea celor vii!”. 

Corul C.E.B. şi JCC „Hazamir”, dirijor Bogdan Lifşin, 
şi Corul Templului Coral, dirijor Robert Levensohn, 
serviciul divin oficiat de rabinul Rafael Shaffer şi prim-
cantorul Iosif Adler au îndreptat sufletele spre meditaţie 
lăuntrică, dominanta Zilei Judecăţii. 

IULIA DELEANU

Roş Haşana 57 76 
la Templul Coral din Bucureşti

Preşedintele României,
Klaus Iohannis

Cu prilejul Anului Nou Evreiesc, 
adresez gândurile mele cele mai calde 
de sănătate, fericire, viaţă îndelun-
gată şi prosperitate tuturor membrilor 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România.

Sărbătoarea Roş Haşana, ce mar-
chează intrarea într-un nou an, să vă 
inspire în iniţierea de noi proiecte care 
să pună în valoare identitatea comuni-
tăţii evreieşti în societatea românească.

Şana Tova!

În mesajul de Anul Nou, adresat co-
munităţilor evreieşti din întreaga lume, 
preşedintele Israelului, Reuven Rivlin, 
aminteşte că înainte de Roş Haşana, 
tradiţia spune că toată omenirea trece 
prin judecata divină, fiecăruia fiindu-i 
apoi destinat un an bun sau unul rău. 

„De Iom Kipur, Marele Preot intra 
în Sfânta Sfintelor din Templul din 
Ierusalim pentru a pronunţa trei rugă-
ciuni. Prima pentru el însuşi şi familia 
sa, a doua pentru tribul său şi abia 
apoi cea pentru întregul popor. Poate 
părea straniu, sau chiar greşit, ca Ma-
rele Preot să înceapă prin a se ruga 
pentru sine, înaintea celorlalţi. Dar 
înţelepţii răspund că pentru a repre-
zenta întregul popor, pentru a aduce 
în faţa lui Dumnezeu rugăciunile unui 

întreg popor, Marele Preot trebuie să 
rostească întâi propria sa rugăciune. 
Pentru că numai atunci când suntem 
siguri de drumul pe care îl urmăm noi 
înşine, putem spera să apreciem ne-
voile celorlalţi şi aspiraţiile lor”.

Preşedintele Rivlin a subliniat că 
Israelul se confruntă azi cu numeroa-
se probleme, pe plan intern şi extern, 
pentru a căror rezolvare este nevoie 
de „strângerea legăturilor” între diferi-
tele comunităţi care alcătuiesc poporul 
israelian, între prietenii şi sprijinitorii 
Israelului din întreaga lume.

„Să fim cu toţii înscrişi în Cartea 
Vieţii pentru un nou an dulce, fericit, 
cu sănătate”, a urat preşedintele Rivlin 
evreilor din întreaga lume.

Cu prilejul sărbătorii de Roş Haşana 5776, personalităţi  politice şi culturale din România şi din străinătate au ţinut să 
transmită  comunităţii evreieşti urări de bine. Printre cei care  au trimis felicitări sunt: preşedintele României, Klaus Iohannis, 
preşedintele Israelului, Reuven Rivlin, premierul Victor Ponta, ministrul Tineretului şi Sportului, Gabriela Szabo, copreşedinta 
PNL, Alina Gorghiu, preşedintele Academiei Române, Ionel-Valentin Vlad, E.S.Werner Hans Lauk, ambasadorul RF Germania. 
Redăm  din scrisorile de felicitare:

Din poezia de 
dragoste a lumii 

Recital de poezie susţinut  
la Teatrul Karov (Israel)  

de Emil Boroghină  
de Ziua Limbii Române

Sub egida Zilei Limbii Române, In-
stitutul Cultural Român de la Tel Aviv, în 
colaborare cu Teatrul Karov, a organizat 
un recital de poezie, cu titlul “Mai tare 
decât moartea e iubirea – din poezia de 
dragoste a lumii”, care a fost susţinut de 
actorul şi regizorul român Emil Boroghină, 
în ziua de 17 septembrie, cu ocazia Zilei 
Limbii Române.

În spectacol au fost prezentate poe-
mul biblic „Cântarea Cântărilor” şi sonete 
de Dante Alighieri, Francesco Petrarca, 
Michelangelo, Pierre de Ronsard, William 
Shakespeare şi Mihai Eminescu. Regia 
şi ilustraţia muzicală au fost asigurate de 
Alina Rece

Evenimentul a impresionat în special 
prin coerenţă şi capacitatea de a pătrun-
de în sufletele spectatorilor.

Emil Boroghină este actor, regizor, 
societar de onoare al Teatrului Naţional 
„Marin Sorescu” din Craiova, director 
fondator al Festivalului Internaţional 
„Shakes peare” din România, preşedin-
tele Fundaţiei „Shakespeare”, vicepreşe-
dintele Reţelei Europene a Festivalurilor 
„Shakespeare”, membru al Senatului Uni-
unii Teatrale din România. Din 1963 până 
în 1988 este actor şi regizor al Teatrului 
Naţional Craiova, iar între 1988 şi 2000 
– director general al teatrului craiovean.
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Raportul de activitate  
al Comitetului de Conducere  

(mai 2013 – iunie 2015)
Raportul  de activitate al Comitetului 

de Conducere al C.E.B. a fost prezen-
tat de ing. Paul Schwartz, preşedintele 
Comunităţii. Vorbitorul a insistat asupra 
faptului că toţi membrii Comitetului îşi 
desfăşoară activitatea în mod voluntar, 
ceea ce a dus la o economie de 85.000 
de lei. Statutul C.E.B., cu modificările 
stabilite, a fost redactat şi înaintat Secre-
tariatului de Stat pentru Culte din cadrul 
Ministerului Culturii, care a precizat că 
prin Ordinul nr.95/18 noiembrie 2014 pri-
vind modificarea şi completarea Statutului 
F.C.E.R. - Cultul Mozaic, recunoscut prin 
H.G. nr.999/2008, a fost aprobat şi statutul 
comunităţilor.

Paul Schwartz i-a mai informat pe 
participanţii la Adunarea Generală, că în 
contextul unor probleme financiare ivite în 
timpul activităţii Comitetului precedent, în 
conformitate cu angajamentele asumate, 
la C.E.B.  au fost dispuse măsuri pentru 
restricţionarea la două zile a termenului 
pentru decontarea avansurilor de trezore-
rie acordate salariaţilor sau colaboratorilor 
şi pentru decontarea în decurs de o lună a 
cheltuielilor comune în relaţia cu celelalte 
unităţi din cadrul Federaţiei. De aseme-
nea, a fost elaborat şi aprobat Manualul 
de proceduri privind organizarea şi efec-
tuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 
ale C.E.B. în conformitate cu prevederile 
legale în materie şi care a fost utilizat la 
acţiunea de inventariere a patrimoniului 
începând cu anul 2013. 

Au fost aprobate şi implementate pro-
ceduri operaţionale privind depunerea la 
casieria C.E.B. a sumelor încasate/colec-
tate, pentru activitatea Departamentului 
de preluare, depozitare şi valorificare 
din cadrul C.E.B. a bunurilor materiale 
donate sau testate de către asistaţi. A mai 
fost stabilită modalitatea de acordare a 
ajutoarelor din donaţii.

În vederea supravegherii cheltuielilor 
şi gestionării cu responsabilitate a fondu-
rilor băneşti, a fost implementată în cadrul 
C.E.B. procedura privind întocmirea şi 
circuitul referatelor/deconturilor în cazul 
achiziţiilor curente, care  să conducă 
la urmărirea şi limitarea cheltuielilor la 
strictul necesar.

Noi înscrieri de membri la C.e.B.
În perioada la care se referă Raportul, 

a fost verificată şi actualizată baza de date 
privind evidenţa membrilor comunităţii şi, 
totodată, au fost întreprinse demersurile 
ce se impuneau pentru intensificarea ac-
tivităţilor de colectare a cotizaţiilor. A fost 
apreciat faptul că în anul 2013 au fost în-
scrişi 103 membri la C.E.B., în anul urmă-
tor cifra s-a ridicat la 148 de noi membri, 
iar în primele şase luni ale anului în curs 
s-au înscris în C.E.B. 96 de persoane. În 

schimb, a subliniat preşedintele C.E.B., 
există o serie de membri ai Comunităţii 
care nu mai locuiesc la adresele decla-
rate şi nici nu au mai venit la activităţile 
desfăşurate de Comunitate, drept care 
s-a pierdut legătura cu ei şi urmează a 
fi trecuţi pe o listă specială de evidenţă.

Viaþa religioasã 
„Activitatea de cult desfăşurată în peri-

oada parcursă de la alegerea prezentului 
Comitet a avut drept principale direcţii de 
coordonare şi supraveghere desfăşurarea 
constantă a rugăciunilor, asigurarea mi-
nian-ului zilnic, efectuarea cursurilor de 
Talmud Tora, organizarea de dezbateri pe 
teme specifice precum şi intrarea într-o 
noua etapă, de strânsă colaborare cu 
Centrul Comunitar Evreiesc (JCC), atât 
în perioada în care a fost condus de Shay 
Orni, cât şi de Adrian Gueron”, a spus 
preşedintele C.E.B.

Desfăşurarea constantă a rugăciunilor 
a fost asigurată în toată perioada, acestea 
fiind conduse - în funcţie de prezenţa în lo-
calitate - de către Rabinul Rafael Shaffer, 
rabinul F.C.E.R., prim-cantorul F.C.E.R. 
Yossi Adler, baal kore Yehuda Livnat sau 
de către membri ai minian-ului, cum ar 
fi Aurel Ioviţu sau Mircea Sternberg, cu 
menţiunea că în sezonul de iarnă, când 
starea vremii o impunea, s-a asigurat 
transportul persoanelor în vârstă, pentru 
a se evita accidentele. 

O altă provocare a fost reprezentată 
de mutarea din Sinagoga Mare înapoi 
în Templul Coral. Reinaugurările celor 
două Beit Haknesset au fost făcute în 
colaborare cu Federaţia. Tot în colabo-
rare cu F.C.E.R. şi Joint s-au organizat 
marile sărbători şi, atunci când situaţia 
financiară a permis, au fost aduşi cantori 
din străinătate pentru a ne încânta alături 
de cantorul nostru de Roş Haşana. De 
subliniat, că în ultimii doi ani s-au orga-
nizat două sedere de Pesah în Sinagoga 
Mare, cu participarea a peste 350 de 
persoane. Preşedintele C.E.B. a arătat 
că munca de convingere a tinerilor de a 
veni la rugăciuni (în special în Şabat) a 
dat roade numai în mică măsură. 

Un alt câştig pentru minian au fost şi 
convertirile, duse la îndeplinire în parte-
neriat cu C.E.Oradea cu sprijinul unui Beit 
Din adus din Israel. 

Activitatea de Talmud Tora s-a desfă-
şurat în colaborare cu Cancelaria Rabi-
nică. O altă promisiune îndeplinită a fost 
reluarea cursurilor de Talmud Tora pentru 
adulţi, cursuri susţinute miercurea de dl. 
Rabin Shaffer la Templul Coral. Pentru 
acest an, cursurile s-au reluat din data 
de 26 august, cu caracter săptămânal.

De asemenea, C.E.B. a organizat 
singură sau în colaborare cu Cancelaria 
Rabinică şi JCC evenimente precum 
Sukot Fest pentru Tineri, Seara Sinagogi-
lor Deschise de Hoşana Raba, eveniment 
desfăşurat pentru prima oară în România 
în septembrie 2013, în trei sinagogi din 
Bucureşti (Sinagoga Mare, Credinţa şi 

Eşua Tova) cu un număr total de 300 de 
participanţi, Tişrei Piknic, Keshet Româ-
nia – zi dedicată studiului iudaic, îmbogăţi-
rii culturii, tradiţiei şi identităţii evreieşti, în 
noiembrie 2013; vizita Marelui Rabin din 
Kalov – supravieţuitor al Holocaustului, 
care a avut loc în luna martie 2014.

La sărbătoarea de Şavuot, desfăşu-
rată la Templul Coral sub egida „Decalo-
gul-fundament al justiţiei”, au participat 
conducerea F.C.E.R. şi C.E.B. şi a altor 
comunităţi locale, membri ai comunităţii 
din Capitală, patriarhul Bisericii Ortodo-
xe Române, muftiul Cultului Musulman, 
preşedintele României, prim-ministrul 
Guvernului şi alte personalităţi ale vieţii 
publice şi culturale din România (Liviu 
Dragnea, Victor Opaschi, Augustin Ze-
grean şi alţii), membri ai Corpului Diplo-
matic, ziarişti. 

Sumele colectate de C.E.B. prin 
cotizaţii şi donaţii au reprezentat surse 
de finanţare ale acţiunilor organizate de 
comunitate pentru desfăşurarea vieţii re-
ligioase, a Oneg Şabat-ului şi a întâlnirilor 
membrilor comunităţii cu ocazia sărbă-
torilor iudaice istorice şi/sau religioase: 
Pesah, Şavuot, Roş Haşana, Iom Kipur, 
Sucot, Hanuca, Purim. 

Programele de desfăşurare a acţiu-
nilor organizate au fost aduse la cunoş-
tinţa membrilor comunităţii prin Jurnalele 
informative editate şi transmise în timp 
util, prin publicare în locuri vizibile şi/sau 
telefonic. 

Au fost evidenţiate, dintre evenimen-
tele organizate de C.E.B. împreună cu 
F.C.E.R., D.A.S.M., J.C.C. şi J.D.C. Ro-
mânia, inaugurarea noii piaţete din faţa 
Sinagogii Mari şi dezvelirea Plachetei pe 
care este gravat chipul fostului şef-rabin 
al evreilor din România, dr. Alexandru 
Şafran; aniversarea împlinirii a 105 ani 
de către decana de vârstă a Comunităţii 
Evreilor din Bucureşti, Medi Wechsler 
Dinu; concertul extraordinar susţinut de 
Felicia Filip susţinut la Sinagoga Mare, 
cu ocazia sărbătorii de Hanuca 5774; 
comemorarea fostului premier israelian 
Ariel Sharon la Sinagoga Mare; come-
morarea anuală a Progromului de la 
Bucureşti din 21-23 ianuarie 1941; Ziua 
Internaţională a Holocaustului, organiza-
tă anual în luna februarie; prima călătorie 
comemorativă la Auschwitz şi Birkenau, 
organizată pentru membrii comunităţii 
în iulie 2014; concertul extraordinar al 
cunoscutei artiste israeliene Nurit Hirsh, 
organizat împreună cu J.C.C. şi Ambasa-
da S.U.A. din România; Bereshit 2014, 
organizat la Bucureşti, acţiune realizată 
împreună cu F.C.E.R, J.C.C., J.D.C. 
România.

Un moment unic şi solemn pentru 
Comunitatea Evreilor Bucureşti a fost 
Ceremonia de Bar  Miţva pentru patru 
elevi ai Şcolii evreieşti „Angelo Sacer-
dotti” din Roma, organizată împreună cu 
Şcoala Lauder la Sinagoga Mare, în luna 
noiembrie 2014. 

Formaþii culturale
Atmosfera sărbătorilor şi evenimen-

telor a fost antrenată de Corul Hazamir 
şi de formaţia Bucharest Klezmer Band. 
Corul Hazamir este un proiect demarat 
şi susţinut în comun de  Comunitatea 
Evreilor Bucureşti şi J.C.C., iar forma-
ţia Bucharest Klezmer Band este un 
proiect iniţiat de Comunitatea Evreilor  
Bucureşti. 

Prima apariţie publică a Corului Haza-
mir şi a Bucharest Klezmer Band a avut 
loc în cadrul Festivalului „Shalom Shana 
Tova”, organizat de Centrul Comunitar 
Evreiesc din Bucureşti (septembrie 2013). 
Corul Hazamir a susţinut concerte pe 
scene importante: Teatrul de Revistă 
”Constantin Tănase”, Palatul Naţional al 
Copiilor, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul 
”Jean Bart” din Tulcea, Templul din Brăila, 
şi a participat la festivaluri precum ”Strada 
Armenească”. Formaţia Bucharest Klez-
mer Band a susţinut concerte la Teatrul 
de Revistă ”Constantin Tănase”, Palatul 
Naţional al Copiilor, Teatrul Evreiesc de 
Stat, Teatrul ”Maria Filotti” din Brăila, 
Teatrul ”Jean Bart” din Tulcea, dar şi la 
diverse festivaluri ca ”ProEtnica” de la 
Sighişoara, ”Bucureştii lui Caragiale” (iulie 
2015), festivalul de teatru de la Bacău şi 
la festivalul de film de la Tulcea.

Succesul înregistrat în ţară, într-un 
timp atât de scurt de la înfiinţare, a condus 
la  primul turneu în Serbia (decembrie 
2014), precum şi la invitaţia de participare 
la festivalul balcanic organizat de Co-
munitatea Evreilor din Salonic (Grecia), 
cu două concerte de muzică klezmer şi 
balcanică (ianuarie 2015), reprezentând 
România.

Atât Corul Hazamir cât şi Bucharest 
Klezmer Band sunt conduse de dirijorul 
Bogdan Lifşin şi se află sub reprezenta-
rea directă a lui  Silvian Horn, membru în 
conducerea C.E.B., coordonatorul progra-
melor artistice şi culturale ale Comunităţii. 
Finanţarea costumelor, a instrumentelor 
muzicale şi a altor materiale necesare a 
fost asigurată prin sponsorizările acordate 
de Sara Wechsler, Nicolle Tender, Luci-
ano Sgaro, ale S.C.SUPER COM S.A., 
prin sponsorii atraşi prin grija Janinei Ilie.

s a C R a
Comunitatea Evreilor Bucureşti deţine 

trei cimitire cu o suprafaţă totală de 27,8 
ha (Giurgiului – 14 ha, Sefard – 4,2 ha şi 
Filantropia - 9,6 ha) şi cu aprox. 100 000 
de morminte.  O atenţie deosebită a fost 
acordată îngrijirii cimitirelor, pentru care 
au fost alocate atât fonduri de la C.E.B. 
cât şi din surse atrase. 

La CIMITIRUL FILANTROPIA s-a re-
staurat şi vopsit faţada clădirii administra-
tive, s-a refăcut parcul din partea dreaptă 
a intrării, a fost reparat o parte din gardul 
distrus al cimitirului, s-a reabilitat sala de 
aşteptare a cimitirului, a fost remediat 

ADUNAREA GENERALĂ A C.E.B., La JUmÃTaTe De maNDaT
 Desfăşurată la 6 septembrie a.c., Adunarea Generală a Comunităţii Evreilor 

din Bucureşti (C.E.B.), organizată la jumătatea mandatului actualului Comitet 
de Conducere – o premieră, cum au apreciat cei prezenţi – a fost deschisă 
de ing. Paul Schwartz, preşedintele C.E.B. şi vicepreşedinte al F.C.E.R. El a 
anunţat că adunarea este statutar constituită.

O zi specială, Roş Hodeş Elul, a fost aleasă pentru derularea acestei Adunări 
Generale, prima zi în care se suflă din Şofar, ceea ce a şi făcut rabinul Rafael 
Shaffer în faţa participanţilor, aflaţi în Templul Coral, printre care – lideri ai 
F.C.E.R., C.E.B., Joint, BBR, Şcolii „Lauder Reut”, JCC. Sunetul Şofarului este 
un mod de a ne apleca asupra noastră înşine cu sinceritate, analizând fără 
menajamente tot ce am făptuit în anul care se încheie; un sfârşit şi un început. 
„Treziţi-vă la slujba Domnului!, ne îndeamnă Şofarul în prima zi de Slihot, care 
începe odată cu Roş Hodeş Elul”, a amintit Eminenţa Sa. El Male Rahamim, 
psalmodiat de rabin, a marcat momentul de reculegere ţinut în memoria celor 
415 membri ai C.E.B., plecaţi dintre noi de la ultimul recensământ până în pre-
zent. Ec. Attila Gulyas, directorul DASM şi vicepreşedinte al C.E.B., a dat citire 
mesajului trimis din Israel de secretarul C.E.B., Peri Blănaru, în care se scrie 
printre altele: „Sunt afectată că sunt departe de voi într-un moment greu al 
vieţii mele. […] Vă rog să ascultaţi cu atenţie şi cu drag Raportul de activitate 
al Comitetului de Conducere al C.E.B. şi Raportul Auditorilor Independenţi 
către Adunarea Generală, ca să vă simţiţi ca într-o adevărată familie. Sper să 
fiu cât de curând aproape de voi. Shana Tova!”. Propunerile pentru Secretariat, 
Irina Hârlăoanu şi Sanda Wolf, au fost unanim aprobate. 
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ADUNAREA GENERALĂ A C.E.B., La JUmÃTaTe De maNDaT
acoperişul capelei şi al clădirii adminis-
trative şi s-a renovat  biroul administrativ.

La CIMITIRUL SEFARD a fost resta-
urat Monumentul Eroilor, care fusese 
vandalizat, s-a refăcut catafalcul din 
capelă, s-a amenajat un parc la intrarea 
în cimitir, fântâna de la intrare a fost 
reparată şi revopsită, a fost refăcut în 
totalitate gardul care s-a prăbuşit de pe 
latura dreaptă a cimitirului şi s-a renovat 
biroul administrativ.

La CIMITIRUL GIURGIULUI s-a des-
chis o nouă grupă (513), care permite 
amplasarea a 200 monumente şi stopa-
rea creşterii şi dezvoltării vegetaţiei în 
jurul mormintelor. Betonarea grupei s-a 
efectuat cu sprijinul financiar nemijlocit 
al C.A.P.I./F.C.E.R. Concomitent cu be-
tonarea s-au consolidat monumentele 
existente şi au fost reconstruite plăcile 
funerare distruse. S-a realizat betonarea 
grupelor 1 A şi 319, reprezentând un eta-
lon al aspectului general al cimitirului cu 
acces facil pentru îngrijire şi întreţinere, 
pentru care s-au alocat fonduri de către  
C.A.P.I./F.C.E.R. S-a extins instalaţia 
electrică din cimitir, permiţând astfel un 
randament mărit la eliminarea vegetaţiei 
cu motocositori electrice pe suprafeţe 
extinse, s-a reparat gardul pe o lungime 
de 200 m, s-a curăţat partea nouă a 
cimitirului, fiind vizitabilă în proporţie de 
85 %, suprafaţa din vecinătatea gardului 
de la Şoseaua Giurgiului a fost degajată 
de bucăţile/blocurile de beton depozi-
tate, acţiune care s-a realizat cu utilaje 
de încărcare şi prin efectuarea a 92 de 
transporturi cu camioane; au fost preluaţi 
câinii comunitari cu sprijinul Primăriei; s-a 
renovat cabina de la poarta de intrare 
din Şoseaua Giurgiului; s-au achiziţionat 
utilaje pentru curăţarea vegetaţiei.

Pentru păstrarea memoriei martirilor şi 
eroilor evrei, în fiecare an se organizează 
la cimitirul Filantropia Ziua Eroilor Militari 
Evrei căzuţi în primul război mondial, iar la 
cimitirul Giurgiului – comemorarea martiri-
lor rebeliunii legionare din ianuarie 1941.

În cursul anului 2014 a fost iniţiat 
proiectul „Even” pentru realizarea monu-
mentelor din piatră naturală masivă tăiată 
la dimensiuni standard, cu armătură de 
beton armat şi fundaţii armate, monu-
mente care se încadrează în specificul 
tradiţiei şi sunt similare celor executate 
în cimitirele din Israel.

asistenþa socialã ºi medicalã
În perioada mai 2013-iunie 2015, 

asistenţa socială şi medicală acordată 
persoanelor aflate în nevoie, membri ai 
C.E.B., a fost una dintre priorităţile noii 
conduceri. Numărul persoanelor asistate, 
sub o formă sau alta, a scăzut ajungând, 
pentru Bucureşti, de la 1.032 persoane în  
anul 2013 la 955 în anul 2015. Numărul 
beneficiarilor programului de îngrijire la 
domiciliu a scăzut, dar numărul de ore 
lunare de îngrijire acordate a crescut. 
Trebuie menţionat că din luna februarie 
2015 s-au introdus în Bucureşti, în ca-
drul programului de îngrijire la domiciliu, 
servicii de recuperare medicală şi între-
ţinere (masaj la domiciliu) şi servicii de 
kinetoterapie profesionale printr-o firmă 
de specialitate.Totodată, asistaţii înca-
draţi în programul de îngrijire la domiciliu 
au beneficiat trimestrial şi de pachete cu 
produse de curăţenie. 

În cadrul programului „Copii în Nevoie” 
s-au acordat ajutoare copiilor, implicit şi 
membrilor de familie (tichete, sume de 
bani lunar pentru familiile cu venituri mici, 
decontarea unor medicamente şi consul-
taţii de specialitate, decontare de scutece, 
vitamine în perioada de iarnă, asistenţă 
medicală de specialitate în cadrul CAJM, 
ajutor şcolar pentru manuale şi rechizite 
de două ori pe an, ajutor lunar în bani 
pentru şcoală pentru copiii care au nevoie 
în mod deosebit, reducerea cu 50% a 
tarifelor de participare la taberele de vară.

Centrul de Ajutor Medical a funcţionat 
în perioada 2013-2015 cu un program 
de 5 zile/săptămână, 8 ore/zi pentru 11 

specialităţi medicale: medicină internă, 
cardiologie, dermatologie, psihiatrie, 
stomatologie, chirurgie generală, diabet, 
nutriţie şi boli metabolice, ecografie gene-
rală, oftalmologie, pediatrie, balneologie, 
medicină fizică şi recuperare, precum şi 
cabinet de tehnică dentară.

Căminul de persoane vârstnice „Ama-
lia şi Şef Rabin dr. Moses Rosen” a fost 
supus unor multiple şi ample transformări 
în ultimii doi ani, respectiv reabilitarea şi 
modernizarea clădirii, efectuată în 2014. 
În prezent, căminul  dispune de 57 de 
camere cu 110 locuri de cazare la parter 
şi etajul 1, precum şi de 29 de camere 
complet renovate, mobilate şi utilate cu 
51 de locuri de cazare la etajul 2.

A fost reabilitat integral etajul  2, printr-
un proiect susţinut din fonduri ale Uniunii 
Europene, astfel că în prezent oferă bene-
ficiarilor 29 de camere de cazare, complet 
renovate, funcţionale şi moderne (3 cate-
gorii de confort), patru apartamente, 18 
camere cu două paturi, şapte camere cu 
un pat şi chicinetă. Toate camerele sunt 
prevăzute cu balcon, toaletă şi duş, dotate 
cu mobilier şi accesorii complet noi (TV, 
acces internet, acces telefon prin centrală 
proprie, frigider, aer condiţionat, sisteme 
de alarmare incendii şi de urgenţă).

Bunuri donate/testate de către asistaţi/
neasistaţi. Cu scopul îmbunătăţirii acţiu-
nilor de colectare a bunurilor materiale 
donate în favoarea F.C.E.R. sau C.E.B., 
precum şi de gestionare/urmărire a modu-
lui de valorificare, a fost implementată Pro-
cedura privind activitatea Departamentului 
de preluare, depozitare şi valorificare din 
cadrul C.E.B. a bunurilor materiale donate 
sau testate de către asistaţi, potrivit Hotă-
rârii Comitetului de Conducere al C.E.B.

muzeul de Istorie
Începând cu anul 2013, în cadrul Mu-

zeului de Istorie a Evreilor din Bucureşti 
s-a iniţiat o nouă strategie care să con-
ducă la creşterea gradului de cunoaştere 
a contribuţiei evreilor din România în 
cultură, ştiinţă, artă, cercetare, viaţă so-
cială, precum şi de susţinere a valorilor şi 
tradiţiilor autentice evreieşti. În vederea 
finanţării activităţilor, Muzeul de Istorie a 
Evreilor a atras fonduri prin programele 
European Jewish Fund (EJF) şi RF, dar 
şi prin încasări directe.

Muzeul de Istorie a Evreilor a organizat 
evenimente foarte bine primite de mem-
brii comunităţii, cum au fost  sărbătorirea 
pictoriţei Medi Dinu, expoziţia „Femei 
evreice pictoriţe”, inaugurarea Pinacotecii 
şi inaugurarea expoziţiei „Yiddishe Welt 
in Rumenie”. În cursul anului şcolar sunt 
organizate vizite ale elevilor de la Liceele 
Matei Basarab, Lauder, Şcoala Iancului, 
Liceul Adventist, Şincai, British School, 
copii de la HABAD, ş.a.

Până la finalizarea lucrărilor de reabi-
litare, consolidare şi reamenajare, apre-
ciată pentru luna iulie 2016, Muzeul de 
Istorie a Evreilor va funcţiona în Sinagoga 
Mare, alături de Muzeul Holocaustului din 
România. 

muzeul holocaustului  
din România

Muzeul Holocaustului din România a 
primit vizitatori din Israel, SUA, Australia, 
Uzbekistan, Venezuela, Japonia, Africa 
de Sud, Brazilia, ţări din Europa şi, bine-
înţeles, din România, studenţi, elevi, pro-
fesori, rabini, preoţi, militari. Vizitatorilor 
le-au fost prezentate (în română, engleză 
sau franceză) „Monumentul Sinagoga 
Mare” cu valorile sale arhitecturale, de-
corative, istorice, precum şi „Memorialul 
Martirilor Evrei” prin  expunerea documen-
telor Holocaustului din România.

Luând în considerare importanţa cu-
noaşterii în întreaga lume a evreilor şi Ho-
locaustului din România, au fost acordate 
cu diverse ocazii grupurilor organizate 
de vizitatori CD-urile „Holocaust under 
Antonescu Government” şi „The Jews of 

Romania - History, Culture, Civilisation”, 
atât în engleză cât şi în română. Totoda-
tă, pentru o mai bună înţelegere  privind 
Expunerea Documentelor Holocaustului 
din România,  au fost traduse în limba 
engleză şi poziţionate pe panouri 12 texte 
importante expuse iniţial numai în limba 
română.

 Raportul auditorilor Independenþi 
Documentul a fost citit de ec. Hermi 

Proch, reprezentant al Serviciului Conta-
bilitate al C.E.B. Înainte de a se prezenta 
Raportul, el a arătat că, deoarece Comi-
sia de Cenzori aleasă  s-a dovedit că nu 
corespunde cerinţelor legale, Comitetul 
Director al F.C.E.R. a decis ca auditul 
să fie efectuat de o comisie de auditori 
independenţi, acest procedeu fiind de 
asemenea o premieră în istoria C.E.B. 
Au fost prezentate exerciţiile financia-
re începând de la 30 decembrie 2014 
până în prezent. S-a arătat că „aceste 
exerciţii sunt în responsabilitatea condu-
cerii C.E.B. Auditul este desfăşurat „în 
conformitate cu standardele de aplicare 
emise de Camera Auditorilor Financiari 
din România. Aceste standarde cer ca 
auditul să fie verificat şi executat astfel 
încât să obţinem o asigurare autorizată că 
situaţiile financiare nu conţin erori semni-
ficative. Auditul cuprinde, de asemenea, 
evaluarea deciziilor contabile folosite, a 
estimărilor semnificative făcute de con-
ducerea C.E.B., precum şi a prevederilor 
de ansamblu ale situaţiilor financiare 
[…] În baza exerciţiilor efectuate, nu am 
constatat elemente în neconformitate ale 
raportului administratorilor faţă de situaţi-
ile financiare ataşate”.

   Au fost enumerate veniturile: cotizaţii 
şi contribuţii băneşti, donaţii, sponsorizări, 
reluarea la venituri a amortizării aferente 
subvenţiilor primite, dobânzi bancare, di-
ferenţe favorabile de curs valutar, activităţi 
fără scop lucrativ. Şi cheltuielile: stocuri, 
prestaţii externe, impozite şi taxe, salari-
ile personalului, cheltuieli de exploatare, 
diferenţe nefavorabile de curs valutar, 
amortizări.

   Diminuarea cheltuielilor a fost o con-
secinţă a utilizării cu răspundere a fondu-
rilor existente de către conducerea C.E.B. 
Sintetizând, s-a apreciat că activitatea 
C.E.B. s-a desfăşurat în conformitate cu 
obiectivele stabilite în bugetul de venituri 
şi cheltuieli aprobat anual şi că deciziile 
luate au fost în strictă concordanţă cu 
interesele comunităţii, nefiind înregistrate 
cazuri de abateri. Cu un vot contra, Ra-
portul a fost aprobat de participanţi.

Opinii despre activitatea C.e.B.
Numeroase persoane s-au înscris 

la cuvânt pentru a-şi manifesta opiniile 
despre munca actualului Comitet de 
Conducere. Dintre vorbitori, Irina Cajal 
Marin, membru al Comitetului Director al 
F.C.E.R., a apreciat realizările Comitetului 
de Conducere al C.E.B. dar a atras atenţia 
că nu trebuie dat uitării trecutul, tot ceea 
ce s-a făcut atunci, precizând că au fost 
realizări notabile şi în perioada în care 
acad. Nicolae Cajal a fost preşedinte. Ea 
s-a pronunţat împotriva celor care aduc 
acuzaţii pe nedrept Comunităţii şi Fede-
raţiei. În altă ordine de  idei, vorbitoarea 
a subliniat necesitatea refacerii Muzeului 
de Istorie a Evreilor şi importanţa Zilei 
Europene a Culturii Iudaice.

Iacob Goldstein, vechi membru al 
C.E.B. şi vechi militant sionist, a făcut o 
comparaţie între conducerile care s-au 
perindat la C.E.B.. El a afirmat că toate 
conducerile au muncit, dar cea actuală 
este una de excepţie. Se vede că mem-
brilor conducerii le pasă de problemele 
oamenilor iar aceştia ştiu unde să apele-
ze. El a afirmat că este mândru că face 
parte din comunitate şi că, datorită activi-
tăţii C.E.B. şi conducerii, creşte prestigiul 
comunităţii.

Israel Sabag, directorul JDC pen-
tru  România, Serbia, Muntenegru, Bos-

nia-Herţegovina şi Macedonia, i-a felicitat 
pe membrii Comitetului de Conducere 
al C.E.B. şi a remarcat evoluţia activi-
tăţii acestuia. „Este pentru prima oară, 
de multă vreme, când se organizează 
adunarea generală pentru alt scop decât 
pentru alegeri şi prima oară când s-a fă-
cut un audit extern anual. O altă noutate 
este că membrii Comitetului nu primesc 
salarii pentru activitatea desfăşurată”. În 
final, Sabag a urat Shana Tova tuturor 
celor prezenţi.

„Realizările de la Căminul de bătrâni 
sunt uluitoare”, a spus José Iacobescu, 
preşedintele B’nai B’rith România, care 
a adăugat că, într-un an dificil, activitatea 
C.E.B. a fost pe deplin corespunzătoare. 
El a evidenţiat de asemenea colabora-
rea C.E.B. cu F.C.E.R. şi a subliniat că 
atât comunitatea bucureşteană, cât şi 
F.C.E.R. sunt bine văzute în străinătate, 
de exemplu la Bruxelles şi Washington. 
„Comportamentul F.C.E.R. şi C.E.B. 
poate fi considerat o contribuţie la situaţia 
României, unde avem un nivel scăzut de 
antisemitism”, a mai apreciat Iacobescu.

În cuvântul său, Octavian Fülöp, care 
este secretar executiv al AERVH şi mem-
bru al conducerii  C.E.B., a vorbit despre 
implicarea lui în probleme de asistenţă 
socială, aceasta realizându-se prin cola-
borarea cu DASM. După ce se analizează 
cazurile, C.E.B. intervine acolo unde 
DASM nu are posibilitatea. 

Corneliu Cherbis a constatat o îmbu-
nătăţire simţitoare a activităţii C.E.B. şi 
aceasta datorită eforturilor depuse de ac-
tualul Comitet de Conducere. El a apreciat 
contribuţia fiecărui membru al Conducerii, 
dar mai ales cea a lui Silvian Horn, care 
a realizat orchestra de klezmeri. Aspec-
tul care ar trebui să se soluţioneze este 
problema comunicării, a afirmat vorbitorul.

Tova Ben-Nun Cherbis a arătat că 
s-a înscris în comunitate ca să scoată 
în evidenţă problemele care au existat 
în cadrul conducerii C.E.B. Acum s-a 
făcut un imens pas înainte, în condiţiile 
în care totul este transparent. A apreciat 
drept foarte bună activitatea actualului 
Comitet şi a cerut ca toată lumea să ajute 
comunitatea.

Adrian Ghizibel, ai cărui înaintaşi au 
contribuit financiar la înălţarea Templului 
„Credinţa” din Bucureşti, a semnalat că 
din Raportul Comitetului de Conducere 
al C.E.B. lipsesc referirile la coaborarea 
cu AERVH, deşi preşedintele acesteia, 
dr. Liviu Beris, a participat la numeroase 
acţiuni în şcoli, facultăţi şi la Patriarhie, 
dedicate combaterii antisemitismului şi 
prezentării realităţilor privind Holocaustul 
din România. El a evidenţiat că există 
numeroase motive de bucurie, ca de pildă 
când se înscrie cineva la C.E.B. sau când 
reprezentanţii comunităţii evreieşti sunt 
chemaţi să spună altor minorităţi cum au 
rezolvat problemele de care s-au lovit. 

Osy Lazăr, fost preşedinte al C.E.B.,  a 
apreciat că Raportul Comitetului de Con-
ducere al C.E.B. a fost foarte bun, dar ar 
fi trebuit să conţină mai multe propuneri 
pentru activitatea viitoare a Comunităţii.

Vorbitorul a fost de părere că parti-
ciparea membrilor C.E.B. la rugăciuni 
este nesatisfăcătoare şi a propus ca în 
această perioadă de sărbători să se facă 
vizite la domiciliul unor enoriaşi pentru 
binecuvântări. „Ce s-a făcut la Căminul 
Rosen este excepţional”, a mai spus Osy 
Lazăr, care a declarat că, după ce a văzut 
Căminul pentru vârstnici, a simţit că i s-a 
împlinit un vis.

Silvian Horn, şef de Cabinet al pre-
şedintelui F.C.E.R. şi manager al Corului 
Hazamir şi al Formaţiei de klezmeri din 
Bucureşti, a arătat că Hazamir a luat naş-
tere prin unirea corurilor C.E.B. şi JCC. 
„Suntem un cor de amatori, dar avem 
succes pentru că noi cântăm cu suflet”, 
a mai spus Horn. Bucharest Klezmer 
Band reuşeşte deja să aducă venituri 

IULIA DELEANU 
EVA GALAMBOS 

ALEXANDRU MARINESCU
(Continuare în pag. 17)



6  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 456-457 (1256-1257) - 1 - 30 septembrie 2015

Ferice de omul care nu a umblat după 
sfatul celor răi, pe calea păcătoşilor nu s-a 
oprit şi pe scaunul batjocoritori lor nu s-a 
aşezat. Ci în Tora lui HAŞEM este dorinţa 
sa şi la Tora lui va cugeta ziua şi noaptea. 
(Psalmi 1:1,2) 

La ce se referă cuvintele “legea lui”? La prima vedere, 
am spune că se referă la legea lui HAŞEM. Aşa au 
interpretat şi traducerile în limba română care traduc “şi 
la legea Lui va cugeta”. O privire mai aprofundată nu 
acceptă însă această explicaţie. Dacă acesta ar fi fost 
sensul, mai scurtă şi mai potrivită ar fi fost exprimarea 
“şi la ea va cugeta”. Pe de altă parte, cum altfel putem 
explica textul? Există oare o Tora care nu este a Lui?

Raşi ne uimeşte cu răspunsul său: “La început ea se 
numeşte «Tora lui HAŞEM», iar după ce a trudit la ea, 
ea se numeşte «Tora lui»”. Cel care trudeşte în studiul 
Torei are dreptul să vadă porţiunile pe care le-a studiat 
ca şi cum îi aparţin. 

Avem două sărbători în care ne bucurăm cu Tora, 
Şavuot şi Simhat Tora. De Şavuot sărbătorim şi retrăim 
primirea Torei. Un dar de nepreţuit, dar care stârneşte 
nu puţină nelinişte. Vom avea oare timpul să o citim? O 
vom înţelege? Vom avea oare condiţiile de a îi îndeplini 

poruncile? Celebrarea de Şavuot e solemnă, dar bucuria 
e puţin reţinută. De Şavuot ea se numeşte Tora lui 
HAŞEM.

De Simhat Tora ne bucurăm cu Tora noastră. E a 
noastră pentru că am citit-o în sinagogă în întregime, 
în fiecare săptămână porţiunea (pericopa) ei. În fiecare 
săptămână am citit sau ascultat din învăţăturile pericopei. 
Cu toţii îmbrăţişăm Sulurile sfinte, le sărutăm şi dansăm 
cu ele în braţe. 

Cu Sulurile sfinte în braţe ocolim de şapte ori Bima, 
masa pe care citim din Tora. Aceste circuite, numite 
Hakafot, au un sens simbolic: citirea Torei nu se opreşte 
niciodată. După ce am terminat, o luăm de la început. 
În anul care vine, cu o mai bogată experienţă de viaţă, 
vom dezvălui în ea taine pe care anul trecut nici măcar 
nu le-am bănuit.   

În zilele de lucru sunt chemaţi trei enoriaşi să citească 
din Tora. De Roş Hodeş (începutul lunii) şi de Hol 
Hamoed (zilele intermediare ale sărbătorii de Pesah şi 
Sucot) patru. În zilele de sărbătoare cinci. De Iom Kipur 
şase. De Şabat şapte. De Simhat Tora toţi enoriaşii, de 
la mare la mic, sunt chemaţi la citirea Torei. Cei mici de 
tot se alătură şi ei unuia dintre chemaţi, acoperiţi de un 
Talit. Arătăm fără cuvinte că Tora aparţine tuturor, de la 
mare la cel mai mic.

Citim ultima pericopă din Tora, numită Vezot Habraha. 
Ultimul chemat, cel care citeşte ultimele cuvinte din 
Tora, este numit Hatan Tora, sau Mirele Torei. Fără 
nicio pauză se aduce un alt Sul din care se citeşte prima 
pericopă, Bereşit. Cel chemat este numit Hatan Bereşit, 
sau Mirele Bereşit. La nevoie aceste onoruri se vând la 
licitaţie pentru a umple visteria goală a sinagogii. Mai 
agreată este licitaţia în care ofertele sunt angajamente 
de studiu pentru anul care vine. Există un vechi obicei 
ca cei doi miri, în afară de ce şi-au asumat la licitaţie, 
dau pe cheltuiala lor un Kiduş la care sunt invitaţi toţi 
enoriaşii de la mare la mic. 

Încărcaţi cu bucuria sărbătorilor şi uniţi în jurul Torei, 
suntem pregătiţi pentru provocarea zilelor de rând. Să 
nu le lăsăm în voia lor, triste, uniforme şi cenuşii, ci să 
răsfrângem asupra lor lumina sacră tămăduitoare şi 
dătătoare de bucurie! 

Rabin RAFAEL SHAFFER 

I U D A I C A

Suntem obişnuiţi să denumim sărbă-
toarea de Sucot „vremea bucuriei noas-
tre”, ”Sărbătoarea colibelor”, ”Sărbătoarea 
corturilor” sau ”Sărbătoarea cuştilor”, tra-
duceri ale cuvântului ebraic suca. Acestor 
trei denumiri le-o putem adăuga pe cea 
de a patra, Hag HaŞalom (Sărbătoarea 
păcii), precum şi ideea eliberării sociale 
a poporului lui Israel, după cum Pesah 
simbolizează eliberarea sa naţională, iar 
Şavuot – eliberarea sa spirituală. 

Sucot este una dintre cele trei sărbători 
menţionate în Tora, care includeau obliga-
ţia pelerinajului evreiesc la Templul de la 
Ierusalim. Sărbătoarea de Sucot începe în 
cea de a cincisprezecea zi a lunii ebraice 
Tişrei şi durează şapte zile. În aceste zile 
există obligaţia şederii în suca. Atât sărbă-
toarea, cât şi obligaţia şederii în suca sunt 
menţionate în Cartea Vaikra / Leviticul 
XXII, 34. După aceste şapte zile urmează 
ziua a opta, adăugată sărbătorii, dar care 
este o sărbătoare separată, Şemini Aţeret, 
ziua a opta a marii adunări. În Israel, ea 
este şi Simhat Tora, ziua bucuriei Torei, 
ziua în care se încheie un ciclu şi începe 
alt ciclu anual al studiului Torei. În afara 
Israelului, aceasta este o sărbătoare se-
parată, o zi suplimentară. 

Faptul că sărbătoarea de Sucot începe 
cinci zile după Iom Kipur are o semnifica-
ţie specială. După Ziua ispăşirii, a pos-
tului, cea mai profundă dintre cele zece 
zile înfricoşătoare, în care se pecetluieşte 
soarta fiecărui om, precum şi a fiecărei 
vietăţi de pe pământ, urmează bucuria 
speranţei, a salvării. Este interesantă 
legătura între aceste sărbători. La ieşirea 
din Iom Kipur, seara, după încheierea 
postului, evreul tradiţionalist caută să 
justifice ruga lui de iertare a păcatelor şi 
promisiunea corijării viitoare. Pe ce cale? 
Îndelinind o miţva, un comandament din 
Tora, iar această miţva este construirea 
unei suca. Deci, construirea unei suca 
începe la ieşirea din Iom Kipur. Bucuria 
sărbătorii de Sucot, menţionată în Tora, 
creşte de la o zi la alta în cursul sărbă-
torii. Excepţia este în ultima zi de Sucot, 
Hoşana Raba, ziua Marii Izbăviri. În 
seara de ajun a acestei zile este repetat 
studiul cărţii Devarim / Deuteronomul, 
ultima Carte a Torei. În această zi reapare 
speranţa pecetluirii unui an bun în Cartea 
Vieţii, de data aceasta pentru păcătoşi. 
Dar nimeni nu ştie cine este om drept, 
om obişnuit, sau păcătos: de aceea toţi se 
roagă pentru o pecetluire bună, în cadrul 
rugăciunii de dimineaţă. Este cea mai 
tristă şi mai îngrijorătoare clipă a anului, 
care este urmată însă de ziua celei mai 
mari bucurii spirituale, Bucuria Torei. Este 
şi bucuria speranţei că fiecare a primit o 
pecetluire bună.

Sucot este şi sărbătoarea culesului 
fructelor, a roadelor toamnei, deoarece  ea 
a apărut în cadrul unei culturi agricole. Nu 
numai poporul lui Israel, ci toate popoarele 
aveau sărbători ale culesului, însoţite de 
serbări şi de bucurie, toamna. 

Sucot este importantă şi ca sărbătoare 
a păcii. Suca este numită Sucat Şalom, 
cortul păcii. Pacea este speranţa popo-
rului lui Israel. Acesta este şi aspectul 
universal, general-uman al sărbătorii de 
Sucot. Pe lângă aceasta este şi speranţa 
renaşterii: ”Dumnezeu ne va reface suca 
lui David, care a căzut”. Suca este o colibă 
construită din crengi de copac, neacoperi-
tă decât parţial. În toate comunităţile există 
obiceiul de a se decora suca în interior, cu 
frunze, flori, fructe (de exemplu, citrice sau 
curmale), tablouri arătând vechi construcţii 
din Ereţ Israel. Fiecare aşteaptă şapte 
oaspeţi în suca: pe Avraham, Iţhak, Iacov, 
Iosef, Moşe, David, Şlomo. Unii comen-
tatori au vorbit chiar de şapte rânduri de 
câte şapte vizitatori în suca, aceştia fiind 
evreii celebri din diferite generaţii, care au 
menţinut iudaismul de-a lungul generaţii-
lor, precum şi cei care l-au prezentat lumii 
sau au atras atenţia asupra lui. Nu avea 
importanţă dacă era vorba despre evrei 
religioşi sau laici, naţionali sau universali. 
Această idee a apărut şi în comentariile 
fostului Şef-Rabin al României, doctorul 
Jacob Isac Niemirower. Menţionăm că 
toate sucot sunt egale: cele mai mari sunt 
bazate pe aceleaşi dimensiuni, multiplica-
te. De aici, ideea egalităţii între oameni: 
timp de şapte zile toţi sunt egali din punct 
de vedere social. Fiecare îşi aminteşte 
de casa lui permanentă, o apreciază mai 
mult şi ulterior îşi va aminti de cei săraci, 
care nu au o locuinţă permanentă sau au 
o casă săracă şi îi va ajuta, îndeplinind 
această poruncă divină. Unii comentatori 
afirmă că o suca, deci o colibă tempo-
rară, este construită şi pentru a-i aminti 
fiecăruia că viaţa este la fel, o existenţă 
temporară.

