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Următorul număr
al revistei noastre
va apărea în luna
septembrie.

Congresul, o tribună a spiritului democratic

dr. Aurel Vainer
– preşedinte

A fost aleasă conducerea F.C.E.R.-C.M. pe perioada 2016-2020
Ovidiu Bănescu
– vicepreşedinte

Eduard Kupferberg
– secretar general

Hotărârea Congresului al III-lea al F.C.E.R.-C.M.
În zilele de 25-26 iulie 2016 (19-20 Tamuz), la
sediul Institutului Naţional de Statistică din Bucureşti s-au desfăşurat lucrările Congresului al III-lea
al F.C.E.R.-C.M. Din cei 91 de delegaţi, la lucrări
au participat 84 de delegaţi din toate comunităţile
din ţară, aleşi democratic, proporţional cu numărul
membrilor fiecărei comunităţi.
1. Înaintea începerii lucrărilor, Comisia de
Validare a validat prezenţa delegaţilor, Congresul
fiind declarat statutar constituit.
2. Participanţii au votat Agenda Congresului,
cuprinzând:
• Un dialog între preşedintele F.C.E.R.-C.M.,
dr. Aurel Vainer, şi preşedintele Institutului
Naţional de Statistică, dr. Tudorel Andrei, în
jurul temei „Evreii din România în statisticile
oficiale”. Numeroşi participanţi au avut intervenţii pe marginea subiectului;
• P rezentarea Raportului de activitate al
Consiliului de Conducere în perioada iunie
2010-iulie 2016 (sinteză; dr. Aurel Vainer,
preşedintele F.C.E.R.-C.M.);
• Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori
(sinteză; Florea Ţugui, preşedinte);
• Dezbateri asupra celor două rapoarte, urmate
de adoptarea prin vot a celor două documente
şi descărcarea de sarcini a Consiliului de
Conducere;
3. Programul de Obiective ale F.C.E.R.-C.M.
pentru anii 2016-2020, cu completările convenite
în timpul dezbaterilor, a fost adoptat în unanimitate;
4. Dezbateri privind Statutul F.C.E.R.-C.M.
S-a decis dezbaterea în continuare a Statutului,
printr-un dialog cuprinzător cu toate comunităţile
evreieşti din ţară, vizând actualizarea sa în raport
de noi cerinţe şi oportunităţi. Comitetul Director
al F.C.E.R.-C.M. va întreprinde măsurile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea în bune
condiţii a lucrărilor de actualizare a Statutului, în
raport de situaţia concretă şi de nevoile actuale
şi de perspectivă ale comunităţilor şi Federaţiei,
în decursul unei perioade reciproc acceptabile.
5. Congresul a împuternicit Comitetul Director

nou ales să analizeze, în detaliu, stenograma
lucrărilor Congresului, pentru a putea formula,
spre aprobarea de către Consiliul de Conducere
al F.C.E.R.-C.M., propuneri esenţiale privind viaţa
comunitară evreiască din România, cu concretizări la nivelul F.C.E.R.-C.M. şi al comunităţilor. În
acest cadru de referinţă, Consiliul de Conducere
şi Comitetul Director vor acorda o atenţie specială
identificării unei formule eficiente şi echitabile
privind colaborarea între organizaţiile evreieşti
din România pentru combaterea antisemitismului
şi negării Holocaustului. Pe această bază se va
iniţia un dialog constructiv de convenire a formelor
concrete de colaborare în viitor.
6. După exprimarea votului secret la cabine, au
fost alese, pentru o perioadă de 4 ani, organele
de conducere ale Federaţiei, respectiv:
- Dr. Aurel Vainer – Preşedinte
- Ovidiu Bănescu – Vicepreşedinte
- Eduard Kupferberg – Secretar General
În plus, delegaţii la Congres au ales 31 de
membri ai Consiliului de Conducere, pe Silviu
Vexler în calitate de preşedinte al Comisiei de
Etică şi Mediere a F.C.E.R.-C.M., precum şi 5
membri ai Comisiei de Cenzori.
7. Comisia de Validare a validat rezultatele
alegerilor, formulând unele precizări în legătură
cu componenţa Comisiei de Cenzori.
8. La încheierea lucrărilor Congresului, preşedintele F.C.E.R.-C.M., dr. Aurel Vainer, a asigurat
participanţii la Congres că, în perioada ce urmează, va acţiona pentru continuitate – înnoire în toate
domeniile vieţii comunitare a evreilor din România; democratism şi transparenţă; eficientizarea
mecanismului financiar în relaţiile între Federaţie
şi comunităţi; integrare intercomunitară; solidaritate şi frăţietate; deschidere şi dialog naţional şi
internaţional, favorizând cunoaşterea reciprocă
şi, pe această bază, recunoaşterea reciprocă.
9. Congresul solicită punerea în aplicare,
întocmai, de către Conducerea Executivă a
F.C.E.R.-C.M., a tuturor deciziilor din prezenta
Hotărâre.
(Relatări în pag. 2, 3, 4, 5, 20 şi 21)
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Congresul al III-lea al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic
O tribună a spiritului democratic autentic
Congresul s-a deschis cu intonarea
imnurilor României, Israelului şi Uniunii
Europene, după care rabinul Rafael Shaffer a rostit o binecuvântare. „O adunare
care decide este un loc în care se aude
Vocea Divină. Vocea poporului este vocea lui Dumnezeu”. Apoi a rostit cele trei
binecuvântări ale cohanim-ilor, cu dorinţa
de instituire a unei „atmosfere prieteneşti,
fiindcă ţelul e acelaşi”. A fost păstrat
un moment de reculegere în memoria
membrilor din Consiliul de Conducere,
liderilor de comunităţi stinşi din viaţă între
2010 - 2016.
Dr. Aurel Vainer a salutat prezenţa
înalţilor oaspeţi şi a subliniat: „Sunt convins că acest Congres este un moment
important în viaţa evreiască din România.
Congresul trebuie să fie o tribună a spiritului democratic autentic”.

Rolul major al comunitãþii
evreieºti din România
Numeroşi invitaţi au transmis mesaje,
urări pentru buna desfăşurare a evenimentului. În mesajul preşedintelui României, Klaus Werner Iohannis, transmis de
consilierul prezidenţial Sergiu Nistor, se
arată, între altele: „Însuşirea, la nivel de
societate, a respectului pentru diversitate, precum şi combaterea intoleranţei, a
rasismului, antisemitismului şi xenofobiei
reprezintă cel mai pios omagiu pe care îl
putem aduce culturii mozaice, memoriei
Holocaustului şi comemorării victimelor
sale. Holocaustul este o lecţie pe care a
trebuit să o învăţăm în parcursul nostru
spre o societate a democraţiei împlinite.
Pentru aceasta am salutat şi sprijinit consolidarea cadrului legislativ şi a instituţiilor
care urmăresc sancţionarea folosirii simbolurilor rasiste, fasciste sau xenofobe.
România modernă a fost privilegiată să fi
avut evrei printre elitele sale intelectuale
şi profesionale, care să lucreze pentru
consolidarea primelor instituţii moderne.
Prin toate mijloacele de care dispunem,
România îşi propune să devină un model
de cunoaştere şi asumare a trecutului
recent”.
Ministrul Educaţiei Naţionale, prof.
univ. dr. Mircea Dumitru, vorbind şi în
numele premierului Dacian Cioloş, a
declarat: „Rolul comunităţii evreieşti din
România în perioada modernă şi contemporană a fost unul major în dezvoltarea
educaţiei şi şcolii româneşti”. Vorbitorul a
reafirmat „angajamentul Ministerului Educaţiei Naţionale faţă de memoria culturală
a comunităţii evreieşti […], prin educaţia
despre Holocaust”.
În cuvântul său, preşedintele interimar
al Camerei Deputaţilor, Florin Iordache
(PSD), a amintit „buna colaborare cu cele
18 minorităţi naţionale cu reprezentare
în Parlamentul României”, evidenţiind
„modul în care comunitatea evreiască
înţelege să promoveze bunele relaţii cu
populaţia majoritară”.
Preşedintele Grupului Parlamentar al
Minorităţilor Naţionale, Varujan Pambuccian, a considerat că „este o minune că,
în vremuri care încep să nu mai fie atât de
senine, minorităţile naţionale din România
conlucrează atât de bine”.
La rândul său, secretarul de stat la
Secretariatul de Stat pentru Culte,Victor
Opaschi, a reamintit „implicarea sa directă în înfiinţarea Comisiei «Wiesel»,
asumarea deplină a responsabilităţilor
ţării noastre în privinţa Holocaustului din
partea guvernelor României…egalitatea
cultelor în faţa legii”, subliniind sprijinul
Guvernului pentru „punerea în valoare a
bogatului patrimoniu arhitectonic evreiesc
din ţara noastră”, „eforturile substanţiale
pentru cultivarea memoriei Holocaustului
în România”.
În mesajul transmis de preşedintele
Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, se reaminteşte lupta evreilor români,
fără a avea cetăţenie, în Războiul de

reîntregire a ţării, aportul evreilor la dezvoltarea României, acţiunile comunităţii
pentru prezervarea moştenirii iudaice,
mândria sa de a fi contribuit la aceasta
în mandatele de viceprim-ministru şi ministru al Dezvoltării Regionale.
Secretarul de stat la Departamentul
pentru Relaţii Interetnice, Amet Aledin,
a promis că „DRI va continua să sprijine, alături de celelalte comunităţi etnice
recunoscute în România, şi comunitatea
evreiască”.
Prezent la Congres, vice-guvernatorul
Băncii Naţionale a României, Bogdan
Olteanu, a arătat că Federaţia şi Banca
Naţională a României colaborează la
construirea Muzeului Civilizaţiei Iudaice
în România.
Preşedintele B.B.R., ing. José Iacobescu, a transmis salutul B’nai B’rith
România, B’nai B’rith Europa, B’nai B’rith
International, subliniind importanţa majoră
a Congresului pentru continuarea vieţii comunitare „în spiritul învăţăturilor mozaice,
al înţelegerii, întrajutorării, colaborării cu
organizaţii aparţinând altor etnii”. El i-a
mulţumit lui Amet Aledin pentru sprijinul
acordat organizării proiectului ”Podurile
Toleranţei”.
Directorul Joint pentru România,
Israel Şarli Sabag, a menţionat că „fără
ajutorul unei Federaţii puternice, nu am
fi putut face tot ce am făcut în România
ca asistenţă socială şi educaţie iudaică”
[…] „Avem nevoie de o Federaţie puternică pentru a avea o viaţă evreiască
puternică”. El a adus mulţumiri vicepreşedintelui şi secretarului general ai
F.C.E.R., ing. Paul Schwartz şi ing. Albert
Kupferberg.
Reprezentantul A.M.I.R., Armand
Schor, a evidenţiat colaborarea „organizaţiei-soră” cu Federaţia, concretizată
prin lucrările la înfiinţarea unui Centru
al israelienilor originari din România şi a
unui Muzeu de Istorie al Evreilor Originari
din România la Roş Pina, şi a transmis
salutul preşedintelui A.M.I.R., Micha Harish. Într-o intervenţie rostită a doua zi,
F. Fabian, tot din partea A.M.I.R., a pus
accentul asupra importanţei colaborării
cu F.C.E.R. Vorbitorul a arătat contactele
solide pe care instituţia A.M.I.R. le cultivă
cu ministerele din România şi din Israel
şi a pledat pentru implicarea F.C.E.R. în
activităţile de interes comun care vor fi
derulate.
Preşedintele Asociaţiei Sioniste din
România, ing. Tiberiu Roth, a subliniat
prezenţa evreilor români în Israel. „Peste
350 000 de sionişti din România au făcut
Alia. Chiar dacă organizaţia noastră e
mică, ea este o voce în Organizaţia Sionistă Mondială. Avem voinţa şi dorinţa să
continuăm cu succes activitatea”.
Au mai fost primite mesaje din partea: preşedintelui Fundaţiei „Lauder” în
România, Tova Ben Nun-Cherbis; primarului Sectorului 1 al Capitalei, Daniel
Tudorache; primarului oraşului Ştefăneşti,
Florin Butura (care a anunţat că în această localitate, unde nu mai trăieşte nici un
evreu, se va reînfiinţa echipa de fotbal
„Maccabi”); preşedintelui Comisiei SUA
pentru Prezervarea Moştenirii Evreieşti
din Străinătate, Lesley Weiss (a apreciat
dăruirea conducerii F.C.E.R. în „prezervarea patrimoniului evreiesc); prof. univ. dr.
Avinoam Şafran; prof. univ. dr. Carol Iancu
(admiraţia faţă de conducerea F.C.E.R.
pentru „fidelitatea” cu care promovează
„bogatul trecut al iudaismului român” şi
„opera spirituală şi istorică a regretatul şef
rabin dr. Alexandru Şafran z.l.”); reprezentantului Organizaţiei Mondiale Sioniste,
Zigu Zilberman.

Dialog pe tema
„Evreii din România
în statisticile oficiale”
Un moment inedit în cadrul Congresului al III-lea a fost dialogul între dr.

Aurel Vainer şi preşedintele Institutului
Naţional de Statistică (I.N.S.), dr.Tudorel
Andrei. Preşedintele I.N.S. a arătat că
este firească o conlucrare a Institutului
cu Federaţia, dat fiind că Aurel Vainer a
fost statistician şi mulţi evrei au lucrat la
acest Institut, creat în 1859, contribuind
la dezvoltarea statisticii româneşti, la dezvoltarea economico-socială a României.
La recensământul din 1866 era consemnată prezenţa a 135.000 de evrei
în Principatele Române, pentru ca în
1930 să fie 750.000, pentru 1940 fiind
calculată ulterior, de către Marcu Rosen,
un statistician supravieţuitor al lagărelor
din Transnistria, o populaţie evreiască de
805.000 de persoane. Într-o discuţie cu
Lya Benjamin, Tudorel Andrei a precizat
că cifra calculată de Marcu Rosen a fost
contestată de Sabin Manuilă, care nu
considera că existase o creştere semnificativă a populaţiei evreieşti din 1930 până
în 1940. În 1930, o treime dintre evreii
din România proveneau din Basarabia, o
treime din Transilvania de Nord şi o treime din restul teritoriilor româneşti. Spre
deosebire de populaţia românească, care
trăia în proporţie de 80% în mediul rural,
70% dintre evrei trăiau în oraşe şi doar
30% la ţară. Asta explică, a comentat dr.
Tudorel Andrei, de ce natalitatea la evrei
era mai mică decât la români, dat fiind că
acest indicator e mai mare în mediul rural.
Locul de reşedinţă explică şi împărţirea evreilor pe meserii: 8,6% dintre
români lucrau în industrie, faţă de 28%
dintre evrei, în timp ce 3,7% dintre români
se ocupau de comerţ, faţă de 36,9% dintre
evrei. Aurel Vainer a arătat că această
departajare se explică prin interdicţia
pentru evrei de a deţine terenuri agricole.
La recensământul persoanelor cu sânge
evreiesc, din 1941, au lucrat numeroşi
evrei, care astfel se achitau de sarcina
muncii obligatorii. În timpul războiului,
mulţi evrei s-au salvat lucrând la statistică.
Dr. Ştefan Cazimir a precizat că există
şi o consemnare literară a muncii obligatorii la statistică a evreilor, într-o nuvelă
de Radu Albala. Preşedintele BBR, José
Iacobescu, l-a invitat pe dr. Tudorel Andrei
să participe la ediţia viitoare a „Podurilor
Toleranţei” cu o comunicare pe tema reflectării în statistică a existenţei evreilor
în România.
În final, dr. Aurel Vainer a propus ca
I.N.S. şi F.C.E.R. să realizeze o cercetare
statistică sociologică despre evreii din
România, în trecut şi azi.
Înainte de începerea lucrărilor, Eva
Galambos, preşedinta Comisiei de
organizare a Congresului, a anunţat
componenţa prezidiului care va conduce
lucrările: preşedintele Federaţiei, dr. Aurel
Vainer, judecătorul Margareta Teodorescu, prof. univ. dr. Gheorghe Iancu şi doi
reprezentanţi ai comunităţilor, ing. Felix
Koppelmann, preşedintele C.E. Oradea,
şi ing. Abraham Ghiltman, preşedintele
C.E. Iaşi.
Agenda Congresului a fost supusă
la vot, fiind aprobată în unanimitate. De
asemenea, a fost anunţată componenţa

echipei de redactare a procesului-verbal
şi de numărare a voturilor, ambele votate
de Congres.

Preºedintele Aurel Vainer
a prezentat sinteza Raportului
Consiliului de Conducere
al F.C.E.R.-C.M.
Preşedintele Aurel Vainer a prezentat Raportul Consiliului de Conducere
al F.C.E.R.-C.M. pentru perioada iunie
2010- iulie 2016, explicând că cel de-al IIIlea Congres al Federaţiei are loc la şase
ani după precedentul din cauza împrejurărilor nefavorabile din 2014: „Acum doi ani,
când ar fi trebuit să ţinem Congresul, a
existat o conjunctură economică, politică
şi socială care a generat o serie de incertitudini inclusiv în activitatea Federaţiei şi
în ceea ce priveşte principalul sponsor al
F.C.E.R., Fundaţia Caritatea”. Preşedintele Vainer a mai subliniat că tot ceea ce
s-a făcut a fost pe deplin legal, dat fiind că
„Adunarea Generală Extraordinară a hotărât prelungirea mandatului conducerii cu
până la doi ani. Această modificare a fost
inclusă în Statut, a cărui formă modificată
a fost aprobată de Guvernul României,
prin Secretariatul de Stat pentru Culte,
mandatat să avizeze orice modificare în
Statutul unei organizaţii de cult, în rândul
cărora se înscrie şi F.C.E.R.-C.M.”. Prin
această aprobare suntem în deplină legalitate, iar azi condiţiile s-au modificat. În
2015 a fost semnat un Memorandum cu
WJRO, ceea ce a asigurat o sponsorizare
substanţială pe trei ani şi recuperarea
unei datorii mai vechi de la Caritatea,
fondurile obţinute având destinaţii clar
specificate în documentul amintit. Şi de la
Claims Conference au fost alocate fonduri
pentru supravieţuitorii Holocaustului şi
pentru asistenţă socială la domiciliu. De
asemenea, Guvernul României a menţinut o atitudine favorabilă pentru sprijinirea
reabilitării patrimoniului de cult, care face
parte din patrimoniul naţional şi internaţional al României. „Aşadar, astăzi ne
prezentăm în alte condiţii, avem elemente
de siguranţă şi stabilitate şi putem porni
din nou la drum”, a conchis Aurel Vainer.
A urmat o analiză din care a rezultat
că “suntem Federaţia tuturor comunităţilor evreieşti din România, iar numărul
acestora a crescut cu noua comunitate
reînfiinţată la Zalău.” „Este o minune a
vieţii comunitare evreieşti”, a apreciat vorbitorul, subliniindu-i semnificaţia: oamenii
vor să fie evrei şi să se manifeste demn
ca atare; „sperăm ca în curând să avem şi
o nouă sinagogă la Zalău şi să readucem
la standardele fireşti cimitirele din zonă”.
CLAUDIA BOSOI
IULIA DELEANU
DAN DRUŢĂ
EVA GALAMBOS
GEORGE GÎLEA
ALEXANDRU MARINESCU
(Continuare în pag. 20)
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Congresul al III-lea al Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România – Cultul Mozaic

Raportul Consiliului de Conducere
al F.C.E.R.- C.M. pentru perioada
iunie 2010 – iulie 2016
SINTEZĂ
Introducere
De la precedentul Congres al F.C.E.R.C.M., desfăşurat în iulie 2010, şi până în
prezent, întreaga viaţă comunitară a evreilor
din România s-a desfăşurat în condiţiile organizării şi funcţionării Federaţiei şi Comunităţilor, potrivit Statutului adoptat în 2008,
la care au intervenit modificări succesive,
finalizându-se în forma aprobată prin Ordinul Secretarului de Stat nr. 95/2014.
Întreaga activitate a avut loc într-un
context general, intern şi internaţional, cu implicaţii directe asupra vieţii
comunitare evreieşti din ţara noastră.
Trebuie menţionate, în acest context, criza
economico-financiară pe plan naţional şi
internaţional, având ca impact esenţial
limitarea resurselor material-financiare ale
F.C.E.R.-C.M. şi a posibilităţilor de acţiune
într-o lume marcată de greutăţi economicofinanciare, de măsuri legislative fortuite,
vizând printre altele regimul pensiilor, salariilor, impozitelor, taxelor şi, în general, al
alocaţiilor bugetare.
Acesta a fost principalul motiv pentru
care Adunarea Generală şi Adunarea Generală Extraordinară a F.C.E.R.-C.M. au
decis adoptarea unor modificări la Statutul
F.C.E.R.-C.M. Una din aceste modificări a
introdus posibilitatea prelungirii mandatului
conducerii F.C.E.R.-C.M., stabilită în iulie
2010 la Congresul al II-lea, datorită unor
circumstanţe extraordinare, până la o durată
suplimentară de 24 de luni.
Această prevedere oficială şi legală
a fost pusă în aplicare, astfel încât după
scurgerea perioadei menţionate, s-a decis
convocarea prezentului Congres, revenind
în totalitate la termenele stabilite iniţial în
Statutul F.C.E.R.-C.M., respectiv organizarea la fiecare 4 ani a Congresului F.C.E.R.C.M., prin care se asigură şi alegerea noilor
organe de conducere statutare. În întreaga
perioadă de la al II-lea Congres al F.C.E.R.C.M. şi până în prezent, activitatea Federaţiei a fost direcţionată spre încadrarea
în Obiectivele Strategice şi Direcţiile de
Acţiune în activitatea F.C.E.R.-C.M. adoptate la Congresul al II-lea al Federaţiei din
10 iulie 2010, respectiv:
1. Creşterea numerică a membrilor
Comunităţilor Evreieşti din România, prin
atragerea de noi membri din categoriile
prevăzute în Statutul F.C.E.R.-C.M. şi al
fiecărei Comunităţi;
2. Asigurarea de condiţii îmbunătăţite
pentru viaţa religioasă, de Cult Mozaic, la
nivel comunitar şi în familiile evreieşti;
3. Obţinerea de noi performanţe în
Asistenţa Socială şi Medicală acordată
populaţiei evreieşti din România;
4. Amplificarea şi diversificarea Patrimoniului iudaic, cultural şi ştiinţific din România;
5. Dezvoltarea activităţii la Centrele
Comunitare Evreieşti (JCC);
6. Combaterea antisemitismului, a
negării Holocaustului, păstrarea memoriei
evreilor căzuţi la datorie şi a victimelor
Holocaustului;
7. Îmbunătăţirea calitativă, prezervarea
şi valorificarea mai eficientă a Patrimoniului
imobiliar al F.C.E.R.-C.M.;
8. Dezvoltarea în continuare a activităţilor de parteneriat ale F.C.E.R.-C.M.;
9. Promovarea politicii de structurare
mai bună a resurselor umane utilizate pentru activităţile comunitare;
10. Realizarea permanentă a echilibrului
bugetar, în scopul asigurării resurselor financiare pentru funcţionarea şi dezvoltarea
activităţilor, în Federaţie şi Comunităţi;
11. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii de reprezentare a populaţiei evreieşti şi
de colaborare cu autorităţile publice, culte
religioase, cu societatea civilă din ţară şi
străinătate;
12. Continuarea democratizării şi a
eficientizării procesului de conducere şi administrare a activităţii comunitare, la nivelul
Federaţiei şi al Comunităţilor;
13. Creşterea performanţelor în dome-

niul activităţilor informatice la F.C.E.R.-C.M.
şi Comunităţi.
Pentru pregătirea Congresului, Comitetul Director şi Consiliul de Conducere,
împreună cu aparatul funcţional al F.C.E.R.C.M., au dezbătut şi adoptat succesiv măsurile necesare, concretizate în Programul-Calendar de pregătire, organizare şi derulare
al Congresului al III-lea al F.C.E.R.-C.M.

Aspecte ºi date de sintezã
• Evoluţia demografică a populaţiei
evreieşti din România a constituit o premisă
şi un factor esenţial al vieţii comunitare a
evreilor din ţara noastră. Numărul evreilor
s-a diminuat, astfel încât, potrivit Recensământului din 2011, a ajuns la 3153 persoane
(3519 de religie mozaică), faţă de 6057 la
Recensământul din 2002, rezultând practic,
potrivit acestor date, o reducere la jumătate a populaţiei evreieşti din România.
Pe de altă parte, însă, datele noastre
centralizate, primite de la Comunităţi, arată
că în 2011 numărul total al membrilor
Comunităţilor Evreieşti era de 7809, faţă
de 10350 în 2002. Pentru sfârşitul anului
2015, datele primite de la Comunităţi indică
un număr total de membri ai F.C.E.R.C.M. de 7001 persoane, din care 3968
evrei, 1471 cu ascendenţă evreiască şi
1562 parteneri ai primelor două categorii. În
mod cert, numărul membrilor Comunităţilor
Evreieşti din România s-a diminuat, faţă de
cel din anul 2010, cu 828 de persoane. În
continuare, se menţine ponderea mai ridicată a femeilor decât a bărbaţilor, astfel încât în
anul 2015, ponderea acestora era de 55 %.
În structura numărului membrilor
F.C.E.R.-C.M. din 2015 apar unele ameliorări faţă de datele din anii precedenţi, în
sensul că a avut loc o uşoară creştere a
ponderii persoanelor de 10-15 ani (6,2% în
prezent). O cotă ridicată are în continuare
populaţia de peste 60 de ani, care reprezintă 52% din numărul total al membrilor.
• Resursele umane de care a dispus
F.C.E.R.-C.M. în aceşti ani au crescut ca
număr total, de la 834 persoane în 2010
la 1107 persoane în 2016, în special ca
urmare a introducerii unor servicii noi
pentru populaţia evreiască vârstnică,
din resursele puse la dispoziţie de Claims
Conference. Este semnificativ că, în acest
interval de timp, a crescut numărul angajaţilor evrei, de la 240 în 2010 la 284 în 2016,
inclusiv prin atragerea în mai mare măsură
a unor tineri evrei în activităţile Federaţiei.
Datorită creşterii numărului persoanelor
angajate în activităţile Federaţiei, ponderea
femeilor a crescut la 69% în anul 2016,
faţă de 45% în anul 2010, modificare datorată îndeosebi amplificării activităţilor de
asistenţă socială şi medicală, domeniu în
care preponderente sunt angajatele de sex
feminin. O mutaţie deosebită în structura
resurselor umane ale F.C.E.R.-C.M. o reprezintă modificarea numărului şi a ponderii
angajaţilor având contract individual de
muncă, de la 401 persoane în 2010 la 919
persoane în 2016, diminuându-se deosebit de semnificativ numărul persoanelor
care au lucrat pe bază de convenţie civilă
(de la 433 persoane la 67 în 2016).
Pentru aplicarea corectă a reglementărilor legale în dreptul muncii, în 2016 au apărut
două categorii noi de angajaţi, respectiv cei
cu Contract de Mandat (45 de persoane)
şi angajaţii având Contract de Drepturi de
Autor (10 persoane). Această modificare
substanţială în structura resurselor umane,
în funcţie de tipul de relaţie juridică, a însemnat o creştere importantă a cheltuielilor
Federaţiei cu salarizarea, incluzând şi plata
unor sume noi pentru impozitul pe salarii şi
celelalte datorii ale angajatorului.
De remarcat implementarea unor forme
de contract care nu s-au practicat în trecut,
respectiv Contractul de Mandat şi Contractul pentru Drepturi de Autor. De precizat că
toate persoanele care îndeplinesc funcţii
de conducere la nivelul Federaţiei şi al
Comunităţilor, în baza unor alegeri, au

fost încadrate în această reglementare
nouă - Contractul de Mandat.
• În permanenţă, viaţa comunitară a
depins şi depinde de resursele financiare
disponibile. S-a ajuns la aceste venituri pe
baza diferitelor resurse financiare de care
a dispus Federaţia, alocaţii de la Bugetul
Statului, alocaţii de la administraţiile publice
locale, alocaţii de la Fundaţia “Caritatea”,
venituri din activităţi proprii (închirieri
sau vânzări de proprietăţi imobiliare ale
F.C.E.R.-C.M.), fonduri JOINT şi alte surse
(sponsorizări private, fonduri europene ş.a.).
• An de an, în baza valorificării unora
dintre proprietăţile evreieşti comunitare
restituite de Statul Român, Fundaţia “Caritatea” a alocat resurse importante pentru
activităţile F.C.E.R.-C.M., repartizate pe
destinaţii: asistenţă socială şi medicală,
identitate iudaică, prezervarea patrimoniului
de cult religios, punerea în valoare a moştenirii istorice şi cultural-artistice a evreilor
din România.
• O caracteristică a perioadei dintre cele
două Congrese a constituit-o preocuparea
şi realizarea în permanenţă a Bugetului
F.C.E.R.-C.M. în condiţii de echilibru dintre
venituri şi cheltuieli.
• O lucrare cu un impact deosebit a fost
iniţierea de către Conducerea F.C.E.R.-C.M.
a proiectului “Maximizarea veniturilor şi
minimizarea cheltuielilor”, ale cărui rezultate s-au reflectat în diferitele domenii de activitate, vizând atât venituri cât şi cheltuieli.
• Modificările în legislaţia României,
adoptate în decursul timpului, au pus o
anumită amprentă asupra activităţilor
Federaţiei. Este vorba mai cu seamă de
noile reglementări în domeniul dreptului
muncii, cerinţele respectării prevederilor
Codului Fiscal, prin care s-au introdus diferite modificări de ordin economico-financiar.
Tot aici, trebuie amintite efectele evoluţiei Bugetului de Stat al României, pe baza
căruia minorităţile naţionale beneficiază
de alocări semnificative, vizând diferite
categorii de cheltuieli. Modificările introduse
în sistemul TVA au avut un impact favorabil
în ultimii ani. Întrucât Federaţia este plătitor
de TVA pentru bunurile, serviciile şi lucrările
pe care le achiziţionează, reducerea TVA
de la 24% la 20% a influenţat favorabil şi
resursele financiare ale F.C.E.R.-C.M.. Este
important, de asemenea, de amintit că prin
noul Cod Fiscal s-au menţinut înlesnirile
fiscale pentru organizaţiile de cult şi cele
ale minorităţilor naţionale, dar s-a introdus
şi obligativitatea plăţii impozitului pe clădiri
în baza unor reevaluări individuale, efectuate de evaluatori profesionişti.
De asemenea, micşorarea cotei TVA
la produsele alimentare a reprezentat o
influenţă favorabilă, Federaţia fiind un
cumpărător important de produse din
această categorie, la Centrele de Instruire
şi Recreere, precum şi pentru activităţile de
asistenţă socială.
• Pe plan legislativ, o importanţă deosebită asupra activităţii noastre de combatere
a antisemitismului şi a negaţionismului din
România o are adoptarea de către Parlamentul României a Legii 217/2015 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind
interzicerea organizaţiilor şi a simbolurilor cu
caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob
şi a promovării cultului persoanelor vinovate
de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii
şi omenirii.
• Contextul internaţional cu trăsăturile sale specifice din ultima vreme a determinat o nevoie evidentă pentru adoptarea
unor noi măsuri de asigurare a securităţii-pazei obiectivelor şi a proprietăţilor
noastre, pentru a evita orice consecinţe
nefavorabile ale acţiunilor teroriste.
• Diferitele măsuri privind delegitimizarea Statului Israel solicită exprimarea
cu fermitate a solidarităţii evreilor din
România faţă de tot ce înseamnă menţinerea şi poziţionarea mai bună a Statului
Israel în lume. În permanenţă, s-a realizat
colaborarea cu Congresul European Evreiesc şi Congresul Mondial Evreiesc, cu Ambasada Statului Israel şi, în diferite situaţii,
cu instituţiile democratice de conducere ale
Statului Israel.
• Dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea culturii evreieşti şi a contribuţiei evreilor la dezvoltarea României a
generat şi generează în continuare noi activităţi iniţiate de Federaţie şi de Comunităţi.
Suntem solicitaţi din diferite zone ale
societăţii româneşti pentru implicarea în
proiecte culturale privind acest subiect, fiind
de menţionat, în primul rând, participarea
Federaţiei la Proiectul “Podurile Toleranţei”,
proiect iniţiat de B’nai B’rith România, desfăşurat sub înaltul patronaj al Preşedintelui
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României. În acelaşi timp, am acordat în
permanenţă sprijin realizării Festivalului
Filmului Evreiesc la Bucureşti şi unor acţiuni
de promovare a culturii iudaice sau a unor
evrei în cultura românească. În acest sens,
o menţiune specială pentru evenimentul de
la Piatra Neamţ – “Viaţa lui Victor Brauner la
50 de ani după moarte”, iniţiat de Comunitatea Evreilor din Piatra Neamţ în colaborare
cu autorităţile publice locale şi organizat la
Muzeul de Artă Piatra Neamţ şi la Sinagoga
„Ba’al Şem Tov”.

Organizarea F.C.E.R.-C.M. –
Structuri de Funcþionare, Resurse
Umane, Activitãþi funcþionale
Organe Statutare de Conducere
ale F.C.E.R.-C.M., Preºedinte,
Vicepreºedinte ºi Secretar General
De îndată după Congresul al II-lea şi
instalarea organelor de conducere nou alese, au fost decise sarcinile de coordonare
şi/sau de reprezentare pentru Preşedinte,
Vicepreşedinte şi Secretarul General.
 Preşedintele a coordonat întreaga
activitate a F.C.E.R.-C.M. şi, în mod direct,
activitatea Cancelariei Rabinice, Oficiului de
Cultură, Artă, Ştiinţă, Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, Centrului
Iudaic pentru Editură şi Publicistică, Relaţiile
Externe, Protocol şi Media;
 Vicepreşedintele a coordonat activitatea: financiar-contabilă, administrativgaraj şi transporturi, DASM, informatizare,
protecţie, pază, PSI şi protecţia muncii şi
C.I.R.-uri. De asemenea, pentru perioadele
de absenţă, Vicepreşedintele a fost înlocuitorul de drept al Preşedintelui, coordonând
întreaga activitate a F.C.E.R.-C.M.;
 Secretarul General a coordonat:
activităţile intercomunitare, Centrul pentru
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Oficiul
Juridic şi Oficiul pentru Resurse Umane.
Conform art. 27 din Statutul F.C.E.R.-C.M.,
Secretarul General asigură coordonarea
activităţilor de secretariat şi de monitorizare
a activităţilor Federaţiei, inclusiv în relaţiile
cu comunităţile. De asemenea, prin decizii
ale Preşedintelui Federaţiei, Secretarul
General poate primi responsabilităţi şi însărcinări speciale.