De Sucot există obligaţia binecu-
vântării celor patru plante: etrog (fructul 
arborelui frumos, identificat cu chitra), 
care are atât gust, cât şi miros plăcut; 
lulav (crenguţe cu perechi de curmale, 
preluat ca frunză tânără de palmier), care 
are gust, dar nu şi miros; hadas (rămurele 
de mirt), care au miros păcut, dar nu au 
gust; haarava (crenguţe de salcie plângă-
toare), care nu au nici gust, nici miros. Un 
comentariu midraşic compară pe fiecare 
dintre ele cu una din cele patru categorii 
ale poporului lui Israel: cei care învaţă Tora 
şi fac fapte bune; cei care învaţă Tora, 
dar nu fac fapte bune; cei care nu învaţă 
Tora, dar fac fapte bune; cei care nu învaţă 
Tora, nici nu fac fapte bune. Dar toţi sunt 

o unitate; de aceea trebuie binecuvântaţi 
laolaltă. Cele patru feluri de plante sunt 
binecuvântate laolaltă: este simbolul uni-
tăţii lui Israel şi al egalităţii între oameni. 
Învăţaţii noştri din Talmud au decis că 
această binecuvântare trebuie făcută în 
toate cele şapte zile ale sărbătorii, aşa 
cum este menţionat într-un tratat talmudic 
special, Masekhet Suca. În fiecare zi de 
Sucot au loc haqafot, înconjurul sinagogii 
cu cele patru plante în mână de către toţi 
participanţii la rugăciunea de dimineaţă. 
În acest cadru este recitată rugăciunea de 
salvare şi mântuire. Ea diferă de la o zi la 
alta. În întregime, ea este recitată în ziua 
de Hoşana Raba. Ea include îngrijorare, 
dar şi speranţă, precum şi bucurie. ”Izbă-
veşte Te rugăm, pentru Tine, Dumnezeul 
nostru, izbăveşte, Te rugăm / Izbăveşte 
Te rugăm, pentru Tine, Creatorul nostru, 
izbăveşte, Te rugăm / Izbăveşte Te rugăm, 
pentru Tine, Salvatorul nostru, Te rugăm / 
Izbăveşte Te rugăm, pentru Tine, Binefă-
cătorul nostru, Te rugăm”. 

În Şabatul din timpul sărbătorii de 
Sucot este citită Cartea biblică Kohelet / 
Ecleziastul. Această frumoasă Carte inclu-
de prezentarea a patru sisteme filosofice: 
filosofia platoniciană, filosofia epicureană, 
filosofia stoică, teologia iudaică. Ea dă de 

gândit fiecăruia, prezentându-i viaţa din 
fiecare punct de vedere. Apoi urmează 
esenţa Cărţii, versetul XII, 13, care este 
repetat după versetul 14 din acelaşi capitol 
şi încheie Cartea: ”În încheiere: ascultă to-
tul, teme-te de Dumnezeu şi îndeplineşte 
poruncile Lui, fiindcă acesta este lucrul cel 
mai bun pentru fiecare om”.

Bucuria cea mai mare este în ziua a 
opta, Şeminy Aţeret şi Simhat Tora. Este 
o bucurie deasupra celei din sărbătoa-
rea bucuriei. Toate sulurile de Tora sunt 
scoase din Chivotul Sfânt şi plimbate în 
sinagogă (ba chiar şi în afara ei) de şapte 
ori, în cântec şi dans, cu voie bună. Ultima 
pericopă a Torei, ”Zot HaBrakha” (Aceasta 
este binecuvântarea), este citită integral şi 
în mod repetat, pentru ca toţi cei prezenţi, 
chiar şi copiii, să fie chemaţi la Tora, pentru 
a primi ”alya leTora”. Apoi este citit primul 
capitol din prima pericopă a Torei, ”Bere-
şit” (La început). Este recitată rugăciunea 
pentru ploaie, pentru un an mănos, deose-
bit de importantă pentru agricultori. Este 
recitată şi rugăciunea pentru pomenirea 
decedaţilor. Este amintirea marii adunări 
din ziua a opta, atunci când Ezra Scribul 
a citit Tora în faţa întregului neam al lui Is-
rael, după revenirea din exilul babilonian. 

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

Sucot, sãrbãtoarea bucuriei noastre Solidaritate cu opera F.C.E.R. 
de salvare a moştenirii iudaice din România

La ora la care am primit la redacţie (sub semnătura preşedintelui F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer) un Comunicat de presă, sunt deja în curs de desfăşurare lucrările de 
salvare a Aron Kodeş-ului de la Sinagoga Mare din Iaşi, nominalizat pe lista mo-
numentelor în atenţie internaţională 2014 Watch List, „cel mai vechi edificiu de cult 
cunoscut pe teritoriul României”. Restaurarea în regim de urgenţă a unei asemenea 
opere de artă – din lemn sculptat, pictat şi aurit, de inestimabilă valoare artistică 
şi istorică, datând din 1864, incluzând ornamentica Aron Kodeş-ului şi panoul, de 
asemenea, sculptat, acoperind aproape în întregime zidul Sinagogii – impune tru-
dă, migală, talent, profesionalism pe măsură. Dar impune, mai ales, cheltuieli care 
depăşesc cu mult veniturile Federaţiei. 

Această bijuterie arhitectonică a fost în pericol de totală deteriorare – se arată 
în comunicat – din cauza infiltraţiilor de apă, atacului de cari şi fungi, conservării 
istorice deficitare, perioadei prelungite în care lucrările de restaurare a Sinagogii 
au stagnat (între 2007-2013). Salvarea ei a fost posibilă datorită generozităţii 
unei organizaţii de prestigiu din SUA, World Monument Fund (WMF), care a 
donat 70 000 de dolari pentru restaurare, Federaţia contribuind cu 10 000 de 
dolari. Pentru a oferi cititorilor o imagine asupra intervenţiei de urgenţă, iniţiată 
de F.C.E.R., prin Sectorul de Prezervare Patrimoniu – Centrul de Administrare a 
Patrimoniului Imobiliar (CAPI), coordonat de arh. Lucia Apostol, director adjunct 
CAPI, aceasta ne-a vorbit despre fazele pe care le incumbă: • cercetare, docu-
mentare, teste, studii; • îndepărtarea depunerilor neaderente; • preconsolidarea 
straturilor policrome desprinse, în pericol de cădere; • asigurarea provizorie a 
stratului de policromie în vederea demontării elementelor sculptate; • tratamen-
te biologice – suport policromic (cari, fungi); • consolidarea prin impregnare a 
suportului de lemn fragilizat. Echipa de restauratori – Pia şi Mihai Stinghe –, şi 
verificatorul pe lucrarea de intervenţie de urgenţă, arh. Sergiu Luchian – şi-au 
început activitatea din 27 aprilie a.c., având termen de finalizare 15 noiembrie 
a.c. Acţiunea WMF, în special, a Fundaţiei Berg – se menţionează în Comunicat 
– este „un gest de solidaritate umană, de promovare a înţelegerii şi a respectu-
lui faţă de moştenirea iudaică din România, ca parte integrantă din patrimoniul 
naţional şi universal”. (I.D.) 

SIMHAT TORA!
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a fost creat un instrument  
instituþional împotriva promovãrii 
extremismului în spaþiul public
În cuvântul său, dr. Alexandru Florian 

a prezentat istoricul legislaţiei româneşti, 
care interzice şi sancţionează negarea 
Holocaustului, propaganda fascistă, legio-
nară, elogierea unor persoane condamnate 
pentru crime împotriva umanităţii sau crime 
de război şi folosirea simbolurilor legate 
de organizaţiile cu caracter fascist. Men-
ţionând Legea 107 care cuprindea aceste 
elemente, el a arătat că legea, care avea 
mai multe impreciziuni, nu a fost niciodată 
aplicată. La iniţiativa unui grup de deputaţi 
liberali, împreună cu Institutul ”Elie Wiesel”, 
ea a fost completată şi modificată, votată în 
unanimitate de Parlament şi promulgată de 
preşedintele Klaus Iohannis. Textul încrimi-
nează Mişcarea Legionară ca mişcare fas-
cistă şi oferă o definiţie pentru Holocaust. 
Prin această lege se creează un instrument 
instituţional împotriva promovării extremis-
mului în spaţiul public, a subliniat vorbitorul. 
Alexandru Florian a prezentat şi rezultatele 
unui recent sondaj de opinie cu privire la 
aprecierea evreilor de către populaţia ţării.

George Maior, nominalizat ca  am-
basador al  României în Statele Unite, a 
vorbit despre noile pericole legate tocmai 
de subiectul simpozionului, manifestate în 
Europa şi în alte regiuni ale lumii,chiar şi în 
“nucleul dur” al UE, nemaivorbind de zona 
Balcanilor, măcinată de fenomenul etno-
naţionalist. Naţionalismul şi formele sale 
extremiste nu pot fi decât paleative facile 
pentru politicienii care nu au nimic de oferit 
electoratului. Diversele forme de extremism 
au devenit surse care alimentează şi noul 
antisemitism. Noile ideologii ale urii acţio-
nează într-o manieră mai subtilă. Vedem 
reluarea unor forme istorice pe care le 
credeam desuete; precum ridicarea unor 
ziduri la frontierele unor state vecine, a 
arătat vorbitorul. El a atras atenţia şi asupra 
influenţei aspectului economic, mai ales 
în perioade de criză, asupra nerespectării 
unor drepturi fundamentale ale omului. ”In 
faţa acestor semnale de alarmă, Europa 
are nevoie să îşi aducă aminte de lecţia 
tragică a lagărelor de concentrare, a celui 
de-al doilea război mondial, de mizeria 
generată de aceste fenomene”, a spus G. 
Maior El a apreciat modelul românesc de 
convieţuire a minorităţilor, un model ”intere-
sant şi de succes”. Deşi numai doi la sută 
din populaţie aderă la fenomene extreme 
ale politicii, statul trebuie să vegheze, să 
ducă o politică preventivă, să aplice cu 
fermitate legea. A menţionat şi ameninţările 
teroriste la care trebuie să fim atenţi.

România a dat o lecþie  
de democraþie europei

Radu Ioanid, directorul Programului In-
ternaţional de Arhive al Muzeului Memorial 
al  Holocaustului din Washington, s-a re-
ferit la trei probleme: evoluţia fenomenelor 
extremiste pe plan european, situaţia din 
România şi cea din unele ţări vecine. În 
Europa, a apreciat el, există două tipuri 
de antsemitism – cel vest-european, 
manifestat sub forma antisionismului, 
antiisraelismului, antiamericanismului şi 
antiglobalizării, şi cel est-european, de tip 
mai vechi, de inspiraţie fascistă, neofas-
cistă sau ultranaţionalistă, uneori combinat 

cu fundamentalism religios. În ceea ce 
priveşte România, electoratul de aici, a dat 
dovadă de maturitate şi înţelepciune. Ro-
mânii au ştiut să aleagă un preşedinte care 
aparţine unei minorităţi şi unei alte confe-
siuni religioase. România a dat o lecţie de 
democraţie Europei, a apreciat vorbitorul, 
care a subliniat că, după căderea lui Cea-
uşescu, situaţia a fost dezastruoasă, dar 
de-atunci România a evoluat extraordinar. 
Deşi vulnerabilitate există, deocamdată 
extremismul de dreapta în România nu a 
prins cheag la nivel politic reprezentativ. 
Există cazuri izolate de instituţii în care se 
face propagandă legionară dar, în general, 
România se află pe un trend ascendent, pe 
un trend european de respingere a extre-
mismului. In condiţii economice grele, acest 
lucru trebuie apreciat şi lăudat. În schimb, 
a arătat Radu Ioanid,  Ungaria a involuat, 
guvernul actual face din ce în ce mai mult 
elogiul regimului lui Horthy. 

Senatorul Ben-Oni Ardelean a vorbit 
despre pericolul fundamentalismului reli-
gios, a cărui recrudescenţă este greu de 
contracarat. Există în lume o criză morală, 
un vid de valori şi principii morale, elimina-
te din legislaţie, astfel încât nu se ştie pe 
ce principii morale se bazează legislaţia. 
Singurul element comun este demnitatea 
umană şi pe această bază ar trebui să 
clădim viitorul. Vorbitorul a pledat pentru 
înlocuirea termenului de toleranţă cu ac-
ceptare, pentru crearea unui leadership cu 
o viziune în centrul căreia să stea individul.

Idei ale miºcãrilor extremiste – 
preluate de partidele mainstream

Ion M. Ioniţă, redactorul şef al revistei 
”Foreign Policy”, partener media al eveni-
mentului, a atras atenţia asupra pericolului 
afilierii la extremism a generaţiei tinere 
care, în perspectivă, va ajunge la condu-
cerea statului. Nu putem spune, a declarat 
vorbitorul, că noi, românii, suntem în afara 
trend-ului. Un alt pericol, a arătat el, este 
influenţa pe care mişcările extremiste o au 
asupra partidelor mainstream din Europa, 
aceasta pentru a nu pierde electoratul. 
Astfel, în Occident, multe partide aflate 
la putere preiau mesaje antiimigraţie şi, 
în acest context, ţinte pot fi şi emigranţii 
români, iar partidele din România nu-şi 
asumă protecţia românilor din străinătate.

În cadrul discuţiilor care au urmat, 
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a 
subliniat că în România antisemitismul este 
la cote foarte mici. Comunitatea evreiască 
a primit ajutor de la Guvernul României 
pentru a-şi reface moştenirea şi, într-un 
dialog deschis, caută  să prezinte contri-
buţia evreilor la dezvoltarea economică 
şi culturală a României. Este necesară o 
mare vigilenţă pentru ca partidele extremis-
te să nu pătrundă în Parlamentul României.

Generalul Mihail Ionescu, director al 
Institutului pentru Studii Politice, de Apă-
rare şi Istorie Militară, referindu-se la falia 
profundă între antisemitismul clasic şi cel 
vest-european, a prezentat activitatea 
Alianţei Europene pentru Israel, din care 
face parte şi Asociaţia Culturală de Prie-
tenie România-Israel care-şi propune să 
combată antisemitismul de tip nou.

În cuvântul său, deputatul UDMR, 
Moldovan József, a abordat problema 
minorităţilor din România şi necesitatea, în 
acest context, de a înţelege ce înseamnă 
să fii minoritar în această ţară. UDMR a 

reuşit să creeze echilibrul necesar vizând 
colaborarea minoritate – majoritate. 

Liviu Beris, preşedintele AERVH, a opi-
nat că azi Holocaustul se aplică împotriva 
creştinilor din Orientul Mijlociu.

A. Climescu, cercetător la Institutul ”Elie 
Wiesel”, a atras atenţia asupra pericolului 
de preluare de către partidele mainstream 
a unor mesaje extremiste. Consilierul pre-
zidenţial Constantin Dudu Ionescu a men-
ţionat legăturile dintre partidele extremiste 
şi Rusia. Analistul Dan Dungaciu a subliniat 
că extremismul, antisemitismul şi naţio-
nalismul subminează proiectul european.

Ing. Paul Schwartz, vicepreşedintele 
F.C.E.R., a salutat activitatea tinerilor 
istorici care încep să vorbească despre 
adevărata istorie a României. Geo Stroie, 
preşedintele Academiei Daco-române, a 
susţinut că în România nu a existat Ho-
locaust.

Posibile consecinţe ale modificărilor 
şi completărilor  introduse la  O.U.G. 
nr.31/2002 privind interzicerea organiza-
ţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, 
rasist şi xenofob şi promovarea cultului 
persoanelor vinovate de săvârşirea unor 
infracţiuni contra păcii şi omenirii

După cum se ştie, preşedintele Klaus 
Iohannis a promulgat, la 22 iulie a.c , legea 
amintită, modificarea şi completarea  ei 
fiind iniţiativa unui grup de oameni politici 
liberali (Crin Antonescu, George Scutaru şi 
Andrei Gerea, între timp trecut la un alt par-
tid politic) şi a Institutului ”Elie Wiesel”. În 
textul modificat se introduce infracţiunea de 
genocid, se explică ce înseamnă persoana 
vinovată de săvârşirea unor infracţiuni de 
genocid, se dă o explicaţie detaliată a de-
finiţiei de Holocaust pe teritoriul României: 
”persecutarea sistematică şi anihilarea 
evreilor şi a romilor, sprijinită de autorită-
ţile şi instituţiile statului român în teritoriile 
administrate de acestea în perioada 1940-
1944”. De asemenea, printre organizaţiile 
interzise se specifică organizaţiile legionare 
şi se arată ce se înţelege prin Mişcarea 
Legionară: ” o organizaţie fascistă din Ro-
mânia care a activat în perioada 1927-1941 
sub denumirile de ”Legiunea Arhanghelului 
Mihail”, ”Garda de Fier” şi ”Partidul Totul 
pentru Ţară”. O altă modificare se referă 
la interzicerea şi sancţionarea promovării 
în public a cultului persoanelor vinovate de 
săvârşirea infracţiunii de genocid, alături 
de persoanele vinovate de crime împotriva 
umanităţii şi crime de război.

Consilierul prezidenţial Andrei Muraru 
a explicat semnificaţia completărilor la 

această lege, specificând că ele vor fi 
aplicate inclusiv simbolurilor  comuniste. 
„Această lege include pentru prima dată 
diseminarea propagandei prin mijloace 
electronice. Din acest moment, autorită-
ţile publice trebuie să urmărească aceste 
lucruri şi să identifice acolo unde există 
infracţiuni în baza acestei legi. De 48 de 
ore, vă pot spune că, deşi nu s-a observat 
acest lucru, cultul lui Nicolae Ceauşescu 
este interzis oficial în România pentru că 
această lege sancţionează cultul persoane-
lor vinovate de crime împotriva umanităţii, 
crime de război şi genocid. După cum ştiţi, 
Nicolae Ceauşescu a fost condamnat pe 
25 decembrie 1989 de Tribunalul Militar 
Excepţional pentru genocid: articolul 357, 
Cod Penal“, a spus Muraru. De asemenea, 
consilierul a atras atenţia asupra faptului 
că organele judiciare vor avea nevoie de 
asistenţă juridică pentru aplicarea corectă 
a legii. „Institutul Elie Wiesel, care a fost 
parte la elaborarea acestui proiect de lege, 
împreună cu grupul parlamentar al PNL, 
va avea o misiune foarte dificilă pentru că 
va trebui să acorde asistenţă organelor 
judiciare pentru că există pericolul să ne 
trezim cu cazuri foarte grave, care nu 
sunt sancţionate la câteva sute de km de 
Bucureşti de către un Parchet şi să se ajun-
gă la extreme în care câteva texte să fie 
sancţionate drept propagandă. Este foarte 
important ca Institutul să acorde asistenţă 
organelor judiciare pentru că acum asistăm 
cu toţii la naşterea unei jurisprudenţe în 
acest domeniu în România. Legea anteri-
oară nu a avut aplicabilitate în plan juridic. 
Nimeni nu a fost condamnat definitiv pentru 
infracţiuni cuprinse în textul acelei legi“, a 
mai spus Muraru. 

Organizaþiile evreieºti  
au salutat promulgarea legii

Congresul European Evreiesc menţio-
nează promulgarea de către preşedintele 
României, Klaus Iohannis, a unor amen-
damente la o lege existentă, prin care se 
sancţionează negarea Holocaustului şi 
promovarea Mişcării Legionare fasciste 
cu închisoare până la trei ani Legislaţia 
interzice organizaţiile şi simbolurile rasiste 
şi xenofobe.

”B’nai B’rith International” a felicitat 
România şi autorităţile centrale pentru pro-
movarea unei legislaţii care îi pedepseşte 
pe negaţioniştii Holocaustului.

EVA GALAMBOS

“Extremism, antisemitism, naţionalism – 
pericolele contemporane ale Europei”

Sub acest titlu, New Strategy Center, organizaţie neguvernamentală recent înfiinţată, 
care îşi propune să asigure un cadru de dezbateri pentru subiecte de maximă importanţă 
pentru România, împreună cu Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din Ro-
mânia “Elie Wiesel”,  a organizat pe 24 iulie a.c. masa rotundă “Extremism, antisemitism, 
naţionalism – pericolele contemporane ale Europei”. Aceasta în contextul în care cele 
trei fenomene au căpătat o amploare neaşteptată în Europa.  Printre vorbitori au fost dr. 
Alexandru Florian, directorul general al Institutului ”Elie Wiesel”, Radu Ioanid, directorul 
Programului Internaţional de Arhive al Muzeului Memorial al  Holocaustului din Washington 
DC, SUA, George Maior, ambasadorul României în SUA, Ben-Oni Ardelean, senator, se-
cretar al Comisiei de Politică Externă, Ion M. Ioniţă, redactor-şef al revistei Foreign Policy 
Romania. Au participat  membri ai Administraţiei Prezidenţiale, oameni politici, diplomaţi, 
parlamentari, reprezentanţi ai unor ONG-uri. F.C.E.R. a fost reprezentată de dr. Aurel 
Vainer, preşedintele Federaţiei, deputat, ing. Paul Schwartz, vicepreşedintele F.C.E.R. şi 
preşedinte al C.E.B., Liviu Beris, preşedintele AERVH. Prelegerile au fost urmate de discuţii.

Comunitatea evreiascã la festivalul “Strada Armenească”
Ca în fiecare an, cartierul armenesc din Capitală a găzduit În perioada 7-9 august 

a.c. festivalul „Strada Armenească”, aflat deja la cea de-a treia ediţie. Respectând 
tradiţia, comunitatea elenă, cea evreiască şi cea romă s-au numărat printre invitaţii 
acestei ediţii. Evenimentul a fost deschis de deputatul Varujan Pambuccian, alături 
de episcopul Bisericii Armene, Daţev Hagopian, senatorul Varujan Vosganian şi am-
basadorul Armeniei la Bucureşti, E.S. Hamlet Gasparian. 

Participarea F.C.E.R. la festival a cuprins sfera artistică, reprezentată de Corul 
“Hazamir” şi Bucharest Klezmer Band, şi cea culturală, prin intermediul Centrului Iu-
daic pentru Editură şi Publicistică, alcătuit din revista „Realitatea Evreiască” şi Editura 
„Hasefer”, care a prezentat numeroase volume, multe dintre ele apariţii de dată recen-
tă. Vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, a vorbit despre istoria celor două 
comunităţi, care nu de puţine ori implică similitudini. “Încercăm să menţinem cultura 
evreiască şi cultul iudaic în limitele practicate de-a lungul întregii istorii şi reuşim în 
condiţii destul de grele din motive obiective, demografice. Veţi vedea şi veţi auzi două 
formaţii, pe care le veţi putea aprecia mulţumită lui Silvian Horn”. Managerul artistic, 
ec. Silvian Horn, a dezvăluit “secretul” talentelor care au urcat pe scenă: se cântă din 
suflet! Aşadar, din suflet şi pentru suflet au cântat şi încântat publicul spectator cu 
melodii în idiş, ebraică, mai vechi sau mai recente, cele două grupuri artistice, Corul 
“Hazamir” al Comunităţii Evreilor Bucureşti şi „Bucharest Klezmer Band”.

Strada Armenească din Bucureşti a găzduit timp de trei zile concerte în aer liber, 
ateliere practice, standuri de carte, expoziţii de obiecte de artizanat, produse tradiţio-
nale, ateliere de caligrafie şi limbă armeană, precum şi o expoziţie inedită de fotografie 
şi cărţi poştale.  Cu aceeaşi ocazie, au fost deschise vizitatorilor porţile Catedralei 
Armeneşti. 

DAN DRUŢĂ
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Ziua 
Europeană  

a Culturii Evreieºti
Cu ocazia Zilei Europene a Culturii 

Evreieşti, Comunitatea Evreilor din Tul-
cea a organizat, în ziua de 6 septembrie, 
în incinta Templului Israelit de pe strada 
Babadag, un program care a cuprins: 
vizitarea Muzeului Istoriei Evreilor din 
Tulcea şi judeţul Tulcea; o expoziţie de 
fotografii cu obiective evreieşti din Tulcea 
şi judeţul Tulcea; prezentarea unui film 
cu selecţiuni din spectacolul susţinut de 
formaţia Bucharest Klezmer Band, la 
Tulcea, în 26 iulie 2015, cu ocazia Festi-
valului Filmului Interetnic. Tema de anul 
acesta a fost “Poduri”.

Anul acesta este pentru a doua oară 
când comunitatea noastră s-a înscris la 
acest eveniment european. În 2014 au 
fost înscrise Comunităţile evreieşti din  
Bucureşti  şi Tulcea iar anul acesta s-au 
înscris Comunităţile din Bucureşti, Brăila, 
Sibiu, Sighetu Marmaţiei, Tulcea şi Zalău.

La acest eveniment, din partea Con-
siliului Judeţean Tulcea a participat Mihai 
Nicolae, consilier al preşedintelui Consi-
liului Judeţean Tulcea. Au luat parte mem-
bri ai Comunităţii Evreilor din Tulcea,  ai 
comunităţilor aromână şi greacă precum 
şi mulţi invitaţi. Templul a fost vizitat de 
un grup de turişti germani, care au fost 
interesaţi de arhitectura lăcaşului de cult 
şi de exponatele din muzeu. 

Ing. FAIMBLAT  SOLOMON
preşedinte C.E. Tulcea

Keshet VI ºi film artistic 
în dezbaterea Comunitãþii

Simpozion despre 
Dictatul de la Viena

Mediaş a fost capitala filmelor 
din Europa centralã

tulcea

Piatra-Neamţ

Satu Mare

ComunitAti

O carte a istoricului Radu Ioanid, dezbãtutã la Piatra-Neamþ
Una dintre cele mai interesante cărţi publicate în acest an 

de Editura Polirom din Iaşi, în colecţia ”Document”, este Se-
curitatea şi vânzarea evreilor. Istoria acordurilor secrete dintre 
România şi Israel, sub semnătura binecunoscutului cercetător 
Radu Ioanid (şi cu o prefaţă de Paul Shapiro). De fapt, volumul 
(574 p.) reprezintă o reluare extinsă a lucrării Răscumpărarea 
evreilor (2005), devenită studiu introductiv şi completată acum 
cu un corpus masiv de documente (342) preluate din Arhivele 
Naţionale, ACNSAS şi alte fonduri, care au ţinut să-şi păstreze 
anonimatul. 

Subiectul (care acoperă perioada 1958 - 1990), extrem de 
incitant – mai ales că e complementar situaţiei similare traver-
sate de etnicii germani din România –, a trezit deja dezbateri 
în presă, ceea ce explică prezenţa numeroasă a publicului în 
Sinagoga Catedrală ”Baal Shem Tov” din Piatra-Neamţ la data 
lansării cărţii (30 iulie a.c.), cu participarea autorului. Profesori, 
scriitori, artişti, oameni de presă, alţi intelectuali şi, bineînţeles, 
membri ai comunităţii din Piatra-Neamţ, care cunoşteau scrierile 
anterioare ale lui Radu Ioanid (a cărui personalitate – inclusiv 
calitatea de director în cadrul Muzeului Memorial al Holocaus-
tului din Washington, SUA – a fost prezentată de Emil Nadler, 

preşedintele C.E. Piatra-Neamţ), au avut ocazia să discute cu 
invitatul aspectele spinoase ale fenomenului relatat în carte. Se 
înţelege că, în realitate, lansarea a devenit o dezbatere foarte 
interesantă. La sfârşitul căreia Radu Ioanid a acordat autografe 
pe volumul recent tipărit de prestigioasa Editură Polirom. (E.N.)

În prezenţa unei asistenţe numeroase (membri ai comunităţii şi invitaţi din rândul 
intelectualităţii locale), Comunitatea Evreilor Piatra-Neamţ a organizat – duminică 
6 septembrie a.c., la Sinagoga Catedrală ”Baal Shem Tov” – o manifestare ”com-
binată” din două evenimente patronate de F.C.E.R. şi J.D.C. România. Este vorba 
despre Keshet VI, dedicat ”Sărbătorilor de toamnă” (în cadrul căruia preşedintele 
Em. Nadler s-a referit la sursele istorice ale Roş Haşana, Iom Kippur şi Sucot, iar 
oficiantul de cult Marcel Bergman a vorbit despre semnificaţia religioasă a acestor 
sărbători). 

Apoi, în acelaşi spaţiu, ”Ziua Europeană a Culturii Iudaice” a fost marcată prin 
proiecţia filmului artistic ”Credinciosul” (regia Henry Bean, SUA, 2001), relatând 
povestea dramatică a unui tânăr evreu care eşuează într-o grupare de extremă 
dreaptă, devine antisemit militant şi, ulterior, îşi redescoperă identitatea cu grave 
procese de conştiinţă. Un subiect care a provocat o vie dezbatere între participanţi, 
la masa festivă care a încheiat manifestarea. (E.N.)

La 4 septembrie a. c. în sala Filarmoni-
cii din Satu Mare a avut loc un simpozion 
intitulat „Dictatul de la Viena – 75 de ani”. 
Evenimentul a fost organizat de o serie de 
instituţii din Satu Mare, inclusiv Comunita-
tea Evreilor. În program au figurat comu-
nicări ştiinţifice cu privire la consecinţele 
arbitrajului de la Viena  asupra locuitorilor 
zonei, Satu Mare fiind unul dintre oraşele 
care a ajuns sub administraţia Horthy. 

Prof. univ. dr. Lucian Năstasă Kovacs, de 
la Universitatea Babeş-Bolyai, a prezen-
tat comunicarea „Evreii din Transilvania 
după arbitrajul de la Viena (1940-1944)”. 
A fost proiectat şi documentarul „A fost 
odată în Transilvania” şi prezentată o 
expoziţie de fotografii, dedicată acestui 
subiect. (După cotidianul sătmărean „In-
formaţia Zilei”).

Prin secţiunea Mari filme despre 
Marele Război, aflăm încă de la început 
că a V-a ediţie a Festivalului de film de 
la Mediaş a fost dedicată primului război 
mondial. 

Aşadar, la început de septembrie, 
Mediaş Central European Film Festival 
7+1 (unde 1 vine de la ţara invitată – anul 
acesta Franţa) a propus spectatorilor din 
Mediaş o temă vastă, dar captivantă, ace-
ea a Marelui Război. Desigur, MECEFF 
a însemnat, ca de fiecare dată în ultimii 
cinci ani, mai mult de atât.

MECEFF este un festival de film 
complex, care propune, pe lângă o temă 
principală, conferinţe, colocvii, concerte, 
expoziţii, capodopere ale cinematografiei,  
mai vechi sau mai noi, zeci de invitaţi din 
ţară şi din afara ei şi, nu în ultimul rând, 
o compeţiţie cu cele mai bune filme din 
Europa Centrală, mai exact din Austria, 
Cehia, Polonia, Ungaria, România, Slo-
vacia, Slovenia.

Anul acesta, filmul ales câştigător de 
juriul – format din Wolfgang Ruf, Anca 
Mitran, James Ulmer, Costel Safirman si 
Călin Stănculescu – a fost Oraşul câinilor, 
în regia lui Kornél Mundruczó, o producţie 
Ungaria-Germania-Suedia.

O secţiune foarte importantă a festiva-
lului şi, în acelaşi timp, una aproape de 

sufletul regizorului Radu Gabrea, preşe-
dintele MECEFF, este aceea a filmelor de 
limbă idiş, restaurate. Din această catego-
rie, anul acesta au rulat în Sinagoga din 
Mediaş, între altele, filmele Unchiul Moise 
(SUA, 1932), Mirele Efros (SUA, 1939) şi 
Peţitor american (SUA, 1940).

Într-un interviu pentru „Realitatea 
Evreiască”, regizorul Radu Gabrea 
vorbeşte despre cea de-a V-a ediţie a 
festivalului MECEFF 7+1.

”Încercăm să facem publicul să înţe-
leagă importanţa temei primului război 
mondial. Pentru că acesta a fost mitul 
fondator al timpurilor noastre. Tot ce s-a 
întâmplat de atunci încoace a fost influ-
enţat de acest război. Nu se ştie foarte 
bine că lagărele de concentrare au apărut 
pentru prima dată în acest război. A fost 
un eveniment cu implicaţii sociale profun-
de, care a dovedit încă o dată şi marea 
culpabilitate a naţionalismului exacerbat.

Noi facem acest festival cu filme din 
Europa centrală pentru că aceasta este o 
zonă de cultură extraordinară a continen-
tului, un izvor uriaş de cultură. De aceea 
avem aici şi aceste extraordinare filme 
de limbă idiş, care rulează la Sinagogă, 

Obştea evreilor din Târgu-Neamţ 
(afiliată Comunităţii din Piatra-Neamţ) 
nu mai este aşa numeroasă, dar rămâne 
foarte activă. Iar printre iniţiativele ei (sub 
conducerea d-lui ing. Marcel Grinberg, 
totodată vicepreşedinte al C.E. Piatra-
Neamţ) se înscrie şi aceea de a se reuni, 
cel puţin o dată pe an, cu coreligionarii din 
Piatra-Neamţ, la Sinagoga Meseriaşilor şi 
la cimitirul din oraşul de pe malul Ozanei. 

Evenimentul s-a repetat duminică, 9 
august a.c., când acolo au ajuns evreii 

din Piatra-Neamţ (cu autobuzul), dar şi 
din alte oraşe ale Moldovei (însă origi-
nari din Târgu-Neamţ), pentru a se ruga 
împreună şi a participa la masa festivă. 
În sinagoga plină (lucru rar astăzi!), mo-
mentul a căpătat un plus de solemnitate 
şi datorită prezenţei şef-rabinului Rafael 
Shaffer, care a patronat ceremonia, se-
condat de Marcel Bergman, oficiantul de 
cult al C.E. Piatra-Neamţ. Lucrurile s-au 
petrecut întocmai la cimitirul evreiesc şi 
la restaurantul Babylon. (E.N.)

Rabinul Rafael Shaffer la Târgu-Neamţ

Comemorarea eroului 
Herman Kornhauser

Târgovişte

La sfârşitul anului 1916, când armata 
germană invadase sudul ţării, în cadrul 
operaţiunilor militare din primul război 
mondial, evreul Herman Kornhauser, 
locuitor al oraşului Târgovişte, a avut 
curajul să aducă haine civile şi alimente în 
lagărul de prizonieri  români din oraş, fiind 
prins şi judecat de justiţia militară germa-

nă. A fost executat la 6 martie 1917. A 
lăsat în urmă un copil,  pe care soţia sa 
abia îl născuse. În 1931, la 14 ani după 
acest eveniment tragic, văduva  eroului 
evreu a primit din partea  comandantului 
diviziei din Târgovişte distincţia Virtutea 
militară de război cl. a II-a, acordată prin 
Decret Regal. 

În fiecare an din ultimul deceniu are 
loc o ceremonie de omagiere a eroului 
Kornhauser. În acest an, la ceremonie au 
participat reprezentanţi din conducerea 
Consiliului Judeţean, a Muzeului Naţional 
Curtea Domnească, a Prefecturii Dâm-
boviţa, reprezentantul F.C.E.R., consilier 
cultural dr. ing. José Blum şi  preşedinta 
Asociaţiei Culturale de Prietenie Româ-
nia-Israel, filiala Târgovişte, prof. Ileana 
Ghenciulescu. Serviciul religios a fost 
oficiat de Rabinul M. Boaz.( cf. relatării 
din presa locală din august 2015).  Să 
nu uităm că evreii din România au primit 
dreptul la cetăţenie abia în 1923, prin 
Constituţia votată în acel an. (B.M.M.)

(Continuare în pag. 25)

GEORGE GÎLEA
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I-am reamintit că, în primul său inter-
viu, a declarat că mandatul din România 
va fi culmea carierei de diplomat. “Aşa 
a şi fost”, a apreciat domnia-sa. A dorit 
foarte mult să vină în România din mai 
multe motive. Din punct de vedere profe-
sional, a fost interesat 
de România, deoarece 
era preocupat de ţările 
în tranziţie, care sunt 
în continuă mişcare. 
Ţara noastră nu-i era 
străină, a mai fost aici 
în anul 2000, ca repre-
zentant al Agenţiei pen-
tru Cooperare Inter-
naţională, care făcea 
proiecte de cooperare 
între Israel şi ţări din 
Europa centrală şi de 
est. Şi-a dat seama că 
acea primă vizită nu 
a fost suficientă ca să 
cunoască România, de aceea a dorit să 
revină  ca diplomat.

În cãutarea rãdãcinilor
 Al doilea motiv a fost unul sentimen-

tal: rădăcinile sale româneşti, din partea 
mamei. De aceea, a dorit să afle cât mai 
mult despre strămoşii lui, în condiţiile 
în care mama plecase din România în 
1944. Despre ceilalţi membri ai familiei 
nu a ştiut aproape nimic, de aceea a fost 
o mare bucurie când în arhivele de la Iaşi 
a găsit urmele lor. A aflat, astfel, că buni-
cul a fost înmormântat la Iaşi şi a decis 
să-i ridice un nou monument. Mama i-a 
povestit numai lucruri frumoase despre 
România şi, copil fiind, nu i-a spus nimic 
despre pogromul din Iaşi. Abia mai târziu 
a aflat că a fost lovită de un glonte, iar 
fratele ei a murit în Trenurile Morţii. În 
Israel, în copilărie obişnuia să se ducă la 
Holon, unde există un monument ridicat 
în amintirea celor morţi la Iaşi. De aceea, 
consideră că vizitele la Iaşi şi la Podu 
Iloaiei se înscriu, de asemenea, în ceea 
ce apreciază drept momentul culminant 
al carierei sale. În Israel, printre lucrurile 
mamei a găsit steaua galbenă şi un poem 
scris de bunica lui în amintirea fiului mort 
în timpul pogromului, poezie pe care a şi 
citit-o la Iaşi, la una dintre comemorări. 
“Pot să spun că am învăţat multe aici des-
pre rădăcinile mele, multe lucruri mărunte 
dar cu ajutorul cărora mi-am completat 
copilăria – superstiţii, obiceiuri, modul în 
care se făcea educaţia. A fost o călătorie 
în trecut, care a închis cercul”,a afirmat 
Dan Ben-Eliezer. 

Noi domenii în relaþiile  
româno-israeliene

În dialogul purtat, domnia-sa a scos 
de mai multe ori în evidenţă relaţiile ex-
celente dintre România şi Israel, faptul 
că iniţiativele lui de a găsi noi nişe, noi 
domenii de colaborare au fost sprijinite de 
toate oficialităţile române, în primul rând 
de Ministerul român al Afacerilor Externe, 
unul dintre succesele notabile fiind orga-
nizarea de întâlniri interguvernamentale. 
”Pentru mine a fost o adevărată provo-
care”, a spus Dan Ben-Eliezer. Acestea 
au început odată cu vizita premierului 
Netanyahu la Bucureşti în 2011, când 
s-a întâlnit cu premierul de atunci Emil 
Boc. ”Restul este istorie”, a conchis el, 
cu referire la şedinţele comune de guvern 
de la Ierusalim. A enumerat acordurile de 
colaborare care s-au semnat şi care se 
referă practic la toate domeniile de acti-
vitate. Printre altele, a scos în evidenţă 
două acorduri noi – cel privind posibilita-

E.S. DAN BEN-ELIEZER, la sfârşitul mandatului:

„Cercul s-a închis”
Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Statului Israel, şi-a încheiat cu succes mandatul 

de cinci ani petrecut în România. În ultimele zile ale prezenţei sale la Bucureşti, a 
acceptat să acorde un interviu revistei noastre, aşa cum a făcut-o şi la venirea la 
Bucureşti. Am încercat să comparăm obiectivele pe care le-a enumerat atunci şi ce 
a reuşit să realizeze. A ieşit un rezultat care a depăşit chiar şi propriile sale aşteptări. 
Nu a fost un interviu propriu-zis, a fost o convorbire „de la suflet la suflet”, de peste 
două ore, pe care vom încerca să o rezumăm.

Aplauze pentru ambasador, 
la templul Coral

„ T r o f e u l  d e  e x c e l e n ţ ă ”  al  CCIB,
decernat ambasadorulu i  Statu lu i  Israe l  în România

E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului în România, 
şi-a încheiat mandatul în ţara noastră cu o suită de manifestări 
de preţuire şi simpatie. Printre aceste evenimente s-a numărat 
şi decernarea „Trofeului de excelenţă” şi a brevetului, acordate 
de Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie 
a Municipiului Bucureşti (CCIB), prin prof. univ. dr. ing. Sorin 
Dimitriu, preşedintele Camerei.

„Excelenţa Sa Dan Ben-Eliezer primeşte nu doar întreaga 
noastră recunoştinţă pentru implicarea sa activă, în perioada 
petrecută în ţara noastră, în promovarea schimburilor comer-
ciale, a cooperării economice româno-israeliene, precum şi a 
relaţiilor dintre instituţiile camerale din cele două ţări, ci şi mul-
ţumiri sincere pentru deschiderea arătată Camerei bucureştene 
şi sprijinul constant acordat proiectelor acesteia”, a afirmat cu 
acest prilej preşedintele CCIB.

„Sunt onorat să primesc acest Trofeu de excelenţă. Man-
datul meu în România a fost marcat de satisfacţii atât pe plan 
profesional, cât şi personal. A fost un privilegiu să activez aici”, 
a declarat ambasadorul Statului Israel. 

În ceea ce priveşte relaţiile bilaterale, Dan Ben-Eliezer a 
subliniat că pe fondul complementarităţii celor două economii, 
al prieteniei tradiţionale româno-israeliene şi al apropierii geo-
grafice, există oportunităţi de afaceri remarcabile şi un potenţial 

de cooperare semnificativ. „Cred în paşi concreţi şi centraţi pe 
proiecte clare”, a spus ambasadorul. În opinia sa, un program 
anual de misiuni economice specializate, axate pe vizite de 
lucru, schimb de bune practici, întâlniri B2B, dar şi cu autorită-
ţile, realizate cu sprijinul corpului diplomatic, poate sta la baza 
concretizării unor proiecte relevante pentru ambele părţi.

„Diplomaţia paralelă a Camerelor de comerţ este o armă 
foarte puternică în mâna oamenilor de afaceri. Prin proiectele 
realizate se fac paşi concreţi în diplomaţia clasică. Acest tip 
de diplomaţie este cu atât mai eficientă cu cât se realizează 
împreună cu diplomaţia oficială. În cazul nostru, am avut relaţii 
deosebite cu ES Dan Ben-Eliezer, un exemplu pentru corpul 
diplomatic, prin prisma contactelor pe care le-a construit în 
România, a calităţilor sale umane şi a disponibilităţii de dialog”, 
a declarat dr. Aurel Vainer, vicepreşedinte al Camerei bucureşte-
ne, deputat în Parlamentul României şi preşedintele Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.).

Până în prezent, Trofeul de excelenţă al CCIB a mai fost 
acordat E.S. Huo Yuzhen, ambasadorul extraordinar şi ple-
nipotenţiar al Republicii Populare Chineze, pentru eforturile 
depuse, pe parcursul mandatului în ţara noastră, încheiat în 
luna ianuarie 2015, în vederea dezvoltării relaţiilor economice 
şi comerciale româno-chineze.

tea ca muncitorii români în construcţii să 
lucreze în Israel şi cel privind colaborarea 
la superlaserul de la Măgurele. Amba-
sadorul a apreciat poziţia de simpatie a 
României faţă de Israel, subliniind că, în 
conflictul israeliano-palestinian, România 

nu a cerut o soluţie unilaterală. În cadrul 
UE, la Parlamentul European, România 
a manifestat înţelegere faţă de Israel. În 
afara activităţii diplomatice intense, la 
dezvoltarea bunelor relaţii  a contribuit 
şi prezenţa unei puternice comunităţi a 
evreilor originari din România în Israel 
şi a comunităţii evreieşti din România, 
legăturile lor personale, profesionale, 
academice.

România, a declarat domnia-sa, 
este conştientă de poziţia geostrategică 
a Israelului, de ameninţările la adresa 
statului evreu din partea islamiştilor ra-
dicali. Ea înţelege îngrijorările Israelului. 
La rîndul său, Israelul apreciază politica 
externă transatlantică a României. În 
contextul promovării relaţiilor bilaterale, 
Dan Ben-Eliezer a apreciat ca o realizare 
deosebită, ca o încununare a activităţii lui 
de diplomat, crearea Centrului de Studii 
Israeliene de la SNSPA.

El a considerat drept un succes 
exploatarea potenţialului din domeniile 
economic, comercial şi turistic, arătând 
că unul dintre obiectivele pe care şi le-a 
fixat a fost promovarea şi încurajarea 
investiţiilor israeliene în România. Mari-
le companii israeliene sunt prezente în 
România şi au apărut şi altele noi, ca de 
pildă în sectorul imobiliar. S-au organizat 
numeroase forumuri economice româ-
no-israeliene. De asemenea, există o 

(Continuare în pag. 25)

EVA GALAMBOS

Nimic protocolar în cuvintele spuse 
la încheiere de mandat în România a 
E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul 
Israelului în România, la ceremonia 
organizată de F.C.E.R., C.E.B., Joint 
la Templul Coral din Capitală. Mai 
elocvente decât vorbele – imaginile: 
documentarul cu momente sugestive 
ale prezenţei sale în viaţa publică 
românească, în comunităţi evreieşti. 
O dimensiune semnificativă - partici-
parea: reprezentanţi ai Guvernului Ro-
mâniei, înalţi ierarhi, foşti ambasadori 
ai României în Israel, lideri ai F.C.E.R., 
C.E.B., BBR, Joint, AERVH. A fost pre-
zentă locţiitorul ambasadorului Statului 
Israel în România, Shelly Hagler Livne. 
În pofida caniculei, au fost de faţă mulţi 
membri ai obştii bucureştene, între 
care şi rezidenţi ai Căminului „Rosen”.

   Reamintind bunele relaţii neîn-
trerupte România-Israel, ing. Paul 
Schwartz, vicepreşedinte al F.C.E.R. 
şi preşedinte al C.E.B., moderatorul 
întâlnirii, a evidenţiat participarea am-
basadorului la evenimente importante 
puse în operă de Federaţie şi Comuni-
tăţi, faptul de a nu-şi fi dezminţit origi-
nea românească, mama domniei sale 
fiind născută la Iaşi. Excelenţa Sa Dan 
Ben-Eliezer face parte – a subliniat 
vorbitorul – dintre marile personalităţi 
ale diplomaţiei israeliene în România. 

„Am simţit în E.S. Dan Ben-Elie-
zer un mare prieten, un mare aliat, a 
spus preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer. Am avut onoarea să particip, 
împreună cu soţia mea, Anette Vainer, 
la ceremonia de decorare a domniei 
sale de către  preşedintele României, 
Klaus Iohannis, cu Ordinul Naţional 
Serviciu Credincios. A fost un gest de 
mare prietenie, de consideraţie faţă de 
ambasador şi faţă de Israel”. Evocând 
clipe din vizitele făcute în ţară, uneori 
împreună, dr. Aurel Vainer i-a apreciat 
bine-venitele intervenţii şi a menţionat 
buna primire a ambasadorului de către 
autorităţile locale şi membrii comuni-
tăţilor, cu precădere, la Satu Mare şi 
Şimleu Silvaniei. 

Elogiul ambasadorului, rostit de 
secretarul de stat pentru Culte, Victor 
Opaschi, s-a răsfrânt implicit asupra 
evreilor români, care „au avut şi au o 
contribuţie esenţială la edificarea cul-
turii române […] Evreii români au fost 
totodată şi printre comunităţile cele 
mai importante care au contribuit la 
edificarea Statului Israel, de la primele 
colonii înfiinţate în urmă cu mai bine de 
130 de ani, trecând prin fiecare etapă a 
construirii şi consolidării sale ca stat”. 
Vorbitorul a legat mandatul atât de bo-
gat şi de fructuos al ambasadorului de 

apartenenţa sa sufletească, generaţia 
a doua, la marea familie a israelienilor 
originari din România. A accentuat: • 
relaţiile de constantă prietenie Româ-
nia – Israel; • implicarea României în 
procesul de pace din Orientul Mijlociu; 
• adâncirea acestor relaţii prin străda-
niile ambasadorilor statelor noastre; 
• vizita făcută în 1991 în Israel, înso-
ţindu-l pe preşedintele de atunci al 
României, Ion Iliescu, asumându-şi în 
2004 responsabilitatea statului român 
pentru Holocaustul din România. Au 
fost cuvinte de recunoştinţă pentru: • 
vizitele, împreună cu soţia sa, Hedva, 
la Căminul „Rosen”, sprijinul acordat, 
alături de F.C.E.R. şi UE, spre îmbu-
nătăţirea vieţii căminiştilor – Pompiliu 
Sterian; • mulţumiri publice pentru 
contribuţia, alături de F.C.E.R., DASM, 
C.E.B., Joint, Sohnut, la salvarea vie-
ţii tânărului David Finţi – Alexandru 
Finţi, tatăl adolescentului salvat de la 
moarte. Rememorări privind: • aportul 
supravieţuitorilor Holocaustului la re-
naşterea Israelului modern, oază de 
democraţie în mijlocul haosului şi anar-
hiei din Orientul Mijlociu – preşedintele 
AERVH, dr. Liviu Beris. Preşedintele 
BBR, ing. José Iacobescu, a eviden-
ţiat calitatea expunerilor prezentate 
de E.S. Dan Ben-Eliezer la întruniri 
ale BBR, profesionalismul dovedit în 
parteneriatele şi proiectele realizate 
în timpul mandatului său, luările de 
poziţie în diferite situaţii, excelenta 
cunoaştere a relaţiilor internaţionale 
şi colaborării cu România. Sofia Nagy, 
colaboratoarea directorului Joint pen-
tru România, Israel Sabag, i-a înmânat 
laudatio-ul domniei sale, în care au fost 
subliniate: legătura cu rezidenţii Cămi-
nului „Rosen”, aplicarea aforismului 
talmudic „a salva o viaţă înseamnă a 
salva o lume”, sprijinul pentru Festiva-
lul Shalom Yerushalaim, participarea la 
ediţii Bereshit, predarea unui curs de 
ebraică la JCC Bucureşti. Mulţumind 
pentru Diploma de Membru de Onoare 
al C.E.B. şi Placheta BBR, „în semn 
de recunoaştere a luptei împotriva 
prejudecăţilor, discriminării, rasismului 
şi antisemitismului, pentru o colaborare 
de succes, iniţiative inovatoare şi par-
teneriate puternice”, ca şi pentru darul 
căminiştilor, florile pentru soţia şi fiica 
sa, E.S. Dan Ben-Eliezer a reconfirmat 
colaborarea politică şi strategică Israel 
– România, a retrăit clipe din eveni-
mente precum Hanuchiade, Bereshit, 
Podurile Tolerenţei, decorarea de către 
preşedintele României. 