Ales de Congresul al II-lea al
F.C.E.R.-C.M., Consiliul de Conducere
existent (având 31 de membri) a funcţionat
în cadrul reuniunilor convocate de Conducerea F.C.E.R.-C.M. şi în anumite cazuri
cu un vot prin corespondenţă. În total, de
la alegerea sa la Congresul al II-lea şi până
în prezent, Consiliul de Conducere s-a
întrunit în 7 reuniuni directe. Pe parcurs,
din cauza unor decese (Hary Solomon z.l.,
Hary Vigdar z.l., Iancu Izidor z.l.), Consiliul
de Conducere a înlocuit o parte din membri
cu supleanţi.
 Comitetul Director a fost constituit în
prima reuniune a Consiliului de Conducere
de după Congres, fiind format din 11 membri,
dintre care 3 şi în calitatea lor de preşedinţi
de Comunităţi. Pe parcursul activităţii, s-a
modificat structura membrilor Comitetului
Director, prin renunţarea dlui. Ionel Schlesinger, preşedintele C.E. Arad, la această
poziţie şi înlocuirea sa, în mod democratic,
cu dl. Felix Koppelmann, preşedintele C.E.
Oradea. De regulă, Comitetul Director s-a
întrunit de două ori pe lună, iar în unele
cazuri în Reuniune Extraordinară. Numărul
total al Reuniunilor Comitetului Director, în
perioada dintre cele două Congrese, a fost
de 138. La Comitetul Director s-au dezbătut
şi s-au adoptat 2586 de decizii privind o
varietate largă de probleme de conducere
şi organizare ale F.C.E.R.-C.M.. De asemenea, toate documentele pregătitoare ale
Consiliului de Conducere, Adunării Generale
şi ale Congresului au trecut în prealabil prin
filtrul Comitetului Director.

Organigrama
Potrivit Organigramei existente (Anexa
nr.2), sunt trei niveluri organizatorice de
conducere:
I. Conducerea la vârf a F.C.E.R.-C.M.:
Preşedinte, Vicepreşedinte, Secretar General
II. Departamente, conduse de un director: Departamentul Management Economic-Financiar, Departamentul de Asistenţă
Socială şi Medicală, Cancelaria Rabinică
III. Sectoare, Oficii, Birouri: Sectorul
financiar-contabil; Sectorul management
mijloace de transport; Oficiul Juridic;
Oficiul Resurse Umane; Oficiul Cultură,
(Continuare în pag. 4)
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Artă, Ştiinţă; Oficiul
de Îndrumare şi Control; Oficiul Protecţie şi Pază; Oficiul CIR (de
administrare şi valorificare a Centrelor de
Instruire şi Recreere); Biroul informatizare;
Biroul relaţii intercomunitare şi inter-organizaţionale; Biroul administrativ; Biroul relaţii
internaţionale, protocol şi media; Biroul activităţi de muzeistică, proiecte de finanţare
şi sponsorizări.
IV. Centre: Centrul pentru Admi
nistrarea Patrimoniului Imobiliar (CAPI),
format din trei sectoare principale: Sectorul „Reabilitare patrimoniu imobiliar”,
Sectorul „Dezvoltare patrimoniu imobiliar
şi prezervare patrimoniu sacru” şi Sectorul
„Administrare şi valorificare patrimoniu
economic”; Centrul Iudaic pentru Editu
ră şi Publicistică (CIEP), care reuneşte
Redacţia Revistei “Realitatea Evreiască” şi
Editura ”Hasefer”; Centrul pentru Studiul
Istoriei Evreilor din România.

(Urmare din pag. 3)

Resurse umane
Un moment important l-a constituit înnoirea conducerii Oficiului, prin profesionalizare şi întinerire. Oficiul de Resurse Umane a
realizat activităţi curente şi o categorie de
activităţi cu impact semnificativ.
Activitatea economico-financiară,
management administrativ şi de transport
Bugetele F.C.E.R.-C.M. întocmite în
această perioadă au avut la bază obiectivele
şi direcţiile de acţiune stabilite la Congresul
al II-lea al F.C.E.R.-C.M., dintre care amintim următoarele:
 Realizarea an de an a echilibrului
bugetar;

Imbunătăţirea cadrului de relaţii
financiar-contabile între F.C.E.R.-C.M. şi
comunităţi;
 Iniţierea şi punerea în aplicare a unor
Programe pentru eficientizarea activităţii
F.C.E.R.-C.M. şi a Comunităţilor;
 Stabilirea, an de an, a sistemului de
priorităţi în alocarea resurselor F.C.E.R.-C.M.;

Incheierea poliţelor de asigurare
a patrimoniului de cult şi economic al
F.C.E.R.-C.M.;
 Monitorizarea şi aplicarea politicii de
stat în domeniul impozitării;
 Continuarea programului de raţionalizare şi înnoire a parcului auto;
 Realizarea la standarde îmbunătăţite
a Managementului Economico-FinanciarAdministrativ.
• Oficiul Administrativ
Parcul auto a fost redus de la 59 de
autovehicule în 2005, la 38 în 2015, iar
numărul de salariaţi a scăzut de la 59 la 38,
în acelaşi interval.

Activitatea juridicã
Oficiul Juridic şi-a desfăşurat activitatea, în perioada de referinţă, în următoarele
domenii: avizare şi consultanţă juridică;
reprezentarea intereselor Federaţiei, a unităţilor de specialitate ale F.C.E.R-C.M., ale
Comunităţilor din ţară; participarea la dezbateri succesorale, încheierea de acte notariale
(contracte de vânzare, contracte de donaţie,
procuri, traduceri autorizate, declaraţii etc.);
înfiinţarea juridică a Fundaţiei „FILDERMAN”
pentru Educaţie, Cultură, Artă, formare
profesională, Servicii Sociale şi Medicale,
Timp liber şi Media şi a Asociaţiei Centrale
de Prietenie şi Colaborare Culturală cu Israelul; participarea la Comisia de Cercetare
Disciplinară Prealabilă a F.C.E.R.-C.M. şi a
Comisiei de Etică şi Mediere a Federaţiei.
În perioada de referinţă, Federaţia şi Comunităţile au fost părţi în 286 litigii.

Activitatea de relaþii
ºi imagine a F.C.E.R.-C.M.
În perioada 2010-2016, pe linia activităţilor de Protocol, Imagine şi Relaţii Externe
se remarcă schimbul de mesaje cu toate
instituţiile statului, participarea la evenimente la ambasadele care funcţionează la
Bucureşti. O intensă activitate de protocol
are loc de sărbătorile religioase şi când au
loc comemorări ale victimelor Holocaustului,
Pogromului de la Bucureşti şi a celor din provincie, dar şi cu ocazia acordării de medalii
şi distincţii de către conducerea F.C.E.R.

Informatizare
Biroul de Informatizare a început dotarea
cu tehnică de calcul actualizată a comunităţilor, proces care continuă şi în prezent.

Reţeaua de internet la sediul F.C.E.R.
a fost refăcută. În anii 2015 – 2016, s-a
început acţiunea de înnoire a unităţilor
de lucru existente, depăşite moral şi fizic,
la toate departamentele F.C.E.R.-C.M..
Au fost montate echipamente noi şi s-a
realizat o reţea nouă la Muzeul de Istorie a
Evreilor din România. A fost refăcut site-ul
C.S.I.E.R. şi este actualizat în permanenţă
site-ul F.C.E.R., precum şi cele ale celorlalte
departamente, inclusiv al Editurii Hasefer
(toate apariţiile editoriale, inclusiv revista
„Realtiatea Evreiască”).

Organizarea arhivei F.C.E.R.-C.M.
Noua formă de organizare a activităţii
arhivistice a permis întocmirea nomenclatorului arhivistic, preluarea pe bază de proces
verbal a documentelor, selecţionarea şi
inventarierea în format electronic a documentelor cu termene de păstrare mai mare
de 2 ani şi altele.

Viaþa religioasã
Începând cu toamna anului 2011, ca urmare a unui concurs de dosare şi interviuri,
a fost desemnat noul Rabin al F.C.E.R.-C.M.,
care asigură coordonarea rabinilor din provincie, caşrut-ul, instruirea personalului de
cult, verificarea apartenenţei la iudaism, gestionarea obiectelor de cult din viaţa curentă
sinagogală, etc. Directorul Cancelariei Rabinice asigură coordonarea şi managementul
acestei activităţi, mai puţin problemele legate
de halaha. De asemenea, în mod constant,
au funcţionat încă 3 rabini – la Braşov, Iaşi
şi Oradea – fiecare dintre ei fiind prezent şi
în alte comunităţi. Activitatea rabinilor este
suplimentată de 2 cantori, în Comunităţile
Evreilor din Bucureşti şi Cluj, precum şi de
peste 30 de persoane capabile să conducă
un serviciu religios, din care o parte activează ca oficianţi de cult sau baal kore,
mare parte dintre aceştia fiind absolvenţi ai
cursului pentru oficianţi de cult. Începând cu
anul 2011, s-au iniţiat contractele de supraveghere caşer către diverse companii din
România interesate de acest serviciu, care
au adus venituri nete de peste 12.000 de
euro. Tot în premieră, ca urmare a cursurilor
de instruire în iudaism, destinate persoanelor care doresc să facă gyur, s-a realizat, cu
un Tribunal rabinic din Israel, convertirea la
iudaism a unui număr de 12 adulţi şi 7 copii
la C.E. Oradea. În paralel cu continuarea
programelor educaţionale existente, precum
Şcoala de vară SIHa, Tikkun Leil Şavuot,
ca urmare a evoluţiei spre informatizare a
societăţii, cursurile de Talmud Tora pentru
adulţi au început să fie transmise în direct
pe internet. Pericopa săptămânii, precum şi
alte materiale referitoare la sărbători, tradiţii
şi obiceiuri, anunţuri privind viaţa comunitară, sunt distribuite pe e-mail către 470 de
persoane. Din vara anului 2015 a fost creată
o pagină de internet (www.rabinat.ro) şi una
de Facebook.

Asistenþã socialã ºi medicalã
În ciuda diminuării populaţiei evreieşti
din România, numărul de asistaţi (“nazi
victims”) a crescut de la 1.117 (2010) la
1.148 (2016), valoarea serviciilor acordate
crescând de la 378 mii USD (2010) la 1.041
mii USD (la sfârşitul anului 2015). Numărul
de persoane care beneficiază de îngrijire la
domiciliu a crescut de la 361 (2010) la 898
(2015). La nursing, creşterea a fost de la 13
beneficiari, respectiv 9,7 mii ore (2010) la
852 beneficiari şi 387 mii ore (2015). Numărul angajaţilor proprii ai F.C.E.R.-C.M. pentru
aceste servicii a crescut de la 68 (2010) la
352 (2015), ajungând la 393 în prezent. Mai
mult, de la 8 comunităţi în care se acorda
îngrjire la domiciliu/nursing în anul 2010, s-a
ajuns la 35 comunităţi şi alte 10 localităţi.
Programul Children in Need se desfăşoară
în 20 de comunităţi evreieşti, la care se
adaugă 4 localităţi nearondate. În anul 2014,
F.C.E.R.-C.M. s-a acreditat definitiv ca furnizor de servicii sociale, iar Căminul pentru
persoane vârstnice „Amalia şi Şef-Rabin Dr.
Moses Rosen” a primit licenţa provizorie de
funcţionare.
Centrul de Ajutor Medical al F.C.E.R.C.M. a funcţionat cu 12 specialităţi medicale, trei dintre acestea (Diabet zaharat,
nutriţie şi boli metabolice, Medicină fizică,
recuperare şi balneofizioterapie şi Ecografie
cardiacă) fiind introduse în anii 2010 şi 2011,
în urma modificării situaţiei de sănătate,
concomitent cu înaintarea în vârstă a populaţiei evreieşti.

În perioada iulie 2010-aprilie 2016 s-au
efectuat un număr total de 46.574 consultaţii
medicale, mii de analize, precum şi tratamente şi investigaţii stomatologice.

Patrimoniul imobiliar
al F.C.E.R.-C.M.
Activitatea CAPI se desfăşoară pe întreg
patrimoniul imobiliar al F.C.E.R.-C.M. /Comunităţi, format din: Patrimoniu Sacru (sinagogi, cimitire, alte clădiri de cult mozaic), bunuri de folosinţă Comunitară şi Patrimoniul
economic (însumând acele proprietăţi care
generează venit). În Raport sunt prezentate
câteva date relevante privind Patrimoniul
Imobiliar, care este alcătuit din proprietăţi,
terenuri, spaţii imobiliare comunitare. Numărul total al lăcaşurilor de cult (Temple şi Sinagogi) a fost de 86, iar numărul Cimitirelor
Evreieşti a fost de 831. Au fost reinaugurate
Templul Coral din Tulcea, Templul Meseriaşilor din Galaţi, Sinagogile din Şimleu
Silvaniei, Câmpina, Dorohoi (Beith Solomon
şi Sinagoga Mare), Roman, Merarilor şi, nu
în ultimul rând, Templul Coral din Bucureşti.
În prezent sunt în curs de perfectare documentaţiile necesare reconstrucţiei Sinagogii
din Constanţa. Se lucrează intens, cu mari
eforturi financiare, la importante sinagogi
cum sunt: Sinagoga Ortodoxă din Oradea,
Templul Unirea Sfântă Bucureşti, Sinagoga
din Hârlău, Sinagoga din Alba Iulia, Sinagoga din Odobeşti, Sinagoga Mare din Iaşi, cu
sprijinul Fundaţiei „Caritatea”, al Guvernului
şi al Ministerului Culturii.

Centre de instruire ºi recreere
(C.I.R.)
Oficiul C.I.R. are în subordine 3 Centre
de Instruire şi Recreere şi anume: la Borsec,
la Eforie Nord şi „BeYahad” de la Cristian.
În C.I.R. Eforie Nord s-au montat aparate
de aer condiţionat în fiecare cameră şi sau amenajat 3 terase prevăzute cu mese,
scaune de plastic, umbrele cu suport şi un
grătar rustic în curte. De asemenea, s-a
cumpărat terenul adiacent în suprafaţă de
64 m.p. şi se montează un gard metalic nou,
cu parapet ornamental de beton.
La C.I.R. „BeYahad” Cristian s-a înlocuit
mobilierul din camere (paturi şi saltele noi,
nesuprapuse) şi mobilierul de baie, s-a
reabilitat exteriorul, cu montare de stâlpi de
iluminat, reabilitare a foişorului şi spaţiului
de joacă pentru copii, etc.

Culturã, artã, ºtiinþã
În cadrul F.C.E.R.-C.M. funcţionează
Oficiul Cultură, Artă, Ştiinţă, care are în
coordonare Centrul Iudaic de Editură şi
Publicistică, Centrul pentru Studiul Istoriei
Evreilor din România, Muzeul de Istorie a
Evreilor din România, Biblioteca „Dr. Alexandru Şafran”. În perioada 2010 – 2016,
s-au organizat 24 de matinee de duminică.
Au avut loc numeroase concerte, cele mai
recente fiind găzduite de Templul Coral.
Oficiul de Cultură organizează festivaluri,
între care ”Zilele Mihail Sebastian” la
Brăila, festivalul Bucharest Klezmer Day.
În domeniul artelor plastice, s-au organizat expoziţiile: ”Pictori evrei” şi ”Pictoriţe
evreice” la Ambasada S.U.A., ”Tia Peltz” la
Muzeul Cotroceni, Pinacoteca de la Muzeul
de Istorie a Evreilor din România, expoziţia
de fotografie ”Evrei în România”, cu Comunitatea Evreilor din Oradea. În toamna
fiecărui an, sub egida European Association for the Preservation and Promotion of
Jewish Culture and Heritage (AEPJ), s-a
organizat, la nivel european, ”Ziua Culturii
Iudaice”. Oficiul Cultură, Artă, Ştiinţă a fost
co-organizator, alături de alte departamente
sau oficii din F.C.E.R., la diverse acţiuni
precum comemorări, sărbători religioase.
Oficiul Cultură a avut o colaborare strânsă
cu Comunităţile Evreieşti din ţară, are o relaţie excelentă cu Teatrul Evreiesc de Stat şi
cofinanţează: ”Festivalul Filmului Evreiesc”
produs de Radu Gabrea, ”Festivalul Filmului
Israelian” produs de Paul Ghiţiu, tipărirea
albumului ”Iosif Berman”, ”Serile Filmului
Românesc” produs de Asociaţia Studenţilor
Jurnalişti din Iaşi, editarea albumului ”Tibor
Erno” ş.a. Oficiul realizează, împreună cu
alte minorităţi: ”Cultura uneşte popoare”,
partener Comunitatea Ruşilor Lipoveni,
”Paşaport turcesc” în colaborare cu Uniunea Democrată a Turcilor din România etc.
O realizare care trebuie menţionată este
dezvoltarea comunicării pe internet. Pornind

de la o pagină Facebook, care releva doar
interesele Oficiului Cultură, Artă, Ştiinţă, s-a
ajuns la ”Federaţia Comunităţilor Evreieşti
din România – Pagina Oficială”.
Prima apariţie publică a Bucharest Klezmer Band a avut loc în cadrul
Festivalului “Shalom Shana Tova”, organizat
de Centrul Comunitar Evreiesc din Bucureşti
(septembrie 2013) iar, în scurt timp, au urmat
concerte pe scene importante din ţară (Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, Palatul
Naţional al Copiilor, Teatrul Evreiesc de Stat,
Teatrul „Maria Filotti” din Brăila, Teatrul „Jean
Bart” din Tulcea, festivalul Proetnica de la
Sighişoara), Festivalul „Bucureştii lui Caragiale”, Festivalul de Film de la Tulcea, Zilele
Oraşului Bârlad, dar şi pe scena Ateneului
Român, cu un repertoriu compus din melodii şi potpuriuri cunoscute, din patrimoniul
cultural local şi din cel israelian.
Evenimentele culturale au fost bine
reflectate în presă şi s-au bucurat de
participarea unor personalităţi, între care
istoricii Lucian Boia, Adrian Cioroianu,
Neagu Djuvara, Adrian Niculescu; muzicienii, muzicologii, dirijorii, compozitorii
sau criticii muzicali Dan Grigore, Ioan Hollender, Tiberiu Soare, Raquela Sheeran,
Yosef Aridan, Lena Conta Vieru, Sherban
Lupu, Dan Dediu, Fred Popovici; scriitorii,
criticii sau filologii Paul Cornea, Mircea
Radu Iacoban, Cătălin Mihuleac, Andreea
Nanu, Ana Blandiana, Răzvan Voncu, Dan
C. Mihăilescu, Petruş Costea, Antoaneta
Ralian, Mircea Cărtărăscu, Andrei Pleşu,
Daniel Cristea Enache; oameni de presă
precum C.T. Popescu, Ovidiu Minculescu,
Titus Vîjeu; academicienii Solomon Marcus,
Eugen Simion, Răzvan Theodorescu, D.R.
Popescu, Marius Sala; antropologii Andrei
Oişteanu şi Vintilă Mihăilescu; înalte feţe
bisericeşti ale tuturor cultelor; oficialităţi ale
statului; rabini importanţi precum Menachem
Hacohen, Ephraim Guttman.
La CIEP, revista ”Realitatea Evreiască”
a continuat să reflecte activităţi din viaţa
comunităţilor evreieşti din România, de la
sărbători religioase şi evenimente importante, iar Editura Hasefer, înfiinţată în 1990, a
editat 116 titluri în ultimii cinci ani, iar pentru
promovarea acestora a participat la 107
târguri de carte şi evenimente de profil.
CSIER există din luna mai 1977. În
activitatea de cercetare, CSIER a avut mai
multe direcţii prioritare: istoria instituţiilor
evreieşti şi a diferitelor comunităţi din România, istoria antisemitismului şi Holocaustului,
studiul vieţii culturale şi intelectuale, al personalităţilor lumii evreieşti, al patrimoniului
religios şi cultural etc.
Muzeul de Istorie a Evreilor din România, care funcţiona în Templul Unirea Sfântă,
a fost închis pentru reparaţii din luna martie
2015, iar în prezent parte din exponate se
află în cadrul Expoziţiei „Holocaustul din
România” din Sinagoga Mare.
Biblioteca „Alexandru Şafran” are un
fond de carte de aproximativ 36.000 de
volume, dintre care 24.500 sunt înregistrate,
incluse în fişe alfabetice şi pe domenii. În
momentul de faţă, fişele au fost înregistrate
în baza de date. Urmează să se realizeze
site-ul bibliotecii şi să fie afişate toate aceste
informaţii.

Centrele Comunitare
Evreieºti
Centrul Comunitar Evreiesc din Bucureşti (JCC – Jewish Community Center)
şi-a deschis porţile în septembrie 2007,
ca rezultat al parteneriatului dintre Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România
(F.C.E.R.-C.M.) şi American Jewish Joint
Distribution Committee (JDC sau, mai pe
scurt, Joint). Centre Comunitare Evreieşti
funcţionează şi la Iaşi, Oradea şi Timişoara.
Scopul principal al JCC este asigurarea
unui viitor al vieţii evreieşti în Bucureşti şi
în România prin: implicarea membrilor în
activităţi şi în viaţa comunitară, încurajarea
şi dezvoltarea conceptului de voluntariat,
educaţie, leadership, activităţi zilnice pentru
seniori, închegarea comunităţii, păstrarea şi
transmiterea sărbătorilor şi a tradiţiilor, conectarea la comunitatea evreiască globală.

Muzeisticã, proiecte de finanþare,
sponsorizãri, fundraising
În perioada de referinţă a Raportului, Biroul Muzeistică, Proiecte de finanţare, Sponsorizări, Fundraising a reuşit deschiderea de
(Continuare în pag. 5)
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puncte muzeistice
în comunităţile din
Rădăuţi, Roman, Focşani, Reşiţa, Ştefăneşti (Botoşani), Tulcea şi Dorohoi, au
fost organizate expoziţii şi au fost atrase
fonduri din surse externe, utilizate pentru
organizarea de evenimente precum Conferinţa Internaţională “130 de ani de la primul
Congres Sionist”, “Ziua Ierusalimului”, Yom
HaAţmaut, Zilele „Mihail Sebastian” la
Brăila, Idişe Velt, reinaugurarea Templului
din Galaţi, Bereshit Bucureşti şi Festivalul
“Shalom Ierusalim”.
(Urmare din pag. 4)

Combaterea antisemitismului
ºi a negãrii Holocaustului

Principalele acţiuni antisemite semnalate în perioada de referinţă au constat în
intensificarea propagării mesajelor antisemite, în special în mediul online; înmulţirea
acţiunilor negaţioniste în presa scrisă cât
şi în mediul online; difuzarea unor emisiuni
la diferite posturi de televiziune, în care s-a
constatat incitarea directă la antisemitism şi
negarea Holocaustului; apariţia de cărţi cu
un violent mesaj antisemit; acordarea titlului
de Cetăţean de Onoare post-mortem celui
care a fost călugărul legionar şi antisemit
Justin Pârvu; promulgarea Legii 217/2015
a determinat o intensificare a discursului
negaţionist atât în mediul online cât şi la
diferite posturi media; creşterea îngrijorătoare a activităţilor cu caracter antisemit pe
plan internaţional.
Reacţia F.C.E.R. a constat în special în
conferinţe susţinute în colaborare cu AERVH în facultăţi şi şcoli; publicarea de cărţi
cu subiecte adecvate combaterii acestui
fenomen de către editura Hasefer; monitorizarea mediului online, audio şi a presei
scrise; intervenţii directe, luări de poziţie.

Programe speciale

F.C.E.R.-C.M. – 75 de ani de existenţă
Ca urmare a împlinirii a 75 de ani de
existenţă a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic, la iniţiativa
preşedintelui F.C.E.R.-C.M., toate activităţile
sociale, culturale, artistice, educaţionale,
precum şi o serie de manifestări speciale
organizate în anul 2011 de către F.C.E.R.C.M. şi Comunităţi s-au desfăşurat sub
egida „F.C.E.R.-C.M. – 75”
Programul de comemorare „70 de ani
de la deportarea evreilor din Transilvania
de Nord”
În cele 12 localităţi, de unde evreii au fost
îmbarcaţi în trenuri după ce au fost adunaţi
în ghetouri, dar şi în alte oraşe din Ardealul
de Nord (Sfântu Gheorghe, Gheorgheni,
Târgu Mureş, Reghin, Baia Mare, Sighet,
Tiocul de Sus, Dej, Cluj, Şimleu Silvaniei,
Oradea, Bistriţa), precum şi la Braşov şi
Piatra Neamţ s-au organizat ceremonii de
comemorare.
Iaşiul, la 75 de ani după Pogrom
În zilele de 28 şi 29 iunie 2016, la Iaşi
au fost comemorate cele 13.266 de victime
ucise în timpul Pogromului dezlănţuit la
comanda lui Ion Antonescu. Organizator a
fost Institutul „Elie Wiesel”,în parteneriat cu
Primăria, Prefectura şi Consiliul Judeţean
Iaşi, Complexul Muzeal Naţional Moldova,
Institutul Francez Iaşi, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”.

Îndrumare ºi control
În perioada 2010 – 2016, activitatea Oficiului de Îndrumare şi Control s-a desfăşurat
pe baza tematicii aprobate de Adunarea
Generală a F.C.E.R., obiectivele principale
fiind întărirea disciplinei financiar-contabile,
diversificarea tematicii de control, verificări
mai aprofundate. Elementele de noutate
au fost elaborarea Procedurii pentru Restaurantele Rituale şi efectuarea a diverse
anchete.

Fundaþii ºi parteneriate
În anii care au trecut de la precedentul
Congres, a fost înfiinţată Fundaţia Filderman. De asemenea, a fost stabilit un angajament comun între Comitetul Evreiesc
American şi F.C.E.R. care permite schimbul
de date de cercetare, analiză, date de arhivă
şi alte materiale între cele două organizaţii.
Federaţia are un Acord General de Parteneriat cu Joint România, printre cele mai
importante programe promovate în România fiind Bereshit. Asistenţa socială este un

alt domeniu esenţial al colaborării pe tărâm
românesc, completată de grija comună pentru păstrarea patrimoniului sacru.

Activitatea comunitãþilor
evreieºti din România
în perioada 2010 – 2016

Organizare
Conform Statutului Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic,
comunităţile îşi aleg în mod democratic conducerile, prin vot. De asemenea, comunităţile îşi aleg delegaţi (în funcţie de numărul
de membri, câte unul pentru fiecare 100
de persoane) pentru alegerea conducerii
Federaţiei, în cadrul unui Congres.
În perioada scursă de la Congresul din
2010, au avut loc alegeri în toate comunităţile din ţară. Au fost aleşi noi preşedinţi la:
Bacău, Bârlad, Braşov, Bucureşti, Brăila,
Constanţa, Dej, Deva, Huşi, Piatra Neamţ,
Sighetu Marmaţiei, Tg. Mureş. Un eveniment deosebit este reînfiinţarea Comunităţii
Evreilor din Zalău.
Viaţa religioasă
În conformitate cu ”Obiectivele Strategice şi Direcţiile de Acţiune în activitatea
F.C.E.R., pentru perioada 2010-2015”,
absolut toate comunităţile consideră că
„asigurarea de condiţii îmbunătăţite pentru
viaţa religioasă, de Cult Mozaic, la nivel comunitar şi în familiile evreieşti” este obiectivul principal al conducerilor comunităţilor.
Toate comunităţile s-au străduit să păstreze
tradiţiile religioase iudaice, prin participarea
la slujbele de Şabat, vineri seara şi sâmbătă dimineaţa, precum şi de sărbători. Chiar
şi comunităţile mici au încercat ca, măcar
de sărbători, să poată avea minian. În 32
de comunităţi s-au organizat regulat, de
sărbatori, festivităţi la care au participat în
număr mare membrii comunităţilor, precum
şi invitaţi din administraţia publică locală,
şcoli, licee, universităţi sau alte personalităţi locale.
Activitatea de asistenţă socială şi
medicală
Începând cu anul 2012, activitatea de
asistenţă socială şi medicală s-a extins datorită parteneriatului cu Claims Conference.

Administrarea bunurilor
din patrimoniul comunitar,
întreþinerea ºi repararea bunurilor
Comunităţile beneficiază de un important ajutor bănesc din partea F.C.E.R., prin
CAPI, existând multe obiective care au fost
reabilitate.
Comunitatea Evreilor din Galaţi a
reparat şi modernizat din fonduri proprii
două apartamente. Comunitatea Evreilor
din Bacău s-a mutat într-un sediu nou (cel
vechi era în pericol de demolare). C.E.
Bistriţa a reuşit o colaborare cu Organizaţia
de Prezervare a Cimitirelor din Europa de
Est, cu sediul în SUA, pentru îngrădirea
unor cimitire din judeţ. La Craiova, a fost
realizată o nouă casă mortuară. La Haţeg
(C.E. Deva), Consiliul Judeţean a sprijinit
reabilitarea Sinagogii. La Dorohoi, a fost
reabilitată fosta Sinagogă şi s-a deschis
Muzeul Evreilor din fostul judeţ Dorohoi
şi împrejurimi, „Şlomo David”. La Galaţi,
s-a finalizat reabilitarea constructivă şi
funcţională la Templul Meseriaşilor şi
restaurantul ritual. La Iaşi, s-au terminat
lucrările la Sinagoga Merarilor, Sinagoga
Mare şi Sinagoga din Hârlău. La Oradea,
s-a finalizat refacerea Sinagogii Neologe,
cu fonduri europene. De asemenea, s-au
terminat lucrările la refacerea Sinagogii
Mari Ortodoxe şi a Sinagogii Ortodoxe.
La Rădăuţi, au fost efectuate reparaţii la
sinagogă şi sediu. La Siret, a fost reparată
sinagoga. La Roman, a fost reabilitată sinagoga. La Tecuci, s-au efectuat reparaţii
şi întreţinerea sinagogii şi a sediului. La
Tulcea, a fost refăcută sinagoga şi a fost
înfiinţat “Muzeul Istoriei Evreilor din Tulcea
şi judeţul Tulcea”. La Baia Mare, a fost împrejmuit cimitirul. La Brăila, a fost refăcut
gardul la cimitirul vechi. C.E. Botoşani a
împrejmuit o serie de cimitire şi a reparat
gardurile deteriorate, a reparat sediul.
La Galaţi, a fost consolidată şi reabilitată
capela de la cimitir. La Huşi, a fost refăcut
gardul şi poarta de la cimitir. C.E. Reşita
are în desfăşurare un proiect de restaurare
a sinagogii, cu accesare de fonduri europene (suma maximă 5 mil. euro) împreună
cu Primăria. A fost reparat gardul de la
cimitir, în parteneriat cu Primăria Reşita.

La Bucureşti, au avut loc ample lucrări de
întreţinere a celor trei cimitire, reabilitarea
clădirii de la Cimitirul Giurgiului, a Capelei
de la Cimitirul Filantropia, refacerea monumentului de la cimitirul Sefard, refacerea
unor alei, pe lângă defrişări periodice etc.
De asemenea, a avut loc inaugurarea noii
piaţete din faţa Sinagogii Mari şi dezvelirea
plachetei pe care este gravat chipul fostului Şef Rabin al României, dr. Alexandru
Şafran. La 20 iulie a fost inaugurat Monumentul Memorial.
Activităţi culturale şi de promovare a
spiritualităţii evreieşti
Deşi numărul evreilor a scăzut, comunităţile noastre sunt profund implicate în
viaţa culturală a oraşelor în care se află,
organizând seri culturale, Ziua Europeană
a Culturii Iudaice, expoziţii ale autorilor evrei
sau cu teme evreieşti (ex. Arad, Focşani,
Satu Mare, Ploieşti, Timişoara, Braşov, Piatra Neamţ, Iaşi), concerte în sinagogi (Arad,
Bucureşti, Braşov, Lugoj, Bistriţa, Ploieşti,
Tg. Mureş, Cluj, Piatra Neamţ, Satu Mare),
concerte de muzică klezmer, conferinţe,
festivaluri (Brăila), excursii în comunităţi pe
bază de reciprocitate etc.
Cinstirea memoriei victimelor Holoca
ustului şi combaterea antisemitismului şi
a negaţionismului
România comemorează Holocaustul,
la nivel naţional, în data de 9 octombrie.
Cu această ocazie, au avut loc în fiecare
an diverse manifestări comemorative şi
ceremonii la care sunt invitaţi şi reprezentanţii comunităţilor, aceştia din urmă ţinând
alocuţiuni, atât la evenimentele publice, cât
şi la invitaţia şcolilor.
Un mare eveniment a fost organizat cu
ocazia împlinirii a 70 de ani de la deportarea
evreilor din Transilvania de Nord. Cu această ocazie au fost inaugurate monumente
comemorative în Sf. Gheorghe, Braşov,
Cluj, Dej.

Carenþe ºi neîmpliniri
în activitatea F.C.E.R.