La revedere, domnule ambasador!

IULIA DELEANU
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Algele, producătoare de 
biocombustibil

Arheologii israelieni descoperã 
poarta de acces cãtre oraşul lui  Goliat

Noi cercetări conduse de oameni de 
ştiinţă israelieni indică faptul că produ-
cerea bioetanolului din alge aparţinând 
speciei iarbă de mare are un mare po-
tenţial, însă studiul a dovedit că în pre-
zent nu este viabilă din punct de vedere 
economic. Industria energetică globală se 
află în permanentă  căutare de surse de 
energie regenerabile şi ecologice. Printre 
soluţiile propuse, producerea de combus-
tibil, având ca materie primă plantele, s-a 
dovedit a avea un mare potenţial. 

Plantele sunt „producători primari”, 
fiind capabile să valorifice energia de la 
soare şi să acumuleze dioxid de carbon 
pentru a produce zaharuri şi grăsimi, care 
alcătuiesc ţesuturi. Materialul vegetal 
poate produce biodiesel sau bioetanol, ce 
poate fi utilizat ca un substituent pentru 
combustibilii fosili. Noi studii efectuate la 
Universitatea din Tel Aviv şi-au propus 
să verifice dacă metodele inovatoare de 
producere a energiei rezultată din alge 
sunt fezabile din punct de vedere tehnic, 
dar şi rezonabile în ceea ce priveşte sfera 
economică. Avantajele creşterii algei ca 
o plantă alternativă de producere a ener-
giei include o rată rapidă de creştere, un 
proces de producţie simplu şi utilizarea 
habitaturilor nefolosite în agricultura pen-
tru alimentaţie.  Deja încă din anii 1950, 
guvernul american investea în cercetări 
de îmbunătăţire a creşterii algelor pentru 
a produce energie, dar mai târziu a pier-

dut din popularitate în urma schimbărilor 
survenite pe piaţa energiei şi a succesului 
limitat în creşterea de alge. 

Un studiu realizat la Institutul Naţional 
de Oceanologie, în colaborare cu Uni-
versitatea din Tel Aviv şi Universitatea 
Bar-Ilan, a examinat diferite stadii ale 
creşterii şi producerii de bioetanol din al-
gele speciei iarbă de mare (ULVA). Studiul 
a fost condus de către Lior Korzen, ca 
parte a cercetării sale doctorale. Printre 
consilierii săi academici s-au numărat 
experţi în diferite domenii ştiinţifice: prof. 
Avigdor Abelson de la Universitatea din 
Tel Aviv, specialist în ecologie marină, şi 
prof. Israel Alvaro, de la Institutul Naţio-
nal de Oceanologie, reputat specialist în 
domeniul algelor. 

Arheologii de la Universitatea Bar-
Ilan au descoperit rămăşiţele oraşului 
antic Gat, unul dintre cele mai mari şi 
influente oraşe din regiune. Conduşi de 
profesorul Aren Meir, ei au 
găsit poarta de intrare a 
oraşului biblic Gat, situat 
în Iudeea şi unde ar fi trăit 
gigantul Goliat. Oraşul bi-
blic este situat pe colinele 
Iudeei, între Ierusalim şi 
Aşkelon, în parcul naţional 
Tel Zafit, unde săpăturile 
desfăşurate de Meir şi 
echipa sa au loc de ceva 
timp. Scopul pe termen 
lung este acela de a studia 
modul de viaţă şi istoria 
acestui oraş faimos. 

Oraşul filistean Gat  

a fost distrus în 830 î.Hr. de către regele 
Damascului, Hazael, potrivit arheologilor. 
Zona Tell es-Safi-Gat este considerată 
una dintre cele mai mari coline cu ruine 

antice din Israel şi datea-
ză din secolul al V-lea 
î.e.n. Cercetării prof. Meir 
i s-au alăturat de aseme-
nea specialişti de la Uni-
versitatea din Melbourne, 
Universitatea din Manito-
ba, Universitatea Brigham 
Young, Universitatea Yes-
hiva, Universitatea din 
Kansas, Universitatea 
de Stat Grand Valley din 
Michigan, mai multe uni-
versităţi coreene, precum 
şi instituţii internaţionale.

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

No i  da te  d in  domen iu l 
p a l e o a n t r o p o l o g i e i

Progres în cercetarea virusului HIV

Cel mai recent studiu indică faptul că 
primele comunităţi umane nu au început 
să practice agricultura în urmă cu apro-

Cercetătorii de la Universitatea Ben-
Gurion din Neghev au descoperit si-
militudini între virusul HIV şi leucemie. 
Universitatea a anunţat că oamenii de 
ştiinţă israelieni au realizat un progres 
în studiul virusului HIV, ce conduce către 
boala SIDA. Dr. Ran Taube, de la Depar-
tamentul de Microbiologie, Imunologie şi 
Genetică al Universităţii din Beersheva, a 
comunicat că descoperirea va duce spre 
„o metodă revoluţionară a diagnosticării, 
cheia soluţiei clinice care va preveni in-
fectarea cu HIV şi va distruge virusul mor-
tal”. Dr. Taube a mai spus că cercetarea 

vizează extincţia bolii SIDA şi încetinirea 
progresului unei leucemii rare cu origini 
mixte, care îi afectează mai ales pe copii. 
Deşi SIDA se poate trata cu medicaţia 
terapiei antiretrovirale, cercetătorii s-au 
implicat în prevenirea răspândirii virusului 
HIV, care continuă să afecteze un număr 
tot mai mare de oameni în fiecare an, a 
notat Dr. Taube. O cauză pentru această 
creştere a infectării cu virusul HIV este 
nedezvoltarea unui vaccin împotriva vi-
rusului HIV, care ar preveni eventualele 
infecţii. 

Citat de „Jerusalem Post”, savantul 
a afirmat: „Acest studiu este bazat pe 
supoziţia că, odată cu afectarea meca-
nismelor de reproducere a genomului 
viral, se produce acumularea virusului 
latent şi a stării cronice a bolii. Oamenii de 
ştiinţă  speră să descopere metode de a 
activa virusul silenţios, activând simultan 
asupritorii antivirali, care ar continua să 
distrugă virusul complet.

Etnia romă  
în evoluþie

Festivalul  ROMANI-KULTURA, 
desfăşurat în zilele de 3-6 septembrie 
2015, în  Piaţa Universităţii din Bucu-
reşti este cea mai recentă manifestare 
organizată de Centrul Naţional de Cul-
tură a Romilor (CNCR), sub patronajul 
Guvernului şi Agenţiei Naţionale pentru 
Romi. Parteneri Media – TVR, Antena 
3, Departamentul Mass Media, Partida 
Romilor. Programul a cuprins o serie  de 
conferinţe, filme documentare, prezenta-
re de cărţi, albume publicate de CNCR 
despre istoria şi arta etniei (cu o prezenţă 
de circa şapte secole pe teritoriul româ-
nesc), muzică executată de Jazz-Band 
Răducanu, Taraful CNCR, Mahala Rai 
Banda,  artişti,  obiecte executate de 
meşteşugari romi.  La deschiderea ofi-
cială au participat liderii CNCR, Agenţiei 
Naţionale pentru Romi, domnii Mihai Ne-
acşu, Daniel Vasile, secretarul de stat din 
cadrul MAE Daniel Ioniţă, Dana Varga, 
consilier de stat la Cancelaria Primului 
Ministru, Amet  Aledin,  subsecretar de 
stat în cadrul  Departamentul pentru 
Relaţii Interetnice, deputatul Nicolae 
Păun, jurnalistul Vasile Ionescu din par-
tea Institutului Media pentru Diversitate, 
lector universitar  dr. Delia Grigore,  et-
nolog specializat în probleme de istorie 
culturală a romilor, reprezentanţi ai unor 
ambasade de la Bucureşti, ş.a.  

Se împlinesc 159 de ani de la dez-
robirea romilor, evoluţia etniei a fost 
benefică, dar insuficient susţinută, atât în 
timpul regimului comunist, care nici nu a 
recunoscut existenţa acestei etnii, cât şi 
în ultimii 25 de ani. Cu toate eforturile, nu 
s-a reuşit construirea sau cedarea unui 
imobil pentru activitatea CNCR, şi  nici 
stabilirea unui loc pentru  manifestările 
culturale ale romilor din România. Vasile 
Ionescu a vorbit despre istoria romilor 
şi a afirmat că, spre deosebire de etnia 
evreilor, care a cunoscut o mişcare de 
emancipare, Haskala, iniţiată de Mo-
ses Mendelssohn, romii nu au ajuns în 
această etapă. 

Dr. Delia Grigore a subliniat specificul 
artei romilor şi a exemplificat cu lucră-
rile prezentate în festival ale pictorului 
Eugen Raportoru şi sculptorului Marian 
Petre. Timp de patru zile bucureştenii au 
avut ocazia să cunoască mai îndeaproa-
pe  diverse aspecte ale vieţii unei etnii 
vitregite de istorie multe secole.

B.M.M. 

Invenţii  
ºi tehnologii 
israeliene  

de top
• Israelul produce mai multe lucrări 

ştiinţifice pe cap de locuitor decât oricare 
altă naţiune, la o mare diferenţă – 109 
la 10.000 de oameni. În proporţie cu 
populaţia sa, Israelul are cel mai mare 
număr de companii start-up din lume. În 
termeni absoluţi, are cel mai mare număr 
de companii start-up decât oricare altă 
ţară din lume, exceptând S.U.A. (3.500 
de companii, majoritatea în domeniul 
hi-tech). Israelul se află pe locul doi în 
privinţa fondurilor capitalurilor de risc, 
imediat după Statele Unite ale Americii. 

• Dispozitivul pentru citirea cărţilor elec-
tronice Kindle, al companiei Amazon, a fost 
dezvoltat în mare parte în inima centrului 
high-tech din Israel, situat în Herzliya. Doi 
ingineri arabo-israelieni au dezvoltat un 
calculator 2x2x2 inci, devenind cel mai mic 
din lume. Acest calculator, denumit CuBox-
i se vinde cu doar 55 $ şi este fabricat de 
compania israeliană SolidRun. 

• Dezvoltatorii sistemului de apărare 
antirachetă IronDome, devenit „erou” în 
conflictul din 2014 din Gaza, au folosit 
anumite componente de la o maşină de 
jucărie cumpărată de la Toys R Us pentru 
a realiza prototipul de succes. 

• Un start-up israelian, StoreDot, a 
dezvoltat o tehnologie are poate încărca 
un telefon mobil în doar 30 de secunde.

• Camioanele vor fi mult mai sigure 
şi ecologice datorită unei companii is-
raeliene, Neomatix, care a dezvoltat un 
dispozitiv de verificare de la distanţă a 
presiunii în cauciucuri atunci când tiru-
rile staţionează noaptea. Cauciucurile 
umflate incorect irosesc energie, slăbesc 
benzile de rulare ale anvelopelor şi sunt 
un pericol pentru siguranţa circulaţiei. 

• Savanţii israelieni au proiectat primul 
sistem de zbor pentru protecţia pasage-
rilor şi aeronavelor împotriva atacurilor 
rachetelor.

• Noul procesor multi-core al firmei 
Intel a fost complet dezvoltat în cadrul 
unor companii israeliene. Mare parte a 
sistemului de operare Windows NT a fost 
dezvoltat de către Microsoft-Israel.

Grupaj realizat de  DAN DRUŢĂ

ximativ 12.000 de ani, aşa cum credeau 
majoritatea oamenilor de ştiinţă, ci mult 
mai devreme, în urmă cu aproximativ 
23.000 de ani. Prof. dr. Ehud Weiss, 
de la Universitatea Bar-Ilan din Israel şi 
coordonatorul acestui studiu, afirmă că 
primele indicii ale cultivării pământului în 
Israel datează de acum 23.000 de ani. 
Oamenii de ştiinţă au analizat în cadrul 
acestui studiu rămăşiţele unei tabere de 
vânători-culegători veche de 23.000 de 
ani, care a fost descoperită în 1989 în 
situl arheologic Ohalo II, din apropierea 
Mării Galileii. Ei au examinat aproxima-
tiv 150.000 de specimene fosilizate de 
plante din sit şi au descoperit printre 
altele grâu şi orz. În acelaşi sit au fost 
descoperite şi unelte din silex, care au 
fost folosite pentru recoltarea cerealelor. 
„Chiar dacă practicarea agriculturii la sca-
ră largă nu a devenit realitate decât mult 
mai târziu, studiul nostru demonstrează 
că la nivel restrâns se cultivau cereale 
cu mult mai devreme decât se credea 
iniţial”, a declarat dr. Marcelo Sternberg 
de la Universitatea din Tel Aviv, co-autor 
al acestui studiu.

„Băiatul din 
Brooklyn”
Donald Margulies se fo-

cusează în Băiatul din Brooklyn pe zbuciu-
mul trăirilor unui tânăr evreu new-yorkez. 
Eric Weiss a ajuns, cu imensă răbdare şi 
chin, un scriitor de top. A reuşit să-şi de-
păşească nu numai mo-
destul statut social al pă-
rinţilor săi, ci şi orizontul, 
mentalităţile comunităţii 
din care vine. Un drum ce 
nu îl scuteşte de şocuri şi 
suferinţe, ba dimpotrivă!

Principala temă a pie-
sei este cea a familiei, ca univers originar, 
ca mediu formativ, ca repere, valori, mode-
le; ca sursă de idealism şi răzvrătiri morale. 
„Băiatul din Brooklyn” începe în momentul 
în care Eric se află în spital, la căpătâiul 
tatălui, diagnosticat cu un cancer galopant. 
(Ceea ce nu e singurul lui motiv de neliniş-
te şi tulburare, eroul fiind frământat şi de 
iminenta destrămare a propriei căsnicii). 
Ceea ce frapează este reacţia neaştep-
tată a bătrânului: o reacţie de înstrăinare; 
morocănoasă, evazivă, dacă nu chiar de 
respingere, ostilă. Situaţia contrariază 
dat fiind devotamentul plin de stoicism al 
fiului. Iar bătrânul (căruia Andrei Finţi îi îm-
prumută chipul său brăzdat de încercări şi 
blândeţea privi-
rii sale albastre)  

Drumul 
spre teatru

NATALIA STANCU
(Continuare în pag. 28)
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În această vară, la vila F.C.E.R. de la 
Borsec s-a întâmplat un eveniment mai 
deosebit, am putea spune, o premieră. 
La iniţiativa Corneliei Judit Rosenzveig, 
coordonatoarea Centrului de zi de la 
Comunitatea Evreilor din Oradea, s-a 
organizat prima tabără a membrilor comu-
nităţilor din vestul ţării. Nu am vrut să spun 
din Ardeal deoarece, în afară de Oradea 
şi Cluj, au fost prezenţi participanţi şi din 
Deva, Timişoara şi chiar din Bucureşti. 
Membrii taberei, 20 la număr, au umplut 
vila centrală. ”Iniţiativa a fost foarte bine 
primită şi, dacă ar fi fost mai multe locuri, 
ar mai fi venit şi alţii. Opt persoane au 
rămas pe dinafară”, ne-a relatat Judit 
Rosenzveig care a adăugat că de multă 
vreme s-a gândit să organizeze o tabără 
la Borsec, în acest loc încântător. Anul 
acesta, cu spirijnul DASM, al directorului 
Atilla Gulyas, a şi reuşit să o facă. Cei 
care au venit sunt membrii “generaţiei de 
aur”, de vârsta a treia şi ai celei de mijloc 
şi care, în pofida distanţei mari (şapte ore 
până la Oradea, şase ore până la Cluj) , 
au venit cu trenul şi nu au regretat. 

Favorizaţi şi de o vreme minunată, 
participanţii s-au bucurat de frumuseţile 
Borsecului, făcând drumeţii în staţiune 
sau excursii în împrejurimi, în funcţie de 
un program elaborat de conducătoarea 
taberei în care scopul principal a fost toc-
mai de a petrece cât mai mult timp afară, 
în aer liber. După amiezile, când nu se 
pleca în excursie, cei prezenţi participau 
la un program de socializare, cu discuţii 
sau jocuri. Ei au avut prilejul să asculte 
şi o prelegere despre situaţia actuală din 
Israel, într-o dezbatere interactivă.  La 
sfârşit de săptămână s-a organizat un 
frumos Oneg Şabat  dar, înaintea primirii 
Şabatului, participanţii taberei au asistat 

la Sinagoga din Borsec la slujba de vineri 
seara, împreună cu un grup de credincioşi 
israelieni. Au fost organizate şi două mici 
momente festive pentru a sărbători zilele 
de naştere ale unor participante.

Ţinând cont de succesul neaşteptat al 
iniţiativei, Judit Rosenzveig se gândeşte 
ca anul viitor să organizeze două serii.

Cei care au petrecut săptămâna de 
tabără au fost în mod special mulţumiţi de 
condiţiile oferite de personalul CIR Bor-
sec, iar aceste opinii au fost exprimate şi 
în cadrul unei emisiuni a postului de radio 
Şalom. Preluând funcţia regretatului prof. 
Iancu Izidor (z.l.), pentru care în timpul 
Oneg Şabatului s-a păstrat un moment de 
reculegere, Sorin Pop, noul administrator, 
s-a străduit nu numai să menţină dar chiar 
să îmbunătăţească oferta pentru turişti, 
inclusiv pentru cei care au venit după 
plecarea taberei. Cum vestea continuării 
activităţii de la Borsec şi a condiţiilor cre-
ate s-a răspândit prin comunităţi, doritorii 
de odihnă şi-au anunţat prezenţa inclusiv 
în luna septembrie.

sorin Pop: Vom încerca  
sã prelungim sezonul

Într-o convorbire Sorin Pop şi-a mani-
festat dorinţa să îmbunătăţească în con-
tinuare condiţiile pentru cei care doresc 
să vină la Borsec, astfel încât sezonul 
să fie prelungit cu încă două luni, cu în-
cepere din iunie până în octombrie. Anul 
acesta este proiectată renovarea a încă 
două camere (7 şi 8) din vila centrală, 
care vor fi dotate cu o baie, va continua 
îmbunătăţirea şi diversificarea meselor 
fără majorarea preţului. Dar, a remarcat 
Sorin Pop, ar fi necesare investiţii, nu 

foarte costisitoare, pentru reînnoirea  unor 
obiecte pentru uzul turiştilor deoarece 
cele existente s-au învechit. Îi informăm, 
aşadar, pe membrii tuturor comunităţilor 

despre condiţiile de la CIR Borsec, care 
pot satisface un număr mai mare de tu-
rişti, pentru a se bucura de binefacerile 
oferite de această staţiune.

C.I.R Borsec a intrat într-o etapă nouă

Ing. emil Rosner, ºeful Oficiului CIR:  
am iniþiat numirea unui nou administrator la Borsec

Ing. Emil Rosner, şeful Oficiului CIR, s-a implicat direct în găsirea unui nou 
administrator pentru Borsec, în aşa fel încât această perioadă de trecere să se 
desfăşoare rapid şi fără probleme. ”În răstimpul scurt avut la dispoziţie – ne-a de-
clarat el – am propus numirea unui  nou administrator în persoana domnului Sorin 
Pop şi pot să spun că aşteptările nu mi-au fost înşelate. Sper să-l pot forma ca un 
bun administrator al acestui loc minunat, care este CIR Borsec.

Am pregătit şi s-au executat un minimum de reparaţii necesare, cum ar fi cele 
la instalaţiile electrice, la instalaţiile sanitare, lucrări de întreţinere şi vopsitorie la 
elementele de lemn. S-a cumpărat o nouă maşină de spălat şi s-a făcut revizia 
microbuzului pentru turişti.

O preocupare specială a fost îmbunătăţirea meselor, atât cantitativ cât şi cali-
tativ, prin detaşarea unei bucătărese pricepute,  în persoana d-nei Ostafie Lenuţa, 
solicitându-se şi angajarea unei ospătăriţe, in persoana d-nei Pecuş Lăcrămioara, 
ambele formând o echipă foarte bună. Vreau să menţionez şi contribuţia d-nei Pop 
Agnes, care ţine întreaga vilă într-o stare de curăţenie exemplară.

Pentru sezonul viitor, ne preocupă , printre alte lucrări, mărirea numărului de locuri 
în vila centrală prin adăugarea a încă două locuri în camere şi a încă două băi”.

Modernizarea Centrului rezidenţial 
pentru vârstnici Cãminul „Moses Rosen”

Cei 36 de ani de la înfiinţarea Cămi-
nului „Rosen” au prilejuit o demonstraţie 
de forţă a unei comunităţi mici cu reuşite 
mari. Am trăit bucuria finalizării, cu fonduri 
europene, a primei faze din procesul mo-
dernizării căminului la standarde actuale. 
Bucurie împărtăşită de organizatori, rezi-
denţi, lideri F.C.E.R., C.E.B., DASM, Joint, 
JCC, BBR, evrei şi prieteni ai lor de toate 
vârstele, din Bucureşti. Au fost de faţă 
subsecretarul de stat în Ministerul Culturii, 
Irina Cajal, rabinul Rafael Shaffer, Shelly 
Hagler Livne, adjunct al şefului de misi-
une al Ambasadei Israelului în România, 
Ana şi Moni Cohen, donatori. Am ascultat 
discursuri, am aplaudat minirecitaluri ale 
elevilor de la Şcoala „Lauder - Reut”, 
preşcolarilor de la Grădiniţa „Gan Eden”, 
corului JCC, formaţiei coral-instrumentale 
„Bucharest Klezmer Band”, texte literare 
ale rezidenţilor, şlagăre idiş şi româneşti 
în versiunea Maiei Morgenstern. S-a vizi-
tat etajul II al căminului, complet renovat. 
Ghizi – directorul căminului, Gaetano 
Perrotta; directorul CAjM, dr. Mona Bejan; 
dr. Vlad Stăiculeanu. Trataţia, tombola, 
spaţiul de distracţii pentru copii – toate 
în parc – au concurat la buna dispoziţie. 

Evenimentul a fost transmis pe net de 
consilierul preşedintelui Federaţiei, Silviu 
Vexler. Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, a făcut o retrospectivă a transfor-
mărilor căminului, a mulţumit pentru ajutor 
fostului ministru al Dezvoltării şi Adminis-
traţiei Naţionale, preşedinte interimar al 
PSD, Liviu Dragnea, secretarului de stat 
pentru Culte, Victor Opaschi, conducerilor 
Fundaţiei „Caritatea” şi Joint-ului. Etajul 
II, destinat vârstnicilor de orice etnie, 
confesiune, are statut de centru reziden-
ţial particular. Au fost date asigurări că, 
în circa doi ani, vor fi renovate parterul 
şi etajul I. „Exemple de urmat” ilustrative 
pentru viaţa în cămin: pictoriţa Medi Dinu 
– 106 ani, jurnalistul Pompiliu Sterian – 96 
de ani, colaborator al R.E., criticul Henri 
Zalis. Pompiliu Sterian a şi deschis săr-
bătorirea, exprimându-şi recunoştinţa faţă 
de F.C.E.R., DASM, Joint, pentru aceste 
modernizări. Moderator şi principal coor-
donator al lucrărilor de renovare, director 
al DASM, vicepreşedinte al C.E.B., ec. 
Attila Gulyas a mulţumit liderilor F.C.E.R., 
C.E.B., Joint, echipei de arhitecţi, desig-
neri, ingineri, tehnicieni, administratori 
care au pus pricepere şi suflet în această 

realizare. A fost o muncă de cinci ani din 
care au rezultat un centru rezidenţial de 
patru stele pentru vârstnici, cu un microcli-
mat aproape unic în Bucureşti; reînnoirea 
întregului exterior; diverse îmbunătăţiri 
interioare, a apreciat ing. Paul Schwartz, 
vicepreşedinte al F.C.E.R. şi preşedinte 
al C.E.B.. O zi frumoasă la propriu şi la 
figurat, a remarcat directorul Joint, Israel 
Sabag, reunind toate segmentele de 
vârstă ale comunităţii. Joint-ul, a arătat 
domnia sa, continuă să susţină proiectul. 

Şana Tova, a fost urarea tuturor în 
prag de Roş Haşana.

Cât de frumoasă a fost ziua ne-au 
spus atât directorul D.A.S.M. Attila 
Gulyas, care a purtat responsabilitatea 
renovării Căminului, cât şi istoricul literar 
Henri Zalis, care locuieşte acum la Cămin.

ATTILA GULYAS:
”Este vorba despre un proiect început 

în anul 2011, atunci când am stabilit că 
încercăm să depunem o cerere de finan-
ţare europeană. Iată că anul acesta, în 
august, am finalizat lucrările, inclusiv am 
obţinut obiecte electrocasnice. Deschi-
dem în septembrie, odată cu Anul Nou 
evreiesc, etajul nou al Căminului, nu doar 
pentru membrii comunităţii evreieşti, dar 
şi pentru publicul larg. Oricine ni se poate 
adresa.

Este foarte multă lume aici, astăzi. 
Noi am dat 370 de bilete, dar au venit 
mulţi şi fără bilet. Sunt, în mare, membrii 
comunităţii. Este o deschidere pentru 
ei, intenţionând ca în luna octombrie să 
facem o deschidere pentru oficialităţi şi 
publicul larg.

Anual organizăm Ziua Porţilor Deschi-
se la Cămin, undeva în luna octombrie, 
când este şi Ziua Internaţională a Persoa-
nelor Vârstnice, dar, mai mult, Căminul 
va deveni un parc, o reşedinţă a acestei 
zone a Bucureştiului. Dorim să înfiinţăm 
chiar o cafenea care să fie deschisă pu-
blicului, deci spre folosul locuitorilor din 
acest cartier.

Pentru viitor, vreau să vă spun că am 
obţinut o primă finanţare din partea Fun-
daţiei Caritatea, împreună cu F.C.E.R. O 
sumă importantă, care acoperă undeva la 
60% din cheltuielile de renovare a parte-
rului şi primului etaj. Începem lucrările la 
sfârşitul lunii septembrie - începutul lunii 

octombrie, urmând să aducem la acelaşi 
nivel calitativ şi aceste două nivele, aşa 
cum este acum etajul al doilea.”

HENRI ZALIS:
”Sunt deja 36 de ani de existenţă a 

Căminului „Amalia şi Dr. Moses Rosen”. 
Eu am intrat în cămin pentru a treia oară. 
De ultima dată, de când am intrat şi până 
acum, a trecut deja un an şi jumătate. 
Ce pot să vă spun, este foarte bine că 
există un asemenea aşezământ, care 
face eforturi să rezolve nişte probleme ale 
unor oameni care intră aici cu sănătatea 
zdruncinată.

Sigur, se pot aduce îmbunătăţiri Că-
minului, dar important este că există. În 
rest, despre mine, fireşte că aş vrea să 
am mai multe legături cu lumea intelec-
tuală. Primesc presa aici şi o urmăresc, 
„Observatorul Cultural”, „Dilema Veche” 
şi „Adevărul” în fiecare zi, dar îmi lipsesc 
contactele.

Sunt mirat, chiar foarte mirat, că atâta 
lume a reuşit să-şi găsească locul astăzi 
aici, sunt câteva sute de persoane. E o 
manifestare frumoasă, simţim că suntem 
parte dintr-un univers important.

Este o manifestare reciproc folositoa-
re, pe de o parte, pentru publicul care a 
venit să revadă persoanele internate aici, 
iar pentru noi este o confirmare a faptului 
că nu suntem ai nimănui.”

IULIA DELEANU
GEORGE GÎLEA

EVA GALAMBOS 
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Cu ERIKA VAN GELDER

Pe Erika Van Gelder, actuala preşedintă a BBE, am cunoscut-o în  
urmă cu peste 15 ani. Am întâlnit-o la o manifestare culturală a Bnai 
Brith cu caracter internaţional, organizată la Bucureşti despre poeţii 
evrei români care, în perioada interbelică, au părăsit ţara şi şi-au pu-
blicat scrierile într-o altă limbă, cum a fost cazul lui Benjamin Fondane 
respectiv Beniamin Fundoianu. Am aflat că suntem ”consăteni”: şi-a 
trăit copilăria şi adolescenţa la Arad . Ne-am întâlnit după aceea 
de multe ori, şi oficial şi în particular, dar nu ştiu cum se face că 
abia recent, la cea de a doua ediţie a ”Podurilor Toleranţei”, or-

ganizată de B’nai B’rith Europa împreună cu BB România, am avut o 
tresărire când a amintit despre primii ei paşi de viaţă. De fapt, nu erau 
încă paşi, paşii au reprezentat o valiză, trecută prin contrabandă în Româ-
nia, în care se afla un bebeluş de aproximativ zece luni. Deşi ne cunoaştem  

de atâta vreme, Erika nu mi-a acordat până acum nici un interviu dar vina este a 
mea. Pur şi simplu, nu i l-am cerut.  Aşa că ne-am aşezat la o masă într-un restau-
rant şi mi-a spus o poveste absolut fascinantă. Mi-a părut rău că nu sunt scriitoare; 
din ceea ce a relatat, ar fi ieşit un roman frumos.

De la lagărul de refugiaţi din Linz, 
la preşedinţia B’nai B’rith Europa

Familia mamei mele provenea din Cluj, 
şi-a început Erika povestea,  au fost şase 
fete dintre care trei cu copii mici. În vara lui 
1944 au fost cu toţii deportaţi la Auschwitz 
iar cele trei cu copii mici – trimise în ca-
merele de gazare. Mama mea, căsătorită 
şi ea, a fost despărţită de tatăl meu. Ea a 
ajuns la Auschwitz şi el la Buchenwald. 
La eliberare, au supravieţuit surorile care 
nu aveau copii. Una dintre ele s-a întors 
imediat în România, la Arad, de unde era 
soţul ei. Celelalte două, adică mama mea 
biologică,  şi o soră au ajuns într-un lagăr 
de refugiaţi din Linz, unde mama l-a reîntîl-
nit, cu totul întâmplător, pe tata. Abia  s-au 
recunoscut. Mama a rămas gravidă şi a 
decis, împreună cu cealaltă soră, să nu se 
mai întoarcă în România. Şi cealaltă sora 
s-a căsătorit şi fiecare familie aştepta să 
primească viză undeva. Între timp, m-am 
născut eu, dar mama s-a îmbolnăvit, or-
ganismul ei slăbit nu a suportat sarcina şi 
naşterea, şi a  murit. Tatăl meu s-a decis 
să plece în Palestina dar şi-a dat seama 
că nu are ce să facă cu un bebeluş şi m-a 
lăsat la Linz, într-un orfelinat din lagăr. 
Cealaltă soră a primit viză în Canada dar 
eu, nefiind născută când a depus  cererea 
de viză, nu figuram în actele ei. Astfel că 
decizia la care s-a ajuns a fost să ia legă-
tura cu sora de la Arad. Crucea Roşie s-a 
angajat să mă ducă la Budapesta, unde 

familia noastră avea un prieten foarte bun, 
Ruzicska Gyorgy care, în timpul războiului, 
a ascuns şapte evrei. M-au primit când 
aveam câteva luni şi au reuşit să facă un 
aranjament cu vama, cu grănicerii de la 
graniţa cu România, să mă treacă dincolo 
deoarece, între timp, graniţele s-au închis. 
Au găsit pe cineva care, contra cost, a făcut 
acest lucru. Am fost pusă într-o valiză în 
care s-au făcut nişte găurele, mi s-a dat un 
somnifer şi valiza a fost împinsă sub sârma 
ghimpată, de  partea cealaltă a graniţei. 
Între timp, grănicerul, pasă-mi-te, a plecat 
la toaletă. Dincolo mă aşteptau mătuşa 
şi unchiul meu. Până la urmă, m-au înfiat 
dar, ajungând cum am ajuns în România, 
a durat vreo trei ani până ”am intrat în le-
galitate”, până s-au făcut formele. Am fost 
adoptată abia în 1953.

– Când ai aflat că părinţii tăi de fapt nu 
sunt părinţii tăi?

– Copiii din curte îmi spuneau: tu nici 
nu ştii cine eşti. Pe tine te-au găsit în tren 
şi eşti copilul unei curve nemţeşti şi a unui 
soldat american. Erau nişte zvonuri pe care 
le auzeau acasă sau de la vecini, dar pe 
mine nu mă deranjau, mă simţeam o eroină 
de roman. Niciodată nu am crezut nici un 
cuvânt, dar când am devenit mai mare, de 
16-17-18 ani, i-am întrebat pe ai mei. Mai 
ales, nu înţelegeam că dacă mă născusem 
la Linz în 1947 (aşa scria în certificatul meu 

de naştere), de ce s-au întors. Adevărul 
l-am aflat când am terminat liceul şi am 
vrut să plec. Fiind, cum se spune, “gură 
mare”, mă temeam ca aici, în România, 
să nu păţesc ceva.

– Şi unde ai plecat?
– Părinţii mi-au povestit că tatăl meu 

biologic locuieşte la Haifa şi, dacă mi-ar 
trimite o invitaţie, poliţia mă va lăsa să 
plec. Într-adevăr, aşa s-a întâmplat, dar 
eu nu doream să rămân în Israel, nu prea 
aveam mare afinitate faţă de această ţară. 
M-am întâlnit cu tatăl meu biologic dar nu 
aveam vreun sentiment special faţă de el. 
Tatăl meu era cel de la Arad, el m-a crescut, 
pe el l-am cunoscut de la 10 luni. După trei 
săptămâni m-am mutat într-un kibuţ, unde 
patru ore pe zi învăţam ivrit şi patru ore 
lucram. M-am înscris apoi la Universitatea 
Ramat Aviv. Deoarece nu ştiam decât puţin 
ebraica, am ales franceza şi rusa, pe care 
le învăţasem în România. Între timp, mi-am 
dorit să o văd şi pe cealaltă mătuşă din 
Canada, care a cunoscut-o pe mama şi să 
aflu mai multe de la ea. Eram în anul întâi 
dar examenele s-au amânat deoarece în 
iunie a început războiul de şase zile. Cred 
că am fost singura persoană din Israel care 
a aflat abia a doua zi că începuse războiul, 
când m-am dus la universitate, deoarece 
am învăţat de zor şi nu am deschis aparatul 
de radio. M-am prezentat  apoi la centrul de 
recrutare, care m-a trimis voluntară la un 
spital. După ce, în toamnă, mi-am dat exa-
menele de anul întâi, am plecat în Canada.

– Ce-ai făcut acolo?
– În 1967, în Canada s-a organizat ex-

poziţia internaţională şi exista posibilitatea 
să rămâi acolo dacă găseai ceva de lucru, 
în domeniile în care Canada avea nevoie. 
Am consultat lista de disponibilităţi  şi pe 
primul loc era nursing-ul. Eu am ajuns în 
octombrie, examenele la anatomie, fizică, 
chimie şi biologie se dădeau în ianuarie, în 
limba engleză, pe care nu o vorbeam. La 
terminarea cursurilor primeam o diplomă 
de asistentă medicală. Am cerşit nişte 
bani de la mătuşa mea, am cumpărat un 
dicţionar englez-francez şi cărţile de şcoală 
şi până în ianuarie am învăţat engleza şi 
obiectele din care trebuia să dau examen. 
Am reuşit şi, după trei ani, am absolvit. 
Această pregătire m-a ajutat peste tot, 
deoarece şi când m-am reînscris la univer-
sitate, am avut bani cu ce să mă întreţin 
deoarece seara lucram ca asistentă me-
dicală. La universitate m-am specializat în 
dramaturgie comparată – rusă şi franceză. 
Am urmat universităţile Mc Gill şi Duke. În 
1976 m-am angajat la Jocurile  Olimpice. 
Am fost repartizată la echipele din Ungaria 
şi România, lângă Nadia Comăneci, ca 
ataşată de presă pentru ţările din Est. Apoi, 

când am terminat universitatea, am găsit 
un anunţ în “International Herald Tribune”. 
Se căutau persoane singure pentru Euro-
pa, care să cunoască multe limbi. Funcţia 
era de tur operator la o firmă de turism 
din Anglia. Oricum voiam să mă întorc în 
Europa, să fiu mai aproape de părinţi. Am 
plecat  în Anglia, am dat examen, am reu-
şit, dar serviciul începea peste câteva luni 
şi eu nu aveam bani. Drept care m-am dus 
să-mi vizitez părinţii, apoi pe toţi prietenii 
din Europa. Ultimul la care m-am dus locuia 
în Olanda, la Amsterdam, era prima mea 
dragoste din Arad. El mi-a făcut cunoştinţă 
cu David, soţul meu, rugându-l să iasă cu 
mine la o cafea deoarece el era ocupat. 
În scurt timp, a devenit evident că între 
noi doi este o chestiune serioasă şi că eu 
vreau să rămân cu el, aşa că am renunţat la 
postul din Anglia. Peste câteva luni ne-am 
căsătorit şi de atunci sunt la Amsterdam, 
am doi copii şi al treilea nepot e pe drum.

– Spune-mi sfârşitul poveştii.
– După ce am născut pe cele două fete, 

m-am întors la universitate, la asistenţă so-
cială. După absolvire am lucrat  la Jewish 
Social Service în Amsterdam. Am  făcut 
apoi un masterat de antropologie politică 
şi culturală, legat de cultura minorităţilor 
etnice. Am făcut, în cadrul unei echipe, cer-
cetări despre minorităţile etnice din Europa 
centrală şi de est.  Proiectul s-a terminat 
în 1994. Atunci m-au căutat cei de la B’nai 
B’rith din Olanda, care aflaseră că la Arad 
am făcut nişte proiecte la Casa de bătrâni. 
M-au întrebat de ce nu intru în BB, să duc 
proiectul la ei să-l facem împreună. Am 
acceptat invitaţia, am început să particip 
la diferite întâlniri europene şi m-au ales în 
conducerea BB Europa. În 1997 am fost la 
o convenţie la Bucureşti şi la Tel Aviv, unde 
am propus crearea unui birou de coordo-
nare a proiectelor din Europa  centrală. Am 
fost aleasă  în Consiliul executiv, am ajuns 
vicepreşedinte iar în 2014 am fost aleasă 
preşedintele BB Europa, prima femeie care 
a ocupat un astfel de post. 

– Şi ce faci acolo sunt de-acum lucruri 
cunoscute, dovadă ”Podurile Toleranţei”. 
Mulţumim pentru interviu.

A consemnat EVA GALAMBOS

O lege pentru protejarea memoriei 
victimelor Holocaustului

Liga Anti-Defăimare (ADL) a transmis 
o scrisoare preşedintelui României, Klaus 
Iohannis, şi preşedintelui Camerei Depu-
taţilor, Valeriu Zgonea, în care îşi exprimă 
„aprecierea pentru adoptarea de către 
România a Legii 217/2015, care conso-
lidează legislaţia românească împotriva 
antisemitismului şi a negării Holocaus-
tului”. Jonathan A. Greenblatt, director 
naţional  al ADL, subliniază în documentul 

amintit că „de o importanţă deosebită este 
extinderea legii cu privire la propaganda 
în favoarea Mişcării Legionare în toate 
formele sale”. 

Sursa citată subliniază oportunitatea 
noii legi prin faptul „alarmant”, menţionat 
şi într-o scrisoare anterioară către premi-
erul Ponta, că „actuala Mişcare Legionară 
a putut face o demonstraţie publică de 
1 Decembrie, (Continuare în pag. 25)

România, una dintre primele ţări europene 
care au o lege împotriva negaþionismului, 

antisemitismului ºi rasismului

Dezbaterile recente în legătură cu 
Legea 217/2015 au determinat F.C.E.R. şi 
A.E.R.V.H. să transmită o declaraţie sub 
semnătura preşedintelui Federaţiei, dr. 
Aurel Vainer, deputat, şi a preşedintelui 
A.E.R.V.H., dr. Liviu Beris. Reproducem 
integral documentul menţionat:

“Legea 217/2015 este o lege de prote-
jare a memoriei victimelor Holocaustului, 
a celor care au suferit de pe urma anti-
semitismului instrumentat de fascism, de 
Mişcarea Legionară şi regimul Antonescu. 
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 

România (F.C.E.R.) şi Asociaţia Evreilor 
din România Victime ale Holocaustului 
(A.E.R.V.H.) şi-au exprimat sprijinul 
pentru această lege. De altfel,  deputatul 
Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., a 
susţinut-o în Parlament, afirmând că este 
un răspuns necesar la recrudescenţa 
antisemitismului şi negaţionismului în 
Europa, care dă curs aplicării prevederilor 
de justiţie şi drept. O poziţie similară a 
avut în intervenţiile publice  preşedintele 
A.E.R.V.H., Liviu Beris.

(Continuare în pag. 25)

Înainte de adoptarea de către Camera 
Deputaţilor a Legii 217/2015, deputatul 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România, dr. Aurel Vainer, preşedintele 
F.C.E.R., a luat cuvântul în plen şi a subli-
niat că intervenţia sa are un subiect foarte 
important. „Noi suntem printre primele ţări 
din Europa care au adoptat o lege clară în 

problema condamnării rasismului, antise-
mitismului, xenofobiei şi a consecinţelor 
celui de-al doilea război mondial”, a spus 
deputatul, care a subliniat evoluţia textului 
până în prezent.  

„Această lege a crescut în vârstă, a 
îmbătrânit puţin, sau nu am fost noi atât 
de  p regăt i ţ i (Continuare în pag. 25)

Felicitări pentru România 
din partea BBI

Organizaţia B’nai B’rith Intl a emis un comunicat de presă în care a adresat fe-
licitări României „pentru legislaţia care pedepseşte pe oricine neagă Holocaustul”, 
făcându-se referiri speciale pentru preşedintele Camerei Deputaţilor, primul ministru 
şi preşedintele ţării, precum şi „pentru opoziţia care a sprijinit măsura şi a votat” 
pentru promovarea acestei legi de mare importanţă.

„Ca o recunoaştere deosebită a drepturilor omului, legea interzice organizaţiile şi 
simbolurile fasciste, rasiste şi xenofobe”, se mai arată în document, care aminteşte 
că regimul Antonescu a fost un aliat al Germaniei naziste, ceea ce i-a determinat 
acum pe legiuitori să considere că „negarea Holocaustului este sinonimă cu negarea 
rolului jucat de România în uciderea a circa 400 000 de evrei”.

Comunicatul mai subliniază, în final, că „pedepsirea negării Holocaustului con-
stituie o recunoaştere a faptului că acest efort calculat şi sistematic de a şterge 
poporul evreu de pe faţa pământului nu trebuie să fie niciodată uitat”.

Legea împotriva negaţionismului, antisemitismului şi legionarismului

Aprecieri pentru adoptarea 
ºi promulgarea Legii 217/2015



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 456-457 (1256-1257) - 1 - 30 septembrie 2015  13

NICo NItAI, din nou acasã
Marele actor israelian, născut în România, Nico Nitai, a fost invitatul special al celei 

de-a VIII-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru Undercloud. 
Nico Nitai a fost prezent în festival cu piesa Căderea, după Albert Camus. Acest 

spectacol se joacă permanent de peste 40 de ani, timp în care a avut peste 4000 de 
reprezentaţii. Căderea a fost omologat astfel de Cartea recordurilor – cel mai logeviv 
spectacol din toate timpurile.

Maestrul Nico Nitai a avut amabilitatea de a acorda un interviu pentru revista „Re-
alitatea Evreiască”.

GEORGE GÎLEA: Domnule Nico Nitai, 
cum vă simţiţi din nou acasă? De fapt, îi 
spuneţi României acasă?

NICO NITAI: Sigur că da. Aici m-am 
născut, în acest oraş. Aici mi-am petrecut şi 
copilăria şi tinereţea, aşa că este implantată 
în mine, în toate colţurile fiinţei mele se 
găseşte România. Cu limba am avut câteva 
probleme pentru că, vorbind majoritatea 
timpului ebraică, limba română s-a depărtat 
din obişnuinţa de zi cu zi. De exemplu, când 
m-au invitat la Undercloud am fost plăcut 
surprins, dar Căderea n-o mai jucasem de 
şase ani în româneşte. Aşa că a trebuit 
să reiau tot textul. A fost un proces foarte 
interesant, dar în acelaşi timp foarte greu, 
pentru că eram în pline repetiţii cu un alt 
spectacol pe care-l regizez la mine la teatru 
(n.r. Teatrul Karov din Tel-Aviv), aşa că a 
trebuit să fac mari pauze. La un moment 
dat am zis chiar că poate nu trebuia să 
accept imediat. Dar satisfacţia pe care mi-a 
dat-o această revenire şi întâlnirea cu acest 
public entuziast de la festivalul Undercloud 
a meritat toate eforturile.

G.G.: Aţi amintit de publicul entuziast. 
Este cunoscut faptul că Undercloud este 
un festival de teatru independent. Care 
este relaţia dumneavoastră cu teatrul in-
dependent, cu teatrul fringe? Ştiu că este 
o relaţie specială.

N.N.: Relaţia mea cu teatrul indepen-
dent este una de frăţie. Poate chiar de 
paternitate cumva, pentru că în Israel sunt 
considerat cel care, nu a inventat, dar, în 
orice caz, a adus acest tip de teatru. Când 
am început Căderea, dar nici înainte, nu 
existau asemenea spectacole. Eu l-am 
jucat într-un Cafe Theatre prima dată, după 
care l-am jucat şi acasă. Adică am introdus 
cumva această concepţie, că teatrul nu 
trebuie făcut doar în interiorul acestei cutii, 
care există doar de 300 de ani, ci poate fi 
făcut în orice loc.

Legat de celălalt termen... Eu sunt 
împotriva denumirii fringe, pentru că fringe 
înseamnă franjuri. Şi eu cred că acest 
tip de teatru pe care-l facem noi, teatrul 
independent, s-ar numi mai bine aşa cum 
se numea odată, offbroadway. Adică în 
afară. Noi nu suntem franjurile teatrului 
oficial, dimpotrivă. Este un teatru care din 
zi în zi devine mai independent, un rezervor 
nesfârşit de talente care vin să se exprime 
şi să-şi găsească drumul spre publicul care 
nu cunoaşte suficient acest domeniu.

mihail sebastian mi-a marcat  
viaþa ºi întrega carierã...

G.G.: Despre spectacolul „Căderea” pe 
care l-aţi jucat acum în festival. Are aproape 
jumătate de secol de existenţă, aţi mers cu 
el în multe locuri ale lumii. Cum se schimbă 
el de la o ţară la alta? Aici l-aţi jucat în limba 
română, în Israel îl jucaţi în ebraică...

N.N.: Eu am mai jucat Căderea în româ-
nă, în urmă cu zece ani, când am revenit 
prima dată în ţară cu un turneu mare, cu 
Steaua fără nume a lui Sebastian.

G.G.: Apropo, Mihail Sebastian v-a fost 
profesor la Liceul Cultura B, greşesc?

N.N.: Aşa este, mi-a fost profesor în pri-
ma clasă de liceu. S-a creat atunci un fluid 
între el şi mine. Eu am câştigat un concurs 
de compuneri la sfârşitul anului, pe care el 
l-a organizat. Am fost întotdeauna, cumva, 
protejatul lui. Dar eram un puşti. Nici nu 
ştiam măcar toată opera lui Sebastian. 
Într-adevăr, înainte de accident, fratele lui, 
Beno Hechter, care şi el mi-a fost profesor, 
a venit să ne anunţe că domnul Sebastian 
va face la sfârşitul anului un nou concurs 
de literatură, în cinstea eliberării României. 
La mai puţin de o lună după acest anunţ s-a 
întâmplat tragicul accident.

G.G.: Mă înşel eu sau aminteşte de 
dumneavoastră în Jurnal?

N.N.: Nu. Dimpotrivă, aminteşte de cei 
care erau mai slabi în clasă. După aceea 
însă, m-am întâlnit cu el pe stradă şi m-a 

invitat la el acasă. Am avut privilegiul să o 
cunosc pe mama lui. Cu Beno am rămas 
în legături foarte strânse, până în ultima 
clipă. Şi cu fata lui sunt în legătură până 
acum. Fata lui Beno se numeşte Mihaela 
Sebastian şi este superbă. Şi frumoasă şi 
talentată. Ea este actriţă, dar din păcate 
publicul român nu o cunoaşte. Aş fi foarte 
fericit, dacă într-una din revenirile mele, ar 
fi alături de mine.

Cât despre Sebastian, el era un tip foar-
te modest. Nu se ştie, dar acest concurs de 
literatură l-a făcut cu premii substanţiale în 
bani, pe care i-a adus de acasă. Sfâşietor, 
dacă ne gândim la starea lui financiară şi 
emoţională, pe care o exprima în Jurnal în 
acea vreme. O personalitate într-adevăr de-
osebită despre care îmi face mare plăcere 
să vorbesc oricând.

Sebastian îmi este la suflet, în aceeaşi 
măsură în care îmi este şi Căderea. Toată 
cariera şi viaţa mea este marcată de Mihail 
Sebastian. Să ştiţi că am în plan să iau toată 
publicistica lui, care este fantastică, şi să 
fac un spectacol din ea.

Pentru a face teatru,  
trebuie sã fii ºi puþin nebun...

G.G.: Propun să încheiem această 
paranteză şi să ne întoarcem la „Căderea”. 
Acest spectacol pune în discuţie probleme 
foarte serioase ale societăţii moderne.