Carenţe
Este aproape firesc ca, la un volum
important de activitate profesională şi
economico-financiară, să fie frecvente
carenţe. În cazul de faţă, sunt de semnalat
următoarele:
• Insuficienta utilizare a posibilităţilor de
dezvoltare a dialogului interorganizaţional şi
a parteneriatelor cu organizaţii similare din
ţară şi străinătate;
• Urmărirea în mică măsură a obiectivului de realizare a prevederilor din acordurile
încheiate cu partenerii externi;
• Activitatea cultural-artistică nu este pe
măsura potenţialului şi a cerinţelor (există
comunităţi în care tradiţia corurilor şi a formaţiilor artistice nu s-a valorificat suficient);
• Resursele financiare, necesare în special pentru prezervarea patrimoniului sacru
evreiesc, sunt departe de cerinţe;
• În gestionarea personalului nu se
respectă pe deplin exigenţele privind fişele
posturilor, cu verificarea atentă a înscrierii
activităţii fiecărui salariat sau angajat cu
convenţie civilă în exigenţele din fişa respectivă a postului;
• Corelarea activităţilor în cadrul structurilor din organigramă nu este la nivelul
exigenţelor, ca şi de altfel colaborarea între
persoanele din diferite structuri;
• Recurgerea insuficientă la formele
democratice de informare reciprocă şi
transparenţă în activităţile desfăşurate pe
plan central şi în comunităţi;
• Raporturile între conducerea F.C.E.R.
şi conducerile de la comunităţi nu sunt suficient de armonizate;
• Pe plan cultural, resursele de potenţial
uman (personalităţi evreieşti) nu sunt încă
suficient prezente în viaţa comunităţilor;
• Deşi s-au constituit Comisii consultative pe domenii de activitate, funcţionarea
lor lasă de dorit;
• Patrimoniul economic reprezintă un potenţial apreciabil, încă insuficient valorificat,
cu un nivel al chiriilor în măsură însemnată
sub nivelul pieţei;
• Participarea tineretului evreu la viaţa
comunitară se află mult sub potenţial;
• Realizarea încă în forme incipiente a
activităţilor de comunicare intercomunitară;
• Punerea insuficientă în valoare a potenţialului oferit de Centrele de Instruire şi
Recreere.
Neîmpliniri
În raport cu obiectivele pe care şi le-au
propus Conducerea Federaţiei şi aparatul
funcţional se constată acum, la ceas de

bilanţ, dorinţe şi proiecte care nu au putut
fi finalizate sau care nu au înaintat suficient.
Dintre acestea menţionăm:
• Valorificarea fostei sinagogi din str.
Moşilor, precum şi a unor terenuri aflate în
diverse localităţi (Constanţa, Craiova, Vatra
Dornei etc.);
• Vânzarea proprietăţilor subutilizate,
degradate, izolate, generatoare de cheltuieli;
• Menţinerea standardelor cantitative
şi calitative ale programelor de asistenţă
socială şi medicală şi eficientizarea acestor
activităţi;
• Eficientizarea activităţii Restaurantelor
Rituale din Bucureşti şi de la Comunităţi;
• Continuarea procesului de eficientizare
a folosirii Centrelor de Instruire şi Recreere
prin finalizarea modernizării complete a
acestora;
• Continuarea distribuirii medicamentelor şi altor ajutoare pentru persoanele care
au ieşit din activitate, cu o vechime de peste
10 ani în F.C.E.R. şi Comunităţi;
• Atragerea de resurse financiare prin
accesarea de programe de finanţare din
ţară şi străinătate;
• Continuarea obţinerii de alocaţii importante, potrivit acordului încheiat între
F.C.E.R. şi Fundaţia „Caritatea”;
• Continuarea dotării cu tehnică de calcul
şi eficientizarea activităţii de comunicare;
• Asigurarea în continuare a alimentelor,
băuturilor rituale şi a produselor necesare
desfăşurării activităţilor de cult;
• Întrucât, în ciuda solicitărilor repetate,
nu s-a obţinut modalitatea legală de încasare a plăţilor, nu s-au putut introduce servicii
de îngrijire la domiciliu cu plată, punerea în
funcţiune a spălătoriei cu plată accesibilă
publicului larg, servicii medicale cu plată în
cadrul CAJM, servicii de cazare cu plată în
cadrul celor două cămine de vârstnici;
• La căminul Rosen, întrucât a fost necesară mutarea rezidenţilor etajului 1 atât
la parter cât şi la etajul 2 pentru renovarea
etajului 1 (parterul neputând asigura cazarea în totalitate a rezidenţilor etajului 1),
precum şi din motivul expus anterior, nu
au fost ocupate contra cost camerele de la
etajul 2. Etajul 1 este actualmente în curs
de amenajare, cu o întârziere cauzată de
dificultăţile de obţinere a certificatului de
urbanism de la autorităţile locale necesar
în vederea executării lucrărilor, în ciuda
solicitărilor repetate la Primaria Sectorului
1, Primăria Capitalei şi Inspectoratul de Stat
în Construcţii.
În activitatea viitoare, inclusiv Hotărârile
care se vor adopta la Congresul al III-lea al
F.C.E.R., va trebui să se ţină seama de cele
mai sus prezentate, ca premise şi factori
importanţi în menţinerea, diversificarea şi
dezvoltarea vieţii comunitare evreieşti din
România. În acest sens, este de menţionat
că viitorul Patrimoniului Sacru Evreiesc
depinde de o multitudine de factori din care
unul dintre cei mai importanţi este integrarea
în Patrimoniul Naţional şi Internaţional.

Încheiere
În mod cert, perioada dintre Congresul al II-lea şi Congresul al III-lea
ale F.C.E.R.-C.M. a fost o perioadă de
intensă activitate, raportată la misiunile
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din
România şi la Obiectivele Strategice
adoptate cu 6 ani în urmă. Esenţiale au
fost progresele calitative şi ale extinderii
activităţii de asistenţă socială şi medicală, educaţie iudaică, viaţă religioasă
mozaică, prezervarea şi valorificarea
mai bună a patrimoniului evreiesc de cult
mozaic şi cultural. În mod consecvent şi
constant, în această perioadă de 6 ani s-a
acţionat cu bune rezultate în realizarea
unui dialog continuu care a favorizat o
mai bună cunoaştere reciprocă urmată
şi de recunoaşterea reciprocă.
S-a acţionat mai bine decât în trecut
în privinţa combaterii antisemitismului şi
a păstrării memoriei Holocaustului din
România. Rezultatele multiple din activităţile comunitare evreieşti din România au
dobândit o mai largă cunoaştere pe plan
mondial şi internaţional. Congresul al III-lea
al F.C.E.R.-C.M., ca moment al istoriei de
80 de ani a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, va stabili noi obiective
pe mai departe pentru manifestarea unei
prezenţe reale şi semnificative a evreilor
în societatea românească, dar şi ca pilon
deosebit de activ al susţinerii şi promovării
Statului Israel.
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I U D A I C A
ŞALOM ALEIKHEM
Cu toţii cunoaştem salutul milenar
iudaic: Şalom Aleikhem (Pace vouă!; să
aveţi pace, să trăiţi în pace, să vă bucuraţi
de pace), iar răspunsul este Aleikhem
Şalom (Vouă pace, voi să aveţi pace!).
Salutul este totodată o binecuvântare:
atât urarea de zi bună, cât şi urarea de
pace. Şalom Uberakhah (Pace şi binecuvântare!). Pentru că totul, tot ce este
bun, poate fi realizat numai în linişte şi
pace. Atât învăţarea Thorei, cât şi munca,
viaţa de familie şi aşezarea socială. Totul
este realizat sub influenţa Binecuvântării
lui Dumnezeu, iar oamenii, fiii lui Israel,
au obligaţia de a-L binecuvânta pe Dumnezeu şi a-i saluta pe îngerii Lui, pe care
El îi trimite oamenilor, în întâmpinarea
lor: îngerii nu au decât o funcţie de trimişi, de soli. Nu numai o pace simplă,
civilă, ci Pacea lui Dumnezeu, singura
pace adevărată, care duce la pace între
oameni, între neamuri, popoare şi ţări.
Acest salut apare în Talmud. Sub influenţa
tradiţiei iudaice, el apare şi în Evanghelii,
pătrunzând astfel şi în creştinism: Pax
Vobiscum.
Dar nu numai atât. Un imn de slavă
în care Dumnezeu este slăvit, e recitat în

seara de ajun de Şabat şi reflectă această
dorinţă. Acest imn de slavă este cunoscut
după primele sale două cuvinte: Şalom
Aleikhem, considerate ca ”titlu”. Acest
imn este recitat – de fapt cântat – de
evrei la ieşirea din sinagogă vineri seara,
precum şi acasă, înainte de ceremonialul
de Kiduş, cu care începe masa de ajun
de Şabat. El este adresat îngerilor trimişi
de Dumnezeu fiecărei familii. În seara de
ajun de Şabat, evreul binecuvântează pe
îngerii care vin să-l întâmpine în numele lui
Dumnezeu şi le cere şi lor binecuvântarea
păcii. Deşi cântecul este compus mai târziu, probabil la începutul epocii moderne,
el se bazează pe o afirmaţie din Talmud
(tratatul Şabat, pagina 119b), după care
Dumnezeu trimite doi îngeri fiecărui evreu
pentru a-l însoţi pe drum, de la sinagogă
acasă în seara de ajun de Şabat.
Fără a fi poet, am încercat o traducere
versificată în limba română, inexistentă
până astăzi. Nu am putut reda textul
în distihuri. Datorită necesităţii utilizării
perifrazelor, am fost nevoit să transform
distihurile în catrene (lucru relativ şi prin
intonaţia cântării), cu excepţia ultimei
strofe.

În noaptea de 2 iulie a avut loc la
Athénée Palace Hilton cina de Iftar organizată de Muftiatul Cultului Musulman
din România, cu prilejul postului Lunii
Ramazan. Muftiul Iusuf Murat a adresat
o invitaţie de participare preşedintelui
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer şi rabinului
F.C.E.R, Rafael Shaffer. Cina a fost una
simbolică pentru cele trei religii abrahamite. Au luat parte reprezentanţi de vârf atât
ai cultelor, cât şi ai Corpului diplomatic.
Nu a fost primul dialog cultural şi de
cult, muftiul Iusuf Murat efectuând, încă
din martie 2006, o vizită la Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din România, împreună cu Iusein Ibram, deputat al Uniunii
Democrate Turce din România (aflat în
acea vreme la prima legislatură), şi Amet
Aledin, deputat, la acea dată, al Uniunii

Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani
din România (actualmente secretar de
stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice), în scopul unei colaborări instituţionale. Totodată, muftiul Iusuf Murat a
fost prezent la evenimente religioase din
cadrul comunităţii evreieşti, de exemplu
masa de Sucot din octombrie 2014, organizată la Sinagoga Mare din Bucureşti.
Recent, la 18 mai 2016, rabinul Rafael
Shaffer, însoţit de preşedintele C.E. Constanţa, Sorin Lucian Ionescu, l-au vizitat
pe muftiul Iusuf Murat la Constanţa. S-a
discutat despre situaţia sinagogii şi despre cea a moscheii „Carol I”, aceasta fiind
prima vizită a unui rabin la sediul Cultului
Musulman.
CLAUDIA BOSOI

Articol şi traducere versificată de
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

Aşa cum spun hrisoavele vremii,
întărite de studiile apreciatului profesor
de istorie Ştefan Andronache, primul
cimitir evreiesc din Tecuci este cunoscut
începând cu anul 1780. Zona ocupată a
fost în plin centrul oraşului de atunci, pe
strada Galaţi, loc unde chiar acum se
lucrează la reamenajarea spaţiului. Între
anii 1850-1860, cimitirul a fost localizat

codim se afla retras la Mănăstirea Neamţ,
pe fondul unei stări delicate de sănătate.
În acest sens, comunitatea evreilor a
oficiat slujbe pentru însănătoşirea înaltului prelat ortodox, Patriarhul Nicodim
primind urări de sănătate prin intermediul
unei scrisori, datată 25 septembrie 1947,

semnată de preşedintele Iulius Sechter,
alături de alţi membri ai conducerii.
„În ziua de miercuri, 24 septembrie
a.c., ziua de Iom Kippur, cea mai mare
sărbătoare a iudeilor, zi de post total, în
toate cele opt sinagogi din târgul acesta
s-au oficiat rugăciuni pentru însănătoşirea
Înalt Prea Sfinţiei Voastre. [...]Dumnezeu
să vă dea puterea rezistenţei, pentru a
învinge boala trudnică, astfel ca încă
mulţi ani să păstoriţi, cu înţelepciune, sub
semnul unor înalte gânduri populaţiile
Ţării Româneşti”.
La rândul său, Patriarhul Nicodim
mulţumeşte Comunităţii Evreilor din Tg.
Neamţ, printr-o scrisoare din data de 26
septembrie a aceluiaşi an, astfel: „Am fost
şi sunt foarte mişcat de cele ce mi-aţi comunicat cu nr. 235 din 25 septembrie 1947.
[...] Întregei obşti a evreilor, ca de altfel
evreilor din ţara întreagă, de unde am
primit atâtea semne de respect şi admiraţiune, doresc tot binele de la Dumnezeu”.
Aceste două documente dovedesc
încă o dată armonia, cooperarea şi buna
înţelegere dintre evreimea română şi
Biserica Ortodoxă din România precum
şi reconcilierea cu realităţile trecutului
recent al Holocaustului din România.
DAN DRUŢĂ

pe strada Vânători, iar de la 1 septembrie
1876 s-a dat în folosinţă actualul cimitir
de pe strada Liniştei.
Aici, după ce în anul 2001 am reamenajat total acest spaţiu cu porţi metalice
noi, indicatoare de grupe, rânduri şi locuri,
s-a amenajat o fântână şi un grup social,
s-a renovat şi Casa celui mai reprezentativ rabin, rabinul Rabinovici. În urma
numeroaselor vizite făcute de oficiali ai
F.C.E.R. la acest spaţiu, printre care şi
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
am solicitat acoperirea cu tablă a acestui
spaţiu, care începuse să se deterioreze.
Sprijinul a venit imediat, iar apoi spaţiul
a fost renovat, pentru a se putea aprinde
lumânări şi pe timp nefavorabil. La ora actuală, tot cu sprijinul F.C.E.R., se fac documentaţiile pentru racordarea la curent
electric a cimitirului şi a acestui spaţiu,
aici urmând să fie montate şi tablourile
de comandă. Mulţumiri şi pe această cale
F.C.E.R. pentru sprijinul acordat.
AIZIC IANCU
preşedinte C.E. Tecuci

ŞALOM ALEIKHEM (PACE VOUĂ!)
Îngeri slujitori, bun venit,
Îngeri ai Domnului, bun sosit,
Rege al regilor, domnind peste regi,
cine e El?
Este Dumnezeu Sfântul, Binecuvântat
Fie El!

Continuă dialogul
iudeo-musulman din România

Rege al regilor, domnind peste regi,
cine e El?
Este Dumnezeu Sfântul, Binecuvântat
Fie El!

Îngeri ai păcii, fiţi bineveniţi,
Îngeri ai păcii, în pace fiţi bine sosiţi.
Rege al regilor, domnind peste regi,
cine e El?
Este Dumnezeu Sfântul, Binecuvântat
Fie El!

Plecaţi în pace, îngeri ai păcii, îngeri
ai lui Dumnezeu,
Îngeri ai Atotputernicului, care domneşte
peste toţi şi-L slăvesc şi eu.
Rege al regilor, domnind peste regi,
cine e El?
Este Dumnezeu Sfântul, Binecuvântat
Fie El!

Binecuvântaţi-mă cu pace, îngeri
ai păcii, îngeri ai lui Dumnezeu,
Îngeri ai Atotputernicului, care peste toţi
domneşte şi-L slăvesc şi eu.

Fiindcă îngerului Lui i-a poruncit
să te aibă în pază pe oriunde treci,
Domnul te-a păzit la plecarea ta
şi la întoarcerea ta, în veci.

“Casa Rabinului” la Tecuci

Documente inedite din Arhiva C.E. Târgu Neamţ

Recent au fost descoperite în arhiva
Comunităţii Evreilor din Tg. Neamţ două
importante documente, necunoscute
publicului larg. Ele reprezintă dovezi ale
corespondenţei dintre conducerea C.E.
Neamţ şi Patriarhia Română, derulată în
anul 1947, perioadă în care Patriarhul Ni-
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ComunitATi
Şabat comun cu membri
ai Comunităţii Evreilor din Debreţin

Braşov

În zilele de 1 şi 2 iulie a.c., membri
ai Comunităţii Evreilor din Debreţin, în
frunte cu preşedintele Tamas Horovitz, au
petrecut un Şabat la comunitatea din Braşov. După o scurtă plimbare prin centrul
oraşului, oaspeţii au participat la Minha şi
la Oneg Şabat în frumoasa sinagogă Bet
Israel. Partea religioasă a
revenit oficiantului de cult
Dan Floroianu şi prim-cantorului Iosif Adler, iar Tiberiu Roth, fost preşedinte
al Comunităţii braşovene,
a explicat pericopa zilei.
T. Horovitz, preşedintele
Comunităţii din Debreţin, a
prezentat activitatea acesteia. Oaspeţii au participat
şi la rugăciunea de sâmbătă dimineaţa, iar seara s-a
organizat o masă rotundă
despre viaţa comunităţilor
şi preocupările lor, urmată

lecţia de la Cluj, tânăra a cucerit publicul
şi juriul, interpretând ”Hava Naghila”. Ea
a povestit reporterului „Gazetei de NordVest” din Satu Mare, că „s-a lansat” şi s-a
perfecţionat ca interpretă în tabăra JCC
de la Cristian.
Sinagoga din Satu Mare şi-a oferit din
nou spaţiul pentru un concert deosebit.
Două tinere flautiste, Izabella Budai şi
Alheli Pimienta, acompaniate de pianista
Corina Savian, au interpretat melodii
nemuritoare. (M.O.)

Americane din Străinătate. La inaugurare
a fost prezentă şi Lesley Weiss, preşedinta Comisiei, care a apreciat dăruirea
şi abnegaţia prin care s-a realizat monumentul. Întreaga acţiune a fost coordonată
şi supervizată de Mike Klein, originar
din Gherla, dar cetăţean american de
peste 40 de ani, care – printr-un efort şi
o capacitate mobilizatoare extraordinare – a reuşit să identifice şi să confirme
cele 1040 de nume ale
martirilor gherleni ai
Holocaustului, înscrise pe zidul memoriei,
cea mai impresionantă
parte componentă a
Memorialului, care mai
cuprinde un soclu de
granit cu două bucăţi
masive de rocă, simbolizând munca de sclav,
şi două bănci pentru

reculegere. Ansamblul a fost proiectat de
fraţii Dominic şi Raul Teleki, din România,
al căror străbunic fusese preşedinte al
Comunităţii Evreilor din Gherla în perioada interbelică şi a pierit la Auschwitz.
Identificarea numelor nu ar fi fost posibilă
fără contribuţia cercetătorilor de la Yad
Vashem, ai Institututului de Studiere a
Holocaustului din România „Elie Wiesel”
şi ai Centrului de Studii de Genocid şi Holocaust, de la Universitatea
Babeş-Bolyai din Cluj.
Un grup reprezentativ de gherleni din Israel
au revenit în oraşul natal,
împreună cu familiile lor,
pentru a fi de faţă la această ceremonie specială la
care a ţinut să fie prezentă
şi ambasadoarea statului Israel, Tamar Samash,
care a subliniat importanţa

Cinste celor
ce cinstesc memoria eroilor

Târgovişte

Cu sprijinul nemijlocit al ing.Paul
Schwartz, vicepreşedinte al F.C.E.R. şi
preşedinte al C.E.B., în prezenţa E.S.
Tamar Samash ambasador al Statului
Israel la Bucureşti, în Cimitirul Evreiesc
din Târgovişte a avut loc, şi în acest an,
un ceremonial militar de depunere de coroane de flori la mormântul evreului-erou
Herman Kornhauser, executat de nemţi
în anul 1917, decorat post-mortem de
Regele Ferdinand cu “Virtutea Militară”
clasa a II-a.
Vina ce i s-a adus a fost umanismul de
care a dat dovadă în încercarea de a alina
suferinţele prizonierilor cazaţi în lagărul
organizat de nemţi lângă locuinţa sa din
Târgovişte. Era în plină iarnă a anului
1916, o iarnă câinoasă, iar prizonierii erau
flămânzi şi sumar îmbrăcaţi. I-a hrănit, i-a
îmbrăcat (din donaţii ale târgoviştenilor), a
încercat să mijlocească evadarea multora.
A fost prins de nemţi, judecat şi condam-

Satu Mare

Gherla

nat la moarte prin spânzurare. Execuţia a
avut loc în martie 1917, în piaţa oraşului.
Soţia sa, care în acel moment era însărcinată, a adus pe lume un copil al cărui tată
nu mai era în viaţă. Acesta este eroul care
de aproape 100 de ani se află înhumat în
cimitirul evreiesc din Târgovişte.
În prezenţa unui numeros public, au
depus coroane de flori: E.S. Tamar Samash, ambasadorul Israelului, F.C.E.R.,
Forumul B’nai B’rith România, Instituţia
Prefectului Dâmboviţa, Consiliul judeţean,
Primăria Târgovişte, Filiala Târgovişte a
ACPCCI, Asociaţia “Cultul Eroilor” Dâmboviţa, Garnizoana Militară Târgovişte,
maior Aurel Drăgan, în nume propriu.
Au participat profesori şi un grup de
elevi “Prietenii Israelului” de la Şcoala
gimnazială “Smaranda Gheorghiu”, care
au încheiat festivitatea cântând Imnul
Statului Israel.
ILEANA GHENCIULESCU

O vară bogată în evenimente

La 17 iunie a.c., comunitatea sătmăreană a sărbătorit-o pe Ecaterina Stein
berg, care a împlinit frumoasa vârstă
de 90 de ani. E. Steinberg este văduva
fostului preşedinte Nicolae Steinberg.
Înconjurată de prieteni, la festivitatea din
comunitate sărbătorita a primit flori şi urări
de bine.
Comunitatea se mândreşte, de asemenea, cu succesul tinerei Jessi Jekei,
membră a comunităţii, care s-a calificat
la finala competiţiei XFactor. La prese-

AD MEA VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi
nãscuþi în lunile august ºi septembrie
n Preşedintele
C.E. Deva, Liviu
Lăcătuşu, doveşte
prin ceea ce face că o
comunitate mică poate fi puternică. Este o
gazdă ireproşabilă şi
un om cu suflet. Are
grijă ca asistaţii din
comunitatea lui să
ducă o existenţă decentă, este atent la
problemele lor de sănătate, ajutându-i cu
tot ce-i stă în putinţă. Totodată, atrage
tineri şi maturi spre comunitate. Cultivă
memoria victimelor Holocaustului. Se
preocupă de buna întreţinere a sinagogii
şi a cimitirului din oraş. Are bune relaţii
cu autorităţile locale şi cu reprezentanţi
ai altor culte.
n Preşedintele
C.E. Zalău, Dan
Has, conduce cu
energie şi devotament cea mai tânără
comunitate din România. Faptul că, în
condiţii de drastică
diminuare a populaţiei evreieşti din ţară,
a fost capabil să facă să renască viaţa
comunitară, este un punct de merit
pentru el. Este demn, de asemenea, de
menţionat faptul că sunt tineri, sunt copii
în comunitate care participă la toate evenimentele vieţii evreieşti reunind membri
ai comunităţilor din întreaga ţară, cum
este „Bereshit”. Recent, la Zalău a fost
organizat Keshet VIII.
n Preşedintele de
onoare al C.E. Brăila, David Iancu
Segal, se înscrie în
viaţa comunităţii sale
ca un lider de referinţă
prin tot ce a întreprins
în decursul anilor în
care a fost preşedinte
executiv: cultivarea
relaţiilor interetnice şi interconfesionale, excelenta organizare a sărbătorilor
evreieşti – Sinagoga din Brăila fiind una
din puţinele aflate în bună stare din zonă
–, înfiinţarea unui cor, menţinerea unei
bogate vieţi culturale, formarea unui colectiv sudat, veghea permanentă pentru
soluţionarea problemelor asistaţilor din
comunitate.
n Preşedintele C.E. Tg. Mureş,
Vasile Dub, se distinge prin multiple
înzestrări: dedicarea
faţă de comunitate,
grija pentru cei vii şi
pentru neuitarea celor care nu mai sunt,

de o cină festivă şi un spectacol al corului
Yahad. Membrii comunităţii din Debreţin
au avut şi prilejul de a vizita împrejurimile
oraşului şi au plecat cu amintiri foarte
frumoase.
(După săptămânalul ”Szombat”
din Ungaria).
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atragerea de donaţii – Templul din Tg.
Mureş fiind unul din primele lăcaşuri de
cult restaurate şi cu sprijin extern –, dar
şi prin înzestrări literare şi plastice. Expoziţia sa de caricatură a fost găzduită
o bună bucată de vreme la Centrul Cultural Comunitar din Bucureşti, unde şi-a
lansat şi un volum de proză. În această
toamnă, comunitatea sa va găzdui Bereshit XIII.
n Preşedintele
C.E. Rădăuţi, Igo Kofler, este, în bună
tradiţie bucovineană,
o gazdă excelentă.
Are în custodie unul
dintre cele mai frumoase lăcaşuri de
cult din zonă şi un
cimitir bine întreţinut.
Veghează cu aceeaşi dăruire asupra
obştii din Siret, cu atât mai mult cu
cât cimitirul evreiesc din localitate, printre
cele mai vechi din ţară, este obiectiv turistic. Atenţia faţă de doleanţele asistaţilor
pe care-i are în grijă e dublată de cea pentru funcţionarea în bune condiţii a Clubului
generaţiei de mijloc „Tania Grünberg”.
n Preşedintele
C.E. Cluj, Robert
S ch wartz , a r e
o temeinică experienţă organizatorică
„în spate”, fapt care
sporeşte prestigiul
acestei comunităţi. O
comunitate cu o viaţă
culturală remarcabilă
prin: . intelectualitatea evreiască clujeană pe care a reuşit s-o atragă; . buna
colaborare cu instituţiile culturale din
oraş, care-şi dau concursul ori de câte
ori sunt solicitate la spectacole de Purim
sau Hanuca; . formaţia de klezmorim
care şi-a câştigat un binemeritat renume.
Un lider cu iniţiativă, energie, dorinţă de
afirmare, demn de înaintaşii săi.
n Preşedintele
C.E. Braşov, Valer
Plugaru, şi-a asumat conducerea unei
comunităţi acoperind
cu excelenţă aproape toate valenţele
care au adus-o în
rândul celor mai bine
poziţionate din ţară:
frumoasa Sinagogă neologă, unul dintre
lăcaşurile de cult mult vizitate din zonă
– ţinând seamă şi de faptul că Braşovul
este un punct important pe harta turistică a României; cimitirul bine îngrijit;
restaurantul ritual competitiv cu orice restaurant din afară; corul cu performanţe
frumoase; grija pentru educaţie iudaică;
memoria Holocaustului. (R.E.)

M o n u m e n t pentru neuitarea mar tirilor Holocaustului

Monumentul Martirilor Holocaustului,
un loc public de comemorare a celor peste
o mie de evrei gherleni pieriţi în lagărele
naziste şi în detaşamentele de muncă
ale armatei maghiare, a fost ridicat din
iniţiativa şi cu efortul material al organizaţiei evreilor gherleni de pretutindeni,
cu sprijinul neprecupeţit al administraţiei
municipale. La festivitatea de inaugurare, care a avut loc duminică 22 mai, în
prezenţa unui număr mare de cetăţeni ai
oraşului au participat şi trei supravieţuitori
ai Holocaustului, originari din Gherla: Ella
Fried din Israel, Zoltán Blum, cetăţean de
onoare al Gherlei şi Mihai Eisikovits.
Monumentul Memorial al Holocaustului a fost realizat în urma unui extraordinar
spirit de solidaritate între gherlenii din
Statele Unite ale Americii, Israel şi Canada care l-au finanţat cu generozitate,
sub patronajul Comisiei Guvernamentale SUA pentru Prezervarea Moştenirii

existenţei unui memorial pentru cetăţenii
de azi ai Gherlei – unde, din păcate, mai
trăieşte doar un singur evreu – pentru a
înţelege la ce tragedie pot duce necunoaşterea aproapelui şi intoleranţa.
Monumentul memorial inaugurat la
Gherla nu va fi doar un loc de pioasă
aducere aminte, ci şi o piatră de hotar în
relaţia cu oraşul natal al evreilor originari
din Gherla, trăitori în Israel, care s-au solidarizat într-o organizaţie unită. Datorită
strădaniei lor, municipiul Gherla s-a înfrăţit
cu oraşul Kyriat Motzkin, documentele de
înfrăţire fiind semnate de Marius Sabo,
primarul Gherlei, şi Yossi Markovich, viceprimarul din Kyriat Motzkin, în aceeaşi
zi cu inaugurarea monumentului. Schimburile culturale au început încă de anul
trecut şi sperăm că noua administraţie a
municipiului va continua această relaţie
promiţătoare.
Andrea Ghiţă
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28-29 iunie a.c.

Iaşiul, la

În zilele de 28 şi 29 iunie a.c., la Iaşi au fost
comemorate cele 13.266 de victime ucise în
timpul Pogromului din „duminica aceea”, ultima
a lunii iunie, din anul 1941, violenţe dezlănţuite
la comanda lui Ion Antonescu şi pe care guvernul de atunci a
încercat să le prezinte sub masca uciderii a 500 de sabotori.
Tragicele evenimente au fost comemorate la împlinirea a
trei sferturi de veac, organizator fiind Institutul „Elie Wiesel”,în
parteneriat cu Primăria, Prefectura şi Consiliul Judeţean Iaşi,
Complexul Muzeal Naţional Moldova, Institutul Francez Iaşi,
Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Universitatea „Alexandru Ioan

Abraham Ghiltman:
Privire de ansamblu
asupra Pogromului
Preşedintele C.E. din Iaşi, Abraham
Ghiltman, a moderat ceremonia de la cimitirul din Iaşi. Arătând că nu se cunoaşte
numărul exact al victimelor, vorbitorul a
subliniat că în rândul celor peste 13.000
de victime s-au aflat în special bărbaţi,
dar şi femei şi copii, de toate vârstele, iar
recent, în groapa comună de la Popricani
au fost găsite încă 36 de victime, astăzi
înhumate în groapa comună din Cimitirul
Evreiesc din Iaşi. „Declanşarea pogromului a pornit de la un telefon dat de generalul Antonescu în dimineaţa zilei de 27 iunie
1941, când i-a ordonat colonelului Ctin.
Lupu să cureţe Iaşiul de evrei”, a amintit
A. Ghiltman. Pe 29 iunie, un mare număr
de evrei au fost escortaţi la Chestură,
sub ameninţarea armelor. Un cordon de
soldaţi români şi germani i-au aşteptat la
poarta Chesturii, unde i-au lovit cu bâte.
„Unul dintre bunicii mei – a spus vorbitorul
– a fost lovit în cap la intrarea în Chestură.
Fiind un om în vârstă, a căzut dar abia a
doua zi, când au fost adunaţi morţii, s-a
constatat că trăia. Cei ucişi pe străzi sau
în curtea Chesturii au fost transportaţi a
doua zi la Cimitirul Evreiesc şi aruncaţi
în gropi comune. Supravieţuitorii au fost
duşi la Gara din Iaşi, culcaţi la pământ
pentru a fi număraţi, iar apoi au fost urcaţi
în cele două trenuri cu vagoane de vite,
cu ferestrele zăvorâte şi bătute în cuie.
Pe jos era bălegar, peste care se turnase
var nestins. În calvarul călătoriei, cei mai
mulţi au decedat, iar la Podu Iloaiei au
fost descărcate cadavrele, unele intrate
în putrefacţie, din cauza căldurii”.
A doua garnitură a circulat pe traseul
Tg. Frumos - Paşcani, cadavrele fiind
descărcate pe traseu sau la Tg. Frumos.
Trenul a mers apoi la Roman, unde a intervenit Crucea Roşie, în frunte cu Viorica
Agarici, care a înfruntat escorta militară a
trenului, a obţinut descărcarea decedaţilor
şi a acordat asistenţă supravieţuitorilor.
Trenul a mers apoi la Călăraşi, unde s-a
înfiinţat un lagăr de muncă. Abia în toamnă, evreii supravieţuitori s-au întors la Iaşi.
Abraham Ghiltman a spus că locuitorii
antisemiţi au contribuit la masacru, dar
au fost şi alţii, care i-au ajutat pe evrei.
Dintre cei din urmă, au fost menţionaţi
preotul Resmeriţă (care şi-a pierdut viaţa încercând să salveze evrei), inginerii
Petru Naum şi Grigore Profir, farmacistul
D. Berceanu, comisari de poliţie care i-au
sfătuit pe evrei să se ascundă, pentru a
nu fi găsiţi. „Lista este incompletă, iar alţii
au dorit să rămână anonimi”, a mai spus
preşedintele C.E. Iaşi, care a adăugat că
la pogrom au participat soldaţi români şi
germani, jandarmi şi poliţişti români, precum şi civili antisemiţi. „În zilele noastre,
apar manifestări antisemite, iar sarcina
noastră este de a comemora victimele
acestui pogrom odios şi de a arăta ceea
ce s-a întâmplat atunci”, a afirmat A.
Ghiltman, în încheiere.

Klaus Iohannis:
„Aceastã mare tragedie a evreilor
a fost ºi tragedia României”
”În numele statului român, aduc astăzi
un pios omagiu tuturor celor care acum
75 de ani au fost victimele acelui pogrom
şi ale acţiunilor xenofobe, rasiste şi antisemite din acel timp şi îi onorez pe puţinii

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 476-477 (1276-1277) - 1 iulie - 31 august 2016

de ani după Pogrom

Cuza”. Au luat parte reprezentanţi ai autorităţilor centrale
şi locale, ai Corpului Diplomatic, conducerea Institutului
„Elie Wiesel”, a F.C.E.R., lideri şi membri ai comunităţilor
evreieşti din ţară, supravieţuitori ai Pogromului şi Trenurilor
Morţii. Din cadrul manifestărilor nu au lipsit comemorări la cimitirele din Iaşi, Podu Iloaiei, Târgu Frumos şi Roman, o amplă
masă rotundă despre Pogromul de la Iaşi, vernisări de expoziţii,
inaugurarea pieţelor „Drepţi între Popoare” şi cea a „Evreilor
martiri din 1941”, ambele din Iaşi, decorarea supravieţuitorilor
Iancu Ţucărman, Leonard Zăicescu şi Marcel Fischel de către
Preşedinţia României. A avut loc şi un concert In memoriam.

supravieţuitori. Această mare tragedie a
evreilor a fost însă şi tragedia României… Mii de oameni, printre care copii şi
bătrâni… au fost arestaţi, terorizaţi sau
nimiciţi în propriile case, pe străzile Iaşiului, sufocaţi în vagoanele Trenurilor Morţii.
Unii dintre cei ucişi fuseseră decoraţi în

Primul Război Mondial pentru eroismul lor
în slujba României. La asasinarea acestor
oameni au participat autorităţile statului
român, împreună cu unităţi germane, dar
au existat părtaşi şi dintre oamenii simpli,
vecini, cunoştinţe de ani de zile care au devenit complici la crimă ori chiar făptaşi”, se
arată în mesajul transmis de şeful statului.
„Generaţiilor prezente le revine datoria
morală de a nu uita ce s-a întâmplat şi de
a comemora victimele din timpul masacrului din vara lui 1941… Pentru tineri, dar
şi pentru generaţiile următoare, depunem
toate eforturile pentru a conştientiza şi
asuma acest trecut sumbru şi, mai presus
de orice, pentru a trage învăţămintele
necesare astfel încât valorile universale
şi ideea de toleranţă să fie respectate
fără şovăire…”.
Amintind faptul că România deţine în
acest an preşedinţia IHRA, preşedintele
statului a subliniat: „Am spus deja cu
multe ocazii că susţin crearea în România
a unui Muzeu al Holocaustului, iniţiativă
pe care o consider necesară şi urgentă.
În acelaşi sens, încurajez autorităţile
locale să continue eforturile de identificare şi conservare a spaţiilor memoriale
privitoare la istoria Pogromului din Iaşi.
Păstrarea memoriei Holocaustului şi a
patrimoniului cultural evreiesc este nu
doar un act necesar, ci şi un act patriotic
pentru că aceasta contribuie la cultivarea
memoriei naţionale…”.