N.N.: Aşa este, pune în discuţie soci-
etatea modernă, omul modern, falsitatea 
care s-a creat în urma culturalizării omului 
şi a societăţii. Asta dezvăluie Camus, după 
părerea mea. Că această culturalizare 
generală este, în fond, o mască. Acest om 
cultural, care este Jean-Baptiste Clamence, 
personajul principal pe care îl joc eu, este 
de fapt un om, nu chiar abject, dar în orice 
caz foarte egoist.

Pentru publicul tânăr, care este atât de 
angrenat în societatea modernă, de la o 
vârstă foarte fragedă, Căderea lui Camus 
are o importanţă primordială.

Atunci când am început spectacolul, mă 
gândeam că va merge două-trei luni. După 
această perioadă, mi-am dat seama că va 
merge ceva mai mult. Atunci mi-am cum-
părat ca recuzită de spectacol o pelerină, 
pe care am folosit-o 28 de ani, până când 
mi-a ars teatrul (n.r.: în anul 2003, clădirea 
Teatrului Karov din Tel Aviv a ars în totali-
tate.  Focul a mistuit manuscrise, costume, 
decoruri şi numeroase arhive ale lui Nitai).

De atâţia zeci de ani, la acest spectacol 
vin în continuare foarte mulţi tineri. Căde-
rea presupune un dialog între doi bărbaţi, 
dintre care unul doar ascultă. Eu pe acest 
personaj, care doar ascultă, l-am transpus 
în întreg publicul. Am fost surprins la în-
ceput de sălile atât de pline. Acest public 
mi-a dat puterea să continui până acum. 
Joc piesa din curiozitate faţă de public. Nu 
mai este spec-
tacolul meu ci 
al spectatorilor. 

România – participantă la Convenţia  
World Likud de la Ierusalim

Şcoală de vară pe tema 
istoriei evreilor din România

În zilele de 15 şi 16 iulie a.c., la Ierusalim s-au desfăşurat lucrările celei de a şasea 
Convenţii  World Likud, organizaţie în care sunt reprezentate filialele din străinătate ale 
formaţiunii israeliene Likud. Convenţia a avut pe ordinea de zi probleme de stringentă 
actualitate, între care combaterea antisemitismului şi terorismului în perioada actuală 
şi o analiză a pregătirilor pentru ultimul congres al Organizaţiei Sioniste Mondiale De 
asemenea, au avut loc alegeri în organele de conducere ale World Likud.

 Prin eforturile  depuse  de dr. ing. Marian Feller, în această primăvară s-a înfiinţat 
şi în România o astfel de filială, astfel că la această convenţie a fost şi ea prezentă 
prin persoana dr-ului Feller, care a făcut parte şi din  Comisia de alegeri, din Comisia 
de redactare a modificarilor la statutul Organizatiei Sioniste Mondiale şi din Comisia 
de redactare a modificarilor la Statutele Organizaţiilor şi Asociaţiilor naţionale şi inter-
naţionale de luptă împotriva antisemitismului şi terorismului. La Convenţie, dr. Marian 
Feller a fost ales reprezentantul permanent al World Likud din România, precum şi 
în conducerea Departamentului Europa de Est al World Likud.

Vizitã în Israel a unei delegaþii a Primãriei Capitalei
La invitaţia lui Meir Turgeman, viceprimar general al oraşului Ierusalim, a dr. Tzvika 

Bercovitz, medicul personal al premierului Statului Israel, Benjamin Netanyahu şi con-
sul onorific al României în Israel, şi a  d-nei Tamar Samesh, viitor Ambasador al Statului
Israel în România, o delegaţie formată din Richard Radu, preşedintele Consiliului 
General al Primăriei municipiului Bucureşti, şi Răzvan Sava, preşedintele Comisiei 
de Utilităţi Publice a Consiliului General al Primăriei municipiului  Bucureşti, însoţită 
de dr. Marian Feller, a efectuat, între 15-18 august a.c., o vizită de lucru în Israel. 
Delegaţia a luat masa cu dr. Bercovitz, medicul personal al premierului Netanyahu, cu 
dr. Monel Katz, şeful Departamentului de Utilităţi Publice al Primăriei din Ierusalim, şi 
cu dr. Harry Lee More, directorul American Medical Center de la spitalul Hadassa din 
Ierusalim. Delegaţia a avut convorbiri apoi, la Primăria Ierusalimului, cu viceprimarul 
general Meir Turgeman, şi a vizitat spitalul Hadassa, unde s-a întâlnit cu personalul 
medical. De asemenea, a fost vizitat oraşul Rishon Le Zion, unde oaspeţii au stat 
de vorbă cu personalităţi din viaţa economică, medicală şi au vizitat o serie de firme, 
unele dintre ele asigurând consultanţă electorală la cel mai înalt nivel în Israel.Toate 
acestea, a afirmat dr. Marian Feller, vor contribui la dezvoltarea fructuoasă a relaţiilor 
dintre cele două ţări. (E.G.)

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor 
din România (C.S.I.E.R.) a organizat în 
perioada 2-9 august a.c., la Cristian-Bra-
şov, Şcoala de vară „Teme fundamentale 
ale istoriei evreilor din România”, coor-
donată de prof. univ. dr. Liviu Rotman. 
Obiectivul principal a fost clarificarea unor 
momente mai puţin cunoscute sau mai 
puţin aprofundate din istoria evreilor din 
România, în acelaşi timp dorind să des-
chidă o perspectivă mai largă asupra unor 
probleme generale ale culturii şi trecutului 
poporului evreu. Programul a cuprins o 
serie de cursuri susţinute de profesori şi 
cercetători specializaţi în domeniul isto-
riei evreilor. Au fost discutate probleme 
teoretice şi metodologice ce au acoperit 
o tematică largă, precum particularităţi ale 
unor mari direcţii spirituale evreieşti pre-
zente şi în România: hasidism şi Haskala. 
În centrul dezbaterilor s-au aflat chestiuni 
legate de dinamica internă a societăţii 
evreieşti: structuri sociale, economice, 
culturale. Au fost prezentate probleme 
fundamentale ale Comunităţii: învăţă-
mânt, religie, justiţie, organizaţii sociale, 
etc., precum şi relaţiile dintre Comunitate 
şi autorităţile de stat.

Prof.univ.dr. Liviu Rotman a vorbit par-
ticipanţilor despre subiectele şi maniera 
în care se va desfăşura această şcoală 
de vară şi s-a referit la specificitatea unei 
astfel de demers. “Această şcoală de vară 
se bazează pe un dialog între specialiştii 
care vor conferenţia şi cursanţi. Va exista 
un exerciţiu democratic de dezbatere, 
ceea ce este foarte important. ”

“O experienþã reuºitã, utilã”
În cuvântul de deschidere, preşedinte-

le F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, a elo-
giat iniţiativa organizatorilor şi 
a urat bun-venit participanţilor, 
susţinând necesitatea valorifi-
cării bogatei moşteniri istorice 
evreieşti. “Această şcoală de 
vară să fie pusă sub semnul 
păcii între oamenii care vin, 
ascultă şi dezbat teme într-un 
climat de pace. Vorbitorul a 
caracterizat această reuniune 
drept foarte interesantă. “Am 
participat în primele două zile 
şi vreau să vă spun că lecţiile 
s-au încheiat toate cu dez-

bateri cu un caracter deschis şi în care 
cursanţii au putut să formuleze cele mai 
diverse întrebări, la care profesorii au dat 
răspunsurile cuvenite. Consider că a fost 
o experienţă reuşită, utilă, deopotrivă pen-
tru cei interesaţi în problemele cercetării şi 
cunoaşterii istoriei evreilor din România, 
dar şi pentru noi, evreii, la modul general.”

Au existat două mese rotunde în ca-
drul Şcolii de vară. S-a discutat despre 
începutul vieţuirii evreieşti în spaţiul româ-
nesc. În acest context s-a pledat  pentru 
fixarea jumătăţii secolului al XVI-lea ca 
prim orizont al prezenţei evreieşti în acest 
spaţiu – de atunci există informaţii sigu-
re, documentare despre existenţa unor 
instituţii specifice comunitare. A doua a 
avut ca temă iniţiativa guvernamentală de 
înfiinţare a unui muzeu naţional al istoriei 
evreilor din România.

Nu a lipsit problematica Holocaustului 
şi a rădăcinilor sale istorice. Aspecte ale 
antisemitismului şi ale unor mişcări cu 
obiective antievreieşti şi xenofobe au fost, 
de asemenea, abordate în dezbateri. S-a 
analizat dinamica unui factor hotărâtor 
în extinderea şi radicalizarea violenţelor: 
antisemitismul universitar.  

Cursurile Şcolii de vară s-au încheiat 
cu o analiză a unor recente sondaje des-
pre imaginea evreului şi a culturii evreieşti 
în cadrul societăţii româneşti contempora-
ne. A fost subliniat interesul crescând faţă 
de istoria evreilor ca parte a procesului de 
cunoaştere şi evaluare a studiului diver-
selor alterităţi etnice şi religioase de pe 
teritoriul României. Acest fenomen este 
semnul apariţiei unei consolidări a culturii 
democratice în societatea românească.

DAN DRUŢĂ
NATALIA LAZĂR

GEORGE GÎLEA 
(Continuare în pag. 25)
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JCC BUCURESTI,

JCC  TIMISOARA,

Pagină realizată de  LUCIANA FRIEDMANN

JCC 
ORADEA

JCC IASI,

„Ce frumoasă-i vacanţa mare...”Gustare de... Bereshit
Între 17 şi 20 septembrie, programul 

academic evreiesc Bereshit a poposit 
pe malul Dunării, unde nu a mai fost, 
tocmai la Tulcea. Şi de această dată 
evenimentul a avut în centru trei profesori 
cunoscuţi din Israel: dr. Rivka Kneller, dr. 
Tamar Shalmon şi dr. Gabriel Barzilai. 
Participanţii au fost atraşi, pe lângă foarte 
interesantele conferinţe audiate, chiar 

între Roş Haşana şi Iom Kipur, şi de o 
croazieră pe Dunăre, pe care au putut-o 
realiza împreună. Desigur, unul dintre 
cele mai importante momente a fost sea-
ra de Şabat, o adevărată bucurie atunci 
când sunt atât de mulţi împreună, atât la 
rugăciune cât şi la masa de Oneg Şabat. 
În numărul viitor vom reveni cu prezenta-
rea detaliată a acestui eveniment.

... spune refrenul unui vechi şlagăr, 
dar nu mai ştiu dacă aceeaşi melodie 
aminteşte şi de nostalgia care urmează 
finalului său. Vara a reprezentat pentru 
familia JCC România un periplu printr-o 
serie de tabere, care de care mai intere-
sante. Fiecare generaţie şi-a găsit locul 
în acest cadru, a avut ocazia să descope-
re un program elaborat cu grijă. Oaza de 
relaxare a fost completată de programe 
iudaice, prezentate într-un mod plăcut. 
Nu au lipsit excursiile, iar zonele în care 
se desfăşoară aceste programe sunt mai 
mult decât atrăgătoare. „Generaţia de 
aur” a beneficiat de cinci programe, două 
la Eforie Nord şi trei la Cristian. Sanda 
Wolf, cea care le organizează, ştie cel 
mai bine ce înseamnă acestea pentru 
cei ce iau parte, dar zâmbetele surprin-
se de cameră, stilul activ, conversaţiile 
savuroase şi refugiul atât de pozitiv în 
faţa singurătăţii şi a problemelor arată 
cât de benefice sunt acestea pentru 
sutele de pensionari care au parte de 
un sejur evreiesc, bine-meritat după o 
lungii ani de muncă. Nici pentru cei mai 
mici, participanţii de la Tabăra Neghev, 
nu credem să existe un loc mai benefic 
pentru petrecerea verii. Jocurile, priete-
niile câştigate şi primii paşi în practica 
evreiască efectivă formează, împreună, 
un amalgam care le defineşte evoluţia 
ulterioară. Uneori, participanţii de la Ne-
ghev revin şi în tabăra pentru familii. Şi 
în acest an au fost două tabere pentru 
familii, una la Cristian şi una la Moneasa, 
pentru cei din vestul ţării. În cele două ta-
bere au fost aproape 200 de participanţi, 
acestea fiind un prilej de stabilire a unor 
relaţii amicale între oameni care mai rar 
se pot întâlni în cursul anului din cauza 
activităţilor zilnice.

Mahane Adventure necesită, poate, 
cea mai mare inventivitate din partea 
organizatorilor. Între atâtea atracţii pentru 
cei tineri, cum să transformi o săptă-
mână la Eforie Nord într-o experienţă 
de neuitat? Se pare că organizatorii, 

respectiv echipa lui Adrian Gueron şi 
Miriam Rosenţvaig, au reuşit foarte bine. 
La fel, adolescenţii de la Galil s-au simţi 
foarte bine în tabăra ce le-a fost dedicată. 
Această generaţie, în creştere, revine 
anual şi poţi distinge clar schimbările. 
La 15 ani, mult mai „experimentaţi” decât 
la 13, nu mai pot fi păcăliţi cu programe 
„pentru copii”. Au nevoie să le fie pusă 
la încercare inteligenţa, să fie trataţi ca 
adevăraţi adulţi în devenire, ceea ce se 
şi întâmplă.

Pe de altă parte, membrii generaţiei 
de mijloc au nevoie de cu totul altceva, 
adică să se simtă cu adevărat în vacan-
ţă, deconectaţi de restul provocărilor 
cotidiene. Mahane Hermon, cu oferta 
sa de programe, a răspuns clar acestui 
deziderat.

Trebuie să menţionăm şi experienţa 
copiilor şi adolescenţilor de la Szarvas. 
Tabăra internaţională din micuţa localita-
te din Ungaria, atât de inteligent amena-
jată, este în continuare o mare atracţie. 
În primul rând, să întâlneşti mii de colegi 
evrei din alte ţări europene este din start, 
ceva unic. Să ai seri de Şabat cu sute de 
participanţi, toţi tineri, este, da, şi aces-
ta un rar privilegiu în zilele noastre. La 
fel - să dansezi, să cânţi, să participi la 
programe educative şi sportive în cadrul 
atât de sigur şi primitor al acestui imens 
campus a fost una dintre experienţele pe 
care mulţi nu le vor uita.

Taberele reprezintă pentru cei din 
marile şi micile comunităţi o ocazie de a 
veni în contact cu cei ce aparţin acestei 
etnii, într-un mediu plăcut şi informal. În 
general, cei ce participă o dată, rar se 
întâmplă să nu îşi dorească să revină. 
Din această cauză este o experienţă 
care merită încercată, iar vestea bună 
este că, odată cu vara, nu se încheie şi 
şirul taberelor. Mai urmează multe altele, 
prilejuite de sărbători şi de vacanţa de 
iarnă, la care familia JCC vă aşteaptă 
cu acelaşi mare drag!

Seder Roş Haşana

Searã de cultură evreiască

Programe toată vara!

Şana Tova, pe malurile Begãi!

Cu ocazia Zilei Culturii evreieşti, la 
JCC Bucureşti a avut loc un eveniment 
care a avut-o ca invitat pe dr. Adina Ba-
beş, lector asociat la S.N.S.P.A., care a 
vorbit documentat despre situaţia de azi a 
evreimii şi accentele antisemite resimţite 
la nivel local şi internaţional. Cu aceeaşi 
ocazie, au cântat corul Hazamir şi Corul 
Copiilor, un grup vocal care este o ade-
vărată bucurie pentru viaţa acestui JCC.

Joi, 27 august, la JCC Bucureşti s-a 

putut viziona unul dintre cele mai în vogă 
filme ale momentului. „Woman in Gold” 
(Femeia în aur). Este povestea Mariei 
Altmann, o refugiată evreică ajunsă la 
bătrâneţe, care încearcă să recupereze 
un valoros tablou luat cu forţa de nazişti 
în anii prigoanei. Tabloul (pictat de Gustav 
Klimt) este un pretext pentru a privi în 
urmă la valorile care nu mai pot fi recupe-
rate, ca vieţile pierdute, familiile distruse, 
dezrădăcinarea totală.

Sezonul estival a adus la JCC Timi-
şoara un alt gen de programe decât în 
restul anului. Dincolo de participările la 
taberele din ţară, la nivel local au fost 
organizate numeroase programe. A con-
tinuat acţiunea de voluntariat în cimitir, o 
iniţiativă care este de apreciat din cadrul 
acestui JCC.

Andreea Dobra a susţinut o foarte 
interesantă expunere despre „Apă”, 
lichidul vieţii şi secretele care se află în 
moleculele sale, susţinută cu numeroa-
se experimente practice. Tot în această 
vară, şase medici din cadrul comunităţii 
au stat la dispoziţia celor interesaţi şi le-
au răspuns la probleme legate de dome-
niile lor de activitate. Corul comunităţii a fost prezent 
la Festivalul Etniilor, iar 45 de părinţi din comunitatea 
timişoreană au participat la tabăra pentru familii de la 

Moneasa. Numeroase grupuri au vizitat comunitatea, 
ca de exemplu cel din Subotica, adevăraţi prieteni 
din Serbia vecină. Deseori, Sinagoga din Cetate şi-a 
deschis porţile pentru vizitatori din diferite ţări.

În acest an, Comunitatea Evreilor din Timişoara 
a decis să marcheze începutul Noului An evreiesc 
printr-un mare eveniment, la care au luat parte 250 
de persoane, în Sinagoga din Cetate. Rugăciunile de 
Maariv şi de Roş Haşana au fost oficiate de domnul 
Andrei Gidali şi de cantorul David Appel, din Israel. 
Evenimentul a fost deschis de preşedintele Comuni-

tăţii, dr. Luciana Friedmann, care a subliniat raţiunea 
pentru care a fost aleasă această Sinagogă pentru 
prima sărbătoare a anului - cea mai importantă nă-
zuinţă a comunităţii în acest moment este să facă tot 
posibilul să vadă renovat acest important edificiu, atât 
pentru evrei, cât şi pentru întregul oraş Timişoara.

Activitãþi pentru 
copii şi bunici

La Oradea, vara a adus programe pentru diferite genera-
ţii. Micuţii au avut din nou parte de activitatea lor preferată, 
o „pijama party”, în care sediul JCC s-a transformat într-un 
adevărat loc de joacă nocturnă pentru cei mici. La Borsec a 
poposit un grup de membri ai „generaţiei de aur”, care a pe-
trecut o săptămână excelentă într-un cadru natural unic. A fost 
o ocazie să îşi aducă aminte împreună de numeroasele veri 
pe care, odinioară, orădenii le petreceau acolo, în calitatea lor 
de corişti. Casa de Instruire şi Recreere renovată şi bucatele 
gustoase au completat atmosfera plăcută a celor câteva zile.

An Nou cu tradiþii vechi
După o meritată vacanţă de vară, JCC Iaşi şi-a redeschis 

porţile cu un Seder Roş Haşana la care au participat 70 de 
persoane. Evenimentul a fost organizat de directorul JCC Iaşi, 
Albert Losneanu, şi de echipa care activează în această comu-
nitate. Vârstnici şi tineri s-au bucurat de masa tradiţională şi au 
cântat împreună melodii tradiţionale. Un eveniment deosebit 
de plăcut, pe care cei prezenţi l-au apreciat. A însemnat un 
nou început pentru un 5776, care se doreşte bun şi rodnic.

Duminică, 13 septembrie, la JCC Bucureşti a avut 
loc un Seder Roş Haşana ca în familie. O atmosferă 
specială a domnit la această masă festivă, la care 
s-au servit bucatele tradiţionale care marchează în-
ceputul de an şi care ne urează, la modul... culinar, 

un an bun şi dulce. A fost un eveniment special, foarte 
plăcut, la care s-au rostit binecuvântări şi unde, cu 
mic cu mare, cei prezenţi s-au bucurat să petreacă 
împreună prima sărbătoare a anului 5776.
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Prefectul judeţului Mureş, Lucian 
Goga, a precizat că prin tradiţii, obiceiuri 
şi dansuri populare oamenii se pot cu-
noaşte mai bine, iar ceea ce se întâmplă 
în cadrul ProEtnica reprezintă un plus atât 
pentru Cetatea Sighişoarei, cât şi pentru 
judeţul Mureş. Viceprimarul municipiului 
Sighişoara, Ionel Gavrilă, a vorbit despre 
strădaniile depuse pentru a asigura cele 
mai bune condiţii desfăşurării festivalului, 
subliniind că ProEtnica rămâne un reper 
foarte important pe care Sighişoara îl 
oferă vizitatorilor.

Subsecretarul de stat în Ministerul 
Culturii, Irina Cajal Marin, a arătat că 
festivalul intercultural ProEtnica este 
o tradiţie valoroasă în peisajul cultural 
românesc, reprezentând în prezent cea 
mai importantă manifestare culturală din 
ţară, „o adevărată sărbătoare a promovării 
dialogului intercultural, a diversităţii în 
cultură, artă şi viaţă spirituală. ProEtnica 
păstrează valorile culturale ale celor care 
trăiesc pe teritoriul ţării noastre, fiind o 
manifestare complexă”, a spus domnia-sa.

Carol König, actualmente director la 
Institutul de Cercetare şi Formare Cultu-
rală, fost director în cadrul Direcţiei Minori-
tăţi din Ministerul Culturii, a fost, împreună 
cu Volker Reiter, organizatorul primei ediţii 
a festivalului şi de atunci a participat la 
fiecare ediţie. ”Festivalul ProEtnica a de-
venit o manifestare de mare importanţă 
pentru comunităţile etnice din România. 
Există minorităţi care şi-au creat special 
ansambluri pentru a participa la festival. 
ProEtnica a adus Sighişoara încă o dată 
pe harta manifestărilor de înaltă clasă”, a 
declarat Carol König.

În programul festivalului au figurat 
spectacole de muzică, dans, poezie şi 
teatru, activităţi interactive cu publicul, 
ateliere de Teatru Forum, expoziţii de artă 
contemporană, lansări de cărţi şi publica-
ţii, standuri de mesteşugari, dezbateri şi 
mese rotunde. Peste 800 de reprezentanţi 
ai minorităţilor au fost prezenţi pe scena 
din Piaţa Cetăţii, precum şi în săli de dez-
bateri, de teatru şi expoziţii. Sute de turişti 
au urmărit spectacolele de dans , corurile, 
au admirat creaţiile meşteşugarilor, au 
vizionat expoziţia de pictură a minorităţilor 
sau au ales şi achiziţionat cărţi.

manifestãri multilaterale  
ale F.C.e.R.

Ca la fiecare ediţie (etnia noastră 
a fost prezentă la festival de la bun 

început), F.C.E.R. s-a pregătit cu un 
program bogat şi variat. Pe scena din 
Piaţa Cetăţii a evoluat mai întâi corul 
comunităţii braşovene. Adevăraţi profe-
sionişti, membrii formaţiei au interpretat 
cu măiestrie şi talent cântece israeliene, 
dintre care multe cunoscute de public. 
Corul a fost susţinut cu entuziasm de 
un grup destul de numeros de turişti 
israelieni, care au cântat cele mai multe 
dintre melodii. 

TES şi klezmerii bucureşteni au 
evoluat în ultima seară a festivalului. 
TES – ne-a relatat PR-ul şi solista 
formaţiei klezmeri lor bucureşteni, 
Carmen Hannah Ioviţu – a prezen-
tat fragmente din piesa ”Mazal Tov”, 
susţinute de actorii Veaceslav Grosu, 
Cabiria Morgenstern, Arabela Neazi, 
Geni Brenda, Mircea Dragoman, Mihai 
Ciucă şi Roxana Guttman, în acompa-
niamentul Bucharest Klezmer Band 
(BKB). Glumele şi muzica pentru toate 
vârstele şi gusturile au înveselit publi-
cul numeros din piaţă, iar Bucharest 
Klezmer Band a bisat la final cu încă 
două piese instrumentale.

În pragul serii, sute de oameni din 
Piaţa Cetăţii aşteptau concertul BKB, 
care a debutat cu o scurtă prezentare fă-
cută de Carmen Hannah Ioviţu despre ce 
înseamnă klezmerul şi mesajul pe care 
această muzică specială îl transmite. 
S-au succedat apoi piese instrumentale 
ca Hora, piese solistice ca Hobn Mir A 
Nigndl, Bey Mir Bis ti Sheyn, Chassidik 
Twist, Mochnatyi Schmel  (solişti Geni 
Brenda, Carmen Hannah Ioviţu, Arabela 
Neazi, Rodica Doija) şi în trio Hanna 
From Havana, Eveynu Shalom Alechem. 
Concertul s-a încheiat cu mulţumiri adre-
sate de către Silvian Horn, responsabilul 
BKB, organizatorilor festivalului, forma-
ţiei, prin dirijorul Bogdan Lifşin, şi prie-
tenilor comunităţii evreieşti, mulţumind 
de asemenea doctorului P. Oprean şi 
avocatului american David Blum, prieteni 
ai comunităţii evreilor, pentru sprijinul 
acordat.

La final au urcat pe scenă şi re-
prezentanţi ai Ministerului Culturii, 
subsecretar de stat Irina Cajal Marin 
şi Carol König, precum şi directorul 
Festivalului ProEtnica, Volker Reiter, 
care a şi cântat, împreună cu Bucharest 
Klezmer Band, Eveynu Shalom Ale-
chem şi Hava Naghila, demonstrând, 
dacă mai era nevoie, faptul că muzica 
nu are frontiere.

În memoria victimelor nazismului

În cadrul Programului ştiinţifico-cul-
tural, desfăşurat la sala mică a Primăriei 
din Sighişoara, în organizarea F.C.E.R., 
au avut loc două prelegeri şi o lansare 
de carte. Ing. Paul Schwartz, viepreşe-
dinte F.C.E.R. şi preşedinte C.E.B., a 
vorbit despre ”Marşul amintirii din Braun-
schweig”, Germania, marea manifestare 
antifascistă din 3 mai 2015, la care a fost 
invitat să participe. Aici, persoane cu cele 
mai diferite orientări politice au comemo-
rat victimele dictaturii naziste. O asociaţie 
creştină a avut iniţiativa de a aşeza aşa-
numitele ”pietre de împiedicare” în faţa 
locuinţelor evreilor deportaţi şi morţi în 
lagărele de detenţie şi exterminare din 
toată Germania. Printre victimele din 
Braunschweig s-a aflat şi unchiul său, 
dr. Paul Sander, arestat a doua zi după 
”Noaptea de Cristal”, dus la Buchenwald, 
unde a fost probabil asasinat. La chema-
rea a cinci organizaţii creştine din Braun-
schweig, peste 500 de persoane s-au 
adunat la comemorarea urmată de un 
marş, în fruntea căruia s-a aflat primarul 
oraşului. Demonstranţii s-au oprit la fieca-
re piatră, în faţa caselor victimelor, inclusiv 
la cea unde a locuit familia doctorului 
Sander şi a fost evocată istoria fiecărei 
familii. Luând cuvântul după prezentarea 
lui Paul Schwartz, ilustrată cu numeroase 
imagini, ing. José Blum, consilier cultural, 
a subliniat necesitatea ca evreii să iasă 
în public pentru ca un număr mare de 
cetăţeni, mai ales tânăra generaţie, să 
ştie mai mult despre istoria evreilor din 
perioada celui de-al doilea război mondial.

sã construim cât mai multe punþi
La rândul său, ing. José Iacobescu, 

preşedintele Bnai Brith România, a vorbit 
pe scurt despre problema antisemitismu-
lui din Europa. De altfel, în cadrul mai 
multor acţiuni organizate la festival, pre-
şedintele BBR a insistat pentru constru-
irea unor punţi între români şi minorităţi, 
respectiv comunitatea evreiască, prezen-
tând în acest context iniţiativa BB Europa 
”Podurile toleranţei”, realizată de BBR, 
care a ajuns la a doua ediţie şi, datorită 
succesului obţinut, va continua chiar sub 
înaltul patronaj al preşedintelui României.

scriitori ºi cãrþi
La fel ca în anii anteriori, prof. univ dr. 

Ştefan Cazimir a participat la festival cu 
o conferinţă incitantă. Intitulată ”George 
Călinescu şi scriitorii evrei din România”, 
vorbitorul a scos în evidenţă în primul rând 
curajul criticului de a include în ”Istoria 
literaturii române”, editată în 1940, cei 
mai importanţi scriitori evrei, prezentaţi cu 
o mare obiectivitate ştiinţifică. Din cauza 
atacurilor verbale şi scrise, a ameninţărilor 
extremei drepte, editura a fost nevoită 
să retragă volumul. În continuare, prof. 
Cazimir a răspuns la întrebările publicului 
legate de scriitorii evrei care figurau în 
volum.

De un interes deosebit s-a bucurat 
lansarea de carte a Editurii Hasefer. Sem-
natara acestor rânduri a adus în faţa pu-
blicului care a umplut sala, două volume 
de mare actualitate, aşa cum a încercat să 
sublinieze în timpul prezentării A fost vor-
ba de: ”Geneza antisemitismului” de Jules 
Isaac, un cunoscut istoric şi cercetător 
francez, şi ”Psihologia negativă. Antisemi-
tismul”, de tânăra cercetătoare dr. Diana 
Medan. Au fost relevate principalele idei 
ale celor două lucrări şi legătura dintre ele, 
deşi distanţa în timp la care au fost scrise 
este de aproximativ 50 de ani. Dacă prima 
lucrare are caracter istoric, cea de a doua 
explică fenomenul xenofobiei, naţionalis-
mului, rasismului şi antisemitismului prin 
fobii care trebuie abordate şi soluţionate 
şi cu mijloace tipice acestor boli, alături de 
educaţie. Lansarea s-a transformat într-o 
manifestare interactivă cu numeroase 
întrebări şi opinii exprimate din rândul 
publicului.Un alt rezultat pozitiv a fost 
interesul faţă de aceste cărţi, expuse la 
standul Hasefer, de care a răspuns cer-
cetătorul Marius Popescu de la CSIER, şi 
căruia îi mulţumim pentru că şi-a asumat 
această sarcină.

Oneg ªabat în sinagoga  
din sighiºoara

Dacă în Sinagoga din Sighişoara, 
renovată de fundaţia Ariel a avocatului 
american David Blum şi cu participarea dr. 
Petre Oprean, un mare prieten al comu-
nităţii evreieşti, se organizează de obicei 
concerte sau alte activităţi culturale,în 
Sighişoara nemaitrăind nici un localnic 
evreu, în acest weekend ea a fost plină 
de evrei. A existat şi minian, astfel că 
slujba de vineri seara, condusă cu multă 
aplicaţie de oficianul de cult Aurel Ioviţu, 
s-a desfăşurat aşa cum scrie la carte. 
Participanţii – evrei şi creştini deopotrivă 
– au fost impresionaţi, pe de o parte, de 
tălmăcirea originală a pericopei săptă-
mânale, pe de altă parte, de frumoasa 
interpretare a cântecelor de Kabalat 
Şabat de către coriştii comunităţii braşo-
vene. Iar masa de Oneg Şabat, la care a 
contribuit substanţial dr. Petre Oprean, a 
fost organizată în grădina paznicilor Sina-
gogii, spre bucuria tuturor celor prezenţi. 
A fost oarecum şi o evocare a trecutului, 
o imagine despre cum trebuie să fi arătat 
Sighişoara evreiască. Ea nu mai există, 
dar avem posibilitatea să păstrăm, cu 
mijloacele noastre, trecutul. Şi la aceasta 
contribuie şi participarea noastră la Festi-
valul ProEtnica. Un gând de recunoştinţă 
organizatorilor: lui Robert Schorr, de la 
Departamentul Cultură, Artă, Ştiinţă, care 
nu a avut o sarcină prea uşoară pentru 
a satisface doleanţele tuturor; lui Silvian 
Horm, care s-a ocupat de klezmeri; şi tu-
turor celorlalţi cu ajutorul cărora prezenţa 
noastră s-a simţit la festival, aşa cum a 
reieşit din comunicatul final în care parti-
ciparea noastră – ca tematică şi nominal 
– a fost scoasă în evidenţă.

EVA GALAMBOS

Sighiºoara 

Pentru a 13-a oară, timp de patru zile, între 20-23 august a.c., vechiul burg Sighi-
şoara a devenit o adevărată capitală europeană a dialogului intercultural. Născută 
la iniţiativa unui cetăţean german strămutat la Sighişoara, Volker Reiter, directorul 
executiv al Centrului Educaţional Interetnic pentru Tineret, cu sprijinul Ministerului 
Culturii, Departamentului pentru Minorităţi Etnice, Ambasadei Germaniei şi autori-
tăţilor locale, Festivalul ProEtnica este dedicat demonstrării diversităţii etnice din 
România, iar bogăţia culturală prezentată de cele 19 minorităţi participante ilustrează 
politica statului român faţă de minorităţi, care se bucură de toate condiţiile necesare 
dezvoltării lor. Pentru Volker Reiter, ideea de bază a festivalului este promovarea 
dialogului şi interacţiunii interculturale într-o societate pluralistă şi democratică, pentru 
a păstra pacea socială. Acest lucru a fost subliniat atât la deschiderea festivalului, 
cât şi în cadrul conferinţei de presă organizate după deschidere. „Prin acest festival, 
noi oferim minorităţilor naţionale o agora de exprimare culturală, dar şi un forum 
pentru dialog intercultural şi interacţiune artistică. Prin acest dialog ne îmbogăţim 
sufleteşte. ProEtnica ne dă şansa de a depăşi graniţele în care ne-am născut”, a 
mai spus directorul festivalului.

ProEtnica 2015
– capitalã europeanã a dialogului 

intercultural

Expozi þ ie  an iversarã 
L i a n a  S a x o n e  H o r o d i

Cu ocazia împlinirii (e voie să spun? 
Scuze, o să spun) a 75 de ani, pictoriţa 
Liana Saxone Horodi s-a gândit să facă 
un cadou şi o plăcere publicului ei fidel 
şi a deschis o expoziţie aniversară, cu 
pânze de o frumuseţe (indiferent de 
subiect, portrete, flori, peisaje) 
pe care o poate percepe oricine 
vizitează galeria, fără  să aibă 
nevoie, pentru a vibra, de studii 
de arte frumoase.

La vernisaj (vezi foto), Liana 
a fost înconjurată de cele două 
pasiuni ale ei: tablourile, pe de 
o parte, familia şi prietenii, pe 
de alta.

Cu modestie, după vernisaj, 
artista îmi scria: „astăzi, mă uitam 
cu atenţie (la tablouri – n.red.) şi 
mă întrebam – ”PICTORUL sunt 

EU ?”. Am citit  cu ocazia asta paginile de 
impresii ale vizitatorilor şi din nou m-am 
întrebat :”MIE îmi sunt adresate?”. 

La mulţi ani, Liana, mai fă-ţi şi mai 
fă-ne astfel de surprize!

ALX. MARINESCU



16  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 456-457 (1256-1257) - 1 - 30 septembrie 2015

un volum remarcabil 
de versuri: 

„Adevărata dilemă” 
de Rodica Grindea (Ed. Ofakim - 2015)

Fără a avea plăcerea să o cunosc 
personal, Rodica Grindea îmi este cu-
noscută din presa israeliană, de ani de 
zile. Volumul „Autentica dilemă”  conţine 
versuri  care ţintesc spre sensibilitatea 
estetică şi morală a iubitorului de poezie 
adevărată. Cităm din primul 
poem: „Dintotdeauna, viaţa m-a 
târât/pe drumul cel mai anevoios/
mai răsucit, plin de capcane/de 
care nu ştie nici copilul de-acum/
întemniţat într-un nevolnic trup… 
ca-ntr-o osândă/fărâmându-şi 
ultimele frânturi/de credinţă-ntr-
un adevăr de neatins.”. Este 
glasul unui om ce îşi învinge 
propriile îndoieli, o voce de 
caldă sinceritate, cuceritoare. 
„Cu ani în urmă, nu prea mulţi 
la număr,/m-ai tot pândit ca piaza rea, 
singurătate,/într-un ungher de suflet, cel 
mai amar din toate… am câştigat, poate 
vremelnic, o bătălie, numai una, în sfâr-
şit,/războiul însă – nu, nici pe departe….
Şi un răstimp, imens precum un adevăr,/
sau chiar cât mica mea eternitate”. Visul 
fiecărui poet. „Prea timpurii zăvoare am 
pus copilăriei/Iar lespezile anilor, pe rând 
au preschimbat-o/În vama de ţărână, 
supusă veşniciei.”  

Poeta are o limpezime pe care şi 
apele adânci o păstrează, prin puritatea 
mesajului.  Durerea îndepărtării de vârsta  
primelor promisiuni se exprimă cu puterea 
celui lucid:„ săgeţile neputinţei/către dan-
sul de culori/de umbre de sunete/ale marii 
petreceri/de după febra tânără /la care 
de mult/nu mai sunt invitată”.  Şi totuşi, 
frumosul există: „ cu lovitura baghetei,/
avea gustul şi boarea/boabei de zmeură.”. 

Rodica Grindea are o privire lucidă şi 
asupra rostului nostru în lume –„ înrobiţi 
lui ceea-ce-trebuie/lui ceea-ce-se-cade/
lui ceea-ce-se-cuvine/lui ceea-ce-se-ju-
decă/lui ceea-ce-se-spune/ori drumurilor 
prea adesea/umblate de eroii lamentabili 
ai vieţii /orânduite rostuite plănuite/în 
mlaştina călâie a certitudinii.”…„ adevă-
ratul chip/mutilat şi hâd/al farsei tâmpe 
al minciunii-drog”. ”Victorie fără învinşi/
Nici o primejdie/să-ţi arzi aripile/doar nu 
te desprinzi/nici cât fărâma unei clipe/de 
pământul ferm/îngrăşat cu nobile gunoa-

ie”….„Eu n-am venit pe lume cârtiţă”, ” 
Ce ursitoare nemernică/ori poate bună şi 
darnică/m-o fi menit,/ori m-o fi blestemat 
să fiu/cât mi-o fi viaţa de netedă/ori potic-
nită rostogolită pe cele mai abrupte stânci/
de nebunie şi durere ciudată-ngrămădire 

de copil--femeie-derbedeu ori 
diavol/ce n-a ştiut vreodată să 
se joace/decât cu focul supre-
mei primejdii”. Splendid final al 
unuia dintre poemele cele mai 
expresive - curajul trăirii până 
la capăt. Sub aparenţa unei 
asprimi autoimpuse, un suflet 
generos se arată fără complexe. 
Este greu să treci de un poem 
fără a avea dorinţa de a cita 
cel puţin câteva versuri absolut 
memorabile. „Autentica dilemă” 

este a învinge ori a fi învins, iar Rodica 
Grindea învinge fără surle şi trâmbiţe, 
delicat,  apropiat sufletului nostru. „ Eu 
ţi-am gravat numele pe duritatea pură/a 
zăpezilor îngheţate…rostogolindu-mi 
cântecele/printre-alcooluri catifelate/cu 
parfum de fruct oprit/…. Atât se pare 
că mi-a mai rămas/amară şi sărmană 
certitudine/că te iubesc”. Iubirea  mereu 
prezentă. Dar  condiţia umană este ea 
însăşi o dilemă: ”Se furişează şi-acum 
cineva/chiar în clipa ce tocmai moare/
să-mi sfâşie şi ultima fărâmă/de adevăr 
păstrat cu străşnicie/în pumnul strâns ca 
de copil/încrezător într-un surâs/să mi-l 
sfărâme sub călcâiul/nepăsător, nesoco-
tit/al ultimelor sale drojdii/ de nebunie fără 
de hotar”. Pericolul  existenţei într-o lume 
a violenţei şi extremismului: „Ţie chiar nu-
ţi lipseşte nimic? Doar hiena-ncremenită 
obstinat la pândă/ţi-a furat şi chipul, şi 
glasul... Trecutul a lovit a doua oară”. 

Poeţii autentici, precum Rodica Grin-
dea, au şi o cale de salvare pe care alţii 
poate că nu o au: „Şi mai păstram într-un 
ungher/al sufletului devenit acum o boare/
un lac, sau mai curând un ochi de apă/a 
purităţii pe care-o mai puteam /feri cu 
străşnicie”. 

Salutăm apariţia acestui volum ca o 
dovadă în plus că poezia de limbă română 
trăieşte şi pe alte meridiane (şi paralele 
spirituale).

BORIS MARIAN

Paul Cornea, laureat al Premiului 
Naţional al Uniunii Scriitorilor 

Premiul Naţional al Uniunii Scriitorilor 
încununează, prin tradiţie, personalităţile 
reprezentative ale literaturii române, a 
căror operă face deja parte din patrimo-
niul cultural naţional.

Anul acesta, Gala Premiilor Uniunii 
Scriitorilor pe anul 2014 (desfăşurată 
luni, 31 august, în Aula Bibliotecii Cen-
trale Universitare) a decernat acest 
prestigios premiu profesorului, criticului, 
istoricului literar şi comparatistului Paul 
Cornea. Premiul i-a fost înmânat de 
către Nicolae Manolescu, preşedintele 
Uniunii Scriitorilor, şi Ionuţ Vulpescu, 
ministrul Culturii, în aplauzele unei săli 
pline. 

Ca membru al ju-
riului Premiilor Uniunii 
Scriitorilor, cred că 
nu se putea găsi un 
laureat mai merituos 
decât Paul Cornea, 
un reper al culturii 
române contempo-
rane, un formator de 
valori şi un savant cu 
o operă impresionan-
tă. Cărţile şi studiile 
sale – de la Originile 
romantismului româ-
nesc la Interpretare şi 
raţionalitate –, cercetările în arhive şi edi-
ţiile de texte, ca şi îndelungata activitate 
la catedră l-au acreditat de mult drept un 
dublu reper: literar şi academic. Însă, 
din motive obscure, deşi cărţile sale 
s-au bucurat întotdeauna de o receptare 
largă şi unanim elogioasă, profesorul 
Paul Cornea părea că îl eclipsează (pe 
nedrept) pe scriitorul Paul Cornea. Pe 
nedrept, întrucât oricine a citit o carte a 
sa a remarcat stilul critic, suplu, cordial şi 
precis, de o impecabilă dicţiune a ideilor. 
Stilist fin şi înnoitor al discursului acade-
mic, Paul Cornea a scuturat praful care 
îmbiba studiul istorico-literar, redându-i 
acestuia supleţea unei proze de idei, şi 
a reuşit, de asemenea, să facă teoria 

inteligibilă cititorului comun.
Premiul Naţional al Uniunii Scriitori-

lor restabileşte, prin urmare, echilibrul 
între elementele care alcătuiesc opera 
lui Paul Cornea, recunoscându-i meri-
tele literare, care nu constau numai în 
idei, descoperiri istorice şi perspective 
originale, ci şi într-un stil critic personal, 
lesne recognoscibil, în care regăsim ace-
leaşi mărci ale personalităţii autorului: 
umanismul, liberalismul şi raţionalismul. 
Totul, pigmentat cu o discretă plăcere a 
pedagogiei frumosului, într-o manieră 
deschisă spre dialogul inteligent cu 
cititorul.

A fost unul dintre motivele pen-
tru care juriul a ales să 
îi confere profesorului 
Paul Cornea această 
prestigioasă acoladă, în 
palmaresul căreia nu-
mele său va străluci de 
acum încolo şi îi va da şi 
mai multă greutate. Căci 
profesorul face parte din 
acea paradigmă umană 
rară, a celor care înnobi-
lează distincţiile care le 
sunt acordate.

Emoţia pe care i-am 
simţit-o în voce, în dis-

cursul de după decernarea premiului, 
mi-a confirmat, o dată în plus, că în spa-
tele unei opere unice în cultura română 
se ascunde un om cald, afectuos, care 
a traversat un secol cumplit păstrându-şi 
omenia şi capacitatea de a se bucura de 
o victorie a spiritului. Un mare om, care 
s-a comportat firesc, oricât de nefiresc 
era contextul în care îl pusese o istorie 
deloc îngăduitoare. Care se comportă la 
fel de firesc astăzi, în faţa unor semne 
de preţuire generală, care atestă că şi-a 
făcut pe deplin datoria faţă de cultura ro-
mână, ca şi faţă de tradiţia cărturărească 
a comunităţii evreieşti din ţara noastră, a 
poporului evreu dintotdeauna.

RĂZVAN VONCU

Oana Maria Cajal:  „Culori le nu ard”
Ca să înţelegi 

„Just imagine – 
Afişe pentru o 
piesă de teatru 
nescr isă” ,  ge-
nericul recentei 
expoziţii a Oanei 
Maria Cajal, des-
chisă la Galeriile 
Senso din Capi-
tală, trebuie să ştii 
câte ceva despre 
mediul care a mo-
delat-o. Pictoriţa 

a crescut în casa bunicilor dinspre mamă, Octavian şi Penca 
Moşescu. Bunicul era primarul Balcicului în anii interbelici. Mare 
colecţionar de artă, bucuros să fie amfitrion elitelor artistice 
ale vremii, a contribuit, împreună cu Brătianu, la înfiinţarea 
unui muzeu de artă acolo. Copilăria nepoatei s-a petrecut „sub 
ochii Domnişoarei Pogany, replică după originalul lui Brâncuşi”, 
spunea, la vernisaj, criticul de artă Doina Păuleanu, directorul 
Muzeului de Artă din Constanţa, în prezenţa unui public select, 
cunoscuţi oameni de cultură bucureşteni. Invitat de onoare – 
Radu Beligan, vechi prieten al Balcicăi, fiica primarului, mama 
Oanei. Balcica s-a căsătorit cu istoricul de artă şi critic de teatru 
Constantin Măciucă. Părinţii au perpetuat în fiinţa Oanei iubirea 
de Frumos. Fiica lor s-a îndreptat spre teatru, continuând să 
picteze. A ajuns – erau anii ceauşismului – cu o bursă la New 
York, de unde şi motivul geamantanului din „Afişe…”. În America 
s-a căsătorit cu Ştefan Cajal, medic geriatru, a treia generaţie 
de doctori în familia Cajal, „managerul şi ancora ei în marea de 
insanităţi” a lumii moderne. Colajele şocante, descinzând, apa-
rent, din avangardism prin coloristica debordantă şi interpretarea 
modernă a miturilor biblice, trebuie „citite” în profunzime. Ele vor-

besc despre căutarea propriei identităţi în mascarada cotidiană, 
cu trape adesea sumbre: „CNN, mon amour”, „Arlechinul ucide 
clovnul”, „Lemnul care devine crocodil”, „«Adevăr» şi secrete”… 
Citadela Oanei e casa din Montréal, familia ei: soţul, fiica Ann-
ya, „inspiraţia ei din totdeauna şi pentru totdeauna”. De altfel, 
„Sacralitate”, mamă şi fiică – copil, pe fundalul unor tresăriri de 
Gan Eden, o dezvăluie în limbaj plastic; pictură rafinat naivă. 
Alt palier – social. „Culorile nu ard” trimit fără dubiu la un trecut 
în care opere de artă erau arse. Să fi învăţat omenirea ceva? 
Prezentul o infirmă. Cioturi de creioane colorate, morman, în-
conjoară fotografia unui copil cu ponei. Profiluri de femei privesc 
grav-întrebătoare zvastica încercând să oprească libertatea 
creioanelor întregi pregătite de protest cu vârfurile bine ascuţite. 

S-a vorbit la vernisaj despre forţa imaginativă, despre „viziu-
nea scenografică”, pictoriţa fiind şi dramaturg, pentru care a pri-
mit nu demult Premiul UNITER. Într-una dintre confesiuni, Oana 
Maria Cajal reţine momentul în care a reînceput să picteze: „am 
realizat că nu am destul timp pentru cât de mult aş avea de spus. 
[…] Ardeam de nerăbdare să pictez viaţa sub toate înfăţişările 
ei: frumuseţea, 
d i s p e r a r e a , 
dumnezeirea, 
spaima, cal-
mul, întuneri-
cul, lumina…”. 
După succe-
sul din Ame-
rica, Oana şi 
expoz i ţ ia  e i 
s-au întors, cu 
aceeaşi bună 
primire, acasă.

E. SUHOR

„TABLETE ALE LUMII PE DOS”
O lectură pentru toate anotimpurile, 

mai ales, cel al vacanţelor. Deşi autorul, 
G. Mosari, chiar în vacanţe „e la muncă”. 
Schiţele sunt aparent umoristice, în fapt 
fără zâmbet, fiindcă întâmplările nu-s prea 
vesele într-o lume nu degeaba „pe dos”, 

cu escroci, răufăcători, excentrici, parte – 
inofensivi, parte – periculoşi. „Tabletele” 
(apărute la Editura „Familia”, Tel-Aviv, 
2015) sunt, nu puţine, cazuri judiciare 
simptomatice pentru mentalitatea: banu’ 
e totu’-n viaţă, cum „îl faci”, nu contează. 
Mustul, din însemnările anterioare de că-
lătorie ale israelianului originar din oraşul 
lui Bacovia, s-a preschimbat în vin. Deli-
cateţea, bunul gust, buna cuviinţă, valori 
în care în care continuă să creadă, sunt 
deduse din observaţiile despre oameni, 
de toate vârstele, în care aceste valori 
au dispărut. Cu cât mai mult frapează 
gingăşia, găsită în derizoriu, din „Ursul 
pierdut”, o povestire despre un urs din 
„paie şi cârpe”, uitat, acum o sută de ani, 
de-o fetiţă într-un tren englezesc. „Fetiţa 
a ajuns băbuţă, poate nici nu mai este în 
viaţă, de aceea se caută urmaşii”. Unicul  
moştenitor: un „băieţel” de 91 de ani… 
Când cenzura era regină, primul lucru 
pe care-l făcea cineva pus să recen-
zeze o carte era să vadă dacă are sau 
nu „mesaj”. Mosari ar fi sărit cu bine de 
obstacol printr-o parabolă: binele făcut 
care ţi se-ntoarce înmiit. O chelneriţă din 
State ascultă o frântură de discuţie din-
tre doi soldaţi americani: nu-şi primiseră 
salariul de-o lună şi jumătate. Când a 
trebuit să facă bonul, a scris soldaţilor un 
bilet: nu trebuie să plătească, a achitat ea 
consumaţia, că ei n-au primit leafa; ea – 
da. Povestea ajunge pe net, apoi pe un 
post de televiziune, capătă celebritate şi 
chelneriţa se trezeşte cu: contravaloarea 
consumaţiei achitate, un aparat TV ultra-
modern, plus… 10 000 de dolari bacşiş. 
Cu ascuţimea de spirit, ironia cumsecade, 
ştiinţa de-a merge la esenţă, Mosari îşi are 
locul său printre scriitorii de proză scurtă 
în literatura evreiască de limbă română.  

IULIA DELEANU



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 456-457 (1256-1257) - 1 - 30 septembrie 2015  17

şi să îşi acopere 
astfel unele nevoi 

de materiale şi echipamente, dar ajutorul 
sponsorilor, menţionaţi şi în Raport, este 
esenţial.

Rudy Marcovici, directorul CAPI, a 
vorbit despre eforturile şi proiectele care 
vizează menţinerea şi reabilitarea patri-
moniului sacru, subliniind dificultăţile de 
ordin financiar pentru anumite obiective, 
de pildă pentru împrejmuirea şi menţine-
rea cimitirelor. A fi membru al comunităţii 
înseamnă să se şi dea ceva, nu numai să 
se ia, a observat el.

Iulian Licht a apreciat că actualul 
Comitet al C.E.B. a făcut lucruri bune şi 
şi-a exprimat regretul că numărul evreilor 
scade.

Istoricul Lya Benjamin a mulţumit 
membrilor C.E.B. care i-au întins o mână 
de ajutor în clipele cele mai grele ale vieţii 
ei (Paul Schwartz, Aurel Vainer, Attila Gu-
lyas, José Iacobescu, Irina Cajal şi alţii). 
De asemenea, a mulţumit Centrului de 
Istorie că i s-a oferit posibilitatea să se 
ocupe în continuare de istorie, respec-

tiv de cea a evreilor, cerând în acelaşi 
timp ca în realizarea unor expoziţii să fie 
consultată. Preşedintele C.E.B. i-a mul-
ţumit atât ei cât şi lui Harry Kuller pentru 
rodnica şi preţioasa activitate pe care au 
desfăşurat-o.

Ca şi unii dintre antevorbitori, Anette 
Vainer s-a referit la unele fricţiuni ivite în 
comunitate şi s-a întrebat, retoric, „de ce 
la Bucureşti nu se pot întâlni oamenii să 
discute când nu merge ceva”, aşa cum 
se întâmpla în comunităţile evreieşti odi-
nioară, unde exista câte cineva a cărui 
menire era să îi împace pe cei ce aveau 
vreo dispută. „Gândiţi-vă dacă putem face 
un comitet care să se ocupe cu medierea 
stărilor conflictuale, atunci când acestea 
apar”, a propus Anette Vainer.

„Apreciez faptul că actualul Comitet 
de Conducere al C.E.B. reuşeşte să dea 
viaţă acestui organism şi că nu a fost im-
plicat în lucruri imorale. Apreciez şi faptul 
că a făcut primele auditări de care eu ştiu 
în cadrul C.E.B.”, a spus Alexandru Elias. 
„O chestiune care rămâne să fie rezolvată 
este comunicarea cu membrii comunităţii, 

în special cu cei care sunt siliţi să stea 
acasă”, a mai spus vorbitorul.

Rabinul Rafael Shaffer a mulţumit 
Comitetului pentru sprijinul acordat în 
realizarea minianului zilnic şi a făcut apel 
pentru voluntari în cazul înhumărilor. El a 
remarcat cu bucurie că a crescut interesul 
faţă de cursurile de Talmud Tora.

În final, a luat cuvântul dr. Aurel Vainer, 
preşedintele F.C.E.R., deputat, care a 
subliniat că şi în comunitate este nevoie 
de pace, că nu sunt acceptabile jignirile 
şi ridicatul vocii. Preşedintele Federaţiei a 
felicitat conducerea C.E.B. pentru organi-
zarea unei Adunări Generale în afara celei 
dedicate alegerilor. „Acest Comitet a rea-
lizat progrese vizibile şi a obţinut rezultate 
foarte bune, iar Paul Schwartz a preluat 
în mod voluntar preşedinţia C.E.B., fără 
a renunţa la sarcinile de vicepreşedinte 
al F.C.E.R.”.

Dr. Aurel Vainer a apreciat rezultatele 
obţinute în reamenajarea Cimitirului Giur-
giului şi a subliniat că anumite activităţi 
mai importante şi de amploare trebuie 
să fie realizate după informarea şi con-

sultarea Federaţiei într-un cadru mai 
democratic.

În aceeaşi ordine de idei, dr. Aurel 
Vainer a afirmat că activitatea C.E.B. 
nu poate fi concepută decât în cadrul 
F.C.E.R., dat fiind că DASM ţine de Fe-
deraţie, că donaţiile se fac prin Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti şi aşa mai departe. 

„Doresc ca Templul Coral să fie un loc 
de rugăciune, de adunare şi de învăţă-
tură, aşa cum trebuie să fie o sinagogă. 
Atunci vom avea permanent lume multă 
la Templul Coral, aşa cum s-a întâmplat la 
cea de-a X-a ediţie a Bereşit. Am intenţia 
de a organiza aici programe muzicale de 
înalt nivel şi avem deja acordul privind 
participarea unor mari maeştri ai muzicii 
clasice româneşti. 

Evreii din România au lăsat multe 
urme de laudă în numeroase domenii 
de activitate din România, iar Templele 
sunt un exemplu. Să ne deschidem uşile 
pentru ceilalţi, pentru că aceia care se 
cunosc, dialoghează şi se înţeleg”, a spus 
în încheiere preşedintele F.C.E.R.

(Urmare din pag. 5)

În 5-6 august, la schitul carmelitelor 
din Stânceni (jud. Harghita) a avut loc se-
minarul ”Nostra Aetate, aniversarea a 50 
de ani (1965-2015)” (http://schitulstanceni.
blogspot.ro/). Tema este o continuare a 
întâlnirilor iniţiate în 2013 de Maica Élia-
ne, având ca subiect relaţiile dintre evrei 
şi creştini, după cum o dovedesc temele 
tratate: ”Identitatea lui Israel şi a Bisericii, 
astăzi” – 2013; ”Evrei şi creştini, pentru 
aprofundarea dialogului” – 2014. Semi-
narul a fost precedat de vizitarea de către 
cei 28 de participanţi din Franţa, Elveţia, 
Italia, Serbia a sinagogilor din Tg. Mureş, 
Gheorgheni şi Piatra Neamţ. 

Pentru cei nefamiliarizaţi cu tema ulti-
mului simpozion (inclusiv autorul acestor 
rânduri), ”Nostra Aetate” este declaraţia 
privind relaţiile Bisericii (catolice, n.a.) cu 
religiile necreştine dată de cel de-al II-lea 
Conciliu de la Vatican, adoptată cu 2.221 
de voturi pentru şi 88 împotrivă, exprimate 
de episcopii adunaţi, declaraţie promulgată 
la 28 octombrie 1965 de papa Paul al VI-lea

În ultimii trei ani, la schitul din Stânceni 
au avut loc trei colocvii iudeo-creştine inter-
naţionale, la care au fost prezenţi, printre 
alţii, specialişti veniţi din Bucureşti (Monica 
Broşteanu, Francisca Băltăceanu, Tereza 
Sinigalia), din Sibiu (diaconul Alexandru 
Ioniţă), din Italia (sr. Cristiana Dobner, în 
prezent, superioara carmelului din Conce-
nedo), din Spania (carmelitanul Damaso 
Zuazua) sau din Franţa (pr. Edouard Divry). 
La care se adaugă participanţii din acest 
an: profesorul Carol Iancu (Montpellier), 
rabin Rafael Shaffer (F.C.E.R. Bucureşti), 
pastorul luteran Patrick Wern, preşedinta 
Asociaţiei de prietenie iudeo-creştină din 
Franţa, Jacqueline Cuche.

Subiectul este aşadar oarecum ”vechi” 
– un document care împlineşte 50 de ani, 
şi, în acelaşi timp, extrem de actual: în mod 
cert, el este incitant pentru participanţi, 
este incitant pentru oricine este interesat 
de aspectele teologice ale relaţiei Biserică-
Iudaism şi, de ce nu, incitant poate şi pen-
tru cititorii revistei ”Realitatea Evreiască” 
„Nostra Aetate” a primit acest nume de la 
fraza cu care începe documentul conciliar: 
„În epoca noastră, în care neamul omenesc 
este din ce în ce mai strâns unit şi în care 
creşte interdependenţa dintre popoare, Bi-
serica îşi examinează cu mai multă atenţie 
relaţiile cu religiile necreştine.

Pentru că este imposibil să rezum bo-
găţia de idei, comentarii, informaţii auzite 
la simpozion, am ales să extrag doar crâm-
peie din lucrările a trei referenţi: profesor 
Carol Iancu, rabin Rafael Shaffer şi diac. 
Alexandru Ioniţă, cerându-mi scuze pentru 
nedreapta-mi alegere, amintind doar titlu-
rile comunicărilor lor: Pr. Edouard Divry : 
Pentru o teologie creştină a iudaismului, 
prof. Teresa Sinigalia, Pr. Patrick Wern: 
Dialog iudeo-luteran.

Comunicarea profesorului Carol Iancu a 

propus tema genezei documentului ”Nostra 
Aetate”. Autorul spiritual este Jules Isaac, 
remarcabil istoric dar, în aceeaşi măsură, 
militant neobosit pentru apropierea dintre 
evrei şi catolici. Paradoxal, este un laic, iar 
parcursul său intelectual este unul exem-
plar, iar Carol Iancu, având privilegiul de a 
fi fost timp de două decenii secretarul ”Aso-
ciaţiei prietenilor lui Jules Isaac”, cu acces 
direct la arhiva personală a istoricului, nu 
ne-a prezentat o simplă biografie, ci ne-a 
făcut să înţelegem luările de poziţie într-o 
ameţitoare succesiune de evenimente, ce 
se întind din 1902 până la sfârşitul vieţii 
sale, survenit în 1963. Remarcabilă este 
sublinierea autorului că ”lupta sa contra 
celei mai lungi uri din istorie” nu a fost 
consecinţa persecuţiei aplicate de regi-
mul de la Vichy şi de nimicire a unei părţi 
a familiei sale în timpul Şoah-ului”, ci a 
început în epoca afacerii Dreyfus. In 1943 
începe să lucreze la studiul său ”Jésus et 
Israel”, publicat în 1948 şi dedicat soţiei 
şi fiicei, pierite în Şoah. După o răsună-
toare controversă cu Daniel Rops asupra 
prejudecăţilor catolicilor privind iudaismul, 
începe parcursul său militant, ca invitat la 
conferinţa de la Seelisberg (Elveţia) a orga-
nizaţiei ”International Council of Cristians 
and Jews” încununat cu demersurile la 
Vatican şi cu primirea lui de către papa Pius 
al XII în 1949. De aici, până la adoptarea în 
1965 a documentului ”Nostra Aetate”, Jules 
Isaac a fost unul dintre factorii importanţi 
ai reuşitei însuşirii ideilor sale de către un 
număr tot mai mare de intelectuali, laici 
sau prelaţi.

Elocinţa lui Carol Iancu, binecunos-
cută desigur studenţilor săi, a făcut ca 
prelegerea să fie şi mai interesantă, iar 
desele treceri de la română la franceză 
au uşurat mult receptarea excelentei 
sale comunicări. De altfel, Carol Iancu a 
intervenit salutar în precizarea unor ter-
meni, propunând, de exemplu, în discuţile 
despre Luther, definirea antisemitismului 
ca antiiudaism plus rasism, o formulare 
extrem de concisă. 

Organizatorii seminarului i-au adresat 
rabinului Rafael Shaffer rugămintea de 
a prezenta o lucrare despre atitudinile 
evreieşti privind receptarea documentului 
”Nostra Aetate”. Rafael Shaffer a venit 
cu un punct de vedere surprinzător, dar 
bine susţinut, şi cred neaşteptat şi pentru 
participanţii aparţinând bisericilor creştine. 
În primul rând, vorbitorul a argumentat că 
nu are sens să căutăm atitudini (la plural), 
pentru că din punctul de vedere al evreilor, 
mai ales după Şoah, nu poate exista decât 
o singură atitudine. Iar această atitudine o 
preia şi o dezvoltă de la un ilustru gânditor, 
nimeni altul decât Moses Mendelssohn.

Diac. Dr. Alexandru Ioniţă, a venit 
cu o comunicare extrem de interesantă, 
intitulată  „Nostra Aetate – O lectură per-
sonală dintr-un punct de vedere ortodox”, 

precizând că afirmaţiile şi observaţiile 
sale nu exprimă poziţia oficială a Bisericii 
Ortodoxe. Cu obiectivitatea cercetătorului, 
el relatează că înainte de a citi textul de-
claraţiei, a pornit să caute autori ortodocşi 
care au scris deja despre acest subiect, 
dar n-a găsit o astfel de literatură şi a de-
cis să renunţe la acest proiect, pentru a-l 
relua într-un alt context, aşa cum arată şi 
titlul comunicării sale. Deja, din lecturarea 
primelor rânduri ale declaraţiei, privitoare 
la legătura dintre descendenţii lui Avraham 
şi Noul Testament, autorul arată că, pentru 
un ortodox, problema nu se pune că ar fi 
sau nu de acord, pentru că întreaga tra-
diţie a Bisericii Ortodoxe este impregnată 
de această idee fundamentală, pe care 
o probează cu o serie de exemple perti-
nente de elemente liturgice. Abia de aici 
se trece la o lectură critică din punct de 
vedere ortodox, semnalând că au existat 
contacte inter-ortodoxe care au fost de 
acord privind introducerea unor pasaje 
din Vechiul Testament în cadrul liturghiei 
duminicale şi revizuirea sistemului de pe-
ricope al ritului bizantin, o iniţiativă cu prea 
puţine realizări efective. Chiar şi cu aceste 
argumente pozitive, sunt identificate câte-
va dintre punctele slabe ale declaraţiei din 
perspectivă ortodoxă, ceea ce se adaugă 
la nemulţumirile chiar ale unor medii 
catolice. În concuzie, Alexandru Ioniţă a 
citat o formulare asupra realităţii faptice: 
dificultatea pentru creştinii ortodocşi de 
a-şi găsi locul într-o sesiune (de dialog iu-
deo-creştin) organizată în principal pentru 
catolici şi protestanţi.

 Intervenţiile de la Stânceni vor fi 
publicate în următorul număr al revistei 
„Mikhtav” (disponibil în curând la Schit), 
cei interesaţi putând apela şi la autorul 
acestor rânduri.

VASILE DUB 

Însemnãri despre un eveniment de mare interes KESHET,  
ediþia a VI-a 

Devenită o frumoasă tradiţie, ac-
tivitatea dedicată învăţăturii iudaice 
KESHET a stârnit şi de data aceasta 
mult entuziasm şi o largă participare a 
membrilor şi simpatizanţilor comunităţii 
botoşănene.

Pentru început, David Iosif i-a salutat 
călduros pe participanţi şi a prezentat 
o dare de seamă completă a activităţii 
comunităţii şi C.C.I. pe plan cultural, 
social şi religios. A fost reliefat faptul că, 
prin strădania conducerii comunităţii, 
Sinagoga din Botoşani este funcţională 
şi stârneşte admiraţia tuturor celor care-i 
trec pragul. 

Ing. Gustav Finkel, consilier al co-
munităţii, a vorbit despre sărbătorile de 
toamnă, despre diferite obiceiuri religi-
oase şi despre semnificaţia rugăciunilor 
Slihot, spuse pentru iertarea păcatelor. 
In expunerea sa, Gustav Finkel a vorbit 
despre existenţa, ca temă centrală, în 
pericopele ce preced sărbătorile de 
toamnă, a ideii de justiţie, precum şi 
despre Taslich, un obicei din perioada 
medievală.

Statornic prieten al comunităţii noas-
tre, Mitică Butnaru a uimit şi încântat 
audienţa prin interesanta sa expunere 
despre originile poporului evreu şi uni-
versalitatea Celor Zece Porunci .

Prof. Rebeca Talpalariu, cu viva-
citatea caracteristică şi demnă de 
admiraţie, a propus ca enoriaşii să se 
întâlnească o dată pe lună, pentru a 
prezenta diferite articole, conţinând 
teme de cultură iudaică sau evenimente 
importante. 

Nu a fost uitată semnificaţia cu totul 
aparte a sărbătorii de Roş Haşana. 
Prof. Beatrisa Finkel a subliniat că at-
mosfera de Roş Haşana are, în tradiţia 
evreiască, o natură solemnă şi a amintit 
mâncărurile specifice, cu gust dulce. 

Viaţa evreiască de altădată a fost 
evocată cu nostalgie de ing. Filip Mi-
liteanu şi importanţa menţinerii vieţii 
religioase a fost reliefată de Avi Halevi, 
care a subliniat şi necesitatea armoniei 
în relaţiile interumane . 

Participanţii au ascultat emoţionaţi 
acordurile din Avinu Malkeinu şi Kol 
Nidrei, au vizionat imagini pitoreşti din 
Ţara Sfântă, într-un film pregătit cu 
profesionalism de Talic Segal. 

Din alocuţiunile vorbitorilor s-a des-
prins o idee interesantă, potrivit căreia, 
metaforic vorbind, sunetele Şofarului, 
alături de rugăciunile noastre, se  înalţă 
ca un poem spre Divinitate, pentru ca 
noi toţi să fim înscrişi în Cartea celor Vii .

Prof. BEATRISA FINKEL

Aniversaţii lunilor  
iulie şi august la pub-ul 

“La Negustori” 
 O zi toridă, de sfârşit de vară, poate 

deveni mult mai plăcută, atunci când se 
adună mai mulţi prieteni la o cafea abu-
rindă sau la un pahar de suc. 

 Comunitatea noastră i-a sărbătorit 
pe Ida Goldenthal, Eugen Talpalariu, 
Horel Dermer, dr. Artur Fichman într-o 
atmosferă de familie. Voia-bună, glume-
le şi râsetele copilaşilor, prezenţi alături 
de părinţii lor, au risipit grijile cotidiene, 
pentru câteva ore, cel putin. 

 David Iosif, preşedintele C.E. Boto-
şani, le-a urat aniversaţilor să se bucure 
de tot binele, alături de cei dragi, iar Gus-
tav Finkel a promis că astfel de întâlniri 
agreabile vor deveni o tradiţie, în şirul 
activităţilor C.C.I. Botoşani. (B.F.)
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– Cum de vorbiţi atât de bine româ-
neşte. Aţi vorbit acasă?

– Nu am vorbit niciodată acasă româ-
neşte. Chiar cu tata, vorbeam în engle-
ză. Aveam un prieten foarte bun, Ralph 
Bercovici, şi când voiam să nu înţeleagă 
ceilalţi, vorbeam între noi româneşte. Nu 
am uitat... a rămas ce ştiam la momentul 
plecării din România.

– Ce vă atrage aici?
– Eu m-am întors prima oară în 1993, 

să-i arăt România soţiei mele. M-am dus 
la Reşiţa, unde un prieten mi-a oferit un 
sejur foarte plăcut. În 2000 am venit cu 
fetele şi fratele meu. În 2005 am revenit, 
căci am vrut să deschid o fabrică cu aso-
ciaţi francezi. Cum am înfiinţat o bursă la 
Harvard pentru tineri din România, le-am 
întâlnit apoi familiile aici. În momentul în 
care ai prieteni buni şi asociaţi, totul de-
vine altceva. De asta mă întorc acum. Şi 
un alt motiv este seminarul anual dedicat 
memoriei Holocaustului.

– Ce se vorbea în familie despre pri-
goana împotriva evreilor, iar, mai apoi, 
despre venirea comunismului?

– Eu am plecat în 1939, iar problemele 
au început în 1940. Ştiam că e problema 
evreiască dar nu am simţit nimic. În fami-
lie, înainte nu a fost nimic. A venit războiul 
şi între noi era foarte greu de comunicat. 
Am auzit, prin relaţii diplomatice, ce se 
întâmplă, dar cu rudele din România, deci 
şi cu tata, nu puteam vorbi.

– Tatăl dumneavoastră a înţeles repe-
de ce va aduce comunismul?

– Tata a înţeles foarte repede ce e 
comunismul. În ceea ce mă priveşte pe 

mine, chiar foarte repede am înţeles, aco-
lo în America fiind. Nu era greu să înţelegi 
ce a fost şi înainte de război. Churchill a 
spus: „eu mă asociez cu dracul să-l înving 
pe Hiltler” şi, într-adevăr, cu dracul s-a 
asociat.

– Max Auschnitt a fost un creator de 
industrie. Ce se întâmplă azi cu industria 
românească?

– Situaţia e schimbată. Nu ştiu ce 
se întâmplă cu oţelăria română. La Re-
şiţa nu a mai rămas nimic. În 1993, eu 
eram implicat într-o afacere de „pungi 
cu fermoar”. Eram interesat de fabricile 
care făceau diferite ambalaje. Am mers 
la trei-patru fabrici, erau cu 20 de ani în 
urmă. Nu puteau să fie la concurenţă cu 
ce era în lume. Nu erau mulţi dintre cei ce 
conduceau fabricile care să înţeleagă că, 
dacă faci o afacere, trebuie să şi câştigi. 
Ei dădeau ordine, „tu faci asta”, „ăsta e 
preţul”, calitatea este definitorie pentru o 
economie concurenţială. A fost o evolu-
ţie, bineînţeles. Sunt oameni de afaceri, 
ca Daniel Olariu, care au creat lucruri 
pornind cu iniţiative mici şi ajungând la 
unele importante.

– Ce aţi recomanda unui tânăr din 
România care doreşte să facă o afacere, 
dar nu are capital?

– Aceasta e o problemă peste tot. 
Dacă vrei să faci ceva şi n-ai capital, cauţi 
în famillie, împrumuţi şi, dacă nu reuşeşti, 
şi doar atunci, împrumuţi de la bancă. 
Problema este că există riscul să devii 
prizonierul băncii şi atunci lucrezi pentru 
ei. Dacă poţi evita să iei bani din bancă, 
atunci evită. Trebuie să ai capital pentru 

primii doi ani, până se dezvoltă afacerea. 
Este o greşeală să zici am nevoie de 
10.000 de dolari să deschid o afacere. 
Şi apoi? Cum o menţii în perioada ei de 
început?

– Ştiu că aveţi şi numeroase brevete 
de invenţie. Ce valorează mai mult, ideea, 
conceptul, sau banii?

– Şi una şi alta. Banii, probabil, mai 
mult. E important să ai patentele. Ştii că, 
pentru un număr de ani, alţii nu pot să 
le copieze. Trebuie să fii gata să te baţi 
pentru patente şi în justiţie.

– Ce părere aveţi despre procesul de 
privatizare din România?

– Nu prea ştiu. Ştiu că în multe 
situaţii conducătorul unei fabrici din 
perioada comunistă a preluat afacerea 
ca a lui. Ştiu că se spune că după re-
voluţie s-a furat şi că vechii comunişti 
au reapărut apoi ca şi capitalişti. Se 
spunea despre Stănculescu, care a 
fost ministru al Apărării, că a reapărut 
apoi ca bancher. Asta s-a întâmplat cu 
mai mulţi. O mare parte a industriei a 
fost furată de aceştia. Apoi, au venit 
din urmă alţii, care au crescut, care au 
dezvoltat afaceri la rândul lor.

– Cunoaşteţi viaţa comunităţilor evre-
ieşti din România?

– Trebuie să spun sincer, educaţia 
mea religioasă e zero! Nu ştiu, nu cunosc 
acest domeniu.

– V-aţi confruntat cu atitudini antise-
mite?

– Antisemitismul a început din nou şi 
chiar şi la noi, în America. După război 
a dispărut, dar în ultimii ani a reapărut. 
Era o vreme când, dacă voiai să intri, ca 
evreu, într-un club, nu erai primit sau nu 
primeai o casă într-un oraş. Nu erau legi, 
dar era o situaţie privată. Acum a început 
un fel de antisemitism... Eu, când am fost 
la Harvard, nu am simţit nimic. Dar acum, 
din cauza conflictului arabo-israelian, se 
spune că e un anume antisemitism şi în 
universităţi. A devenit şi mai important se-
minarul de aici. Aveam nevoie de o bază 
română şi unde să facem acest eveniment 
anual. Nu prea se credea că se poate face 
şi, iată, acum merge.

– La nivel personal aţi resimţit antise-
mitismul?

– Nu, niciodată.
– Ce părere aveţi despre educaţia 

privind Holocaustul?
– România a făcut mai mult decât mul-

te alte ţări. Există Olimpiada pentru copii, 
pe care noi am fondat-o anul trecut. Să 
nu vorbim de Ungaria, unde timpul pare 
să se fi dat înapoi. 

– Sunt tot mai puţini supravieţuitori. 
Mărturiile lor sunt foarte importante...

– Da, absolut. La şcoala pe care am 
cumpărat-o o să fie un curs despre Ho-
locaust. Pentru ca viitoare genociduri să 
fie evitate.

– Sunteţi implicat în proiecte sociale 
sau în afaceri în România?

– Sunt implicat în proiectul cu şcoala, 
dar în alte proiecte sociale, nu... Pentru 
afaceri, da, voi reveni, căci acolo trebuie 
să urmăreşti ce faci.

– Ce v-a adus tocmai la Lugoj?
– Acum zece ani, nici nu ştiam unde 

e Lugojul. Singura cunoştinţă pe care o 
am de aici e la Reşita. L-am cunoscut pe 
Daniel Olariu, ne-am împrietenit şi am 
devenit parteneri de afaceri. Dacă nu era 
el, nu aş fi venit aici. Aşa s-a născut şi 
casa memorială a tatălui meu. Când am 
făcut parcul de camioane, casa era pe 
terenul acela. Şi a fost ideea lui să facem 
o casă memorială pentru tatăl meu, dar 
încă nu avem suficiente obiecte pe care 
să le punem acolo. Dacă n-aş fi început 
cu afacerea asta, probabil nu era nici 
seminarul, nici casa memorială.

– Credeţi în întâmplare sau în pre-
destinare?

– În amândouă. Uneori e destin, alte-
ori e întâmplare. L-am întâlnit pe Daniel 

printr-o întâmplare şi apoi s-au născut mai 
multe proiecte de aici.

– Banii nu aduc fericirea...?
– Nu aduc neapărat fericire, dar poţi 

să fii mai uşor fericit dacă ai bani.
– Dar poţi să fii şi nefericit dacă ai 

bani?
– Da. Sunt unii pentru care nefericirea 

e că nu au niciodată destui bani. Nu se 
pot bucura de viaţă pentru că doresc 
întotdeauna mai mult.

– Aveţi regrete?
– Nu. Am două fete, o familie înche-

gată. Nepoţii sunt minunaţi, restul a mers 
bine. Am avut situaţii dificile pe care le-am 
trecut şi rezultatul a fost bun. Am o familie 
bună, nu sunt sărac, pot să fac câteva 
lucruri bune pentru societate. Nu am nici 
un regret.

– Ce valori aţi încercat să transmiteţi 
copiilor?

– Soţia mea s-a ocupat foarte mult de 
copii. Ea e mai responsabilă decât mine 
pentru cum au ieşit. Fetele, la fel, sunt 
foarte preocupate de educaţia nepoţilor. 
Sunt, câteodată, copii care merg pe o 
cale greşită. Niciodată nu s-a întâmplat 
în familia noastră. Din păcate, Saskia, 
nepoata mea, nu a putut să vină aici. Ea 
o să conducă mai departe afacerea. Cea 
mai mare satisfacţie sunt copiii şi nepoţii 
mei. Cu soţia facem totul împreună. Pu-
tem spune că avem „a happy marriage”. 
Ştiţi, cum se spune, dacă vrei să ai o 
căsătorie fericită, întodeauna spui „yes, 
dear”. Ne certăm din când în când, dar 
succesele cele mai importante sunt copiii 
şi nepoţii. Trebuie să faci totul împreună. 
Tot ce fac, discut cu nevasta, chiar şi în 
afaceri. Investiţiile în România... Ea simte 
foarte bine calitatea omului, vede imediat 
dacă e un om de bine sau nu. O dată nu 
am ascultat-o şi a avut mare dreptate 
referitor la un om...

– Ce moştenire spirituală lăsaţi ne-
poţilor?

– Sper ca nepoţii să creadă în acelaşi 
lucru în care am crezut şi eu. Dacă faci o 
afacere, trebuie să dai importanţă oame-
nilor, persoanelor care lucrează pentru 
tine. Nepoata mea e antreprenor, băieţii 
lucrează în domeniul IT. Cred că ea, care 
va prelua afacerea, e foarte sensibilă la 
necesitatea socială.

– Dacă nu ar fi existat afacerile, ce ar 
fi devenit Steven Auschnitt?

– Dacă nu aş fi făcut afaceri, probabil 
nu aş fi ajuns foarte departe. Ori eşti om 
de afaceri, ori nu eşti. Pentru mine este 
foarte important să încerci, măcar, să faci 
bine. Nu neapărat la o scală mare. Să faci 
cât poţi, acolo unde te găseşti.

– Bunicii erau din Lemberg, viaţa 
dumneavoastră a fost marcată devreme 
de tranziţia de la România la America. 
Fiicele dumneavoastră sunt americance. 
Unde vedeţi viitorul nepoţilor?

– În America. Pentru mine America 
este ţara unde am făcut facultate, armată, 
afaceri de succes. Sunt foarte patriot din 
punctul acesta de vedere. Dacă nu ar 
exista America, nu ar fi nicio libertate, nici 
aici... Cu toate greşelile, America este ţara 
libertăţii. Şi nu ştiu unde aş fi fost, dacă 
nu exista această ţară.

– Este o ţară sigură pentru evrei?
– Cred că America este o ţară sigură 

pentru evrei, deschisă, în care antise-
mitismul nu era virulent. E un fel de an-
tisemitism „nu te vreau ca vecin”. Lângă 
New York, acum o lună sau două, s-au 
găsit la un cimitir sau o sinagogă o 
mulţime de inscripţii antisemite. Era 
un băiat de şcoală. Singura problemă 
pe care o văd este că în universităţi 
sunt nişte mişcări antisemite. Este un 
moment problematic care o să treacă. 
Nu văd o situaţie antisemită care să 
dureze.

– Vă mulţumim şi vă dorim numai bine.

LUCIANA FRIEDMANN

„Pentru mine este foarte important sã încerci, mãcar, să faci bine. 
Calitatea este definitorie pentru o economie concurenţială”

Interviu cu STEVEN AUSCHNITT, omul de afaceri care a transformat plasticul în aur, după ce, aceeaşi alchimie, 
a făcut-o şi tatăl său cu oţelul

Fiul mai mare al „regelui oţelului” din România perioadei interbelice, Max Aus-
chnitt, este o persoană al cărei calm şi zâmbet te fac să uiţi pe loc că are 92 de 
ani. În bunul stil american, toţi îi spun simplu Steve, dar asta cu un respect implicit 
pe care nici un pronume de politeţe nu l-ar putea egala. L-am întâlnit într-o foarte 
frumoasă pensiune, izolată pe colinele Lugojului, un spaţiu în care, la invitaţia unui 
prieten, şi-a adus deja de câteva ori familia. Tatăl său a decis ca el să plece din 
România încă din 1939, deci ştie doar din poveştile ulterioare despre arestarea şi 
eliberarea tatălui său, important membru al camarilei regale, căzut apoi în dizgraţia 
Regelui Carol II. Deşi tatăl său s-a convertit la religia creştină în momentul căsătoriei 
cu o tânără româncă, azi Steven Auschnitt este legat de România şi printr-un par-
teneriat referitor la educaţia despre Holocaust, Şcoala de Vară de la Surduc. Acest 
lucru îl face pentru că este convins că nici un fel de crimă colectivă nu trebuie să 
se mai petreacă, niciunde în lume. Din ce am dedus, omul de afaceri – care nu a 
făcut avere în America din oţel, ci din pungile de plastic cu fermoar care se află azi 
în casele tuturor – crede că omul trebuie să facă bine, în limita posibilităţilor sale. 
Are o loialitate care se confundă cu iubirea faţă de tot ceea ce reprezintă America, 
în a cărei armată a fost în anii tinereţii şi despre care consideră că este garantul 
democraţiei şi libertăţii.
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Faţă de afirmaţiile tendenţioase şi superficial do-
cumentate din articol, dr. Aurel Vainer, preşedintele 
F.C.E.R., deputat, vicepreşedinte al Comisiei de Politică 
Economică, Reformă şi Privatizare din Camera Depu-
taţilor, a trimis redacţiei revistei „22” următorul drept la 
replică:

„Lecturând articolul doamnei Brînduşa Armanca cu 
multă atenţie, îmi permit să fac unele observaţii având 
caracter general, dar şi în legătură cu cele pe care 
domnia sa le-a scris privind activitatea mea de deputat. 

• In România, dreptul organizaţiilor reprezentând mi-
norităţile naţionale de a participa la alegerile electorale, 
pentru Camera Deputaţilor, este prevăzut în mod expres 
de Constituţia României, art. 62, alineatul (2). In fapt, 
este vorba de 18 minorităţi naţionale care au avut şi au 
contribuţii la formarea şi dezvoltarea Statului Român în 
care, după 1989, s-a reintrodus instituţia Parlamentului, 
ca organ suprem al Puterii. Este, aşadar, un drept con-
stituţional, incontestabil. 

• In virtutea acestei prevederi constituţionale, Fede-
raţia Comunităţilor Evreieşti din România a prezentat 

candidaţi la alegerile electorale începând cu anul 1996, 
obţinând, în condiţiile legii electorale, dreptul de repre-
zentare “de facto” în Parlamentul României. 

• Incepând cu anul 2004, calitatea de deputat al mi-
norităţii naţionale evreieşti revine subsemnatului, care 
a fost ales cu: 8449 de voturi în 2004, 22393 voturi în 
2008 şi 10019 voturi în 2012. 

• Precizez că reprezentaţii organizaţiilor minorităţilor 
naţionale au dreptul de a-şi prezenta candidatura în toate 
circumscripţiile electorale existente la nivel naţional. In 
plus, fac remarca că numărul semnificativ de voturi pe 
care l-am obţinut se explică şi prin aprecierea alegătorilor 
ne-evrei, în bună parte prezenţi în mediul de afaceri din 
România. 

• După depunerea jurământului, deputaţii reprezen-
tând minorităţile naţionale, cât şi cei ai partidelor politice, 
îşi desfăşoară activitatea în plen şi în comisii. Datorită 
profesiei şi practicii mele anterioare, sunt vicepreşedinte 
al Comisiei de Politică Economică, Reformă şi Privatizare 
a Camerei Deputaţilor, începând cu legislatura 2004 - 
2008 şi până în prezent. In plus, fac parte din Grupul 
Parlamentar de Prietenie România-Israel şi începând 
cu actualul mandat conduc Delegaţia Parlamentului 
României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru 
Mediterană. Ca atare, activitatea deputaţilor reprezen-
tând minorităţile naţionale se desfăşoară în cea mai 
mare parte în comisiile din care fac parte. Am prezentat 
aceste informaţii pentru a sublinia faptul că reprezentanţii 
organizaţiilor minorităţilor naţionale, deveniţi deputaţi, 
au obligaţii şi drepturi similare tuturor celorlalţi deputaţi. 

• Cât priveşte afirmaţia din articolul menţionat, “In 
rest, ca mai tot deputatul, reprezentanţii minorităţilor 
se interesează de domeniul profesional personal: (...) 
Aurel Vainer, trimisul oamenilor de afaceri evrei, de 
organizarea jocurilor de noroc ş.a.m.d.”, o contest ca 
fiind neadevărată şi în acelaşi timp jignitoare. De altfel, 
numărul oamenilor de afaceri evrei, membri ai Comu-
nităţilor Evreieşti din România, este insignifiant. Poate 

că dna. Armanca s-a referit la cetăţenii israelieni care, 
de regulă, nu au participat la votul pentru Camera De-
putaţilor şi au extrem de puţine contacte cu Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din România.

 • In acest sens, menţionez că în actualul mandat, 
am fost semnatar al propunerilor pentru 28 de proiecte 
legislative, vizând varii domenii de activitate - economi-
ce, sociale, de educaţie, societatea civilă şi diaspora, 
obiective culturale şi altele. 

• Un loc important în activitatea mea, ca reprezentant 
al populaţiei evreieşti a fost iniţierea şi susţinerea deo-
sebită a PL-x 73/2012, care a devenit Legea 143/2014. 
Precizez că ea vizează acordarea unor drepturi per-
soanelor persecutate de către regimurile instaurate în 
România cu începere de la 6 septembrie 1940 până 
la 6 martie 1945 din motive etnice, atât evrei cât şi ne-
evrei, oameni din Transilvania, Basarabia şi Bucovina, 
care au devenit refugiaţi ca urmare a Dictatului de la 
Viena şi al Pactului Ribbentrop-Molotov. Pentru vota-
rea cu cvasi-unanimitate a acestui Proiect de Lege am 
realizat demersuri multiple, la Guvernul României şi la 
colegii din celelalte partide. In fapt, s-a realizat un act 
de dreptate socială. Pe acelaşi plan de reprezentare a 
populaţiei evreieşti, menţionez implicarea mea în pro-
movarea legislaţiei privind învăţământul religiei în şcoli 
ca şi a modificărilor la OG 31/2002 privind interzicerea 
organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau 
xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de 
săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, care 
a devenit Legea 217/2015. Acest proiect are ca scop 
protejarea memoriei victimelor Holocaustului, a celor 
care au suferit de pe urma antisemitismului intrumentat 
de fascism, de Mişcarea Legionară şi regimul Antonescu 
şi dă curs aplicării prevederilor de justiţie şi drept. In final, 
aş dori să consemnez şi faptul că apreciez activitatea 
rodnică a Grupului pentru Dialog Social, depusă de-a 
lungul a numeroşi ani, care se regăseşte adeseori în 
paginile Revistei 22”. 

Un ar ticol cum nu ar trebui să mai vedem
În numărul din 4 august, revista „22” a inserat artico-

lul „Ce fac deputaţii minorităţilor naţionale pentru etniile 
lor”, semnat de Brînduşa Armanca, în care se afirmă, 
între altele, că „rar iniţiativele legislative ale parlamen-
tarilor expuse pe site-ul Camerei Deputaţilor vizează 
interesele comunităţilor în sine. (...) În rest, ca mai tot 
deputatul, reprezentanţii minorităţilor se interesează de 
domeniul profesional personal: bulgarul Niculae Mirco-
vici, general de brigadă (r), de treburile armatei, Varu-
jan Pambuccian de progresul IT, Aurel Vainer, trimisul 
oamenilor de afaceri evrei, de organizarea jocurilor de 
noroc ş.a.m.d.”. Iar concluzia semnatarei este că „n-ar 
strica o revizuire atentă a legilor, pentru o mai onestă 
reprezentare a intereselor cultural-educative ale comu-
nităţilor etnice în forul legislativ, prea uşor deturnate în 
folos personal sau al partidelor aflate la putere”. 

PROGRAMUL “CASA  CALDĂ” „Moştenirea spirituală  
care ne-a ajutat să rezistăm”

Festivalul Internaţional George Enescu, 
Bucureşti, 30 august – 20 septembrie 2015  

Până acum, Festivalul George 
Enescu, cu mari dirijori, orchestre, legen-
dari interpreţi români şi străini – „expresie 
a moştenirii noastre spirituale, prin care 
am rezistat timpului”, cum îl caracteriza, 
înaintea concertului de deschidere, mi-
nistrul Culturii, Ionuţ Vulpescu – putea fi 
ascultat/ văzut de melomanii neaflaţi în 
sălile de concert la Radio 
sau pe site-ul Festivalu-
lui. Ediţia actuală a putut 
fi urmărită live în cinema-
tografe din Bucureşti şi 
mari oraşe din ţară. „Fes-
tivalul ne dă sentimentul 
că în România noastră 
de azi există valoarea, 
talentul recunoscut vi-
zibil şi auzibil”, afirma 
în retrospectivă, la final 
de mandat, directorul 
artistic, Ioan Holender, 
pe scena Sălii Mari a Pa-
latului, când a cântat pentru prima oară 
la Bucureşti Orchestra Filarmonică din 
Berlin, una din cele mai bine cotate din 
lume. Ioan Holender, evreu român, stabi-
lit la Viena, n-a plecat sufleteşte din ţară; 
după ’90 a făcut mult pentru ea. Au scris-
o în volumul lansat la Ateneu, „Festivalul 
«George Enescu» în era Holender”, Liviu 
Ciocârlie, Emil Hurezeanu, Dan Dediu, 
Ioana Marghita, Sever Voinescu. A făcut 
mult şi-n această ediţie. A adus patru 
dintre cele mai importante orchestre 
europene: cele din Berlin, Amsterdam, 
Londra, Viena. Inclusiv, una dintre re-
prezentativele orchestre americane: cea 
din San Francisco. Împreună cu echipa 
de organizatori, a ştiut să atragă sprijin 
financiar pentru educaţia la nivel social, 
pentru corectarea „lentilelor” prin care 
este privită România peste hotare. 

Timp de aproape o lună de zile, im-
portante posturi de radio şi televiziune 
din ţară şi din lume au repus în drepturi 
imaginea reală a României. În existenţa 
festivalului, ediţia actuală a marcat o 
„predare de ştachetă”. Zubin Mehta, 
dirijor pe viaţă al Orchestrei Simfonice 

din Israel, statornic prieten al României, 
nelipsit în festival din 1964, a acceptat 
să-i fie preşedinte onorific, la ediţia 2017. 
A fost aplaudat în picioare, la Sala Mare 
a Palatului, când a urcat pe podium în 
faţa Orchestrei Filarmonice din Israel. 
Tot în 1964, la Concursul Internaţional 
George Enescu, Elisabeth Leonskaja, 

obţinea Premiul I; treaptă 
decisivă pe scara recu-
noaşterii mondiale. Pen-
tru ea, România a rămas 
„un loc drag”, unde revine 
cât poate de des. Acum, 
şi-a dedicat concertele 
memoriei lui Sviatoslav 
Richter, la centenar, şi 
memoriei lui Gheorghe 
Halmos. Nu puţini dintre 
marii artişti ai lumii au de-
venit fideli ai festivalului. 
Murray Perahia, Christian 
Zacharias, Yefim Bronf-

man sunt doar câţiva. Predilectă în ediţia 
actuală a fost muzica secolului XX. S-a 
cântat mult Şostakovici, Mahler, Britten, 
Bartók, Strauss, Stravinsky, Schönberg, 
Ravel. Cu excepţia Orchestrei Filarmo-
nice din Sankt Petersburg, care i-a adus 
cu sine pe Ceaikovski, Rachmaninov, 
Rimsky-Korsakov. Fiindcă ei fac parte 
din spiritualitatea rusă cea mai adâncă 
şi, de aceea, atemporală. Aparent, la 
celălalt pol, a fost muzica renascentistă, 
barocă, preclasică. Fireşte, nu putea lipsi 
muzica binecuvântatelor epoci clasică şi 
romantică, sanctuarul nostru. „A te ruga 
sau a face muzică nu-i acelaşi lucru?”, 
spunea Comissiona. Un festival cu 
Enescu în toate serile, cu muzică româ-
nească de azi. Un „Bucureşti creativ”, 
în aer liber, teatre, muzee, unde arte 
vizuale, simpozioane, lansări de carte 
şi-au răspuns. Remarcabil – spectacolul 
coregrafic creat de Gigi Căciuleanu, de-
dicat profesoarei sale Miriam Răducanu. 
Un festival deschis, cu faţa spre viitor, de 
Orchestra Naţională de Tineret.

IULIA DELEANU

Reluat din iulie 2015 de către Depar-
tamentul de Asistenţă Socială şi Medicală 
al F.C.E.R., în colaborare cu JDC şi susţi-
nut financiar cu generozitate de către doi 
donatori americani, Michael Goodman 
şi Judy Uman, din New York, programul 
doreşte socializarea membrilor izolaţi, 
singuri, ai comunităţilor evreieşti (cu pre-
cădere foste victime ale Holocaustului),  
care nu participă la activităţile centrelor 
de zi ale F.C.E.R. Modul de abordare este 
invitaţia participanţilor să fie gazde sau 
musafiri  pentru grupuri de 5-7 persoane. 
De la reînceperea sa, a reuşit încet să 
creeze mici grupuri, gazde şi musafiri 
care se întâlnesc pentru minimum două 
ore pentru a împărtăşi idei, bucurii şi pro-
bleme personale, a celebra sărbătorile 
evreieşti  împreună  dar şi zilele de 
naştere. Aici au dezbătut până acum, 
pornind de la o temă iniţială (propusă 
tot de ei), nenumărate subiecte între 
care: Macabiada 2015, antisemitismul în 
România, diaspora evreiască, mişcarea 
legionară în trecut şi în prezent, şcolile 
evreieşti şi viaţa cartierelor evreieşti din 
Bucureştiul interbelic, Holocaust, valori-
le familiei evreieşti, cultura idiş, Legea 
217/2015, unele dintre ele pe acorduri de 
muzică clasică în viziunea unor interpreţi 
evrei (Arthur Rubinstein) sau pe fundalul 

unor filme muzicale (materiale aduse de 
invitaţi) şi întotdeauna intercalate de glu-
mele spuse chiar de participanţii relaxaţi, 
simţindu-se deja între prieteni apropiaţi. 
Ceea ce ne dorim este ca şi după aces-
te întâlniri, participanţii să rămână cu 
senzaţia clară că au deja un grup de 
prieteni, un grup care la nevoie le poate fi 
alături (dovadă că după fiecare întâlnire, 
participanţii fac cu plăcere schimb de te-
lefoane, adrese de e-mail, etc). Logistica 
programului (o mică gustare,  materiale 
audio-video la nevoie, etc) sunt susţinute 
de către DASM. Programul îşi propune să 
se extindă (invitând noi doritori). Până la 
sfârşitul anului ne dorim să avem în jur de 
zece gazde în Bucureşti şi de asemenea 
să cuprindă şi trei comunităţi din ţară, 
unde nu există centre de zi. 

Cu ocazia vizitei lor la Bucureşti, de 
la începutului lunii septembrie, generoşii 
şi fermecătorii sponsori au vorbit des-
pre magia care se petrece acum între 
membrii programului, magia momentelor 
petrecute împreună, a zâmbetelor calde 
de mult aşteptate, magia unor mâini calde 
solidare, a unor vorbe calde pline de înţe-
legere, căldura din nou aproape a esenţei 
evreieşti ca o Casă Caldă primitoare…

ANDREEA DAVIDOVICI

Reacţie promptă faþã de o postare pro-hitleristă
 Referitor la reacţia extrem de rapidă şi conformă cu normele democraţiei a preşe-

dintelui interimar PSD, Liviu Dragnea, cât şi a organizaţiei PSD Olt, faţă de faptul că 
dl Daniel  Predoiu (membru al PSD Olt) a postat pe contul său de Facebook mesaje 
antisemite şi pro-hitleriste, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti, dr. Aurel 
Vainer, deputat, a declarat în seara zilei de 10.09.2015 următoarele:

Am luat la cunoştinţă declaraţia din 
această seară a domnului Liviu Dragnea, 
preşedinte interimar al Partidului Social 
Democrat, în legătură cu un caz de aba-
tere gravă de la conduita de cetăţean 
al unei ţări democratice, aşa cum este 
România de astăzi, prin exprimarea unor 
puncte de vedere evident antisemite, 
xenofobe şi vetuste de către un membru 
al PSD. 

Preşedintele partidului a dispus ime-
diat măsuri riguroase, de excludere a 
acestui membru, pentru atitudinile pro-hit-
leriste, pro-naziste şi antisemite. Ulterior, 
domnul Liviu Dragnea a declarat public 
că “PSD nu este un partid antisemit şi în 

partidul nostru nu pot fi membri cu con-
vingere antisemită.”

Doresc să îi mulţumesc dlui preşedinte 
Dragnea pentru poziţia sa deosebit de 
corectă şi normală. In numele Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România dar şi 
în calitatea mea de deputat în Parlamen-
tul României, dau o înaltă apreciere aces-
tui mod de acţiune, acestor decizii foarte 
rapide şi clare, deosebit de binevenite 
în contextul în care extremismul câştigă 
teren în Europa. O Românie democrată, 
membră a UE şi NATO, nu poate accepta 
astfel de comportamente, dăunătoare în 
primul rând poporului român şi bunului 
mers al ţării noastre.
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La comemorarea a cinci ani de la moartea ultimului 
mare traducător de limbă idiş din România, Anton Celaru 
(1919-2010), revista Realitatea Evreiască îi aduce un 
omagiu prin evocarea personalităţii sale creatoare. O 
schiţă biografică ar include ca repere oraşul natal Huşi, 
familia comerciantului Faerstein, legătura fraternă cu 
publicista Sanda Faur şi aceea paternă – cu inginerul 
şi scriitorul Arin Celaru –, activitatea prolifică de eseist 
şi traducător, ca direcţii majore de exersare a vocaţiei.