Dacian Cioloº:
„Niciodatã de acum înainte”
”În luna iunie 2016, comemorăm 75
de ani de la momentul Pogromului de la
Iaşi, un eveniment tragic al istoriei României moderne. Este o zi în care onorăm
victimele, familiile acestora, urmaşii lor
şi ne plecăm capetele în faţa suferinţei
lor. Este, de asemenea, o zi în care ne
amintim responsabilitatea autorităţilor
române de la acea vreme pentru iniţierea
şi organizarea acţiunilor de reprimare şi
exterminare îndreptate împotriva evreilor
români. Aceste fapte sunt recunoscute
oficial de autorităţile române încă din
anul 2004, odată cu publicarea Raportului Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului din România «Elie
Wiesel»”, se arată în mesajul transmis de
premierul Dacian Cioloş.
„După anul 2004, societatea româ-

nească a început să cunoască mai multe
detalii despre evenimentele din Duminica
Neagră, despre Trenurile Morţii şi despre
soarta victimelor, dar şi a supravieţuitorilor
acestui pogrom. Drama evreilor care au
fost urcaţi în trenuri după ce au supravieţuit infernului de la sediul Chesturii din Iaşi

ne este amintită astăzi de mărturii care se
regăsesc la Podu Iloaiei, Târgu Frumos,
Huşi, Roman sau Călăraşi.
Salut seria de evenimente organizate
de Institutul Naţional pentru Studierea
Holocaustului din România «Elie Wiesel»
la Iaşi zilele acestea, precum şi sprijinul
acordat de autorităţile locale pentru marcarea acestei comemorări.
Citind memoriile supravieţuitorilor Pogromului de la Iaşi, cred că îndemnul care
sintetizează cel mai bine emoţiile create
de povestirile lor este: niciodată de acum
înainte! Este un îndemn pe care doresc
să îl adresez românilor, mai ales noilor
generaţii…
Am încrederea că, spunând niciodată
de acum înainte, societatea românească
participă la efortul global de apărare a valorilor umane fundamentale. Consider că
este datoria fiecăruia dintre noi să apere
dreptul la viaţă al concetăţenilor noştri,
astfel încât tragedii precum Pogromul de
la Iaşi să nu se repete”.

Mihai Chirica,
primarul Municipiului Iaºi:
„De ce au fost uciºi evreii?”
„În fiecare an ne întâlnim, cu lacrimi în
ochi, pentru a ne aminti ce s-a întâmplat
atunci. Lucrurile vor intra pe calea cea
bună abia atunci când vom reuşi să aflăm
de ce s-a întâmplat atunci acel lucru, de
ce au fost ucişi oameni nevinovaţi. Până
atunci, suntem obligaţi de istorie să păstrăm amintirea celor care au murit şi să
privim cu demnitate acel moment ca unul
trist din istoria acestui oraş, a acestei ţări,
a acelor autorităţi, pentru că nu un singur
om a făcut să se întâmple toate acestea.
Ieşenii trebuie să aibă respect pentru
cei care au trăit, pentru cei care au trăit
aici, dar mai ales pentru cei care vor să
trăiască aici”.

E.S. Hans Klemm,
ambasadorul SUA:
„România poate rãscumpãra
istoria Holocaustului”
Bazată pe valorile familiei evreieşti,
cultura evreiască a înflorit la Iaşi, mai
ales muzica şi teatrul. Dar, în urmă cu 75
de ani, ceea ce era de neconceput s-a

întâmplat, a subliniat ambasadorul SUA
la Bucureşti, E.S. Hans Klemm. Guvernul
Antonescu a dat ordin „să fie eliminată
populaţia evreiască din întreaga Moldovă, Basarabia şi Bucovina, pentru a curăţa pământul, cum spuneau ei”, a amintit
înaltul diplomat, care a trecut în revistă
evenimentele tragice ale pogromului.
„România nu poate şterge această istorie,
dar o poate răscumpăra. La 75 de ani
după acele evenimente, România conduce IHRA şi a stabilit educaţia despre
Holocaust ca prioritate a preşedinţiei sale.
SUA vor ajuta România să se asigure că
istoria este păstrată, înţeleasă şi respectată, pentru a nu se mai repeta. Trebuie
să ne asigurăm că generaţiile viitoare vor
învăţa să recunoască şi să respingă ura
şi intoleranţa, care mai rămân şi azi în
colţurile întunecate ale Europei”.

Ambasador
Mihnea Constantinescu,
preºedintele IHRA:
”Sã nu ne lãsãm copleºiþi de urã”
”Comemorarea Pogromului de la Iaşi
este încă un prilej de a aduce la lumină
faptele comise împotriva evreilor. IHRA,
sub preşedinţia României, se află pe
prima linie în eforturile de păstrare a
memoriei Holocaustului şi propune confruntarea lecţiilor trecutului cu realităţile
şi provocările prezentului pentru ca astfel
de momente tragice ale istoriei să nu mai
fie posibile niciodată”, a spus preşedintele IHRA, care a subliniat importanţa
educaţiei în acest proces. „Nu trebuie
să ne lăsăm copleşiţi de ameninţarea
urii, antisemitismului şi intoleranţei, iar
datoria noastră este să spunem tinerilor
adevărul despre istorie. Cel mai mare
pericol astăzi este indiferenţa”, a afirmat
Mihnea Constantinescu.

Paul Shapiro:
Muzeul Memorial al Holocaus
tului de la Washington:
„Un capitol cutremurãtor
al istoriei României”
Evocând tragedia de la Iaşi, în care
peste 13.000 de persoane au devenit
victime ale pogromului, Paul Shapiro a
calificat cele întâmplate drept „un capitol
cutremurător al istoriei României” iar
tragedia evreilor drept ”o tragedie a României. A fost rezultatul regimului criminal
condus de Ion Antonescu, un regim de
discriminare a evreilor, care i-a aruncat pe
aceştia în afara legii şi i-a inspirat pe civili
să participe la arestarea şi asasinarea
evreilor”. Vorbitorul a sesizat ironia amară: faptul că, în cimitir, alături de gropile
comune ale victimelor pogromului, se află
mormintele eroilor militari evrei, morţi în
Primul Război Mondial, mulţi dintre ei
neavând nici măcar cetăţenie română.
Au fost şi salvatori ai evreilor, dar prea
puţini la număr, a mai spus P. Shapiro
şi a conchis: ”La Iaşi au fost asasinate
democraţia şi umanismul românesc”.

E.S. Tamar Samash,
ambasadorul Statului Israel:
„Cel mai mare masacru din
România epocii moderne”
Pogromul de la Iaşi a reprezentat cel
mai mare masacru din România din epoca modernă, o pagină întunecată a istoriei
ţării, prea puţin cunoscută, a apreciat
vorbitoarea, arătând că, prin eliminarea
evreilor, a fost schimbat profilul economic,
social şi cultural al Iaşiului, iar autorităţile
au încurajat oamenii să participe la acest
act criminal. Supravieţuitorii pogromului
au venit în Israel să-şi construiască o
ţară, acesta fiind cel mai bun răspuns
pentru cei care au vrut să-i distrugă pe
MARTHA EŞANU
EVA GALAMBOS
ALEXANDRU MARINESCU
(Continuare în pag. 9)
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Iaşiul, la 75 de ani după Pogrom

(Urmare din pag. 8) evrei. „Am avut pu-

terea să construim
Statul Israel, o garanţie că o astfel de
tragedie nu se va întâmpla”, a mai spus
domnia-sa, scoţând de asemenea în
evidenţă eforturile autorităţilor române în
lupta împotriva antisemitismului.

Zeev Schwartz,
preºedintele Ligii de Prietenie
România-Israel:
„Evreii au devenit victimele
urii colective”
Vorbitorul a evocat tragedia evreilor
ieşeni de la Chestură şi din Trenurile
Morţii, subliniind că ei au devenit victimele
urii colective, stârnită de politica lui Ion
Antonescu, care a cerut ”curăţirea Iaşiului
de evrei”. A fost evocată şi soarta celor
duşi în lagărele din Transnistria, unde
soldaţii români îi vânau pe evrei. Zeev
Schwartz şi-a exprimat nemulţumirea faţă
de existenţa în Bucureşti a unei organizaţii
legionare.

Dr. Aurel Vainer,
preºedintele F.C.E.R., deputat:
„Emoþii la deschiderea
gropii de la Popricani”
Preşedintele F.C.E.R. a calificat drept
odioase evenimentele care au dus la
dispariţia a aproape 14.000 de evrei în
câteva zile. „Aducerea la Cimitirul din Iaşi,
în urmă cu câţiva ani, a victimelor îngropate la Popricani pe care le-a descoperit
istoricul Adrian Cioflâncă, m-a marcat
profund. Am văzut atunci, pentru întâia
oară, o groapă deschisă, dar cel mai impresionant a fost că, de gâtul unei femei,
era un copilaş. Ambii au fost împuşcaţi de
soldaţi ai armatei române”.
Vorbitorul şi-a exprimat mâhnirea că a
avut loc Pogromul de la Iaşi şi a evidenţiat
că, după publicarea Raportului Comisiei
„Wiesel”, a fost recunoscută responsabilitatea pentru Holocaustul din România. El
a amintit că bunicul soţiei sale a fost unul
dintre cei care şi-au aflat moartea în trenul
Iaşi-Tg. Frumos, iar actul său de deces
a fost trimis familiei, după mulţi ani, fiind
găsit de un român. Azi, la Iaşi se întâmplă
lucruri bune, ca renovarea Sinagogii Mari
şi a Sinagogii Merarilor, ambele sprijinite
de autorităţile locale şi de guvern. „Muncim cu asiduitate pentru ca urmele vieţuirii
evreilor în România să nu fie uitate”, a
spus preşedintele F.C.E.R. Mulţumind
directorului general al I.N.S.H.R., Alex.
Florian, pentru organizarea exemplară
a comemorării, şi-a încheiat alocuţiunea
dorind ca tuturor victimelor să le fie amintirea binecuvântată.

Iancu Þucãrman,
supravieþuitor:
„Educaþia, armã împotriva
antisemitismului”
Supravieţuitor al Trenului Morţii Iaşi
- Podu Iloaiei, vorbitorul şi-a amintit că
în vagonul de marfă în care se afla fuse-

seră înghesuiţi 137 de evrei, urcaţi după
ce fuseseră loviţi de un militar, care îi şi
număra. După opt ore de mers, la Podu
Iloaiei nu mai erau în viaţă decât opt evrei.
„Noi nu acuzăm poporul român, care
are defecte şi calităţi ca orice alt popor,
acuzăm guvernarea antonesciană şi pe
zeloşii care, prin atitudinea lor, au contribuit la a ni se lua viaţa”, a afirmat Iancu
Ţucărman. Supravieţuitorul le-a mulţumit
părinţilor săi pentru educaţia pe care i-au
dat-o, astfel încât bucuria vieţii sale să fie
a face bine semenilor. Educaţia poate asigura ca astfel de evenimente să nu se mai
întâmple, a mai spus Iancu Ţucărman,
care a compus o odă dedicată celor care
au murit în pogrom.

Marcel Fischel,
supravieþuitor:
„Avem nevoie de dragoste”
„Am trecut prin toate: prin Trenurile
Morţii, prin lagăre, prin marşuri, prin toate
calvarurile. Nu despre asta vreau să vă
vorbesc, nici despre vecinul meu din vagon, care avea 13 ani şi mă pălmuia, ca
să nu mor. Importantă însă este dragostea, pentru că de ea, de prietenie avem
nevoie pentru a putea trăi împreună”, a
spus Marcel Fischel.
* * *
A urmat un moment religios. Primcantorul Iosif Adler a interpretat mai întâi
melodia ”Es Brennt” (”Arde”), dedicată
celor morţi în Holocaust. Apoi, în memoria acestora, a rostit El Male Rahamim.
Rabinul Rafael Shaffer a rostit un kadiş
pentru sufletul celor dispăruţi.
În încheierea ceremoniilor au fost
depuse coroane la monumentul ridicat la
groapa comună a victimelor Pogromului.

Comemorãri la cimitirele din Podu
Iloaiei, Târgu Frumos, Roman
În Cimitirul Evreiesc din Podu Iloaiei, cantorul Iosif Adler şi rabinul Rafael
Shaffer au deschis ceremonia religioasă
cu rostirea rugăciunii Kadiş, în memoria
celor cca 1200 de victime din Trenul Morţii
Iaşi-Podu Iloaiei, înhumate în gropile
comune de aici.
Ing. Abraham Ghiltman, preşedintele
C.E. Iaşi, a arătat: “Pogromul împotriva
evreilor ieşeni, ce a avut loc în urmă cu
75 de ani, s-a desfăşurat, cum rezultă
din stenogramele Consiliului de Miniştri,
la ordinul expres al generalului Ion Anto-

Pogromul de la Iaşi a fost comemorat şi în Israel
Pogromul de la Iaşi a fost comemorat şi în oraşele israeliene Tel Aviv şi Haifa.
Primul eveniment, cel de la Tel Aviv, a fost organizat de A.M.I.R., în colaborare cu
Yad Vashem şi cu Memorialul Iudaismului Românesc şi a avut loc la Sinagoga
„Beit Iacov Iosef Zwi Guttman”. A participat şi ambasadoarea României în Israel,
E.S. Andreea Păstârnac, scrie săptămânalul israelian Jurnalul săptămânii, sub
semnătura jurnalistei Doina Meiseles. Micha Harish, preşedintele A.M.I.R., a subliniat că una din misiunile organizaţiei pe care o conduce este de a păstra memoria
Holocaustului din România.
Cea de-a doua comemorare a Pogromului, relatată de acelaşi periodic, sub
semnătura Lianei Saxone-Horodi, a avut loc la Haifa. Au luat cuvântul Andreea Păstârnac, Micha Harish, Israel Savion, membru în Consiliul Municipal Haifa, şi Limor
Livnat, fost ministru, preşedinta Forului de ajutorare a supravieţuitorilor Holocaustului, precum şi supravieţuitorii Batia Kahana, Mordechai Croitoru şi Dita Grinberg.
La comemorarea de la Cimitirul din Haifa au fost prezenţi şi mulţi tineri, ceea
ce dovedeşte că moştenirea durerii continuă să fie transmisă mai departe. (M.O.)

nescu, conducătorul guvernului român
de atunci, ca oraşul să fie curăţat de toţi
evreii şi ca orice evreu care, chipurile, va
deschide focul împotriva soldaţilor români
sau germani să fie eliminat fără milă”.
Referindu-se la acel moment atroce
din istoria evreilor români dar şi din istoria
României, dr. Aurel Vainer, preşedintele
F.C.E.R., deputat, a subliniat: “Actele inumane din timpul Pogromului de la Iaşi,
aşa cum rezultă din documentele vremii,
au fost premeditate, regizate şi temeinic
pregătite anterior. La Iaşi ura împotriva
evreilor a fost indusă încă din anii 19201922 de către prof. A. C. Cuza, întemeietorul Ligii Apărării Naţional-Creştine, şi
discipolii, iar populaţia a fost permanent
manipulată şi incitată la crimă”.
Vorbitorii, Marian Grigoraş, prefectul
judeţului Iaşi, ambasadorul Mihnea Constantinescu, preşedintele în exerciţiu al
IHRA, deputatul Adam Sambrook, şeful
misiunii Ambasadei Regatului Unit al
Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Matan
Safran, ataşat comercial şi şef al Misiunii
Economice a Statului Israel la Bucureşti,
senatorul Mihnea Costoiu, rectorul Universităţii Politehnice Bucureşti, au arătat
că Iaşiul însângerat din iunie 1941 a fost
simbolul tragediei României din acel timp,
o ţară condusă de un regim criminal ce a
permis şi a încurajat crima în masă.Totodată, ei au evidenţiat datoria noastră şi a
contemporanilor noştri de a binecuvânta
memoria victimelor şi a celor ce au încercat să-i ajute şi să-i salveze şi obligaţia
tuturor oamenilor de bună credinţă de a
lua atitudine în faţa actelor de antisemitism, xenofobie, rasism, oriunde şi oricând
ele se manifestă.
În Cimitirul Evreiesc din Tg. Frumos,
după ceremonia rostirii Kadiş-ului în faţa
gropilor comune ce adăpostesc cca. 650

de victime din Trenul Morţii Iaşi-Călăraşi,
Victorel Lupu, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Vasile Sarofinceanu, viceprimarul oraşului Tg. Frumos, Radu Ioanid,
directorul Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington, Dimitri Corsunov,
prim-secretar al Ambasadei Rusiei, Serge
Rameau, de la Consulatul Madagascarului, Uwe Roh, de la Ambasada Germaniei,
şi profesorul de istorie Sergiu Enea, de la
Liceul teoretic „Ion Neculce” din localitate,
au scos în evidenţă faptul că în zilele de
la sfârşitul lui iunie 1941 România a fost
victima urii şi a intoleranţei şi atunci, în
Pogromul de la Iaşi, împreună cu miile de
victime umane „au fost asasinate omenia
şi umanismul românesc”.
În mesajul transmis de E.S. François
Saint-Paul, ambasadorul Franţei în
România, se subliniază: „Comemorăm
astăzi – cu acelaşi vertij mereu reînnoit
în faţa prăpastiei ororii – Pogromul de la
Iaşi, pentru a nu uita niciodată această
parte din cea mai mare crimă împotriva
umanităţii… Dar astăzi nu este vorba
doar de un act de memorie, de amintire
a celor morţi, este un act de vigilenţă, un
îndemn imperativ la luciditate şi la curaj;
pentru astăzi şi, bineînţeles, pentru mâine.[…]Este de datoria noastră să facem
din memorie un scut pentru viitor. Să nu
uităm niciodată!”
Preşedintele AERVH, dr. Liviu Beris,
supravieţuitor al lagărelor din Transnistria,
a menţionat în cuvântul său: „În faţa gropilor comune de acum 75 de ani, doresc să

subliniez încă o dată rolul pe care l-a avut
CUVÂNTUL, în scoaterea din condiţia
umană a unei întregi etnii. Învinovăţirea
colectivă, urmată de răspunderea colectivă şi rezultatul concret care se află în
faţa noastră, arată ce armă devastatoare
poate deveni CUVÂNTUL, când este
folosit în răspândirea urii. Atunci a fost
cu adevărat un miez de noapte în veac”.
În Cimitirul evreiesc din Roman, în faţa
Monumentului ridicat în memoria celor
413 evrei ieşeni, victime din Trenul Morţii
Iaşi-Călăraşi, înhumaţi aici, profesorul
Iancu Wexler, preşedintele Comunităţii
romaşcane, a rostit rugăciunea Kadiş.
Primarul Municipiului Roman, Laurenţiu
Dan Leoreanu, a adus un pios omagiu
victimelor şi doamnei Viorica Agarici,
preşedinta Organizaţiei de Cruce Roşie
din Roman, care cu mult curaj a deschis
vagoanele Trenului Morţii, staţionat în
gara Roman, şi a acordat ajutor celor
sechestraţi în interior. Ing. Paul Schwartz,
vicepreşedintele F.C.E.R. şi preşedinte al
C.E.B., a vorbit despre suferinţele evreilor
din România în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, a prezentat propria sa
adeverinţă de recensământ al populaţiei cu sânge evreiesc (împlinise atunci
doar doi ani şi câteva luni), recensământ
făcut de guvernul Antonescu în vederea
„curăţirii” teritoriului românesc de elementele evreieşti şi a exprimat profunda
sa recunoştinţă pentru un vecin, preot
ortodox, care i-a salvat întreaga familie
de la deportarea în Transnistria.
La gropile comune din cimitirele din
Podu Iloaiei, Tg. Frumos şi Roman au
fost aprinse lumânări, au fost depuse coroane şi s-a făcut o plecăciune de gând,
de pioasă aducere aminte pentru martiri.