În calitate de publicist în cadrul Revistei Cultului 
Mozaic (Realitatea Evreiască, din 1995), Anton Celaru 
îşi semnează articolele – a căror dominantă o constituie 
eseistica literară – prin pseudonime ca: A. Leiener („Un 
cititor”, din idiş), Iosif Mirchin (numele unui personaj din 
literatura lui Şalom Aş) sau Cella Antonier (o anagramă a 
numelui real) – motivaţia acestui demers fiind, după cum 
va mărturisi în articolul „Heşbon Hanefeş (Bilanţul sufle-
tului) sub semnul surâsului”, reînnoirea experienţei de 
debutant şi, implicit, verificarea pulsului publicului cititor.

Dacă despre criticii literari se poate afirma că, la 
rândul lor, devin creatori – filtrarea textului prin propria 
sensibilitate, selectarea zonelor de interes şi aplicarea 
unei analize profund personale –, atunci traducătorii nu 
sunt mai puţin abilitaţi în această direcţie a caracterizării. 
Istoric literar şi exeget al operelor traduse, trăind în inti-

mitatea textelor supuse atenţiei cititorilor, Anton Celaru 
se remarcă prin erudiţie exemplară şi efort creator. 

Grupate cronologic, cărţile traduse care pot fi găsite 
astăzi la Biblioteca Academiei evoluează, contrar pri-
mei intuiţii, dinspre literatura lui Isaac Bashevis-Singer 
(Ghimpl-netotul şi alte povestiri, Cartea Românească, 
1990) spre „bunicul literaturii idiş moderne”, autorul 
clasic Mendele Moiher Sforim (Drumeţiile lui Biniomin 
al Treilea, Hasefer, 2011). Renumit pentru transpunerea 
în limba română a literaturii create de Bashevis-Singer, 
Anton Celaru manifestă aceeaşi propensiune faţă de 
traducerea unor autori ca Şalom Alehem, Isaac Leibuş 
Peretz, Şolem Aş, Bernard Malamud, Israil Bercovici. 

În activitatea lui Anton Celaru rămâne constantă pre-
ocuparea faţă de segmentele distincte de cititori, astfel 
încât o componentă importantă o constituie literatura 
pentru copii, basmele populare şi culte: O capră şi-un 
viţel, un hoţ mititel, un meşter scamator şi alţii asemenea 
lor (Hasefer, 1995), Basme şi povestiri evreieşti (vol. 
I, ed. Proxima, 2008; vol. I-II, ed. CNI Coresi, 2010). 
Traducătorul Anton Celaru nu se limitează la redarea 
matematică a operei scriitorilor vizaţi, ci îşi face simţită 
prezenţa prin motivarea impactului autorilor, selectarea 
textelor traduse şi gruparea lor tematică, microanaliza 
literară (un exemplu fiind Visătorii din Helem, Hasefer, 

2009, prin identificarea resor-
turilor umorului şi reliefarea 
dimensiunii tragi-comice).

Cum ne putem raporta astăzi 
la opera lui Anton Celaru, cum o 
putem valorifica? Cel mai mare 
omagiu pe care îl putem aduce 
unui autor este reîntoarcerea la 
opera sa, pătrunderea în spaţiul 
literar în care s-a manifestat 
plenar. O anecdotă relatată 
de Marius Mircu (Idişul cântă 
şi încântă, Bat Yam, 2003) o 
plasează în centrul evocării pe 
văduva lui Şalom Alehem, care 
mai are puterea să râdă, citin-

du-i-se din opera soţului; omul de bună-credinţă care 
dorise să o consoleze avea convingerea că umorul lui 
Şalom Alehem poate face uitată durerea, fie şi pentru o 
clipă. O recalibrare a acestei anecdote ar implica lectura 
nemijlocită a ceea ce a lăsat în urmă traducătorul erudit 
Anton Celaru, acesta fiind singurul demers onest atât 
pentru cei care nu l-au cunoscut personal, cât şi pentru 
cei care au avut această şansă. Citind scriitorii pe care 
Anton Celaru i-a „revizitat”, aşa cum se spune despre 
mituri, intrând în lumea autorilor asupra cărora este pus 
reflectorul, aducem un omagiu şi celui care i-a tradus.

Drd. CLAUDIA CÎŢĂ

Profilul intelectual al lui Anton Celaru

Comuna Leţcani nu e departe de Iaşi. 
Unii chiar spun că e doar la o azvârlitură 
de băţ de capitala Moldovei.

Dacă ai trecut de Valea Lupului şi dacă 
eşti mai iute de picior, ajungi degrabă la 
Leţcani. Încă din vechime, Leţcani era 
vestită ca o aşezare de oameni curaţi la 
suflet, curajoşi şi iubitori de oameni. De 
acolo, de la Leţcani, venea la târg ţaţa 
Tiţa, îndestulându-i pe ieşeni cu de-ale 
gurii: adică lapte, ouă, brânză, cu câte o 
gâscă galbenă la pulpe, iar în vară cu tot 
felul de trufandale de-ale sezonului.

Sătenii îi spuneau Tiţa, mai curând în 
semn de alint. Pe ea o chema de fapt Se-
vastiţa. Femeia era o ţărancă frumoasă, 
voinică şi aprigă. Privind-o, nu o dată mă 
fura gândul că o am în faţă, aevea, pe 
Vitoria Lipan, eroina din ”Baltagul” sado-
venian. Îi semăna în totul. Pe deasupra, 
umbla vorba ca Tiţa s-ar trage, din veac în 
veac, din moşi-strămoşi, dintr-un neam de 
răzeşi, oşteni neînfricaţi de-ai lui Ştefan 
cel Mare. De altfel, mulţi îi spuneau Tiţa 
Răzeşoaia. Ori pur şi simplu, Răzeşoaia.

La Iaşi venea aşezată pe capra unui 
faeton, o droşcă pe două roţi, trasă de un 
cal murg cu stea maronie în frunte. De trei 
ori pe săptămână, luni, miercuri şi vineri, 
era negreşit la Iaşi. Vinerea venea mai 
de dimineaţă, anume pentru ca muşteriii 
ei iudei să se pregătească în voie pentru 
sărbătoarea de Şabat. Murgul, cel cu 
stea în frunte, ştia bine drumul şi Tiţa nu 
mai trebuia să-l strunească ori să-l tragă 
de hăţuri. Se oprea singur pe la porţile 
clienţilor: la domnu’ Ştefănescu, proprie-
tarul casei în care locuiam. Aici zăbovea 
Tiţa mai mult, tăifăsuind cu mama, coana 
Sofia, căreia îi dădea şi pe ”datorie”, pă-
suind-o până lua tata banii ce-i primea la 
chenzină de la „chefere”. Pe atunci, tata 
lucra la Divizia IV a Regionalei C.F.R. 
Moldova. Până l-a dat afară guvernul 
antisemit Goga-Cuza.

Murgul se mai oprea la poarta domnu-
lui Lehrer, negustor de cereale şi, după 
aceea, sus, în dealul Păcurarilor, aproape 
de Fundaţiile Regale, la domnul profesor 
Biron, ori la doctorul Himebrand.

Au venit apoi vremuri grele şi o noapte 
lungă avea să se aştearnă peste Româ-
nia: legionarii, Antonescu ... O adevărată 
urgie pentru toţi românii, dar mai cu sea-
mă pentru evrei!

În săptămâna care a urmat trecerii 
Prutului de către trupele româneşti la fai-
mosul Ordin al Conducătorului statului, nu 
am mai văzut-o pe Sevastiţa. O înghiţise 
pământul. Din ce pricini nu s-a mai arătat 
atunci la Iaşi, nu ştiam. Aşa cum multă 
vreme aveam să mă întreb, copleşit de 
uimire, cum şi de unde a apărut ţăranca 
din Leţcani, în momentele acelea drama-
tice, când moartea te pândea, gata să 
ţâşnească, în orice clipă, din ţevile arme-
lor aţintite spre noi. În dimineaţa zilei de 
30 iunie 1941, soarele înroşea orizontul, 

iar noi, cei captivi sub o pază straşnică, 
eram culcaţi la pământ în piaţeta din faţa 
gării. Acolo îşi făceau veacul ”muscalii” 
cu birjele lor, aşteptându-şi clienţii care 
soseau cu trenul. Iar noi stăteam cu nasul 
în scârna ce dospea sub soare: balega 
şi urina, strânse din dejecţiile fiziologice 
ale animalelor. Curând aveam să fim îm-
barcaţi în garniturile C.F.R., ce pe drept 
cuvânt aveau să intre în istoria Holocaus-
tului din România drept sinistrele Trenuri 
ale Morţii. Nici nu ştiu ce-mi mai trecea 
prin minte atunci şi câte gânduri nu-mi 
bântuiau capul, când am simţit, mai mult 
din instinct, că cineva, cu paşi de pisică, 
se apropia de mine şi o umbră m-a acope-
rit în faţa astrului tot mai arzător. O voce, 
ca o părere, mi-a şoptit:

– Taci şi nu te speria! Sunt eu, Tiţa 
de la Leţcani! Nu visam, căci vocea a 
continuat.

– Ia!
După ce mi-a îndesat în bluzonul de 

diftină câţiva pumni de cireşe goldane, 
mari cât pruna şi dulci şi zemoase, mi-a 
lăsat un boţ de brânză acoperit în pân-
za de tifon. Apoi a dispărut, aşa cum a 
venit, ca o nălucă. Mă întreb şi astăzi, 
după atâta amar de vreme, cum a izbutit 
Răzeşoaia să răzbată până la mine, prin 
dispozitivul de escortă, sfidând toate 
pericolele care-i puneau în primejdie 
propria-i viaţă.

M-am gândit în fel şi chip şi în cele 
din urmă mi-am dat seama că fapta ei de 
nobil curaj nu ar fi putut fi posibilă decât 
cu complicitatea tacită, dar conştientă, 
a tânărului soldat din escortă, care mă 
păzea cu mâna pe trăgaci.

Cireşele le-am îndesat bine în sân şi 
mi-am tras fermoarul bluzonului până în 
gât. Boţul de brânză l-am înfulecat până 
la ultima fărâmă. Cireşele, însă, aveam 
să le împart cu cei din preajmă, dar mai 
ales cu Minel, un băiat de vârsta mea, de 
care din pricina înghesuielii eram lipit ca 
de un frate siamez în trenul, care avea să 
ne ducă, pe un adevărat drum al morţii, 
până la Podu Iloaiei.

Până în acele zile cumplite, ”fratele 
meu siamez” îşi câştigase pâinea cea 
de toate zilele interpretând, prin locuri 
publice, frecventate de ieşeni, melodii 
din filmele în vogă ale Hollywoodului. 
Vocea lui plină de har putea fi auzită în 
Copou, pe Lăpuşneanu, ori printre ai lui, 
în Târgu-Cucului.

Mai târziu, după război, ”copilul stră-
zii ieşene” a făcut o carieră muzicală 
fabuloasă pe cele mai faimoase scene 
lirice ale lumii. Acum însă, cel ce avea să 
cunoască celebritatea se împărtăşea cu 
nesaţ din cireşele Răzeşoaiei. La început, 
chinuiţi de sete şi de foame, am dat iama 
în goldane. Le înghiţeam pe nerăsuflate, 
uneori cu sâmburi cu tot. Cireşele se îm-
puţinau iar noi nu ştiam unde şi când va 
lua sfârşit călătoria din infern.

Îngerul se numea Sevastiþa Rãzeºoaia
Ne-am dat seama de nesăbuinţă şi 

am hotărât să împărţim cireşele pe din 
două: jumătate pentru mine, cealaltă 
pentru Minel. Fiecare frântură de cireaşă 
însemna un strop de viaţă, o speranţă în 
plus. Cireşele acelei femei simple, cura-
joase şi cu dragoste necondiţionată faţă 
de oameni, pe care într-o altă evocare a 
genocidului antievreiesc de la Iaşi, am 
numit-o ”un înger cu chip de ţărancă”, a 
însemnat elixirul supravieţuirii noastre în 
Trenul Morţii. Iar apariţia ei în acel loc şi 
în acele clipe zguduitoare pentru orice 
conştiinţă umană, un miracol. 

Într-o atmosferă antisemită feroce, 
întreţinută de o mulţime duşmănoasă 
aţâţată de legionari, urlând imprecaţii 
antisemite neghioabe şi cerând ”moarte 

jidanilor!”, gestul ţărăncii din Leţcani, în 
acele clipe-limită, se ridică la valoarea 
unui autentic şi emoţionant simbol de 
frăţietate umană, mai presus de orice idei 
preconcepute despre semenul tău diferit 
prin neam sau credinţă.

La aproape trei pătrimi de secol de la 
acele evenimente sângeroase, care au 
aşezat Iaşiul pe harta Holocaustului din 
România, în semn de omagiu şi veşnică 
recunoştinţă, îi închin aceste rânduri, iar 
pe marmura mormântului ei aş grava, cu 
litere nepieritoare câteva cuvinte simple, 
cum ar fi:

„Aici odihneşte întru eternitate un 
înger cu chip de ţărancă ce s-a numit 
Sevastiţa Răzeşoaia din Leţcani”.

LEONARD ZĂICESCU

Romanian Klezmer Day  
la Muzeul Þãranului Român
Duminică, 6 septembrie, Muzeul 

Ţăranului Român din Capitală a găzduit 
concertul „Romanian Klezmer Day”.  
Evenimentul a fost organizat de Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din România, în 
parteneriat cu Universitatea Titu Maio-
rescu, Joint România şi instituţia gazdă, 
proiectul realizându-se cu sprijinul financi-
ar al Ministerului Culturii din România. El 
a fost realizat cu prilejul Zilei Europene a 
Culturii Iudaice, sub egida Asociaţiei Eu-
ropene pentru Păstrarea şi Promovarea 
Culturii şi Patrimoniului Evreiesc (AEPJ), 
simultan cu alte evenimente similare de 
pe întreg continentul european. 

Evenimentul a fost deschis de preşe-
dintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, 
care a adresat câteva cuvinte de mulţu-
mire şi laudă merituoşilor artişti care au 
urcat pe scenă. „Este o mare plăcere să 
ne aflăm aici împreună la o seară cu muzi-
că de suflet. În mod cert, muzica klezmer 
este o muzică de suflet şi pentru sufletele 
cele mai deschise şi dornice de bucurie”. 
Vorbitorul i-a felicitat şi pe organizatorii de 
la Departamentul Cultură, Artă şi Stiinţă 
din cadrul F.C.E.R. pentru efortul depus 
în organizarea acestui inedit eveniment 
artistic. 

Rând pe rând au urcat pe scenă Co-
rul „Hazamir” al Comunităţii Evreilor din 
Bucureşti, care deşi înfiinţat fiind de doar 
doi ani de zile, a susţinut numeroase re-
citaluri, „Hakeshet” Klezmer Band, trupa 
Comunităţii Evreilor din Oradea, care a 
luat naştere în 2006, „Mazel Tov” Klezmer 
Band, din partea Comunităţii Evreilor din 
Cluj-Napoca şi deja cunoscuta Bucharest 
Klezmer Band, aflată sub bagheta magică 
a dirijorului prof. Bogdan Lifşin şi a mana-
gerului şi organizatorului artistic ec. Silvi-
an Horn. Arabela Neazi, Carmen Hanna 
Ioviţu şi Geni Brenda (voce), Rodica Doija 
(vioară), Sergiu Marin (chitară electrică 
şi chitară bass), Christian Dragomir  

(percuţie) şi Sorin Dobrotă (clarinet şi sa-
xofon) au încântat numerosul public spec-
tator având un bogat şi variat repertoriu. 

În final, preşedintele Aurel Vainer le-a 
înmânat tuturor formaţiilor artistice diplo-
me de excelenţă, ca simbol al recunoaş-
terii valorii artistice deosebite. 

Ziua Europeană a Culturii Iudaice a 
fost iniţiată în anul 1996 de către Forumul 
B’nai B’rith Strasbourg, iar în prezent 
numeroase ţări din Europa organizează 
evenimente şi acţiuni culturale cu specific 
evreiesc în această zi. 

aplauze în mai multe oraºe  
pentru klezmerii bucureºteni
Trupa Bucharest Klezmer Band a mai 

concertat cu prilejul zilelor Festivalului 
„Bucureştii lui Caragiale”, desfăşurat în 
Centrul Vechi, aflat deja la cea de-a patra 
ediţie. 

Periplul Bucharest Klezmer Band nu 
a ocolit nici oraşul Bacău, unde pe data 
de 7 august a fost prezentă la Festivalul 
Theaterstock – Festivalul Internaţio-
nal al Artelor Spectacolului. Alături de 
actorii Teatrului Evreiesc de Stat şi de 
binecunoscuta actriţă Maia Morgenstern, 
membrii trupei BKB – coordonată de ma-
nagerul artistic ec. Silvian Horn şi dirijorul 
prof. Bogdan Lifşin –  au încântat publicul 
spectator băcăuan şi pe membrii comu-
nităţii evreieşti locale, fredonând piese 
din repertoriul muzicii klezmer, cântece 
ale Mariei Tănase şi îndrăgite şlagăre 
israeliene. 

Klezmerii bucureşteni au mai cântat în 
această vară în Piaţa Civică din Tulcea, în 
cadrul celei de-a X-a ediţii a Festivalului 
Săptămâna Filmului Interetnic, desfăşurat 
în perioada 20-26 iulie a.c., acolo unde au 
primit aplauzele şi aprecierea iubitorilor 
de muzică.

 DAN DRUŢĂ
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Mihail Sebastian cãtre Ion Călugăru (O epistolă recuperată)

Impresii  
din interiorul 

idealului îngropat
Sanda Movilă, pe numele ei în 

actul de naştere Maria Ionescu, a 
fost cea de-a doua soţie a lui Felix 
Aderca. De prima nevastă scriitorul 
s-a despărţit cu năduf, la trei ani după 
ce aceasta i-a născut pe unicul lor fiu, 
Marcel.

Sanda Movilă a avut un mariaj 
dificil cu partenerul ei, interesat cu 
deosebire de feminitatea erotică, 
întruchipare ideală a as-
cultării, răbdării şi coo-
perării sentimentale cu 
tovarăşul de viaţă. Nu a fost să fie!...

În Jurnal intim, editat în 1995 de 
Valentin Chifor, F. Aderca deplânge 
că Puica (numele de alint al Sandei 
Movilă) nu-i oferă, uneori, confortul 
intimităţii, este când bolnavă, când 
supărată pe desele peregrinări ale 
acestuia la casa de odihnă a Uniunii 
Scriitorilor din Sinaia. Deşi primeşte 
invitaţia lui Aderca să i se alăture, ea 
amână sosirea la destinaţie, refuză 
a-i preciza o anume dată a venirii, 
pretinde că lucrează insistent asupra 
propriilor manuscrise.

Trebuie totuşi recunoscut că San-
da Movilă şi-a admirat „falsul“ captiv 
(aşa s-a definit Aderca însuşi) căruia 
i-a lăudat talentul, ieşit din norma obiş-
nuită. A afirmat într-o scriere pentru 
femei, din 1949, că Aderca îi impune 
prin tenacitate, putere de muncă, 
tipic oltenească, în fuziune cu cea a 
neamului său, a precizat dânsa şi, mai 
ales, prin decizia mişcărilor sufleteşti, 
toate conduse de voinţă şi înfruntări.

S-ar părea că, după ce s-a pen-
sionat, Sanda Movilă, intrată în viaţa 
literară încă dinaintea căsătoriei cu 
Felix Aderca, şi-a dorit sprijinul aces-
tuia. Doar că artistul, alături de care a 
rămas, vedea creaţia fiecăruia auto-
nomă de solicitări în serviciul celuilalt. 
Aşa se face că nu a mers pe mâna 
unor scrieri ca „Marele ospăţ“, din 
1948, proză minată de orgolii sexua-
le şi alte surprize. Când, mai încolo, 
Sandei Movilă i-a reuşit un roman 
cu reale implicaţii istorice precizate 
pe seama intrării noastre în Primul 
Război Mondial (O vară la Şipotul 
fântânilor, 1957), Aderca a lăudat-o, 
i-a încurajat demersul narativ, presă-
rat cu numeroase scene evocatoare.

Sanda Movilă a fost cea care, 
alături de fiul ei vitreg, Marcel Ader-
ca, s-a dus la malul Mării Negre şi a 
împrăştiat urna cu cenuşa bărbatului 
ei, mort la 9 decembrie 1962. Atunci 
a rostit aceste cuvinte memorabile: 
„Valurile iau ce a rămas dintr-un cre-
ator exepţional, nu-i îneacă înaltele 
preocupări şi reuşite“.

A mai trăit până în septembrie 
1970. S-a stins din viaţă neconsolată 
că întrerupe o activitate ce-ar fi putut 
să fie mai fecundă, mai pregnantă şi, 
eventual, mai expresivă.

HENRI ZALIS

Siluete

Mozaic

Cărţile străinilor care au vizitat Româ-
nia, ori au ocupat la noi cândva o funcţie, 
nu ne ocolesc, căci evreii au jucat un rol 
reprezentativ în viaţa socială, economică 
şi intelectuală a ţării. De astă dată este 
vorba de un sejur mai îndelungat al unei 
profesoare britanice de limbi străine, 
stabilită la Bucureşti în 1889, părăsind 
România în împrejurările primului război 
mondial, întorcându-se în Irlanda sa nata-
lă, nu fără a-şi aşterne în scris amintirile, 
în 1921, în cartea tradusă nu demult în 
limba română, la editura Humanitas, şi 
intitulată „Douăzeci de ani în România” 
(1889-1911), traducători Constantin Ar-
deleanu şi Oana Celia Gheorghiu, cuvânt 
înainte şi note de Constantin Ardeleanu, 
2014).

Avem de-a face cu o abordare plină 
de simpatie şi înţelegere faţă de poporul 
român, fără însă a ocoli şi racilele timpu-
lui, „corupţia şi provizoratul administrativ”, 
atunci ca şi acum. Noi ne limităm însă aici 
la situaţia populaţiei evreieşti, aşa cum 
a zugrăvit-o autoarea, care pomeneşte 
de „restricţii impuse evreilor”, dovedind o 
bună cunoaştere a problemei. „Evreii nu 
sunt consideraţi cetăţeni nici când sunt 
născuţi în ţară şi efectuează serviciul mi-
litar.Nu pot fi ofiţeri în armată, de fapt nu 
li se permite nici măcar gradul de caporal. 
Nici un evreu nu poate obţine o bursă 
la universitate. În şcolile primare, care 
sunt gratuite pentru copiii români, evreii 

trebuie să 
p lă teas-
c ă  t a x e 
şi ,  chiar 
şi atunci, 
nu  sun t 
primiţi de-
cât dacă 
există lo-
curi libere 
pentru ei. 
Evreii nu 
pot practi-
ca avoca-
tura, până 
când nu li 
se acordă 
cetăţenia, 
iar aceasta se aprobă în condiţii ex-
cepţionale... Nu au voie să cumpere 
proprietăţi (nici pământ pentru a practica 
agricultura, singura ramură considerată 
productivă). În acelaşi timp, avem de-a 
face cu o recunoaştere remarcabilă a 
contribuţiei evreieşti. „Evreii reprezintă un 
segment important al populaţiei, pentru 
că se ocupă de aproape tot comerţul cu 
amănuntul“. Deosebită e şi următoarea 
obervaţie: „Tinerii din clasele superioare 
din România studiază medicina, ingine-
ria, dreptul sau intră în armată, dar nu-şi 
murdăresc mâinile făcând comerţ. De 
aceea, tot comerţul e în mâinile evreilor.” 
Şi încă o remarcă surprinzătoare, la care 

nu m-aş fi gândit. „Evreii nu sunt niciodată 
servitori sau servitoare”. Remarcabil e şi 
diagnosticul economic al autoarei. „Lipsa 
de înclinaţie a românului pentru comerţ, 
industrie şi meşteşug este responsabilă 
pentru întârzierea României faţă de ţările 
avansate… ceea ce a făcut imposibilă 
germanizarea (sic!!!) României, cu toate 
eforturile regelui Carol”. Cu privire la 
arendaşii evrei, atât de detestaţi, aflăm 
următoarele. „Evreii nu sunt iubiţi în Ro-
mânia, cu toate că românii sunt mereu 
gata să recurgă la ei când au probleme 
financiare, după o recoltă proastă sau din 
lene ori petreceri. Întrebat, un ţăran, de ce 
recurg totuşi la evrei în caz de necesitate, 
acesta a răspuns cu candoare: Păi, vedeţi 
dumneavoastră, ei oferă mai mult!”

Cu referire la acţiunile stradale antise-
mite, britanica povesteşte cum a asistat 
chiar la unele manifestări de acest gen. 
„Pe strada Lipscani şi pe străduţele în-
vecinate, aproape toţi proprietarii de ma-
gazine sunt evrei... Uneori iritarea mereu 
prezentă împotriva lor se materializează 
prin atacarea prăvăliilor de către gloata 
înfuriată… S-au produs daune însemnate, 
vitrine sparte, marfa împăştiată în plină 
stradă. Bineînţeles că evreii au trebuit să 
stea ascunşi o perioadă, dar, încetul cu 
încetul, şi-au luat inima în dinţi ca să-şi re-
deschidă magazinele şi să facă reparaţii. 
Autorităţile au oferit oarecari despăgubiri, 
dar magazinele mari au suportat singure 
pagubele cu... generozitate”.  

ŢICU GOLDSTEIN

DUPĂ DOUĂZECI DE ANI

Spre sfârşitul anului 1931, Sebastian 
comenta în „Cuvântul” recentul roman 
al lui Ion Călugăru Omul de după uşă. 
Definea cartea şi viziunea scriitoriceas-
că degajată din întâmplările definitorii 
pentru eroii aventurilor povestite printr-o 
comparaţie cu arta pictorului Chagall, 
maestru neîntrecut în restituirea mediului 
de viaţă evreiesc. Era de fapt o asociere 
stârnită de amintirea unor lucrări ale 
pictorului văzute la Paris, de unde Se-
bastian se întorsese numai de câteva 
luni. Pe când mai frecventa galeriile 
pariziene, avusese revelaţia evidentelor 
apropieri de ordin estetic, posibil de sta-
bilit pe baza lecturii volumului anterior de 
proze primit de la autor şi citit cu mare 
încântare. Criticul îşi amintea momentul 
acelui impact: „ I-am scris imediat, ca să 
nu uit, şi să nu uite”. 

Detaliul n-a fost reţinut şi poate mai 
rămânea fără ecou, dacă nu ar fi existat 
un facsimil în micro-monografia Corneliei 
Ştefănescu, apărută cu ani în urmă la 
Editura Tineretului. Facsimilul e destul 
de şters, de aceea l-am ignorat destulă 
vreme. Întru târziu, mi-am aruncat ochii 
mai atent şi am desluşit că era tocmai 
copia scrisorii trimise din Paris lui Ion 
Călugăru. Elogiul făcut scriitorului este 
în nota aprecierilor din cronici publicate 
ulterior. Ce comunică mult mai interesant 
epistola respectivă sunt mărturiile lui Se-
bastian cu privire la propria lui copilărie 
de evreu sărăcuţ. Au un caracter singular 
şi vin să demonstreze că, în adâncurile 
sale sufleteşti, Sebastian nu s-a rupt 

niciodată de amprenta iudaică a înce-
puturilor lui de viaţă socială conştientă. 
Restituim documentul cu speranţa că 
ar putea sugera noi piste de cercetare 

pentru exacta imagine a  celui ce s-a 
implicat  cu trăirile personale în ţesătura 
romanului său De două mii de ani.

GEO ŞERBAN

Paris, 18 octombrie 1930
Scumpe prietene,
Am primit  Abecedarul de povestiri populare ieri dimineaţa. L-am citit ieri pe 

seară. L-am recitit azi.
Spune-mi de unde ai d-ta curajul de a striga lucrurile pe care le strigi, de a răcni 

de nu ştiu ce mare durere şi de a da în acelaşi timp oamenilor impresia că te amuzi? 
Spune-mi, cum faci d-ta de râzi, când de la un cuvânt la altul, de la o pagină la alta 
eu simt că ascunzi o nenorocire şi o disperare ce stă să crape?

Ascultă-mă: am vorbit uneori mai amărâţi, mai bine dispuşi, despre o mie de 
lucruri, despre literatură, talent, despre critică, despre cărţi şi despre alte năzbâtii; 
cartea d-tale n-are nimic de-a face cu ele. Cred că aş fi incapabil să o comentez, 
să stabilesc criterii, să discut calităţi. E un act de viaţă. Asta e. Se agită ca un om, 
aleargă, renunţă, se sbate, se înalţă în sinea ei, caută. Niciodată, niciodată n-am 
simţit cuvintele ţâşnind mai direct, mai exasperate, mai vii. Am impresia că duc în 
ele fâşii de viaţă proprie, cu zimţii însângeraţi ai unei roţi, care striveşte un om. Are 
să spună lumea că ai talent, sau temperament, sau fantezie. Asta să fie? Nu ştiu. 
Ştiu doar că vorbele care pe mine mă enervează ca un material ce nu ţine de viaţă, 
pe d-ta te slujesc şi te ascultă. E o frenezie în fraza d-tale, o eliberare, o goană. 

Dar mai ales trebuie să-ţi spun că m-au emoţionat în Abecedarul d-tale câteva 
imagini care aparţin copilăriei mele de ovrei sărac; am retrăit cu d-ta  tristeţea uliţelor 
evreieşti şi disperarea peisajului de sâmbătă. Beţia lui Divide revelat între ierburi şi 
animale, departe de cărţi şi mizerie, are în halucinaţia ei ceva din dorul nostru, al 
celor care am trăit la fel cu el, după soare şi câmp. Iartă-mă că recurg la termeni 
idilici. Mă forţezi. Cartea d-tale. E o carte câmpenească. Cunoşti peisajele lui Marc 
Chagall ? Eu am văzut aici vreo două-trei şi sufăr încă de amintirea lor. Dumneata 
scrii cu peniţa pe care ar fi vrut-o Chagall dacă ar fi făcut literatură. El pictează cu 
penelul pe care l-ai fi avut dumneata dacă ai fi fost pictor. E în amândoi acelaşi 
suflet tragic văzut în abstracţii şi aceeaşi năzuinţă spre real, spre proaspăt, spre 
pipăibil, aceeaşi năzuinţă inutilă, pe care nici el, nici d-ta, nici eu şi nici nimeni din 
neamul nostru amărît nu are să o înfăptuiască vreodată.

Te rog să crezi în buna mea prietenie şi în calda mea admiraţie,
Mihail Sebastian

8 mai, Iaffa - vernisarea unei expoziţii 
româneşti, urmată de un program artistic 
în cadrul căruia a cântat Dorel Liveanu 
şi a rulat un film după şapte schiţe de I. 
L. Caragiale.

15 iunie, Saar Keamakitt - vernisarea 
expoziţiei ,,Arta în R.P.R.”.

7 iulie, Bucureşti 
- deschiderea proce-
sului lotului sioniştilor 
revizionişti: Shlomo Şit-
novitzer, Meir Horovitz, 
avocat Edgar Kanner, 

Pascu Schechter, Marcel Tăbăcaru 
(Halevi Elimeleh). A fost primul din seria 
proceselor sioniste intentate în România, 
faptul tensionând relaţiile bilaterale dintre 
cele două ţări.

25 iulie, Tel Aviv-Iaffa - a fost ales 
Comitetul Central al Ligii de Prietenie Is-
rael - R. P. R., preşedintele acestuia fiind 
Albert Herşcovici, iar secretar Meir Semo.

14 august, Tel Aviv - reprezentantul 
diplomatic al României, Virgil Huţanu, a 
comunicat M.A.E. că directorul Băncii 
Naţionale Israeliene i-a transmis că par-
tea israeliană doreşte extinderea relaţiilor 
comerciale cu România.

13 noiembrie, Bucureşti - deschi-
derea procesului sioniştilor avocat Iacov 
Litmann şi Suzana Benvenisti.

25 noiembrie - Nahum Goldmann, 
preşedintele Congresului Mondial Evre-
iesc, a făcut publică o declaraţie în care 
a arătat ,,tulburarea profundă din cauza 
informaţiilor privind arestările şi procesele 
succesive ale unor lideri ai vieţii comuni-
tare evreieşti din România”.

Decembrie, Bucureşti - judecarea 

procesului sioniştilor Samy Rottemberg 
(Şmuel Harari), liderul organizaţiei sio-
niste Irgun Zvai Leumi 
din România, şi Mendel 
Isacson.

Decembrie, Israel 
- crearea Liaison Bu-
reau – Lishka (Biroul 
de Legătură), de către şeful Shin Beth, 
Isser Harel. Scopul Biroului, cu cartierul 
general în Tel Aviv, aflat în subordinea 
Ministerului de Externe şi pus sub con-
ducerea lui Shaul Avigur, era acela de 
a sprijini emigrarea evreilor din Uniunea 
Sovietică şi Europa de Est.

Dr. FLORIN C. STAN

Continuăm trecerea în revistă a principalelor momente  
din istoria relaţiilor diplomatice româno-israeliene.

Relaþii bilaterale ROMÂNIA - ISRAEL (1953)
AD MEA  

VEESRIM,  
RoBERt 

SCHWARTZ!
Un preşedinte de comunitate care 

lasă faptele să vorbească pentru 
ceea ce a realizat de când conduce 
destinele comunităţii evreieşti clujene 
până în prezent: Robert Schwartz. Şi 
cum este şi ziua sa de naştere, îi urăm 
la mulţi şi buni ani, Ad Mea Veesrim! 
Dar îi adresăm şi tradiţionala urare din 
această perioadă a Anului Nou, „Şana 
Tova!” (R.E.) 
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O posibilă selecţie a unor evenimente întâmplate în ultimele 30 de zile

Criza imigranþilor: nu tot ce zboarã se mãnâncã
Dacă timp de câteva săptămâni, imigranţii sosiţi în Europa din 

Siria, Afganistan, Irak şi câteva ţări africane au fost întâmpinaţi 
cu promisiuni, manifestaţii de susţinere şi pancarte de bun-venit, 
Germania lăudându-se că ea singură poate primi 800.000 de 
refugiaţi anul acesta, tonul s-a schimbat brusc. Hoardele de 
oameni fugiţi din calea războaielor şi a ISIS sunt deja primiţi cu 
armată şi poliţie la frontierele Ungariei, Slovaciei, Cehiei, Aus-
triei şi Germaniei. De ce această drastică şi bruscă modificare 
de comportament a statelor europene, în special a celor din 
spaţiul Schengen, pe drept cuvânt catalogat ca „nefuncţional” 
de preşedintele Iohannis?

Pentru că, aşa cum spune românul, nu tot ce zboară se 
mănâncă. La început, fostul cancelar Gerhard Schroeder spu-
nea că Germania are nevoie de imigraţie, dacă vrea să fie şi în 
viitor „o ţară puternică din punct de vedere social şi economic”. 
Opinie  susţinută şi de Angela Merkel şi de adjunctul său, Sigmar 
Gabriel, care e şi ministrul federal al economiei. Viitorul negru 
văzut de liderii de la Bonn este generat de certitudinea că, până 
în 2030, forţa de muncă a Germaniei va scădea cu ... şase mi-
lioane de persoane, care trebuie luate de undeva. Iar Uniunea 
Europeană, în ansamblul său, se zbate în aceeaşi insolvabilă 
problemă a îmbătrânirii populaţiei autohtone, care nu va mai 
fi aptă de muncă, dar va avea nevoie de pensii şi de asistenţă 
medicală. „Dacă vom reuşi să-i instruim repede pe cei care vin 
la noi şi să le găsim locuri de muncă, atunci vom rezolva una 
dintre cele mai mari probleme pentru viitorul economic al ţării 
noastre: insuficienţa forţei de muncă”, a declarat Sigmar Gabriel 
în faţa Bundestagului. „Dacă”... 

Până la năvala refugiaţilor, imigranţii au ocupat două treimi 
din cele 1,5 milioane de locuri de muncă generate în ultimii cinci 
ani de economia germană. Numai că acum, refugiaţii vin nu într-
un val, ci într-un adevărat tsunami, evident imposibil de integrat 
instantaneu, din punct de vedere social, cultural şi economic. 
Mai rău, 20% dintre ei sunt analfabeţi, ceea ce acutizează 
perspectiva unei economii care patinează pentru că are nevoie 
de noi salariaţi, dar nu găseşte unii corespunzători. De pildă, la 
Dortmund, rata şomajului atinge azi 12,7%, deşi un sfert dintre 
companiile din localitate au posturi vacante, după cum anunţă 
Camera de Comerţ din localitate, citată de Agerpres.

O altă primejdie vine din faptul că o asimilare rapidă a refu-
giaţilor, chiar şi a celor care dispun de calificarea necesară, va 
duce la o scădere sensibilă a lefurilor din Germania, dat fiind 
că noii imigranţi, disperaţi, vor accepta condiţii inferioare celor 
acordate azi salariaţilor din această ţară.

Dar tsunami-ul de imigranţi nu ameninţă numai stabilitatea 
economică a Germaniei, ci a întregii Europe, în special a Zonei 
Euro. După cum anunţa Jean-Claude Juncker, preşedintele CE, 
repartizarea celor 160.000 de refugiaţi sosiţi deja în Europa va 
costa bugetul comunitar aproximativ 780 milioane de euro. La 
care însă vor trebui să se adauge contribuţii zdravene din par-
tea ţărilor care au primit migranţii, iar comisarul pentru afaceri 
economice avertizează că statele europene nu trebuie să se 
gândească la depăşirea limitelor de deficite bugetare, semna-
le în acest sens fiind deja transmise de Luxemburg, Irlanda, 
Austria şi Italia. 

Pacea lui Dragnea, o ºansã sau o capcanã?
În ultimele săptămâni, ieşirile publice ale preşedintelui 

interimar al PSD au avut un subiect predilect, indiferent de 
contextul în care au avut ele loc: înlocuirea atmosferei de luptă 
şi contestare cu una de dialog şi colaborare.

Ideea nu e rea deloc, dar vorba lui Louis Armstrong, it takes 
two to tango, adică e nevoie de doi ca să poţi dansa, indiferent 
dacă e vorba de vals, de tango sau de rock. E posibil oare, în 

România, să vezi două partide politice punând înaintea datului 
la gioale nevoia de strategii naţionale pe termen lung?

Eu, unul, mă îndoiesc, deşi ideea lui Liviu Dragnea ar permite 
politicienilor români să gândească pe termen mai lung decât 
al mandatului de 4-5 ani, pe care l-au obţinut de la alegători. 
„Vreau să promovăm ideea unui pact politic al tututor forţelor 
politice pentru a putea realiza un plan de dezvoltare eficientă şi 
strategică a acestei ţări pentru următorii 20-30 de ani”, spune 
Dragnea. „Trebuie să ne prindă alegerile la guvernare”, ca să 
organizeze PNL alegerile, răspunde Vasile Blaga, arătând câtă 
dreptate are Armstrong.  

Desigur, legănarea opoziţiei într-un dialog care să-i scadă 
combativitatea ar fi o stratagemă profitabilă pentru orice partid 
aflat la guvernare. Capcana a fost imediat sesizată de Klaus 
Iohannis, care a răspuns că „este bine, chiar foarte bine să 
existe un dialog politic. Este foarte bine ca în anumite chestiuni 
sensibile să existe discuţie, consens, cum am avut la Codul 
Fiscal, de exemplu, dar în ansamblu, rolul partidelor politice nu 
este să lucreze consensual, ci fiecare să-şi prezinte viziunea, 
ideile, politicile publice”.

Şi preşedintele are dreptate, evident, dar nu trebuie uitat că 
tonul face muzica. Partidele îşi pot păstra diferenţele doctrinare 
fără să îşi sară la beregată şi la orice propunere să răspundă 
că guvernanţii ar face mai bine să demisioneze. Dacă România 
ar fi avut o atmosferă normală, nu cea înveninată de Băsescu, 
poate că am fi putut avea o strategie pentru refacerea sistemului 
naţional de irigaţii, alta pentru un sistem naţional de protecţie 
împotriva inundaţiilor, o strategie pentru educaţie şi o alta pen-
tru sistemul sanitar. Nu pot să cred că diferenţele doctrinare 
merg până la a expune populaţia la efectele inundaţiilor sau al 
secetei. Dar dacă oricine vine la putere face o nouă reformă a 
sănătăţii şi una a educaţiei, de ce să ne mai mirăm că până şi 
liderii noştri pleacă în străinătate să se trateze.

Israelul reduce TVa
În plin scandal dâmboviţean al Codului Fiscal, centrat pe 

reducerea unor taxe, dar în special a TVA cu patru sau cinci 
puncte procentuale, încheiat cu un absurd meci de ping-pong 
între Cotroceni şi Palatul Parlamentului şi cu votarea variantei 
propuse iniţial de PSD (20%), dar cu aplicarea gradată a altor 
măsuri de relaxare fiscală, Israelul a făcut aproximativ aceleaşi 
mişcări, dar fără acelaşi tămbălău. Deşi, nici acolo nu toţi actorii 
politici au fost de aceeaşi parte a baricadei.

„Economia creşte când taxele sunt mici. Într-o economie 
cu taxe mari nu merită nici să munceşti, nici să investeşti, nici 
măcar să consumi”, a spus premierul Netanyahu în şedinţa 
de Cabinet în care, secondat de ministrul finanţelor, Moshe 
Kahlon, a anunţat reducerea, din 2016, a TVA la 17% şi a taxei 
pe veniturile companiilor la 25%. 

Explicaţia adoptării acestei decizii este că în vistieria Israe-
lului s-au adunat „multe miliarde de shekeli”, iar primul ministru 
şi-a exprimat încrederea că firmele şi cetăţenii Israelului vor şti 
să folosească banii „mai bine decât oficialii guvernamentali”, iar 
libertatea şi iniţiativa vor sprijini creşterea economică.

Ministrul de finanţe şi-a mai asigurat concetăţenii că şi alte 
venituri suplimentare la buget vor fi utilizate pentru „scăderea 
taxelor şi returnarea banilor către cetăţeni”, având în vedere că, 
din 2010, TVA a crescut constant în Israel.

Moshe Kahlon a mai promis că în exerciţiul bugetar viitor 
vor fi luate măsuri pentru scăderea costului vieţii, vor fi realizate 
reforme în sectorul bancar, în sistemul de pensii şi în sănătate. 
„Bugetul civil va creşte cu aproape 15  miliarde de shekeli”, a 
precizat ministrul finanţelor, conform unui comunicat primit de 
la Biroul de presă al guvernului israelian.

ALEXANDRU MARINESCU

Rezistenţă  
cu orice preþ

„Nu se poate descrie ceea ce s-a 
întâmplat în Văcăreşti, Dudeşti şi carti-
erele învecinate locuite de evrei”, nota 
Emil Dorian în jurnalul său, la data de 
24 ianuarie 1941. Referirea era desigur 
la pogromul legionarilor din Bucureşti 
din zilele de 21-23 ianuarie. De crime, 
distrugeri şi furturi nu a scăpat nici 
instituţia comunitară. În după amiaza 
zilei de 21 ianuarie, un grup de rebeli 
a pătruns în clădirea Comunităţii din 
Calea Dudeşti nr. 24 şi, după ce au ri-
dicat pentru a-i maltrata şi ucide pe unii 
dintre cei prezenţi, au 
devastat câteva biro-
uri, au furat registre şi 
cinci maşini de scris. 
L-au adus sub ame-
ninţarea revolverului 
pe Sigmund Colin, casierul Comunităţii, 
l-au silit să deschidă casa de bani şi 
au furat tot conţinutul. Apoi l-au dus la 
sediul Corpului Muncitoresc Legionar 
„Ing. Gh. Clime” din Calea Călăraşilor 
nr. 37 pentru a fi supus unor torturi şi 
maltratări. Printre cele 200 de victime 
adunate aici din conducerea Comunităţii 
se mai afla S. Rivensohn, secretar ge-
neral al Comunităţii, şi Izidor Goldstein, 
secretar administrativ. In zorii zilei de 22 
ianuarie, arestaţii au fost transportaţi cu 
autocamioane, unii în pădurea Jilava, 
alţii la moara Străuleşti. Sigmund Colin 
şi Izidor Goldstein au fost ucişi. 

Evaluând pagubele provocate insti-
tuţiei comunitare, dr . W. Filderman pre-
zenta următoarea situaţie în memoriul 
adresat conducătorului statului la 8 mar-
tie 1941: pagube numerar 7.129.300 lei; 
maşini de scris 100.000 lei; obiecte de 
preţ 617 000-2. 300.000 lei. Dar, în ciuda 
pierderilor suferite, atât în vieţi omeneşti 
cât şi din punct de vedere material, acti-
vitatea trebuia continuată. Sarcini grele 
stăteau în faţa instituţiei comunitare, în 
special în domeniul asistenţei sociale şi 
a continuării învăţământului. 

„După rebeliune au început noi ca-
pitole de activitate obştească ce aveau 
să mă preocupe aproape patru ani, 
scrie Arnold Schwefelberg în memoriile 
sale. La vreo două zile după înfrânge-
rea rebeliunii, Filderman a convocat la 
sediul Comunităţii din Calea Dudeşti o 
consfătuire cu mai mulţi notabili spre a 
iniţia o operă de ajutorare a victimelor 
rebeliunii, eram şi eu printre cei chemaţi. 
S-a hotărât înfiinţarea unei comisii de 
ajutorare cu misiunea de a colecta fon-
duri şi de a distribui ajutoare victimelor 
pogromului.” In această acţiune era 
implicată şi secţia de asistenţă socială 
a Comunităţii. Un bilanţ al activităţii 
desfăşurate în această direcţie a fost 
făcut la adunarea plenară a conducerii 
Comunităţii, întrunită la 4 mai 1941. ”Lu-
nile care ne despart de la ultima adunare 
plenară,arăta preşedintele Comunităţii, 
au fost dintre cele mai grele etape in 
viaţa noastră comunitară”. Şi totuşi 
activitatea a continuat. S-a organizat 
ajutorarea celor care au suferit de pe 
urma pogromului. Micii meseriaşi au 
primit unelte ca să-şi poată continua 
activitatea; comercianţii au fost ajutaţi 
în refacerea magazinelor devastate; au 
primit ajutoare în bani 2291 familii; s-au 
infiinţat noi cantine gratuite în cartierele 
evreieşti, ş.a. O atenţie deosebită a fost 
acordată organizării învăţământului. 
Şcolarizarea copiilor evrei nu trebuia 
să înceteze nici o zi din cauza eveni-
mentelor petrecute. Este de menţionat 
că, la îndemnul şef-rabinului Alexandru 
Şafran au fost luate noi măsuri pentru 
intensificarea educaţiei religioase a ele-
vilor, pentru predarea limbii ebraice şi a 
istoriei evreilor. În concepţia celor de la 
Comunitate, unul dintre răspunsurile la 
noile forme de prigoană trebuia să fie 
întărirea conştiinţei identităţii evreieşti, 
a credinţei în valorile spirituale şi morale 
ale iudaismului.

LYA BENJAMIN

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

C.E.B.

Top 3 din 30

Producãtorul filmului „Lista lui Schindler” 
ºi-a depus oscarul la Yad Vashem

Branko Lustig, producătorul croat al 
celebrului film „Lista lui Schindler” (cel 
mai bun film al anului 1993), a decis să îşi 
depună la Yad Vashem preţioasa statuetă 
acordată de Academia de Arte şi Ştiinţe 
Cinematografice. Evenimentul a avut loc pe 
22 iulie, în prezenţa preşedintei sta-
tului croat, Kolinda Grabar-Kitarovic, 
se arată într-un comunicat preluat de 
pe site-ul Yad Vashem.

Supravieţuitor al lagărelor de la 
Ausch witz şi Bergen-Belsen, Branko 
Lustig a declarat pentru Reuters că 
simte că „nu se desparte de trofeul 
său, ci îl lasă naţiunii, pentru gene-
raţiile viitoare”, iar „Centrul Vizual 
din cadrul Yad Vashem este un loc 
potrivit de odihnă al statuetei”, con-
sideră producătorul, în vârstă de 83 
de ani. „Vorbesc şi vorbesc, pentru 
ca tinerele generaţii să ştie şi să 
încerce să oprească intoleranţa şi 

rasismul, oriunde le întâlnesc. Oscarul îi 
reprezintă pe toţi cei care au murit şi pe 
supravieţuitori – toate dramele prin care au 
trecut. Îi reprezintă pe toţi oamenii care au 
fost ucişi şi ne cer să le spunem poveştile”, 
a mai spus producătorul croat. 

Colecţia Centrului Vizual are 10.000 de 
titluri de filme şi publicaţii din întreaga lume, 
majoritatea putând fi accesate şi on-line.

Preşedinta Croaţiei a declarat, conform 
cotidianului „Algemeiner”, că „Oscarul 
câştigat de Lustig este o rază de lumină şi 

un memento al sacrificiilor făcute de  
neevrei care au salvat evrei în timpul 
Holocaustului”.

Preşedintele Yad Vashem, Avner 
Shalev, l-a felicitat pe Lustig pentru că 
„a reuşit să transmită publicului larg 
un subiect dificil”. „Lista lui Schlindler” 
nu a fost primul film despre Holoca-
ust, dar a fost un „uragan în conşti-
entizarea acestei teme”, a mai spus 
Shalev, care a subliniat că „decizia 
de a se despărţi de premiu înseamnă 
foarte mult pentru un producător şi un 
creator”, iar faptul că a trimis pentru 
totdeauna statueta la Yad Vashem 
este foarte semnificativ. (A.M.)

Regizorul Steven Spielberg, coproducătorii Gerald Molen  
şi Branko Lustig (de la stânga la drepta)
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Cu deosebit respect şi preţuire, îl readucem în memo-
ria colectivă pe prof. univ. dr. ing. Hugo Rosman, distinsă 
personalitate a lumii academice ieşene, remarcabil şi 
iubit dascăl al multor promoţii de studenţi de la Universi-
tatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, cel care în aceste zile 
de septembrie ar fi împlinit o venerabilă vârstă.

Născut la Iaşi, la 12 septembrie 1926, profesorul 
Rosman şi-a rememorat anii adolescenţei într-o serie de 
„Confesiuni”, publicate la anii senectuţii în revista „Stu-
dia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae”, „apreciind 
cu luciditate proporţiile catastrofei ce s-a abătut asupra 
poporului evreu în anii ’30-’40 ai secolului trecut şi care 
a culminat cu Holocaustul plănuit şi realizat de nazişti 
şi aliaţii lor”.

„În atmosfera sumbră, apăsătoare şi care nu oferea 
speranţe pentru viitor, din toamna anului 1940, drept con-
secinţă a interdicţiei ca elevii evrei să urmeze cursurile 
şcolilor de stat, a luat fiinţă la Iaşi liceul evreiesc, organi-
zat separat pentru băieţi (LEB) şi fete (LEF). Aveam pe 
atunci 14 ani şi frecventam clasa a IV-a (astăzi a VIII-a) 
a LEB. Sub conducerea energică şi competentă a pro-
fesorului Iacob Konig şi, respectiv, a profesoarei Sofia 
Calmanovici, cele două licee au desfăşurat o activitate 
comparabilă din punct de vedere calitativ cu cea din 
învăţământul preuniversitar de stat.”

După terminarea războiului, Hugo Rosman a urmat 
cursurile Facultăţii de Electrotehnică din cadrul Institutului 
Politehnic din oraşul natal, obţinând în 1950 diploma de 
inginer. În acelaşi an şi-a început cariera la Catedra de 

Electricitate şi Electrotehnică, parcurgând toate treptele 
ierarhiei didactice de la preparator la profesor universi-
tar. A slujit învăţământul superior tehnic ieşean timp de 
aproape o jumătate de veac, până la pensionare, în anul 
1996. S-a dedicat în exclusivitate disciplinei Bazele Elec-
trotehnicii, predând acest curs timp de peste patruzeci 
de ani neîntrerupt. În anul 1968 a obţinut titlul ştiinţific de 
doctor, susţinând teza consacrată studiului rezonanţei la 
poarta de intrare a unui cuadripol diport liniar, neauto-
nom, în regim permanent armonic.De-a lungul anilor a 
publicat peste 140 de articole, referitoare la rezultatele 
cercetărilor sale, în prestigioase reviste de specialitate 
din România şi din străinătate. Temele predilecte pe care 
cunoscutul profesor le-a abordat în studiile sale s-au 
referit la teoria circuitelor electrice liniare sau neliniare 
şi la teoria câmpului electromagnetic.

Prof. univ. dr. Hugo Rosman este autorul mai multor 
cărţi de specialitate şi manuale destinate studenţilor. 
Din anul 1952 a fost secretarul comitetului de redacţie 
al Buletinului Institutului Politehnic din Iaşi.

A participat activ la diferite manifestări ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale. De asemenea, a susţinut 
conferinţe de specialitate la cunoscute institute de profil 
din străinătate cum ar fi Institutul pentru Electrotehnică 
Teoretică din Erlangen (Germania) şi la Şcoala Tehnică 
pentru Înalte Studii Superioare din Zürich (Elveţia).

Prof. univ dr. Hugo Rosman a fost distins cu nume-
roase medalii şi diplome pentru prodigioasa sa activitate 
didactică şi pentru îndelungata muncă de redactare a 

IN MEMORIAM Prof. univ. dr. HUGO ROSMAN (1926-2015) Buletinului Institutului Politehnic din Iaşi. Dintre acestea 
menţionăm Diploma de Excelenţă, conferită în septem-
brie 2006 de Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din 
Iaşi pentru contribuţiile la dezvoltarea învăţământului 
electrotehnic superior ieşean, şi Premiul pentru întreaga 
activitate, acordat în noiembrie 2013, cu prilejul împli-
nirii a 200 de ani de la înfiinţarea Şcolii de Inginerie şi 
Hotărnicie de către Gheorghe Asachi şi a 75 de ani de 
la începerea cursurilor Şcolii Politehnice Ieşene. 

Referindu-se la publicarea „Confesiunilor”, prof. Ros-
man spune: ”Am considerat o datorie cetăţenească şi o 
obligaţie, ca evreu, să aştern pe hârtie câteva amintiri 
tragice din anii adolescenţei, fiind unul din puţinii martori 
oculari, încă în viaţă, ai masacrului comis la Iaşi în iunie 
1941. Consider că este o obligaţie pentru un evreu ata-
şat poporului din care face parte şi o datorie pentru un 
cetăţean loial al României, cum mă consider, să nu las 
să se aşterne uitarea peste o perioadă atât de tragică. 
Numai astfel vom reuşi să evităm repetarea unor drame 
asemănătoare celor cumplite din vara anului 1941”. 

Firul vieţii reputatului profesor s-a destrămat la 
14 ianuarie 2015, spre regretul distinsei sale soţii, a 
colegilor, prietenilor şi a foştilor studenţi, mulţi dintre 
ei deveniţi colaboratorii săi apropiaţi în ultimii ani de 
activitate profesională.

Cu nespus regret, aducem acum un omagiu şi doam-
nei psiholog Sonia Rosman, care nu a rezistat decât 
câteva luni după despărţirea de soţul iubit, trecând în 
eternitate la mijlocul lunii august a acestui an.

Fie amintirea lor în veci binecuvântată!
MARTHA EŞANU

Dureroasa absenţă 
numitã Leonie...

Există oameni pe care îi cunoști prin 
forța împrejurărilor și alții, puțini la număr, 
pe care îi cunoști fiindcă ți-ai dorit, lucru 
care mi s-a întâmplat de puține ori în viață. 
Ca să-mi fi dorit acest lucru, trebuia ca 
persoana vizată să aibă acel ceva pe care 
nu-l întâlnești la tot pasul, acea doză de 
mister prin care să pară că, oricât te-ai afla 
în proximitatea sa, n-ai s-o cunoști îndea-
juns. După ce, în 1979,am vizionat ”Cân-
taţi cu mine un cântec”,  acel spectacol 
susținut de o singură interpretă – LEONIE 
WALDMAN ELIAD – mi-am propus, întru 
beneficiul meu spiritual, s-o cunosc.Dacă 
am reușit sau nu, n-am să știu niciodată cu 
adevărat. Nu era genul de om care să se 
dezvăluie prin vorbe sau atitudine. Aveai 
mereu impresia că-ți scapă printre dege-
te. Era o fire puternică, părând adesea 
inflexibilă și o invidiam uneori, înțelegând 
că teatrul și numai teatrul îi asigură îndes-
tularea morală. Tăcerile ei lăsau loc de 
desfășurare imaginației interlocutorului,  
care se putea iluziona că dialogul și-a atins 
scopul. În ultimii ani, când gândul pensi-
onării îi era departe, mă bucuram sincer, 
admirându-i vitalitatea, bucurându-mă că 
datele ei fizice o recomandau ca fiind o 
longevivă ”cu bătaie lungă” și, adesea, 
împărțeam această bucurie cu câțiva 
prieteni de pe o rețea de socializare, pri-
eteni, cel mai adesea din alte țări, dar tot 
din lumea teatrului, mândrindu-mă ca de 
un succes personal, că pot să le stârnesc 
uimirea și admirația.

Vestea dispariției lui Leonie m-a luat 
prin surprindere. Nu mă așteptam nici-
decum. La înmormântare, în momentul 
în care li s-a permis celor ce doreau s-o 
vadă pentru ultima oară, m-am numărat 
printre aceștia, deși nu mă laud că aș avea 
”sânge rece”. M-am gândit că, dacă nu fac 
acest lucru, nu voi fi pe deplin încredințată 
de dispariția ei. O clipă mi-a fost de-ajuns 
să remarc un amănunt care arăta că, în 
ultimele clipe, n-a fost nimeni în preajma 
ei. Când am înțeles că acum, la înhumare, 
familia nu a fost reprezentată decât de 
Maia Morgenstern, directoarea teatrului, 
am avut, pentru o clipă, sentimentul că, 
de fapt, acolo mă aflam doar eu, care nu 
fac parte din lumea teatrului – deși cândva 
mi-aș fi dorit – și ea, Leonie, care își lua 
astfel un trist rămas bun. Și tot atunci, am 
înțeles de ce a trebuit să ne cunoaștem: 
soțul lui Leonie, regretatul regizor Harry 
Eliad, s-a stins cu trei ani în urmă, într-o 
zi de august. Pe data de 10 august era 
aniversarea căsătoriei lor. Leonie, de ase-
menea, a părăsit această lume tot în luna 
august. Eu însămi sunt născută în august.

CARMEN FOCŞA

LEONIE WALDMAN ELIAD – o voce care învinge timpul

Fără LEOnIE WALDMAn ELIAD z.l. teatrul evreiesc din 
România postbelică n-ar mai avea aceeaşi înfăţişare. De 
aici – prezentul continuu, folosit pentru puţine vieţi care se 
confundă cu opera lor. Leonie a avut privilegiul să joace ală-
turi de mari actori ai acestui teatru în primele decenii de după 
război, când încă mai exista public vorbitor de idiş. O actriţă 
completă, în buna tradiţie a teatrului goldfadenian, de care 
amintea la catafalcul ei, din Cimitirul Filantropia, secretarul 
de stat pentru Culte, Victor Opaschi: „139 de ani de teatru 
evreiesc din România exprimă traiectoria unui destin. De la 
Grădina Pomul Verde din Iaşi, unde a avut loc primul spectacol 
[…],la celebrul Baraşeum, iar apoi la succesele răsunătoare 

ale TES, se întinde o întreagă istorie. Acestei instituţii, doamna 
Leonie Waldman Eliad i-a închinat 67 din cei 83 de ani de viaţă 
ai domniei sale. Pe scena TES şi dincolo de aceasta, Leonie 
Waldman Eliad a întruchipat, deopotrivă, forţa şi fragilitatea, 
pasiunea pentru viaţă şi tragicele profunzimi ale culturii idiş şi 
ale identităţii evreieşti […], transfigurând scena într-o „formă a 
mărturisirii de sine şi împărtăşirii de sine”, reuşind să exprime 
„forţa, bucuria şi drama unei comunităţi”. 

Cuvinte spuse la graniţă: ce-a însemnat Leonie pentru 
colegi şi prieteni – Rudy Rosenfeld, decorat în 2002 de Ion 
Iliescu, preşedintele de atunci al României, la ediţia întâi a 
Festivalului „Goldfaden”, alături Leonie, Harry Eliad şi Nae 
Călugăriţa; ce rol a avut „doamna teatrului evreiesc” în for-
marea generaţiilor de actori la apogeul carierei, azi – Maia 
Morgenstern, director al TES; cum a modelat sufleteşte tineri 
evrei români – Silvian Horn, director de Cabinet al preşedin-
telui F.C.E.R.; Attila Gulyas, director DASM şi vicepreşedinte 
al C.E.B. Lucru accentuat şi de prim-cantorul Iosif Adler: chiar 
dacă n-a avut copii, a fost a idişe mame prin idişkeit-ul transmis 
tinerilor. Psalmii intonaţi împreună cu oficiantul de cult Emil 
Diamant i-au însoţit sufletul spre Cer. 

Dincolo de date biografice – „absolvirea Conservatorului 
Alberto della Pergola, debut în 1948, 120 de roluri în teatru şi 
film, apariţii scenice (mai recente), un disc de o înaltă valoare 
artistică – «Cântaţi cu mine», realizat împreună cu orchestra 
teatrului, scoate în evidenţă o voce inconfundabilă”. Discul, 
intitulat Zingţ mit mir a lidl, recital de folclor idiş în interpretarea 
lui Leonie a fost înregistrat prin anii ’70. Aveam să-l ascult într-o 
seară de vacanţă, în ’92, pe terasa Vilei Mira din Eforie Nord. 
Printre cei din mica familie a vilei – şi soţii Eliad. Magnetofoa-
nele nu dispăruseră încă. Cineva a adus unul pe terasă. „Să 
ascultăm puţină muzică evreiască”, a zis Harry punându-ni-l, 
fără să ne zică cine cântă. 

Timpul n-a avut putere asupra vocii sale.
IULIA DELEANU

Când cade o stea
Se spune că atunci când cade o stea, 

un suflet se ridică la cer. Tot asta am 
simţit în duminica în care a trebuit să ne 
luăm rămas bun de la o stea a Teatrului 
Evreiesc de Stat, doamna Leonie Wald-
man Eliad. 

Şi-a început cariera în Teatrul Evre-
iesc  aproape din adolescenţă şi a de-
dicat teatrului peste 60 de ani de viaţă, 
debutând în anul 1948 şi slujind Teatrul 
Evreiesc până în ultima clipă a vieţii sale.

Leonie Waldman Eliad a fost ab-
solventă a Conservatorului Pergola şi 

o continuatoare a tradiţiei teatrului idiş 
din România. A interpretat peste 120 
de roluri în teatru şi film, iar alături de 
orchestra teatrului a imprimat “Cântaţi 
cu mine!”, un disc de o înaltă valoare 
artistică, care a scos în evidenţă o voce 
inconfundabilă.

Publicul a putut să o admire pe scenă 
până de curând în spectacole precum 
“Motke hoţul”, “Purimşpil – o comedie”, 
“Mazl tov... and justice for all!”, “Duş-
mancele, o poveste de iubire”, “Dinastia 
Efros”, “Stele rătăcitoare”, “Nuntă cu 
divorţ” şi “Un rege Lear evreu”.

Duminică, însă, a trebuit să ne luăm 
rămas bun de la doamna Leonie Wald-
man Eliad şi pentru nimeni nu a fost uşor.

La ceremonia funerară de la Cimitirul 
Evreiesc Filantropia au luat cuvântul 
pentru a vorbi despre doamna scenei 
Teatrului Evreiesc, Leonie Waldman 
Eliad, despre omul bun care a fost, 
despre talentul dar şi despre darurile de 
învăţătură pe care le-au primit de la ea  
mulţi dintre cei care au avut bucuria de 
a o cunoaşte, atât în calitate de colegă 
de scenă, cât şi ca om dedicat oamenilor 

prin arta sa.
Dincolo de toate, ceea  ce am putea 

învăţa de la doamna Leonie Waldman 
Eliad este că niciodată nici un rol nu 
este prea mic şi nici o misiune prea 
grea atunci când faci totul cu credinţă 
şi dăruire.

Fie-i în veci amintirea sfinţită şi stră-
lucitoare!

 CRISTINA TOMA

PIoS OMAGIU
Cu durere în suflet, particip la 

pierderea grea a Teatrului Idiş prin 
stingerea din viaţă a Doamnei teatrului 
Evreiesc de Stat din Bucureşti, pe care 
l-a slujit cu dăruire peste şase decenii, 
colega şi prietena mea, artista şi cân-
tăreaţa LEONIE WALDMAN ELIAD. 
Să-i fie amintirea binecuvântată

CAROL FELDMAN
Israel
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The Holy Ark at the Great Synagogue of Iaºi will be saved 
through the generous support of World Monuments Fund

PRESS RELEASE
The emergency intervention for the salvage of the 

Holy Ark (Aron Kodesh) at the Great Synagogue of Iaşi, 
the oldest Synagogue of Romania, which was listed on 
the 2014 World Monuments Watch, is now unfolding.

The emergency works by the Federation of 
Communities of Romania (F.C.E.R.) are being supported 
by World Monuments Fund. The prestigious U.S. 
organization is providing a generous grant of $ 70,000 
which covers the estimated costs for the execution. 
F.C.E.R. did contribute with app. $ 10,000, for the 
preliminary studies, project and expertise.

The works, conducted by a team of renowned 
restorators, began in May and are expected to be 
completed by the end of October. The sculptured and 
painted wooden element, that includes the decorated 
Holy Ark and the wall cover around it, is an exquisite 
original art piece dating from 1864, which was in danger 
of total deterioration, due mainly to water infiltration 
and to biological attack of insects and fungi, during the 
years of neglect, while the conservation works on the 
synagogue were halted.

Unfortunately, F.C.E.R. does not have the funds to 
continue the project of the restoration of Aron Kodesh. 
Beyond the emergency intervention, F.C.E.R. is making 
sustained and proactive efforts to find additional financial 
aid, for the purpose.

We, at F.C.E.R., believe that the financial aid provided 
by WMF for the emergency intervention for the salvage 
of Aron Kodesh, is in fact a gesture of human solidarity, 
of promotion of understanding, and of respect for the 
Jewish Heritage, as valuable part of the national and of 
the world heritage of all mankind.

The Federation of Jewish Communities of Romania 
wishes to express sincere thanks and deep appreciation 
to World Monuments Fund and particularly to the David 
Berg Foundation for their generous support.

Dr. AUREL VAINER, MP
F.C.E.R. PRESIDENT

GENERAL ASSEMBLY OF JCB AT MID-TERM

Extremism, Holocaust denial, anti-Semitism,  
contemporary dangers to europe

 Taking place on September 6 
at the Coral Temple, the General 
Assembly of the Jewish Community 
in Bucharest (JCB), held at mid-
term of the current management 
committee, first appreciated as a 
premiere by those present, was 
opened by Eng. Paul Schwartz, 
President of JCB and vice president 
of FJCR. He presented a summary of 
the activity report for the period May 
2013 - June 2015. The document 
made a review of the measures 
taken to finances strengthening 
and fiscal transparency. The report 
has revealed the annual increase 
of new enrolled in the Community, 
countered unfortunately by many 
deaths of members.

As has been showed, there is 
a recovery in the religious life, the 
ensuring of the minyan, the courses 
of Talmud Torah for both children 
and adults, the debates on specific 

topics.
A series of events like the major 

holidays of religious primary teachers, 
and others as well have been 
organized by the JCB with FJCR, 
MSAD, the JCC and JDC Romania, 
for example: the inauguration of the 
new square in front of the Great 
Synagogue and the unveiling of 
the Plaque on which is engraved 
the image of former Chief Rabbi of 
Romania, Dr. Alexandru Şafran, the 
celebration of 105 years anniversary 
of the oldest member of the Jewish 
Community in Bucharest, Medi 
Wechsler Dinu, the extraordinary 
concert held by Felicia Filip at the 
Great Synagogue, the feast of 
Hanukkah 5774, the commemoration 
of former Israeli premier Ariel Sharon 
at the Great Synagogue, the annual 
commemoration of the pogrom in 
Bucharest January 21-23, 1941, 
the International Day of Holocaust, 

Bereshit  2014, held in Bucharest.
The fruitful cultural activity, 

especially due to Hazamir Choir and 
Bucharest Klezmer Band, as well as 
the two museums – that of Jewish 
history and of the Holocaust was 
mentioned, as well as the situation of 
cemeteries and the efforts made for 
their maintenance. A special chapter 
dealt with the issues related to the 
social and medical assistance and 
the successes in these areas.

The commit tee leadership 
presented the audit report, stressing 
that for the first time this was an 
independent audit, with good results.

In the second part of the meeting, a 
large number of community members 
spoke and praised the work of the 
current leadership committee, but 
also pointed out some weaknesses 
and shortcomings expected to be 
improved.

Under this title the New Strategy Center, a 
nongovernmental organization recently founded that 
aims to provide a forum for topics of utmost importance 
for Romania, together with the National Institute for the 
Holocaust Study in Romania “Elie Wiesel” held on July 
24 the panel “Extremism, anti-Semitism, nationalism - 
contemporary dangers to Europe”.

This initiative took place in a context where the three 
phenomena unexpectedly exploded in Europe. Among 
the speakers were: Dr. Alexandru Florian, director of 
the “Elie Wiesel” Institute, Radu Ioanid, director of the 
International Program for Archives of the Holocaust 
Memorial Museum in Washington DC, USA, George 
Maior, Romanian Ambassador in the US, Ben-Oni 
Ardelean, senator, secretary of the Foreign Affairs 
Commission, Ion M. Ioniţă, editor of Foreign Policy 
Romania magazine.

Members of the Presidential Administration, 
politicians, diplomats, parliamentarians, representatives 
of NGOs attended the panel. From FJCR were present 
Dr. Aurel Vainer, president of the Federation, member 
of the Parliament, Eng. Paul Schwartz, vice president 
FJCR and JCB president, Liviu Beris, president AERVH. 
Discussions followed the lectures.

The speakers explained the need to develop the 
Law 217, as a complement to previous laws sanctioning 
Holocaust denial, banning fascist organizations and 

praising war criminals, they have shown that various 
forms of extremism gave birth to new anti-Semitism, 
they welcomed Romania’s political maturity that through 
a series of actions gave Europe a lesson in democracy. 
The panel drew attention to the danger of religious 
fundamentalism and extremism affiliation for the 
younger generation. Although anti-Semitism in Romania 
is at low levels, we should give all our attention to the 
manifestations that could lead to the intensification of this 
phenomenon, the panel conclusions revealed. 

modernization of the 
“Moses Rosen” Elderly Home

The first phase of the modernization process of the 
“Rosen” Home was completed with European funding 
and celebrated by residents, leaders FJCR, JCB, 
MSAD, Joint, JCC, BBR, donors, Jews and their friends 
from Bucharest. Always present, Rabbi Rafael Shaffer 
participated to the feast. Shelly Hagler Livni, head of 
mission at the Israeli Embassy was also present. They 
applauded small recitals of the children from the “Lauder 
- Reut” school, and from “Gan Eden” preschool children 
kindergarten, the JCC choir, of “Bucharest Klezmer 
Band” choral-instrumental group, the literary texts of 
some residents, Yiddish and Romanian songs in the 
version of Maia Morgenstern. A visit of the 2nd floor of the 
home completely renovated, with the status of private 
residential center, was also organized. 

President FJCR Dr. Aurel Vainer made a retrospective 
of the transformations of the nursing home, thanked for 
their help to the Government, Foundation “Charity”, 
Joint Distribution Committee. On behalf of the residents, 
Pompiliu Stelian expressed gratitude to FJCR, MSAD, 
Joint. The main coordinator of renovations, director 
of MSAD, vice president of JCB, economist Attila 
Gulyas, thanked leaders of FJCR, JCB, Joint, the 
teams of architects, designers, engineers, technicians, 
administrators. The result is a four-star residential center, 
said Eng. Paul Schwartz, vice president of FJCR and 
president of the JCB. Joint continues to support the 
renovation, said Joint Director, Israel Sabag.

Law 217/2015 against Holocaust 
denial, anti-Semitism  

and legionaires
“Law 217/2015 is a law for the protection of 

the memory of Holocaust victims,” reads a press 
release issued by FJCR and AERVH, signed by the 
presidents of the two organizations, Dr. Aurel Vainer 
and Dr. Liviu Beris, who believe that the regulation 
represents a necessary response to the “resurgence 
of anti-Semitism and Holocaust denial in Europe.”

The Legionary Movement, practicing terror and 
murder, has seriously damaged Romania.

Law 217/2015 does not prohibit whatsoever 
readings or study of the recent past and does not 
affect the freedom of expression in its constitutional 
definition. It prohibits the inciting to national, ethnic, 
racial or religious hatred, the cult of persons guilty of 
crimes such as genocide, crimes against humanity 
and war crimes.

Dr. Aurel Vainer, deputy of the Jewish Community, 
pleaded in the Parliament of Romania, before the 
vote for the law, for its adoption: “We are among 
the first countries in Europe to have adopted a clear 
law on the issue of condemnation of racism, anti-
Semitism, xenophobia and on the consequences of 
the Second World War. I am definitely supporting this 
new form of law that makes important clarifications 
and especially provides ongoing implementation of 
the provisions of justice and law, “said Aurel Vainer, 
who thanked the initiators of the law, senator Crin 
Antonescu, and deputies George Scutaru and Andrei 
Gerea.

The law was internationally appreciated.  B’nai 
B’rith Intl addressed congratulations to Romania 
“for the legislation that punishes anyone who denies 
the Holocaust”, making special reference to the 
Chamber of Deputies president, to Prime Minister 
and Romanian president, as well as “to the political 
opposition who voted the measure and promote 
the importance of this law, the legislators now 
considering that “Holocaust denial is synonymous 
with denying Romania’s role in the killing of about 
400,000 Jews.”

The Anti-Defamation League (ADL) sent a 
letter to the Romanian President Klaus Iohannis 
and to the president of the Chamber of Deputies, 
Valeriu Zgonea, expressing the “appreciation for 
the adoption by Romania of Law 217/2015, which 
strengthens the Romanian legislation against anti-
Semitism and Holocaust denial “.

Jonathan A. Greenblatt, national director of the 
ADL, said in the above document, “the extension of 
the law on all propaganda in favor of the Legionary 
Movement in all its forms has particular importance”.
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O lege pentru protejarea memoriei 
victimelor Holocaustului

Aprecieri pentru adoptarea 
ºi promulgarea Legii 217/2015

România, una dintre primele ţări europene 
care au o lege împotriva negaþionismului, 

antisemitismului ºi rasismului

Ziua Naţională 
a României, în 

centrul Bucureştiului, cu permisiunea ofi-
cialităţilor, în ciuda legislaţiei în vigoare” 
care interzicea şi la vremea respectivă 
„organizaţiile şi simbolurile cu caracter 
fascist, rasist sau xenofob şi promovarea 
cultului persoanelor vinovate de crime 
împotriva păcii şi omenirii.”

Directorul naţional al ADL consideră 
că „lungile dezbateri cu privire la această 
lege au generat în societatea românească 
o discuţie importantă despre Holocaust 

şi despre românii care au comis crime 
împotriva umanităţii, în acea perioadă. 
Noi credem că astfel de dezbateri pot fi 
sănătoase pentru societate, atunci când 
acestea sunt făcute cu bună-credinţă şi în 
direcţia unui rezultat pozitiv. Considerăm 
că legea 217/2015 este un exemplu cu 
privire la un astfel de rezultat pozitiv”.

Documentul se încheie cu felicitări 
pentru autorităţile române şi pentru cola-
borarea, pe linia de activitate a ADL, cu 
MCA  România. 

Prin preciză-
rile şi definirile 

care privesc atât Holocaustul din teritoriile 
aflate sub administraţie românească în 
timpul celui de-al doilea  război mondial, 
cât şi caracterul fascist al Mişcării Legi-
onare, Legea 217/2015 tratează în mod 
direct şi clar aspectele specifice ale tota-
litarismului de extremă dreapta în spaţiul 
românesc.

Mişcarea Legionară, practicând te-
roarea şi crima, a adus prejudicii grave 
României.

Legea 217/2015 nu interzice lecturile 
de vreun fel sau studiul trecutului recent şi 
nici nu afectează libertatea de exprimare 
în definiţia ei constituţională. Interzice 
incitarea la ură naţională, etnică, rasială 
sau religioasă sau la schimbarea violentă 
a ordinii democratice, cultul persoanelor 
vinovate pentru infracţiuni precum ge-
nocidul, crimele împotriva umanităţii şi 
crimele de război. Totodată, nu permite 
promovarea, sub forma propagandei, a 
concepţiilor xenofobe, antisemite şi fas-
ciste, inclusiv legionare. Aceste prevederi 

respectă spiritul textului constituţional şi 
completează Codul Penal. 

Menirea de fond a legii este de a 
contribui la apărarea democraţiei în faţa 
celor care se folosesc de democraţie 
pentru a încerca să o distrugă. Campania 
virulentă desfăşurată de grupuri neo- 
legionare după promulgarea legii arată că 
problema există şi că statul român trebuia 
să-şi creeze instrumentele legale pentru 
a o gestiona. 

Legea 217/2015 este o lege care se 
referă la totalitarismul fascist. Totalita-
rismul comunist nu a constituit subiectul 
acestei legi, care, amintim, este în vigoare 
încă din 2002, când a fost emisă Ordo-
nanţa nr. 31. Peste tot în Europa, legi de 
acest fel se referă doar la Holocaust şi 
fascism, cele privind alte regimuri nede-
mocratice făcând obiectul unor reglemen-
tări separate. Ne exprimăm tot respectul 
pentru victimele totalitarismului comunist. 
Este atribuţia Parlamentului României 
să decidă dacă şi când va aproba o lege 
similară pentru apărarea memoriei victi-
melor comunismului”.

atunci să o facem 
perfectă. Şi aşa 

că iniţiativa... şi mulţumesc iniţiatorilor 
(senatorul Crin Antonescu, fostul deputat 
George Scutaru şi deputatul Andrei Ge-
rea), care au făcut proiectul de lege care 
a fost şi judecat, întors pe toate feţele, la 
Senat şi la Comisia juridică a Camerei 
Deputaţilor. 

Nu am decât să susţin această nouă 
formă a legii, care aduce importante 
clarificări şi mai ales dă curs aplicării pre-
vederilor de justiţie şi drept. Până acum, 

şchiopăta în anumite privinţe.
Aşadar, eu vă rog să susţinem şi să 

votăm această lege, mai ales în condiţi-
ile în care, în Europa în special, este o 
recrudescenţă a xenofobiei şi a antisemi-
tismului, a negării Holocaustului.

E un fapt de onoare, de dreptate şi vă 
mulţumesc tuturor că vă alăturaţi acestui 
mesaj al meu de a vota legea”.

În final, Aurel Vainer a mulţumit în mod 
special Comisiei juridice pentru munca pe 
care a depus-o.

(Urmare din pag. 12)

(Urmare din pag. 12)

(Urmare din pag. 12)

„Cercul s-a închis”

cooperare strategică în alte domenii cum 
ar fi cel cu Ministerele Apărării sau de 
Interne, ea referindu-se la industria de 
armament. Turismul din ambele direcţii 
s-a intensificat şi diversificat, din ce în 
ce mai mulţi turişti israelieni descoperă 
frumuseţile României.

Întãrirea relaþiilor cu comu-
nitãþile evreieºti – o prioritate pe 

agenda ambasadorului
Dan Ben-Eliezer a vorbit pe larg des-

pre importanţa comunităţilor evreieşti 
din România, de care a fost legat din 
”simpatie şi motive ideologice”. Comuni-
tăţile evreieşti de aici sunt foarte active, 
au reprezentat şi reprezintă o punte în 
relaţiile bilaterale în trecut, prezent şi 
viitor. În tot timpul mandatului său, a 
întreţinut relaţii oficiale şi neoficiale cu 
membrii comunităţilor, dar şi cu oficiali-
tăţi locale, pe care le-a vizitat împreună 
cu conducerile comunităţilor. 

El a participat practic la toate eve-
nimentele importante, mari sărbători 
religioase, comemorări, seminarii, mese 
rotunde, Bereşit, etc. atât în Bucureşti 
cât şi în provincie. Ambasadorul a sub-
liniat importanţa tinerilor din comunităţi, 
din rândurile cărora  ar trebui căutaţi şi 
pregătiţi noii lideri, chiar dacă ei nu au 
fost foarte activi, dar se cunosc calităţile 
lor. Tot în acest context, el a menţionat 
importanţa educaţiei iudaice în gene-
ral, a şcolii Lauder în special, unde ar 
trebui atraşi şi tineri din provincie, cu 
sprijinul comunităţilor. Trebuie acordată 
în continuare atenţie educaţiei privind 
Holocaustul în rândul generaţiei tinere 
din toate şcolile. În acest domeniu Gu-
vernul României a făcut mult dar el a 
explicat personal de fiecare dată inter-
locutorilor că generaţia tânără trebuie 
să cunoască nu numai Holocaustul, ci 
şi istoria evreilor.

Tinerii – o preocupare esenþialã
Ca ambasador al Israelului, şi-a 

propus să transforme generaţia tânără 
într-o punte între România şi Israel, 

printr-un schimb de experienţă, pentru a 
arăta cum se abordează problema gene-
raţiei tinere în Diaspora, Israelul având 
de acum o experienţă în acest domeniu. 
Există un ONG numit ”Cezar”, care se 
ocupă cu tinerii din Diaspora, scopul 
ei fiind să-i convingă  să se întoarcă în 
România. El a sprijinit această acţiune, 
fiind ales în Comisia de consiliere. Ro-
mânia, a arătat ambasadorul Israelului, 
trebuie să ţină cont de două lucruri 
esenţiale: trebuie să investească în 
educaţia timpurie şi să promoveze pro-
iectele cu tinerii din Diaspora pentru ca 
să nu se piardă copiii acestora. De altfel, 
Dan Ben-Eliezer s-a ocupat intens, în 
decursul mandatului său, de activitatea 
organizaţiilor neguvernamentale, mai 
ales cu cele care se preocupă de copii 
şi tineri lipsiţi de şanse.

„Ospitalitatea româneascã  
este… copleºitoare”

”Sunt două aspecte pe care vreau 
să le critic, a declarat Dan Ben–Elie-
zer: faptul că timpul trece prea repede 
şi că mâncarea este foarte bună, iar 
ospitalitatea românească este prea…
copleşitoare! Am învăţat şi nişte lucruri 
noi, de pildă că aici, la o masă, cafeaua 
se serveşte între feluri. România nu 
este o ţară în care se poate respecta o 
dietă. Toate mâncărurile româneşti sunt 
bune, dar mie mi-au plăcut cel mai mult 
salata de vinete, fasolea bătută, mititeii, 
mămăliga, ardeii copţi, zacusca, şalăul. 
De fapt, fiecare regiune are bunătăţile ei. 
Sper ca pe unele dintre ele să le găsesc 
şi în Israel.” 

(Urmare din pag. 9)

ambasadorul Israelului 
– distins la cel mai înalt nivel
Ca recunoaştere a performanţelor 

realizate în calitate de ambasador al 
Statului Israel, la încheierea manda-
tului Dan Ben-Eliezer a fost decorat 
de către preşedintele României, Klaus 
Iohannis, cu Ordinul Naţional “Serviciul 
Credincios” în grad de Mare Cruce. În 
cursul mandatului, domnia-sa a primit 
numeroase titluri onorifice pentru acti-
vitatea sa.

pentru că în Europa centrală idişul a fost 
o limbă atât de vie. Prin această secţiune 
încercăm să aducem un omagiu acestei 
limbi, care a dispărut în mare măsură”. 

Este incontestabil faptul că în zona 
aşa-numitei Europe Centrale, a ţărilor ve-
cine cu România ca Cehia, Austria, Unga-
ria sau Polonia, există cinematografii de 
mare prestigiu, cu o istorie şi un prezent 
extrem de interesante care, considerăm 
noi, în afara unor manifestări locale (dar, 
din păcate, destul de restrânse), realizate 
datorită Institutelor Culturale ale ţărilor 
respective, sunt cvasi-necunoscute în 
România.

Plecând de la convingerea noastră că 
România nu este numai o ţară balcanică, 
un “Bizanţ după Bizanţ”, cum îi plăcea 
să o numească Nicolae Iorga, ci şi o ţară 
care aparţine, cel puţin prin două treimi 
din teritoriu, Europei Centrale, consi-
derăm că şi o situare a cinematografiei 
româneşti în acest context este mai mult 
decât justificată, mai spun organizatorii 
festivalului.

Mediaş Central European Film Festi-
val a continuat şi la Bucureşti, în perioada 
24-27 septembrie.

Mediaş a fost capitala filmelor 
din Europa centralã

(Urmare din pag. 8)

Mulţi m-au întrebat de unde găsesc puterea 
de a reveni, iată, de aproape 4000 de ori. Eu 
nu revin. De fapt, fac de la început totul, cu 
parteneri noi. Deocamdată, am încă multă 
curiozitate pentru publicul meu. Nu este 
însă de ajuns doar curiozitatea. Trebuie 
şi pasiune. De fapt, pentru a face teatru, 
trebuie să fii şi puţin nebun!

G.G: Festivalul Undercloud vă oferă un 
premiu la această ediţie...

N.N.: Am fost, într-adevăr, foarte plăcut 
surprins. Să ştiţi, însă, că pentru mine un 
premiu special a fost însăşi întâlnirea cu 
publicul de la Undercloud. Asta pentru mine 
valorează foarte mult! Exact ca în Micul 
prinţ al lui Exupéry, eu merg în lume ca să 
găsesc prieteni.

În cadrul Galei de încheiere a Festivalu-
lui Undercloud, Nico Nitai a primit Premiul 
de excelenţă – Undercloud 2015, pentru 
întreaga carieră.

NICo NItAI, din nou acasã
(Urmare din pag. 13)

AD  MEA VEESRIM,  ZOLTAN TERNER!
Zoltan Terner s-a făcut remarcat în diverse ipostaze: 

regizor, prozator, eseist. În toată creaţia sa, el nu întreabă 
cine sunt eu?, ci-şi incită spectatorii şi cititorii cu întrebarea: 
cine eşti tu? Îi provoacă să se raporteze la Dumnezeu şi la 
oameni prin prisma socialului. Pentru asta foloseşte forţe 
primare palpabile – focul, vântul, ţărâna – şi impalpabile: 
haosul, abisul, întunericul. Arhetipul ternerian e impulsiv 
ca focul, imprevizibil ca vântul, greu ca ţărâna. Parabolele 
lui sunt focalizate asupra iniţierii, în a cărui substanţă intră 
elemente ambigui. Cunoscător al învăţăturii iudaice, ştie că 
omul, cât de divers este, se raportează mereu la Adam, cu 
temerile, dezamăgirile, vinovăţiile lui. Vechiului colaborator 
al revistei şi al Hasefer-ului, unde a publicat cel mai recent 
„Lumea de sub pod şi zarva ei” şi „Destinul iudaic între lu-
mină şi beznă”, îi urăm la mulţi ani şi Ad Mea Veesrim!, cu 
noi împliniri. (R.E.) 
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EVREI NĂSCUŢI  
ÎN LUNA OCTOMBRIE

Nicolae Cajal – medic virusolog, 
microbiolog, om politic. Născut la 
Bucureşti, 1 octombrie 1919. Membru 
al Academiei Române, preşedinte al 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România (1994-2004). Decedat la 
Bucureşti, 2004.

Vitali Lazarevici Ginzburg – 
fizician şi astrofizician, unul dintre 
părinţii bombei cu hidrogen. Născut la 
Moscova, 4 octombrie 1916. Membru 
al Academiei Sovietice şi Ruse de 
Ştiinţe. Premiul Nobel pentru fizică, 
2003. Decedat la Moscova, 2009.

Nachum Gutman – pictor, sculp-
tor, ilustrator de cărţi. Născut la Tele-
neşti, Basarabia, 5 octombrie 1898, 
stabilit cu familia în Palestina, 1905. 
Stil eclectic, de la figurativ la abstract. 
Premiul Dizengoff , 1938 şi 1956 şi 
Premiul Israel, 1978. Decedat în Isra-
el, 1980. La Tel Aviv a fost întemeiat 
Nachum Gutman Museum.

Niels Henrik David Bohr – fizi-
cian şi activist politic. Născut la Co-
penhaga, 7 octombrie 1885. Premiul 
Nobel pentru fizică, 1922, pentru con-
tribuţii în domeniul structurii atomului. 
Militant pentru cooperarea internaţi-
onală în domeniul energiei nucleare. 
Decedat la Copenhaga, 1962.

Dvora Mosenzon Omer – scrii-
toare. Născută în kibuţul Maoz Haim, 
9 octombrie 1932. Premiul Lamdan 
pentru literatură pentru copii, 1968 
şi Premiul Israel, 2006. Autoare a 
numeroase cărţi, multe traduse in 
diferite limbi. Decedată la Kfar Mates, 
Israel, 2013.

Harold Pinter – autor dramatic, 
regizor, actor, militant pacifist. Năs-
cut la Hackey, Londra, 10 octombrie 
1930. Premiul Nobel pentru literatu-
ră, 2005. Decedat la Londra, 2008. 
Teatrul de comedie din Londra a fost 
numit Harold Pinter Theatre. 

Edith Stein – filosof. Născută la 
Breslau, 12 octombrie 1891. Con-
vertită la catolicism, 1922, călugăriţă 
carmelită, 1933, oponentă regimului 
nazist. Deportată şi ucisă la Ausch-
witz, 1942. Canonizată de papa Ioan 
Paul al II-lea sub numele St. Teresa 
Benedicta of the Cross. Scrieri în 
domeniul fenomenologiei, metafizicii, 
epistemologiei, teologiei. 

Hannah Arendt – filosof şi teore-
tician politic. Născută la Linden, Ger-
mania, 14 octombrie 1906, refugiată 
în SUA, 1941. Scrieri în domeniul 
teoriei politice (problema democraţiei 
şi totalitarismului) şi filosofiei istoriei, 
printre care Eichmann la Ierusalim. 
Decedată la New York, 1975. Pre-
miul Hannah Arendt Prize instituit în 
onoarea ei.

David Ben-Gurion (Grun) – lider 
sionist şi om politic israelian. Născut la 
Plonsk, Polonia, 16 octombrie 1886, 
imigrat în Palestina, 1906. Preşedinte 
al Agenţiei Evreieşti, a citit Declaraţia 
de Independenţă a Israelului, 14 mai 
1948. Primul prim-ministru al Israelu-
lui, 17 mai 1948 – 26 ianuarie 1954 
şi 3 noiembrie 1955 – 26 iunie 1963. 
Decedat la Ramat Gan, 1973, înmor-
mântat la Sde-Boker, Israel.

Henri Louis Bergson (Berek-
son) – filosof. Născut la Paris, 18 
octombrie 1859. Figură centrală a 
spiritualismului francez în domeniile 
metafizicii, epistemologiei, filosofiei 
limbii, filosofiei matematicii. Premiul 
Nobel pentru literatură, 1927; Grande 
Croix de la Légion d’honneur, 1930. 
Decedat la Paris, 1941, umilit de 
ocupanţii nazişti, solidarizându-se cu 
evreii persecutaţi.

Mihail Sebastian (Iosif Mendel 
Hechter) – scriitor şi publicist. Născut 
la Brăila, 18 octombrie 1907. În roma-
nul De două mii de ani a tratat proble-
ma evreului în România. Jurnalul său, 

1935-1944, este un document impor-
tant. Decedat la Bucureşti, 1945.

Benjamin Netanyahu – om politic 
israelian. Născut la Tel Aviv, 21 octom-
brie 1949. Prim-ministru al Israelului, 
18 iunie 1996 - 6 iulie 1999 şi 18 de-
cembrie 2012 până în prezent, este 
primul prim-ministru al Israelului năs-
cut în Israel după întemeierea statului.

EVREI DECEDAŢI  
ÎN LUNA OCTOMBRIE

Israel Gutman – istoric. Născut 
la Varşovia, 1923, supravieţuitor al 
Holocaustului, imigrat în Palestina, 
1946. Director, Institutul Internaţio-
nal pentru Cercetarea Holocaustului 
(1993-1996) şi istoric şef (1996-
2000), Yad Vashem, Ierusalim. Editor: 
Enciclopedia Holocaustului, în limba 
ebraică. Decedat la Ierusalim, 1 oc-
tombrie 2013.

André Maurois (Emile Salomon 
Wilhelm Herzog) – scriitor. Născut 
la Elbeuf, Franţa, 1885. Autor de 
povestiri, romane, biografii romanţa-
te; membru în Academia Franceză, 
1938. În exil în Canada, 1940; activ 
în France Libre; revenit în Franţa. 
Decedat la Neuilly-sur-Seine, 9 oc-
tombrie 1967. 

Jacques Derrida – filosof. Născut 
la El Biar, Algeria, 1930. Profesor 
universitar, Paris, autor a circa 40 
de cărţi de filosofie, literatură, drept, 
antropologie, istorie, lingvistică, teorie 
politică. Specialist în domeniul anali-
zei semiotice numită deconstrucţie. 
Activist politic pacifist. Decedat la 
Paris, 9 octombrie 2004.

Leonard (Louis) Bernstein – 
compozitor, dirijor, pianist. Născut la 
Lawrence, Mass., SUA, 1918. Genu-
rile muzicale cultivate: muzică clasică, 
balet, operă, muzică de film. Decedat 
la New York, 14 octombrie 1990. 

Karl Kautsky – filosof, jurnalist, 
teoretician politic. Născut la Praga, 
1854. Marxist ortodox până la primul 
război mondial, editor al volumului 
IV al cărţii Capitalul de Karl Marx, 
a polemizat cu Lenin asupra naturii 
statului bolşevic, pe care l-a consi-
derat o dictatură care înlocuia alta. 
Refugiat la Amsterdam, decedat la 
17 octombrie 1938.

Antonio José da Silva o Judeu 
– dramaturg. Născut în Brazilia, 1705, 
într-o familie de marani, readuşi forţat 
la Lisabona şi persecutaţi de Inchi-
ziţie pentru practica religiei iudaice. 
Piesele sale reflectă realitatea con-
temporană. Condamnat la moarte; 
ars pe rug (auto-da-fé) în Portugalia, 
18 octombrie 1739.

Pierre Mendès France – om poli-
tic. Născut la Paris, 1907, a urmat stu-
dii juridice şi a intrat în viaţa politică. 
Refugiat în Anglia, 1941, s-a alăturat 
forţelor France Libre. Prim-ministru al 
Franţei, 19 iunie 1954 – 23 februarie 
1955. Prieten al Israelului. Decedat la 
Paris, 18 octombrie 1982. 

David Fiodorovici Oistrah – unul 
dintre cei mai mari violonişti din seco-
lul XX. Născut la Odesa, 1908, mutat 
la Moscova. În timpul luptelor de la 
Stalingrad a cântat în faţa soldaţilor. 
Ordinul Lenin, de două ori, 1946 şi 
1966. Decedat la Moscova, 24 oc-
tombrie 1974. Asteroidul 42516 a fost 
denumit cu numele lui şi al fiului său, 
Igor Oistrah.

Claude Levi-Strauss – unul din-
tre fondatorii antropologiei moderne. 
Născut la Bruxelles, 1908, format la 
Paris. Studii de antropologie, privind 
comunităţile tribale indiene din Brazi-
lia şi aspectul structuralist al mitului. 
Refugiat în Martinica şi în SUA, 1940; 
revenit în Franţa, 1948. Decedat la 
Paris, 30 octombrie 2009.

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

FILE DE CALENDAR (OCTOMBRIE)6 6

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

În ziua de 12 Elul s-au împlinit 11 ani de 
când ne-a părăsit ing. TEODOR WEXLER, 
consilier cultural F.C.E.R., sufletul şi gândirea 
Fundaţiei Wilhelm Filderman. Nu-l vom uita 
niciodată pentru tot ce a lăsat bun şi frumos 
la despărţire. Soţia

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna august 
2015: SCHOTTEK IDA (86 de ani, Cimitirul 
Giurgiului), VALEANU LUIGI (87 de ani, 
Cimitirul Filantropia), ROSU ADRIAN (79 de 
ani, Cimitirul Giurgiului), ELIAD LEONIE (83 
de ani, Cimitirul Filantropia), BARLADEANU 
MIRCEA (92 de ani, Cimitirul Giurgiului), 
WALDMANN IANCU (95 de ani, Cimitirul 
Giurgiului)

Înhumaţi în cimitirele C.E din ţară în luna 
august 2015: SANDA ŢECU (C.E. Craiova).

Pe urmele evreilor portughezi 
din Belmonte

O vizită în Portugalia mi-a deschis o nouă 
fereastră spre locurile în care au trăit evrei, 
prezentate în Muzeo Judaica de Belmonte, 
deschis în 2005. La fel şi la Salonic,Toledo 
sau  Veneţia, precum şi în  oraşe din Ger-
mania, urmele te poartă pe străduţe pie-
truite pe vremuri, unde descoperi inscripţii 
care amintesc de istoria tragică a poporului 
nostru de-a lungul multor generaţii. Expul-
zarea evreilor din Portugalia a început în 
anul 1536.

Muzeul Evreiesc din Belmonte conţine 
multe obiecte donate de jurnalistul şi ar-
heologul Jose Levy Domingos, care ne-a 
dat multe explicaţii despre marani, evrei   

convertiţi forţat la creştinism numai ca să su-
pravieţuiască Inchiziţiei. Altfel, i-ar fi aşteptat 
o moarte atroce prin arderea pe rug. Cu 
toate acestea, unii au reuşit să-şi păstreze 
pe căi ocolite tradiţiile iudaice, sărbătorile, 
în cripte subterane unde  se oficiau şi nunţi 
evreieşti sub hupă. Dar, pentru oficialităţi, 
se oficiau nunţi civile şi creştine în biserici.  
Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel, a 
vizitat acest muzeu, precum şi sinagoga, 
care se află la mică distanţă. Am întâlnit în 
acest cartier oameni bătrâni, care se plân-
geau de seceta care-i bântuie de vreo patru 
luni. Şi, cu toate acestea, totul era verde 
iar tufele cu hortensii uriaşe împânzeau 
zona! Pe peretele din faţa muzeului apar 
liste detaliate cu evreii ucişi sau închişi de 
Inchiziţie. Comunitatea locală mai numără 
acum doar 70 de suflete. În cel mult zece 
ani, comunitatea va dispărea, aşa cum a 
pronosticat fondatorul muzeului! Obiectele 
religioase transmise de familiile maranilor se 
află expuse la loc de cinste. De asemenea,  
se păstrează o piatră cu inscripţii ebraice 
de la prima sinagogă din Belmonte. Ni s-a 
permis atingerea Torei! Să ne rugăm!

 Am vizitat apoi Sinagoga nouă din Tran-
coso, inaugurată în 2012. Urmaşii maranilor 
“Bnei Hanusim” reuşesc să adune un minian 
la intrarea în Şabat . Sinagoga e o construc-
ţie modernă. La interior se văd aplicaţiile 
liniare de lemn asimetrice, reprezentând 
simbolic numărul evreilor dispăruţi şi aduşi 
astfel în memoria noastră. Alternativa arderii 
pe rug sau convertirea a fost semnul nepu-
tinţei omului ajuns la putere de a accepta 
adevărul.       

BIANCA MARCOVICI 

Cu durere în suflet anunţăm că în 
ziua de 24 07 2015 a decedat, după 
o lungă şi grea suferinţă, ANUŢA 
DAVIDOVICI din Piatra Neamţ. Înhuma-
rea a avut loc la Cimitirul Giurgiului din 
Bucureşti. Fani soră, Eugen cumnat şi 
nepoţii Camelia şi Relu

Au trecut 16 ani de la despărţirea de 
dragul nostru soţ şi tată iubitor, sprijin de 
nădejde ing. SOLY KAMENITZER. Timpul 
nu a aşternut uitarea, ba din contră a adâncit 
durerea, şi ne lipseşte ca la început. Pentru 
tot ce a însemnat pentru noi, pentru lucrurile 
remarcabile realizate şi rămase în urma lui, îi 
evocăm amintirea cu dragoste, consideraţie 
şi cu un pios şi binemeritat omagiu. Te iubim. 
Te preţuim şi-ţi mulţumim. Soţia şi fiul

Neuitată amintire la 63 de ani de la pre-
matura despărţire de fratele meu HARRY 
ANCEL. Lili şi familia ei

Cu aceeaşi durere în suflet şi cu dor ne-
stins am comemorat la 4 Av dispariţia dragii 
noastre ROZICA ANCEL. Copiii, nepoţii, 
strănepoţii

Am retrăit pe 9 septembrie, cu ace-
eaşi durere, ziua despărţirii, în urmă cu 
2 ani, de bunul şi dragul nostru soţ, tată, 
socru şi bunic SANDU (BIBI) VAISGLAS 
(z.l.). A plecat dintre noi lăsând în urmă 
amintiri dragi, împletite cu dor; aminti-
rile anilor minunaţi petrecuţi împreună 
şi un dor care se adânceşte odată cu 
trecerea timpului. Vom păstra mereu 
în suflet privirea lui blândă, bunătatea, 
generozitatea şi zâmbetul care-i lumina 
faţa, în special când era înconjurat de cei 
dragi. Să se odihnească în pace şi să-i 
fie memoria binecuvântată!

Cu dor nestins amintesc că la 8 iunie 
2015 s-au împlinit 7 ani de la decesul 
iubitului meu soţ EMIL FREIFELD, fost 
magistrat, rămas mereu în memoria 
mea. Dr. Mirela Freifeld

Cu aceeaşi durere, am comemorat 
pe 8 Av (24 iulie 2015) 9 ani de la dece-
sul dragei noastre PETRARU BRANA 
(BETI) (z.l.), devotată şi iubitoare soţie, 
mamă şi bunică. Ne reculegem cu pioşe-
nie în faţa memoriei sale. Nu te vom uita 
niciodată. Dumnezeu s-o odihnească în 
pace! Familia

ANUNŢ IMPORTANT
Întrucât în cele 3 cimitire din Bu-

cureşti  avem, în aproximativ 150 de 
ani, peste 3500 de decedaţi fără 
monumente,  înmormântaţi  pe 
cheltuiala  Comunităţii Evreilor din 
Bucureşti, fără aparţinători sau cu 
aparţinători fără posibilităţi materiale, 
plecaţi sau nu din România, apelăm 
la dumneavoastră cu rugămintea 
de a face donaţii pentru a putea să 
executăm câte un monument aşa 
cum prevede tradiţia iudaică.

Vă propunem două variante, fie 
achitarea pentru un anumit decedat, 
fie donaţii stricte cu scopul constru-
irii de monumente.

Comitetul de conducere al C.E.B.

Liviu Beris prezintã cartea 
„Holocaust sub guvernul Antonescu”
Preşedintele AERVH, Liviu Beris, a 

participat, împreună cu scriitoarea Ana 
Blandiana, la o prezentare de cărţi în cadrul 
şedinţei Inspectoratului Şcolar al Municipiu-
lui Bucureşti, prilejuită de începutul anului 
şcolar 2015-2016. 

La reuniunea de la Liceul „Gh. Lazăr” au 
luat parte circa 200 de profesori de istorie 

din Capitală.
Ana Blandiana, participantă din partea 

Muzeului Memorial Sighet, a vorbit despre 
cartea “Şcoala memoriei”, apărută în colec-
ţia „Istorie Orală”.

Liviu Beris a prezentat lucrarea sa „Ho-
locaust sub guvernul Antonescu”, apărută în 
engleză şi română la Editura Hasefer.
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י"ז אלול תשע"ה - י"ז תשרי תשע"ו כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

האסיפה הכללית של קהילת יהודי
 בוקרשט, לרגל מחצית הכהונה

חוק 217 נגד הכחשת השואה, האנטישמיות 
והלגיונריזם

קיצוניות, הכחשת השואה, אנטישמיות – הסכנות של
 אירופה בת-זמננו

ה ע ד ו ה
ארון קודש – ארון בגומחה בקיר שבו ספרי תורה קדושים – מבית הכנסת הגדול שבעיר יאסי הוצל 

באמצעות התערבות דחופה, בסיוע כספי נדיב מטעם "קרן האנדרטאות הבינלאומית".

האסיפה הכללית של קהילת 
יהודי בוקרשט, שלרגל מחצית 
הכהונה של ועד המנהל הנוכחי 

אירגנה הצגת בכורה (כפי שתוארה 
על ידי המשתתפים), התקיימה 

ב-6 בספטמבר בהיכל הכוראלי.
את האסיפה פתח יו"ר קהילת יהודי 

בוקרשט וסגן יו"ר הפדרציה של 
הקהילות היהודיות מרומניה, המהנדס 
פאול שוורץ,ובדבריו הציג גם סינתזה 

של דו"ח הפעילות
 בחודשים מאי 2013 -יוני 2015. 

המסמך הנ"ל ציין את הצעדים לגבי 
החיזוק הכספי והשקיפות הפיסקאלית. 
אותו דו"ח חשף את הגידול השנתי של 
הנרשמים החדשים בקהילה, שלצערנו 

יש לו משקל שכנגד בגלל פטירות 
רבות של חברים ותיקים.

בדו"ח צוין שקמה תחייה בחיי 
הדת היות שהמניין הנדרש לתפילה 

מובטח, שיעורי תלמוד-תורה לילדים 
וגם למבוגרים מתקיימים ונערכים 
דיונים בנושאים מיוחדים. קהילת 
יהודי בוקרשט, בשיתוף הפדרציה 
של הקהילות היהודיות מרומניה, 

המינהל לסעד ולעזרה רפואית, המרכז 
הקהילתי היהודי, הג'וינט-רומניה, 

אירגנה אירועים שונים כמו: חנוכת 
הכיכר החדש שבפני בית הכנסת 
הגדול וגילוי השלד שעליו צוירה 

דמותו של הרב הראשי לשעבר של 
רומניה, ד"ר אלכסנדרו שפרן; חגיגת 

יום הולדת 105 של גב' מדי וכסלר 
דינו, האדם המבוגר ביותר שבקהילת 

יהודי בוקרשט; הקונצרט המיוחד 
על שם "פליציה פיליפ" שהתקיים 

בבית הכנסת הגדול לרגל חג החנוכה 
תשע"ד; אזכרה לראש ממשלת ישראל 

לשעבר, אריאל שרון, בבית הכנסת 
הגדול; האזכרה השנתית של קורבנות 

פרעות בוקרשט שב-23-21 בינואר 
1941; היום הבינלאומי של השואה; 

תוכנית בראשית 2014, שאורגנה 
בבוקרשט; כמו כן צוינה הפעילות 

התרבותית החשובה, במיוחד מקהלת 
"הזמיר" ובכלל הלהקה "בוקרשט 

כליזמר באנד" וכן פעילותם של שני 
המוזיאונים – המוזיאון להיסטוריה 

ומוזיאון השואה. כן הוצגו מצבם 
של בתי העלמין והמאמצים שנעשים 

להחזקתם. פרק מיוחד שבדו"ח דן 
בבעיית הסעד והעזרה הרפואית של 

הצלחות בתחומים הנ"ל.
כמו כן, נקרא הדו"ח של בדיקת 

החשבונות ושל ספרי החשבונות 
והודגש שזוהפעם הראשונה שנעשתה 

בדיקת חשבונות וספרי חשבונות 
באופן עצמאי, עם תוצאות טובות 

מאוד.
בחלק השני של האסיפההשתתפו 

רבים מבין חברי הקהילה בדיונים 
שבהם העריכו את פעילותו של הוועד 

המנהל הנוכחי ועוררו תשומת לב לגבי 
בעיות וחסרונות שיש לשפר.

"חוק 217/2015 הוא חוק להגנת זכר 
קורבנות השואה", צוין בהודעה שפורסמה 

על ידי פדרציה של הקהילות היהודיות 
מרומניה ועל ידי אגודת היהודים מרומניה 

קורבנות השואה. הודעה זו, חתומה בידי 
יושבי ראש שני הארגונים הנ"ל, ד"ר אאורל 

ויינר וד"ר ליביו בריש, נובעת מהמחשבה 
שהסדר זה נדרש כתשובה "לתחיית 

האנטישמיות והכחשת השואה באירופה".
התנועה הלגיונרית ומעשי הטרור והרצח 

שביצעה, הביאה נזק רב לרומניה.
חוק 217/2015 אינו אוסר את קריאתם 
של ספרים וטקסטים כלשהם או את חקר 
העבר החדש ואף לא פוגע בחופש הביטוי 

בהגדרתו החוקתית. הוא אוסר את ההסתה 
לשנאה לאומית, אתנית, גזענית או דתית, 

את פולחן האישים האשמים בעבירות 
כמו ג'נוסייד, פשעים נגד האנושות ופשעי 

מלחמה.
ד"ר אאורל ויינר, נציג הקהילה היהודית 

בפרלמנט הרומני, נאם בפרלמנט של 
רומניה לפני  ההצבעה למען קבלת החוק 

הנ"ל. "אנחנו בין המדינות הראשונות 
באירופה שקיבלו חוק ברור בעניין הרשעת 

הגזענות, האנטישמיות, שנאת הזרים 
והשלכותיה של מלחמת העולם השנייה. 
נשאר לי רק לתמוך בצורה חדשה זו של 
החוק, שמביא בירורים חדשים ובמיוחד 

מאפשר את הפעלת אות קביעות החוק 
והמשפט", הוסיף ויינר בדבריו והודה 

ליוזמיהחוק, הסנאטור קרין אנטונסקו 
וחברי הפרלמנט ג'יאורג'ה סקוטארו וגם 

אנדרי גריא. 
החוק הנ"ל נערך גם מחוץ לרומניה. 

ארגון בני ברית בינלאומי בירך את 
רומניה "על חקיקה שמענישה את כל מי 
שמכחיש את השואה".בברכתו התייחס 

הארגון במיוחד ליו"ר בית הנבחרים, לראש 
הממשלה ולנשיא רומניה, וגם "לאופוזיציה 

שתמכה והצביעה" לקבלת חוק זה 
שחשיבותו רבה, היות שהמחוקקים מבינים 

עכשיו "שהכחשת השואה זההלהכחשת 
תפקידה של רומניה ברציחת 400 אלף 

יהודים בערך".
גם הליגה נגד השמצה שלחה מכתב 

לנשיא רומניה, קלאוס יוחאניס, וליו"ר בית 
הנבחרים, ואלריו זגוציא, ובו הם מבטאים 

"הערכה לקבלה על ידי רומניה של חוק 
217/2015, המחזק את החקיקה הרומנית 
נגד האנטישמיות ונגד הכחשת השואה".

יונתן גרינבלאט, מנהל לאומי של הליגה 
נגד ההשמצה, מדגיש במסמך הנ"ל שיש 

"חשיבות מיוחדת להרחבת החוק לגבי 
תעמולה למען התנועה הלגיונרית בכל 

דורותיה".

תחת כותרת זאת אורגן שולחן 
עגול ב-24 ביולי השנה על ידי המרכז 

לאסטרטגיה החדשה
 (NEW STRATEGY CENTERׂׂ), גוף לא-

ממשלתי שהוקם בזמן אחרון, שיעדיו 
להבטיח מסגרת דיונים בנושאים בעלי 

חשיבות מרבית בשביל רומניה. את הדיון 
אירגן גוף זה בשיתוף המכון הלאומי 
לחקר השואה ברומניה על שם "אלי 

ויזל" ונקרא: "קיצוניות, אנטישמיות, 
לאומנות: הסכנות בנות-זמננו של 

אירופה". שולחן עגול זה נערך בעקבות 
ההתגברות הבלתי צפויה באירופה של 

שלוש התופעות הנ"ל. בין הדוברים היו: 
ד"ר אלכסנדרו פלוריאן, מנכ"ל מכון 

"אלי ויזל"; ראדו יואניד, מנהל התוכנית 

הבינלאומית של הארכיונים של מוזיאון 
השואה, וושינגטון, ארצות-הברית; ג'ורג' 

מאיור, שגריר רומניה בארצות-הברית; 
בן-עוני ארדליאן, סנאטור, מזכיר 

הוועדה למדיניות חוץ; יון מ' יוניצא, 
עורך ראשי של כתב העת "פוריין פוליסי 

רומניה". בדיון נכחו אנשים מטעם לשכת 
הנשיא, פוליטיקאים, דיפלומטים, חברים 

בפרלמנט ונציגים של ארגונים בלתי 
ממשלתיים שונים. הפדרציה של הקהילות 
היהודיות הוצגה על ידי ד"ר אאורל ויינר, 

יו"ר הפדרציה, חבר הפרלמנט; המהנדס 
פאול שווארץ, סגן יו"ר הפדרציה ויו"ר 

קהילת יהודי בוקרשט; ליביו בריש, 
יו"ר אגודת היהודים מרומניה קורבנות 

השואה. אחרי ההרצאות התקיימו דיונים.

הדוברים הסבירו את הצורך לקבלת 
החוק 217 בתור השלמה לחוקים הקודמים 

שהענישו את מכחישי השואה, אסרו 
את קיומם של הארגונים הפשיסטיים 
והשבחתם של פושעי מלחמה. הם גם 

הראו שצורות שונות של קיצוניות הולידו 
את האנטישמיות החדשה ובירכו את 

הבגרות המדינית של רומניה, שבאמצעות 
פעילויות שונות נתנה שיעור דמוקרטיה 

לאירופה. בכנס הזהירו על סכנת 
הפונדמנטליזם הדתי ועל הצטרפות הדור 

הצעיר לתנועות קיצוניות. "אף על פי 
שהאנטישמיות ברומניה היא בשיעורים 

נמוכים, בכל זאת צריכים לשים לב 
לאירועים שיש בהם כדי להביא לחיזוקה 

של תופעה זו", צוין בשולחן עגול הנ"ל.

פעולת ההצלה באמצעות התערבות דחופה, ביוזמתה ובתיאומה 
של הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה, דת משה, דרך 

המדור לשמירת המורשת,בעזרתה של האדריכלית לוצ'יה 
אפוסטול, מישתלשלת בבית הכנסת הגדולשבעיר יאסי, הבניין 

העתיק ביותר של דת משה שברומניה.בניין עתיק זה רשום ברשימת 
"קרן האנדרטאות הבינלאומיות" – רשימת ואטש 2014.

עבודות ההצלה נתמכות כספית על ידי הארגון המכובד 
מארצות-הברית "קרן האנדרטאות הבינלאומית"

 (WORLD MONUMENT FUND – WMFׂ) באמצעות תרומה כספית 
נדיבה של 70 אלף דולרים אמריקאיים בשביל ביצוע העבודות. 
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה השתתפה עם 10 אלף 

דולרים אמריקאיים למחקרים המכינים בדיקה והכנת התיעוד 
הטכני המקצועי הנדרש לקבלת האישור. עבודות ההצלה שנעשות 

על ידי קבוצתמשקמים בעלי שם התחילו במאי 2015 ומעריכים 
שיסתיימו בסוף אוקטובר 2015. היצירה, מעץ מפוסל מצויר 

ומוזהב, שעליה עובדים על מנת להצילה, היא מרכיב אמנותי 
מיוחד, משנת 1864, שכולל את הקישוט של ארון הקודש ואת 

התמונה בכללותה שמכסה כמעט לגמרי את הקיר הצפוני של בית 
הכנסת. יצירה זו בעלת ערך אמנותי היסטורי ודתי יוצא מן הכלל 
הייתה בסכנה עקב חדירות מים, עש ופטריות, בגלל תנאי אחזקה 

לא טובים וגם עקב הזמן הארוך של שיקום בית הכנסת, משנת 
2007 ועד 2013. חוץ מעבודות ההצלה המוזכרות לעיל, לפדרציה של 
הקהילות היהודיות מרומניה אין את הקרנות הדרושות כדי להמשיך 
את עבודות השיקום של ארון הקודש, ולכן היא ממשיכה במאמציה 

למצוא כסף ולהשלים את התמיכה הכספית שהגיעה ליעד זה. 
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה וקהילת יהודי יאסי 

מבטאות את הערכתן הרבה ושולחות את תודותיהן הכנות ביותר 
לקרן האנדרטאות הבינלאומיות ובמיוחד לקרן ברג על התרומה 
הנדיבה של 70 אלף דולרים אמריקאיים. פדרציה של הקהילות 

היהודיות מרומניה – דת משה –חושבת שמימון פעולת ההצלה של 
ארון הקודש על ידי קרן האנדרטאות הבינלאומיות היא מחווה של 

התלכדות אנושית, של קידום ההבנה והכבוד כלפי מורשת יהדות 
רומניה כחלק בלתי נפרד מן המורשת הלאומית והבינלאומית. 

ד"ר אאורל ויינר
יו"ר הפדרציה של הקהילות 

חבר בפרלמנט הרומני. 

חנוכת המרכז 
הרזידנציאלי לבני 
הגיל השלישי בבית 
האבות על שם רוזן

בקרנות אירופאיות הסתיים השלב 
הראשון בתהליך החידוש של בית האבות 

על שם "רוזן". אירוע זה נחגג על ידי דיירי 
הבית ועל ידי ראשי הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה, קהילת יהודי בוקרשט, 

המינהל לסעד ועזרה רפואית, הג'וינט, 
המרכז הקהילתי היהודי, בני-ברית רומניה, 
על יד תורמים יהודים וחבריהם מבוקרשט. 

כמו תמיד, נכח הרב רפאל שפר. גם 

השתתפה שלי הוגלר-לבנה, ראש משלחת 
בשגרירות ישראל בבוקרשט. נשמעו וזכו 

למחיאות כפיים מופעי רסיטל קצרים 
של תלמידי בית הספר "ערן-רעות", של 

הילדים מגן הילדים "גן עדן", של מקהלת 
המרכז הקהילתי היהודי, של הלהקה 

הכוראלית והאינסטרומנטלית "בוקרשט 
כליזמר באנד", יצירות ספרותיות של דיירי 

הבית, ושירים ביידיש וברומנית בגרסתה 
של מאיה מורגנשטרן. המשתתפים ביקרו 

בקומה השנייה של הבניין, שקיבלה מעמד 
של מרכז רזידנציאלי (דיור מוגן) פרטי, 

לגמרי משופץ. יו"ר הפדרציה, ד"ר אאורל 
ויינר, תיאר את תולדות השינויים בבית 

האבות והודה על הסיוע לממשלת רומניה, 
לקרן "קאריטאס" ולג'וינט. בשם דיירי 
הבית דיבר פומפיליו סטליאן, שביטא 
את רגשי הכרת התודה כלפי הפדרציה 
של הקהילות היהודיות, המינהל לסעד 

ועזרה רפואית, הג'וינט. המתאם הראשי 
של השיפוצים, הכלכלן עטילא גוליאש, 
מנהל המינהל לסעד ועזרה רפואית וסגן 

יו"ר קהילת יהודי בוקרשט, הודה לראשי 
הפדרציה של הקהילות  היהודיות, לראשי 

קהילת יהודי בוקרשט, לג'וינט, לקבוצת 
האדריכלים, המעצבים, מהנדסים, טכנאים 

ומינהלנים. "בסיכומו של דבר נבנה מרכז 
לדיור מוגן ברמה של ארבעה כוכבים", 
העריך המהנדס פאול שווארץ, סגן יו"ר 
הפדרציה ויו"ר קהילת יהודי בוקרשט. 

מנהל הג'וינט, ישראל סבג, סיכם ואמר כי 
הג'וינט ממשיך לתמוך בעבודות השיפוץ.  
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urma acordurilor 
din 1922 dintre 
statul elen şi cel 
turc, îi poves-
teşte prietenului 
său Spiros Phi-
lippidis istoria 
lui Şabtai Ţvi. 
Spiros, umanist 
liberal, are el în-
suşi un fiu, Pa-
vlos, contaminat 
de o altă erezie, cea comunistă. Din 
punerea în paralel a celor două planuri 
(cel istoric şi cel prezent), autorul – care 
apare şi în carte, ca Autorul, cu intervenţii 
autoreferenţiale care moderează subtil 
„divanul” textual –, sugerează câteva 
răspunsuri morale şi filosofice.

O primă concluzie: deşi oamenii au 
instrumente pentru a se feri de rătăcirile 
religioase (vezi chiar reacţia evreiască 
anti-sabatiană), raţiunea reuşeşte rareori 
să învingă iraţionalul credinţei, ceea ce 
are consecinţe tragice pentru cei implicaţi, 

atât individual, cât şi colectiv. Uimitoarea 
istorie a lui Şabbatai Mesia este o carte 
tristă şi tragică, întrucât toţi cei implicaţi 
o sfârşesc rău: convertiţii dispar, după 
1922, în marea masă islamică a Turciei, 
comunitatea evreiască din Salonic va 
dispărea în Holocaust, comunismul se va 
transforma din utopie în coşmar. 

Şi o a doua: Andrei Cornea înţelege 
de ce ereziile greşesc chiar şi atunci când 
par că au dreptate. Ele rup comunitatea 
de iubire a credinţei şi, în apelul lor la în-
toarcerea la text şi la corecta interpretare 
a legii, ignoră faptul că şi trăirea credinţei 
face parte din credinţă. Opunându-se 
felului în care evreii trăiseră, mii de ani, 
credinţa în Dumnezeul Unic, Şabbatai 
„Mesia” a provocat o rătăcire colectivă 
ale cărei urmări nu se vor şterge nici după 
două secole.

RĂZVAN VONCU

*ANDREI CORNEA – Uimitoarea istorie a lui 
Şabbatai Mesia, Editura Humanitas, Bucureşti, 
2015.

Cine a citit Turni-
rul kazar, mai vechiul 
succes al lui Andrei 
Cornea, înţelege mai 
uşor substratul re-
centului său roman 
Uimitoarea istorie a 
lui Şabbatai Mesia*. 
Care, fără să fie un 
roman eseistic, are 
un profund substrat 
filosofic. În absenţa 
acestui plan, lectura ar 

rămâne o simplă istorie exotică. Bogată 
în problematică morală, dar unilaterală.

Istoria „falsului Mesia”, Şabtai (Şab-
batai) Ţvi, este cunoscută publicului 
evreiesc, dar mai puţin familiară cititorului 
român obişnuit. Andrei Cornea nu încear-
că să îi dea o altă interpretare decât cea 
cunoscută, nici nu o exploatează din per-
spective „oculte” à la Dan Brown. Roma-
nul său, inteligent construit, reconstituie 
istoric povestea lui Şabtai (a cărui erezie 
a răscolit lumea evreiască răsăriteană 

din secolul a XVII-lea) şi o foloseşte drept 
amorsă pentru o dezbatere filosofică, pe 
tema relaţiei dintre credinţă şi raţiune. Ce 
determină largi comunităţi să creadă în 
ceva, împotriva dovezilor (clare, în cazul 
lui Şabtai, fals Mesia care nu a făcut nici 
o minune) ce demonstrează falsitatea 
respectivei credinţe/ erezii? Care e ra-
portul între raţional şi iraţional, în actul 
de credinţă? Şi, mai ales, cum se face 
că ereziile greşesc chiar şi atunci când, 
aparent, interpretează corect litera legii, 
mai bine chiar decât credinţele legitime?

Întrebările de mai sus nu se referă 
numai la sabatianism. Andrei Cornea 
„ţese” o intrigă în care atracţia unei părţi 
din comunitatea sefardă din Imperiul 
Otoman faţă de erezia lui Şabtai Ţvi este 
pusă în paralel cu o altă erezie, cu un final 
la fel de tragic pentru cei care au îmbrăţi-
şat-o: comunismul. Mehmet Akif Efendi, 
dönmeh (evreu convertit la islamism, în 
urma sabatianismului) din Salonic, ultim 
custode al documentelor acestei comuni-
tăţi pe cale de a fi transferată în Turcia, în 

Un roman despre credinţă şi raţiune
Realitatea 

cărţii

Aberaţii cu tâlc
Dacă s-ar da un premiu pentru cel mai aberant tămbălău, 

la locul întâi ar fi candidat cu succes schimburile virulente de 
opinii pe marginea Legii 217/2015. 

Dar şi aberaţiile pot avea miezul lor. Isteria publică din 
această vară mult prea fierbinte a făcut ca până şi paternitatea 
legii să fie uitată, astfel că mai nimeni să nu se refere la do-
cument ca Legea Antonescu-Scutaru-Gerea, ea fiind adesea 
botezată „Legea Elie Wiesel”, deşi rolul institutului respectiv a 
fost, la cererea celor trei parlamentari, doar unul consultativ, 
după cum se poate citi în expunerea de motive a documen-
tului. „Promovarea” Institutului Elie Wiesel pe primul loc al 
„vinovaţilor” nu este însă întâmplătoare, pentru că astfel, în 
dezbaterea publică, directorul Alexandru Florian devine pentru 
mulţi cenzorul şef care nu va mai permite de acum înainte să 
se scrie sau să se vorbească despre Cioran, Eliade, Petre 
Ţuţea, Noica sau Mircea Vulcănescu. Alex Ştefănescu spune 
limpede că, dacă va scrie în „Istoria literaturii române” despre 
amintiţii autori, „Alexandru Florian va decide dacă am practicat 
cultul unor fascişti sau criminali de război şi dacă trebuie să fiu 
condamnat la închisoare”.

Crin Antonescu clasifică astfel de declaraţii drept „preca-
ritate intelectuală”. Eu, unul, cred că e eronat să te referi la 
Alex Ştefănescu sau Andrei Pleşu ca la nişte inşi 
caracterizaţi de sus-menţionata meteahnă. Şi a în-
cerca să expediezi problema Legii 217 acuzându-i 
pe unii participanţi la discuţii de lipsă de minte (nu 
ştiu cum să traduc altfel expresia folosită de Crin Antonescu) 
este o încercare de a rezolva prea uşor dilema nesfârşitei dez-
bateri. În ceea ce îl priveşte pe Alex Ştefănescu, bănuiesc că 
nu a citit niciodată textul legii, mulţumindu-se cu comentariile 
altora despre text, dar ca să îl liniştesc, pe el şi pe alţii care 
se întreabă dacă îi mai pot citi pe respectivii autori, am să le 
spun că legea prevede, la art. 2, lit c, că prin persoane vinovate 
„se înţelege orice persoană condamnată definitiv de către o 
instanţă judecătorească română ori străină”. E drept că nu am 
cunoştinţele literare ale lui Alex Ştefănescu, dar sunt gata să 
afirm că nici unul dintre autorii la care s-a referit criticul nu a 
fost vreodată condamnat definitiv pentru „genocid sau crime de 
război”. Deci, liber la citit şi chiar la comentat în „Istoria literaturii 
române”, fără a i se cere voie lui Alexandru Florian. Dovadă, 
că aşa stau lucrurile, e că la art. 4, alin. 3 stă scris negru pe 
alb că „Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) sau 
(2), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării 
ori educaţiei”. Şi atunci, de ce se tot vorbeşte de legea Wiesel? 
Simplu, şi ăsta-i unul dintre tâlcurile la care ne refeream în titlu: 
aşa se induce că evreii (prin directorul INSHR, Alex. Florian) 
nu ne mai dau voie să ne bucurăm şi să comentăm clasicii 
literaturii române. Ceea ce constituie o tentativă grosolană de 
manipulare a opiniei publice.

O altă aberaţie este referirea frecventă la lipsa condamnării 
comunismului în Legea 217/2015. Cei care fac acest comenta-
riu uită că documentul legislativ în cauză a apărut pur şi simplu 
ca o modificare a Legii 107/2006, emisă, la rândul său, pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 31/2002, care interzicea 
„organizaţiile şi simbolurile cu caracter fascist, rasist sau xeno-
fob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea 
unor infracţiuni contra păcii şi omenirii”, precum şi negarea 

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-
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Drumul 
spre teatru

„Băiatul din 
Brooklyn”

(Urmare din pag. 10)

nu pare să fi fost vreodată o autoritate con-
strângătoare, tiranică, represivă, cu efect 
devastator şi „castrator” (precum părintele 
lui Kafka). 

Şi nici un om care să-şi fi deziluzionat 
brutal soţia şi copiii (ca unii dintre eroii lui 
O’Neill, A. Miller, Sam Shephard). Misterul 
se va dezlega spre final. Bătrânul Manny 
s-a izolat şi „marginalizat” singur, simţin-
du-se trecut pe planul doi în inima soţiei. 
În plus, nu dă prea multe parale pe înde-
letnicirea şi succesul fiului. Şi, mai ales, a 
considerat felul în care el a fost zugrăvit în 
„bestseller” neadevărat, nedrept, răuvoitor.

Şi iată cum ni se sugerează şi o altă 
temă: cea a creaţiei. În această piesă (ce 
ar putea fi şi autobiografică, şi demers 
psihanalitic) Margulies provoacă reflecţii 
despre relaţia dintre artă şi existenţă; arta - 
ca experienţă directă şi transfigurare liberă, 
subiectivă, ficţiune despre viaţă; arta - ca 
explorare a sinelui şi eliberare a interiorităţii; 
arta şi receptarea.

Spectacolul Teatrului Evreiesc de Stat, 
regizat de Cristian Juncu, atestă profun-
zimea şi fineţea lecturii şi virtuozitatea 
construcţiei teatrale. 

Tudor Aaron Istodor (Eric) trece de la 
fragilitate la tensiunea unui arc voltaic, 
de la dramatism reţinut, reflexivitate trăită 
febril, la criză nevrotică paroxistică. Jocul 
său minimalist, concis, interiorizat stârneşte 
admiraţia. Dotatul actor are un exemplar 
control al atitudinii, gestului, privirii, rostirii 
„albe” nepatetice (care să trădeze, însă, 
intensa combustie sufletească). Mi-a plă-
cut mult Andrei Finţi (Manny), memorabil 
şi emoţionant în acelaşi registru. De altfel, 
întreaga echipă e remarcabilă. Începând 
cu Natalie Ester (al cărei crochiu suculent 
punctează distanţa dintre creatorul adevă-
rat şi practicile comerciale ale Hollywood-
ului). Dar şi Marius Călugăriţa (prin care 
realizăm legătura, dar şi ruptura lui Eric 
de lumea copilăriei). Fără reproş sunt şi 
Raluca Aprodu, Mihaela Velicu, Cezar 
Grumăzescu.

Marcată fiind şi de scena „Kaddish-ului”, 
recomand cu căldură „Brooklyn Boy” şi pen-
tru meritul de a pleda pentru posibilul dialog 
al generaţiilor; pentru forţa de coagulare 
şi aportul de identitate al familiei; pentru 
regăsirea valorilor spirituale ancestrale.

Holocaustului din România. De aceea modificările, binevenite 
în condiţiile recrudescenţei negaţionismului, extremismului şi 
antisemitismului la nivel european şi chiar mondial, sunt puţine 
(de pildă, introducerea Mişcării Legionare printre orientările 
politice incriminate, definirea Holocaustului în România) şi nu 
includ condamnarea comunismului. 

Sunt cu totul de acord că o lege a condamnării comunismului 
ar fi fost de mult necesară şi chiar şi azi, la un sfert de veac de 
la revoluţia din 1989, ar fi încă utilă şi ar constitui o reparaţie 
morală pentru cei care au suferit de pe urma dictaturii roşii, 
printre care s-au numărat extrem de mulţi evrei. Dar oare de 
ce toţi cei care s-au simţit dezamăgiţi de lipsa oricărei referiri la 
comunism din corpul Legii 217, nu au pornit o iniţiativă civică de 
strângere de semnături pentru determinarea Parlamentului să 
ia în discuţie un astfel de proiect de lege? De ce parlamentarii, 
care au vorbit copios la televizor, la radio şi prin ziare despre 
lipsa condamnării comunismului, nu au propus o astfel de lege? 
De ce consilierul prezidenţial Andrei Muraru, care a lansat în 
spaţiul public ideea eronată că Legea 217 ar fi anticeauşistă, 
pentru că Ceauşescu a fost condamnat pentru genocid (de un 
tribunal străin de normele şi practica judiciară - n.a.), nu a cerut 
public celor cu drept de iniţiativă legislativă să propună şi o lege 
de condamnare a comunismului? Aş zice chiar că subiectul 
condamnării comunismului merită o lege specială, nu o menţi-

onare în subsolul uneia care are cu totul altă temă.
Dar şi aici există un tâlc. Suntem, cu toţii, atât de 

marcaţi de experienţa traiului în comunism încât, nici 
la 25 de ani de la căderea acestuia, nu ne-au trecut 

cu totul spaimele totalitarismului, pe care ni se pare că îl vedem 
peste tot, ascuns până şi într-o astfel de lege. Teama de comu-
nism şi dorinţa legitimă de a-l vedea incriminat a fost o a doua 
aberaţie cu tâlc a scandalului stârnit de discuţiile pe marginea 
legii la care ne-am tot referit. Dovadă că directorul Institutului 
pentru Investigarea Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului 
Românesc, Radu Preda, a declarat, nici mai mult, nici mai puţin, 
decât că Legea 217/2015 este „pro-comunistă” şi se întreabă 
„cui îi este, într-adevăr, frică de condamnarea comunismului?”, 
ceea ce a determinat retragerea, în semn de protest, a patru din-
tre colegii săi din Consiliul Ştiinţific al IICCMER. Aceeaşi teamă 
o găsim limpede exprimată şi de Andrei Pleşu, care scrie: „nu 
vreau să mai trăiesc o dată sub flagelul interdicţiei culturale, sub 
care am crescut în anii regimului trecut. Nu vreau să fiu suspect 
nici dacă citesc Sartre, nici dacă citesc Ezra Pound, Céline sau 
Heidegger, nici dacă admir talentul lui Cioran, mintea lui Noica, 
graţia atotştiutoare a lui Mircea Vulcănescu”.

Din nou spun: nici o grijă. Dovadă, nu numai textul legii, dar 
şi faptul că la recent încheiatul Festival de teatru „Undergro-
und”, premiul pentru cel mai bun spectacol l-a luat „La ţigănci”, 
după un text adaptat după Mircea Eliade. Şi nimeni nu a intrat 
la puşcărie. 

Rămâne, însă, valabilă o altă avertizare făcută de Andrei 
Pleşu: „Legile sunt mai uşor de scris, decât de aplicat”. Nici 
OUG 31/2002, nici Legea 107/2006 nu s-au aplicat niciodată. 
Nici când Dan Şova a negat Holocaustul din România, nici 
când TVR Cluj a descoperit că evreii sunt buni numai „la fum”. 

Să sperăm că Legea 217/2015 va avea altă soartă decât 
OUG 31/2002 sau Legea 107/2006, deşi startul a fost ratat, în 
cazul nostalgicului pro-hitlerist Daniel Predoiu.

ALX. MARINESCU

Gândul 
scris



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 456-457 (1256-1257) - 1 - 30 septembrie 2015  29

Contents
5776 1

Un an bun  
şi dulce, început  

în sunete de şofar! 1

De la „zilele cutremu rătoare”  
la „sărbă toarea bucuriei  

noastre” 2

Preocupări de politică internă ºi externă  
ale lui Benjamin Netanyahu 2

Început de an la ºcoala cu 100% promovare la 
Bac 2

Despre Comunitatea Evreiască din România la 
TVR1 2

FELICITĂRI ŞI MESAJE DE ROŞ HAŞANA 
5776 3

Preşedintele României, 3

„TIKUN OLAM  SE POATE REALIZA NUMAI 
ÎMPREUNĂ” 3

Preşedintele Israelului, Reuven Rivlin, 
către comunităţile evreieşti din diaspora: 3

„Să fim cu toţii înscrişi  
în Cartea Vieţii” 3

Din poezia de dragoste a lumii  3

ADUNAREA GENERALĂ A C.E.B., LA 
JUMÃTATE DE MANDAT 4

ADUNAREA GENERALĂ A C.E.B., LA 
JUMÃTATE DE MANDAT 5

Sucot, sãrbãtoarea bucuriei noastre 6

SIMHAT TORA! 6

Solidaritate cu opera F.C.E.R.  
de salvare a moştenirii iudaice din România 6

“Extremism, antisemitism, naţionalism – 
pericolele contemporane ale Europei” 7

Comunitatea evreiascã la festivalul “Strada 
Armenească” 7

Rabinul Rafael Shaffer la Târgu-Neamţ 8

Comemorarea eroului Herman Kornhauser 8

Târgovişte 8

Tulcea 8

Ziua Europeană  
a Culturii Evreieºti 8

O carte a istoricului Radu Ioanid, dezbãtutã la 
Piatra-Neamþ 8

Keshet VI ºi film artistic  
în dezbaterea Comunitãþii 8

Piatra-Neamţ 8

Simpozion despre  
Dictatul de la Viena 8

Satu Mare 8

Mediaş a fost capitala filmelor  
din Europa centralã 8

„Cercul s-a închis” 9

„Trofeul de excelenţă” al CCIB, 
decernat ambasadorului Statului Israel în 

România 9

Aplauze pentru ambasador,  
la Templul Coral 9

Invenţii  
ºi tehnologii israeliene  

de top 10

Progres în cercetarea virusului HIV 10

Algele, producătoare de biocombustibil 10

Arheologii israelieni descoperã  

poarta de acces cãtre oraşul lui  Goliat 10

Noi date din domeniul paleoantropologiei 10

Etnia romă  
în evoluþie 10

„Băiatul din Brooklyn” 10

Modernizarea Centrului rezidenţial  
pentru vârstnici Cãminul „Moses Rosen” 11

C.I.R Borsec a intrat într-o etapă nouă 11

Cu ERIKA VAN GELDER 12

De la lagărul de refugiaţi din Linz,  
la preşedinţia B’nai B’rith Europa 12

Legea împotriva negaţionismului, 
antisemitismului şi legionarismului 12

România, una dintre primele ţări europene 
care au o lege împotriva negaþionismului, 

antisemitismului ºi rasismului 12

O lege pentru protejarea memoriei victimelor 
Holocaustului 12

Felicitări pentru România  
din partea BBI 12

Aprecieri pentru adoptarea  
ºi promulgarea Legii 217/2015 12

Şcoală de vară pe tema  
istoriei evreilor din România 13

România – participantă la Convenţia  World 
Likud de la Ierusalim 13

NICO NITAI, din nou acasã 13

Gustare de... Bereshit 14

Searã de cultură evreiască 14

Seder Roş Haşana 14

Programe toată vara! 14

Şana Tova, pe malurile Begãi! 14

„Ce frumoasă-i vacanţa mare...” 14

Activitãþi pentru  
copii şi bunici 14

An Nou cu tradiþii vechi 14

Sighiºoara – capitalã europeanã a dialogului 
intercultural 15

ProEtnica 2015 15

Expoziþie aniversarã  
Liana Saxone Horodi 15

Un volum remarcabil 
de versuri: „Adevărata dilemă”  

de Rodica Grindea (Ed. Ofakim - 2015) 16

Oana Maria Cajal: „Culorile nu ard” 16

Paul Cornea, laureat al Premiului Naţional al 
Uniunii Scriitorilor  16

„TABLETE ALE LUMII PE DOS” 16

Însemnãri despre un eveniment de mare interes 
17

ADUNAREA GENERALĂ A C.E.B., LA 
JUMÃTATE DE MANDAT 17

Aniversaţii lunilor  
iulie şi august la pub-ul “La Negustori”  17

KESHET,  
ediþia a VI-a  17

„Pentru mine este foarte important sã încerci, 
mãcar, să faci bine. Calitatea este definitorie 

pentru o economie concurenţială” 18

PROGRAMUL “CASA  CALDĂ” 19

Reacţie promptă faþã de o postare pro-hitleristă 
19

Un articol cum nu ar trebui să mai vedem 19

„Moştenirea spirituală  
care ne-a ajutat să rezistăm” 19

Îngerul se numea Sevastiþa Rãzeºoaia 20
Profilul intelectual al lui Anton Celaru 20

Romanian Klezmer Day  
la Muzeul Þãranului Român 20

DUPĂ DOUĂZECI DE ANI 21

Mihail Sebastian cãtre Ion Călugăru (O epistolă 
recuperată) 21

Relaþii bilaterale ROMÂNIA - ISRAEL (1953) 
21

Impresii  
din interiorul idealului îngropat 21

AD MEA  
VEESRIM,  

ROBERT SCHWARTZ! 21

Producãtorul filmului „Lista lui Schindler”  
ºi-a depus Oscarul la Yad Vashem 22

Rezistenţă  
cu orice preþ 22

C.S.I.E.R. 22

Din istoria C.E.B. 22

LEONIE WALDMAN ELIAD – O voce care 
învinge timpul 23

Când cade o stea 23

PIOS OMAGIU 23

Prof. univ. dr. HUGO ROSMAN (1926-2015) 23

Dureroasa absenţă numitã Leonie... 23

Law 217/2015 against Holocaust denial, anti-Semitism 
and legionaires 24

The Holy Ark at the Great Synagogue of Iaºi will 
be saved  

through the generous support of World 
Monuments Fund 24

PRESS RELEASE 24

GENERAL ASSEMBLY OF JCB AT MID-TERM 
24

Extremism, Holocaust denial, anti-Semitism,  
contemporary dangers to Europe 24

Modernization of the 
“Moses Rosen” Elderly Home 24

România, una dintre primele ţări europene 
care au o lege împotriva negaþionismului, 

antisemitismului ºi rasismului 25

Aprecieri pentru adoptarea  
ºi promulgarea Legii 217/2015 25

„Cercul s-a închis” 25

O lege pentru protejarea memoriei victimelor 
Holocaustului 25

Mediaş a fost capitala filmelor  
din Europa centralã 25

NICO NITAI, din nou acasã 25

AD  MEA VEESRIM,  ZOLTAN TERNER! 25

Liviu Beris prezintã cartea  
„Holocaust sub guvernul Antonescu” 26

Pe urmele evreilor portughezi  
din Belmonte 26

„Băiatul din Brooklyn” 28

Un roman despre credinţă şi raţiune 28

Aberaţii cu tâlc 28


	De la „zilele cutremurătoare” 
la „sărbătoarea bucuriei 
noastre”
	Preocupari de politica interna si externa 
ale lui Benjamin Netanyahu
	Început de an la scoala cu 100% promovare la Bac
	Despre Comunitatea Evreiască din România la TVR1
	FELICITĂRI ŞI MESAJE DE ROŞ HAŞANA 5776
	Din poezia de dragoste a lumii 
	TIKUN OLAM  SE POATE REALIZA NUMAI ÎMPREUNĂ
	ADUNAREA GENERALĂ A C.E.B., LA JUMÃTATE DE MANDAT
	ADUNAREA GENERALĂ A C.E.B., LA JUMÃTATE DE MANDAT
	Sucot, sãrbãtoarea bucuriei noastre
	SIMHAT TORA!
	Solidaritate cu opera F.C.E.R. 
de salvare a moştenirii iudaice din România
	“Extremism, antisemitism, naţionalism – pericolele contemporane ale Europei”
	Comunitatea evreiascã la festivalul “Strada Armenească”
	COMUNITATI
	Rabinul Rafael Shaffer la Târgu-Neamţ
	Comemorarea eroului Herman Kornhauser
	Ziua Europeana 
a Culturii Evreiesti
	O carte a istoricului Radu Ioanid, dezbãtutã la Piatra-Neamþ
	Keshet VI si film artistic 
în dezbaterea Comunitãtii
	Simpozion despre 
Dictatul de la Viena
	Mediaş a fost capitala filmelor 
din Europa centralã

	„Cercul s-a închis”
	„Trofeul de excelenţă” al CCIB,
decernat ambasadorului Statului Israel în România
	Aplauze pentru ambasador, 
la Templul Coral
	STIINTA SI VIATA
	Invenţii 
ºi tehnologii israeliene 
de top
	Progres în cercetarea virusului HIV
	Algele, producătoare de biocombustibil
	Arheologii israelieni descoperã 
poarta de acces cãtre oraşul lui  Goliat
	Noi date din domeniul paleoantropologiei

	Etnia romă 
în evolutie
	„Băiatul din Brooklyn”
	Modernizarea Centrului rezidenţial 
pentru vârstnici Cãminul „Moses Rosen”
	C.I.R Borsec a intrat într-o etapă nouă
	Fata in fata cu Erika van Gelder
	Legea împotriva negaţionismului, antisemitismului şi legionarismului
	România, una dintre primele ţări europene care au o lege împotriva negationismului, antisemitismului si rasismului
	O lege pentru protejarea memoriei victimelor Holocaustului
	Felicitări pentru România 
din partea BBI
	Aprecieri pentru adoptarea 
si promulgarea Legii 217/2015

	Şcoală de vară pe tema 
istoriei evreilor din România
	România – participantă la Convenţia  World Likud de la Ierusalim
	NICO NITAI, din nou acasã
	JCC
	Gustare de... Bereshit
	Searã de cultură evreiască
	Seder Roş Haşana
	Programe toată vara!
	Şana Tova, pe malurile Begãi!
	„Ce frumoasă-i vacanţa mare...”
	Activitãti pentru 
copii si bunici
	An Nou cu traditii vechi

	ProEtnica 2015 - Sighisoara – capitalã europeanã a dialogului intercultural
	Expozitie aniversarã 
Liana Saxone Horodi
	Un volum remarcabil
de versuri: „Adevărata dilemă” 
de Rodica Grindea (Ed. Ofakim - 2015)
	Oana Maria Cajal: „Culorile nu ard”
	Paul Cornea, laureat al Premiului Naţional al Uniunii Scriitorilor 
	„TABLETE ALE LUMII PE DOS”
	Însemnãri despre un eveniment de mare interes
	ADUNAREA GENERALĂ A C.E.B., LA JUMÃTATE DE MANDAT
	Aniversaţii lunilor 
iulie şi august la pub-ul “La Negustori” 
	KESHET, 
ediþia a VI-a 
	„Pentru mine este foarte important sã încerci, mãcar, să faci bine. Calitatea este definitorie pentru o economie concurenţială”
	PROGRAMUL “CASA  CALDĂ”
	Reacţie promptă faþã de o postare pro-hitleristă
	Un articol cum nu ar trebui să mai vedem
	„Moştenirea spirituală 
care ne-a ajutat să rezistăm”
	Îngerul se numea Sevastita Rãzesoaia
	Profilul intelectual al lui Anton Celaru
	Romanian Klezmer Day 
la Muzeul Þãranului Român
	DUPĂ DOUĂZECI DE ANI
	Mihail Sebastian cãtre Ion Călugăru (O epistolă recuperată)
	Relatii bilaterale ROMÂNIA - ISRAEL (1953)
	Impresii 
din interiorul idealului îngropat
	AD MEA 
VEESRIM, 
ROBERT SCHWARTZ!
	Producãtorul filmului „Lista lui Schindler” si-a depus Oscarul la Yad Vashem
	Rezistenţă 
cu orice preþ
	Leonie Waldman Eliad – O voce care învinge timpul
	Când cade o stea
	PIOS OMAGIU
	Dureroasa absenţă numitã Leonie...

	In memoriam - Prof. univ. dr. HUGO ROSMAN (1926-2015)
	Law 217/2015 against Holocaust denial, anti-Semitism 
and legionaires
	The Holy Ark at the Great Synagogue of Iasi will be saved 
through the generous support of World Monuments Fund
	GENERAL ASSEMBLY OF JCB AT MID-TERM
	Extremism, Holocaust denial, anti-Semitism, 
contemporary dangers to Europe
	Modernization of the 
“Moses Rosen” Elderly Home
	România, una dintre primele ţări europene care au o lege împotriva nega.ionismului, antisemitismului si rasismului
	Aprecieri pentru adoptarea 
si promulgarea Legii 217/2015
	O lege pentru protejarea memoriei victimelor Holocaustului
	„Cercul s-a închis”
	Mediaş a fost capitala filmelor 
din Europa centralã
	NICO NITAI, din nou acasã
	AD  MEA VEESRIM,  ZOLTAN TERNER!
	Liviu Beris prezintã cartea 
„Holocaust sub guvernul Antonescu”
	Pe urmele evreilor portughezi 
din Belmonte
	FILE DE CALENDAR (OCTOMBRIE)
	„Băiatul din Brooklyn”
	Aberaţii cu tâlc
	Un roman despre credinţă şi raţiune