Expoziþia foto - documentarã
”Pogromul de la Iaºi”
În după amiaza zilei de 28 iunie a.c., la
Complexul Naţional Muzeal Moldova de
la Palatul Culturii din Iaşi a fost vernisată
expoziţia foto-documentară ”Pogromul
de la Iaşi”, realizată pe baza albumului
foto-documentar despre Pogromul din
Iaşi al istoricului Radu Ioanid de la Muzeul
Memorial al Holocaustului de la Washing
ton. Naraţiunea foto-documentară este
completată de câteva obiecte care au
fost descoperite, în 2010, într-o groapă
comună din pădurea Vulturi, Popricani,
judeţul Iaşi, din care au fost deshumate
36 de victime evrei (copii, femei şi bărbaţi)
provenind din aceeaşi perioadă. Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer a vorbit
despre forţa de penetrare a imaginilor
care arată realitatea mult mai concret
decât orice discurs. Expoziţia, realizată
de Institutul ”Elie Wiesel” cu sprijinul
Centrului de Studiere a Istoriei Evreilor
din România, cuprinde o serie de imagini zguduitoare despre pogrom, a arătat
vorbitorul. Alexandru Florian, directorul
general al Institutului ”Elie Wiesel”, a dat
câteva detalii legate de naşterea albumului şi a expoziţiei. Istoricul Radu Ioanid
a arătat că fotografiile provin din arhiva
SRI, din arhive germane şi arhive militare
americane, fiind prezentate cronologic şi
tematic. România, a mai spus R. Ioanid,
se află pe un trend ascendent în ceea ce
priveşte istoria sa.

Preºedintele Klaus Iohannis
a decorat trei supravieþuitori
ai Trenurilor Morþii
În Sala Voievozilor din Palatul Culturii
din Iaşi a avut loc ceremonia de decorare
a trei supravieţuitori ai Trenurilor Morţii:
Iancu Ţucărman, Leonard Zăicescu şi
Marcel Fischel. La acest eveniment au
asistat consilierul prezidenţial Dan Andrei
Muraru, ambasadorul Israelului, E.S.
Tamar Samash, reprezentanţi ai ambasadelor Marii Britanii şi Madagascarului,
reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi
(Continuare în pag. 22)
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Israelul – „pilon
al stabilităţii
şi democraţiei”
în Orientul
Mijlociu

Marcarea celei de-a 68-a aniversări
a proclamării independenţei de stat a
Israelului de către Ambasada Israelului
în România, organizată la Hotelul Marshall Garden din Capitală, s-a bucurat
de o participare semnificativă: miniştri,
parlamentari, reprezentanţi ai Preşedinţiei, diplomaţi, înalţi ierarhi, personalităţi
culturale, lideri ai F.C.E.R., C.E.B., BBR.
„În pofida tuturor dificultăţilor interne şi
externe din aceşti 68 de ani – arăta E.S.
Tamar Samash, ambasadorul Israelului în
România – am construit o ţară de excepţie. Avem o economie puternică, un nivel
tehnologic printre cele mai avansate din
lume, un grad impresionant de dezvoltare
a cercetării ştiinţifice, o agricultură cu performanţe la vârf şi o viaţă culturală foarte
bogată”. Primul preşedinte al Israelului,
Ben Gurion, şi semnatarii Declaraţiei
de Independenţă din mai 1948 i-au pus
bazele „unificând învăţăturile strămoşeşti de etică iudaică şi descoperirile
ştiinţei moderne”, creând o „democraţie
multietnică”, cu respectarea „drepturilor
individuale şi a domniei legii”. Ziua Naţională a Israelului este „o zi de reflecţie”
asupra provocărilor cu care se confruntă
Israelul şi a speranţei de stabilire a unei
păci cu palestinienii. „«Întindem mâna
tuturor statelor vecine şi popoarelor lor
în dorinţa de pace şi bună vecinătate şi
suntem pregătiţi să contribuim, prin efort
comun, la propăşirea Orientului Mijlociu»,
era scris în Declaraţia de Independenţă.
Acest apel este valabil până azi”. Alt
palier al meditaţiei – lecţiile istoriei; cu
accent pe ceea ce a însemnat secolul
trecut pentru poporul evreu: tragedia
Holocaustului şi Israelul renăscut. Aprecierea „cooperării excelente” dintre Israel
şi România, subliniată de vorbitoare, a
fost întărită de ministrul-delegat pentru
relaţiile cu românii de pretutindeni, de
la acel moment, Dan Stoenescu, care
a trasat un succint istoric al „relaţiilor
speciale între România şi Israel”, începând cu momentul 1967 până la recenta
vizită în Israel – martie 2016 – a delegaţiei conduse de preşedintele României,
Klaus Iohannis, cu rezultate benefice
pentru ambele ţări. „Suntem încrezători în viitorul dezvoltării relaţiilor între
România şi Israel”, a menţionat domnia
sa, bazându-se pe contribuţia la adâncirea lor prin acţiunile întreprinse de cei
400 000 de israelieni originari din România. Deţinătoare în prezent a preşedinţiei IHRA, România combate rasismul,
xenofobia, antisemismul prin legislaţie
şi comemorări ale Holocaustului în România. „În pofida situaţiei tensionate din
zonă, Israelul este un pilon al stabilităţii
şi democraţiei” în Orientul Mijlociu.
În partea a doua a evenimentului,
E.S. Tamar Samash a motivat donaţia
pentru Asociaţia „Necuvinte” în campania
de prevenire a violenţei domestice: promovarea egalităţii de gen şi militantismul
pentru respectarea drepturilor omului,
inspirate de dr. Orit Kamir, preşedintele
Centrului israelian pentru Demnitate
Umană; fiica sa cea mare ajutând femeile
fără cămin să se integreze în societate;
Simona Voicescu, preşedintele Asociaţiei „Necuvinte”. Înainte de vizionarea
filmului documentar „Aripi frânte”, realizat
de aceasta din urmă, comisarul-şef al
Poliţiei Române, Constantin Stroescu,
a mulţumit Ambasadei Israelului pentru
donaţie, având darul să contribuie la
urgentarea aplicării acestei strategii.
„La cea de-a 68-a aniversare, Israelul ajută femeile din România să-şi
câştige independenţa”, a conchis E.S.
Tamar Samash.
IULIA DELEANU
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Oneg Şabat cu delegaţia A JC la Templul Coral
O delegaţie a Comitetului Evreiesc
American (AJC – American Jewish Committee), condusă de directorul general
executiv David Harris şi de rabinul Andrew
Baker, directorul pentru relaţii externe, a
vizitat România în zilele de 7-8 iulie. După
un program bogat, care a inclus primirea
de către preşedintele României, Klaus
Iohannis, de premierul Dacian Cioloş şi
de ministrul român de externe, Lazăr
Comănescu oaspeţii au fost invitaţi de
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
deputat, să petreacă Oneg Şabat-ul
împreună cu conducerea F.C.E.R. şi cu
alţi invitaţi, în Biblioteca Templului Coral.
Amintind de momentul în care a participat la o întâlnire cu AJC la Washington,
preşedintele Vainer a subliniat că a văzut
atunci numărul mare de personalităţi
evreieşti de primă mărime care veniseră
de pe întreg cuprinsul SUA, la invitaţia
Comitetului, atestând aprecierea şi forţa
acestuia. „Noi avem puţin peste 7000 de
membri, dar ne îngrijim de moştenirea
noastră istorică, de cult şi culturală”, a
spus Aurel Vainer, care a prezentat participanţii din partea gazdelor: Paul Schwartz,
vicepreşedintele FC.E.R. şi preşedintele
C.E.B., Albert Kupferberg, secretarul
general al Federaţiei, Ovidiu Bănescu,
director economic, Irina Cajal, secretar de
stat la Ministerul Culturii, Rudi Marcovici,
directorul CAPI, Attila Gulyas, directorul
DASM, Edi Kupferberg, directorul Cancelariei Rabinice, rabinul Rafael Shaffer,
familia Ioviţu, Alex. Marinescu, directorul
CIEP, Silvian Horn, directorul de Cabinet al preşedintelui Vainer, Liviu Beris,
preşedintele AERVH, Alexandru Florian,
directorul Institutului „Elie Wiesel”, Marco
Katz, directorul Centrului de Monitorizare
şi Combatere a Antisemitismului, Felicia
Waldman, conf. universitar, Anette Vainer,
George Weiner, translator, soţia lui David
Harris şi alţi membri ai delegaţiei americane, precum şi doi cetăţeni americani
prezenţi independent la Bucureşti.
Atmosfera a fost destinsă de David
Harris, care şi-a început alocuţiunea
rostind câteva cuvinte în română, amintindu-şi că vizitase pentru prima oară această ţară în 1971, când participase în cadrul
unui schimb de studenţi şi vizitase Clujul,
Sibiul şi Bucureştiul. „M-am simţit foarte
apropiat de România şi foarte depărtat de
Nicolae Ceauşescu. Ca evreu şi ca student la Relaţii Internaţionale şi Diplomaţie,
ştiam, din motive tragice, de Transnistria,
Moldova, Bucovina, Bucureşti”.
În 1989, vorbitorul a spus că a considerat că evreii aveau o ocazie deosebită,
iar obiectivele AJC erau reunirea ţărilor
din Estul Europei în Uniunea Europeană
şi NATO, începerea unui nou capitol al
istoriei fostelor ţări comuniste cu Israelul,

România fiind singura care nu întrerupsese aceste legături diplomatice, dar şi
recuperarea istoriei şi tradiţiilor evreieşti.
„AJC a fost prima organizaţie care a văzut
prilejul favorabil de a merge în această
zonă şi vreau să îi mulţumesc lui Andrew
Baker, care a stimulat acest proces”, a
spus David Harris. „Am susţinut cu entuziasm intrarea României în NATO şi
în UE, am privit cu plăcere dezvoltarea
relaţiilor româno-americane şi românoisraeliene în domenii bine cunoscute,
altele mai puţin. Am văzut cu plăcere
reconstrucţia sinagogilor şi că preşedinţia României la IHRA este una eficientă.
Vreau să îi mulţumesc preşedintelui Mihnea Constantinescu, care are curajul de
a-şi asuma o adevărată conducere, deci
obiectivele noastre din 1989 au fost atinse şi în sfera recuperării istoriei. Avem şi
provocări, fiecare dintre noi separat, dar
şi împreună: cele din estul Europei, de la
Marea Baltică la Marea Neagră şi până
în Balcani. Alte provocări sunt atacurile
asupra valorilor europene, existenţa unor
persoane, chiar candidaţi la preşedinţie
în SUA şi Europa, care pun la îndoială
valorile europene, cele ale NATO şi chiar
calităţile unor parteneri. Ne confruntăm cu
fundamentalismul islamic, care a lovit şi în
apropierea României, în Bulgaria, arătând
că nimeni nu e sigur”.
David Harris a mai declarat că la
întâlnirile cu preşedintele şi la cea cu
premierul României le-a mulţumit pentru
parteneriatul ţării noastre cu SUA, pentru
relaţiile cu Israelul, pentru conducerea
IHRA, dar a subliniat că „ieşirea Marii Britanii din UE lasă un mare gol, iar România
devine a şasea mare ţară din UE. Le-am
cerut prietenilor noştri din România să
utilizeze o voce mai sonoră, să vorbească
mai tare despre relaţiile cu SUA şi Israel,
să apere valorile europene. Acum nu e
momentul ca România să tacă şi sperăm
că ea va vorbi, spre binele vostru şi al
nostru”, a spus oficialul AJC.
Referitor la antisemitismul din România, aşa cum a fost prezentat de un studiu
al Institutului „Elie Wiesel”, David Harris
a amintit că „antisemitismul nu este o
problemă a evreilor şi ea nu trebuie să fie
rezolvată de aceştia, ci este o patologie
antievreiască”.
În final, oaspetele american i-a mulţumit preşedintelui Vainer pentru tot ce a

David Harris

făcut în timpul preşedinţiei sale
şi a spus
că este o
plăcere să
fie primiţi
de rabinul
Shaffer.
„Am fost
încântaţi
că rabinul
a plecat de
la bima şi a
venit să ne
întâmpine.

Aveţi o sinagogă minunată”.
Comesenii şi-au exprimat încântarea de a fi împreună, vicepreşedintele
F.C.E.R., Paul Schwartz, şi-a amintit de
prezenţa sa în SUA în 2009 şi a menţionat
Pogromul de la Dorohoi, ca exemplu al
neliniştilor care bântuie întreaga Europă
în 2016, când autorităţilor de la Braunschweig (Germania) le-a fost teamă să
mai organizeze un marş al memoriei, pe
care l-ar fi dorit anual.
José Iacobescu, preşedintele BB
România, a subliniat importanţa proiectului „Podurile Toleranţei”, desfăşurat sub
preşedinţia lui Klaus Iohannis, Irina Cajal
a amintit de familia sa şi de sentimentele
sale faţă de România, SUA şi Israel, Marko Katz a mulţumit preşedintelui Vainer
pentru ocazia de a petrece acest Oneg
Şabat cu oaspeţi americani şi lui Mihnea
Constantinescu pentru adoptarea de către IHRA a definiţiei antisemitismului, iar
Liviu Beris a subliniat că antisemitismul
l-a însoţit întreaga viaţă, de la deportarea
în Transnistria, în perioada comunistă şi
după 1989.
Seara s-a încheiat cu răspunsurile
convivilor la întrebarea lui David Harris
despre viitorul comunităţii evreieşti în
România, majoritatea arătând că îmbătrânirea comunităţii şi numărul redus al
membrilor prevestesc o scădere drastică
a numărului membrilor. Rabinul Shaffer a
spus că va fi o comunitate mică, dar din
ce în ce mai responsabilă, iar Aurel Vainer a cerut mai mult optimism, amintind
că acum avem o comunitate cu o viaţă
activă, deşi prevestirile pesimiste se fac
de mult.
ALX. MARINESCU

Facultatea de Medicină a Universităţii
”Titu Maiorescu”, acreditată în Israel

Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătăţii din Israel, Facultatea de Medicină
a Universităţii ”Titu Maiorescu” din Bucureşti a fost acreditată în Israel. Absolvenţii
acestei facultăţi îşi vor putea susţine în Israel examenele pentru practicarea medicinei.
(”Jurnalul Săptămânii”, Israel)

Brexit: cum poate influenţa Israelul?

Prestigiosul cotidian Jerusalem Post a publicat recent o analiză a posibilelor
efecte ale BREXIT asupra Israelului. În material, jurnalistul Herb Keinon sintetizează
o convorbire cu Yigal Palmor, un diplomat cu experienţă care este acum director de
comunicare la Jewish Agency, iar anterior a fost purtător de cuvânt al Ministerului
israelian de Externe (2008-2014), deţinând mai multe posturi diplomatice în Europa.
Redăm, mai jos, câteva pasaje din acest articol.
Pornind de la faptul că ex-premierul
Cameron considera că Marea Britanie
este cel mai bun prieten al Israelului în
campania anti-BDS, Yigal Palmor afirma
că Regatul Unit nu este prima ţară la
care Israelul se duce să caute sprijin,
„acest rol fiind jucat, cel puţin în trecut,
de Cehia, Germania şi, într-o oarecare
măsură, Italia”.
„Marea Britanie este o voce din cadrul
UE care ne înţelege”, a mai spus Palmor,
care a precizat: „Marea Britanie nu este
nici ca Cehia, nici ca Germania sau Italia,
dar nici ca Irlanda, Suedia şi Spania. Englezii sunt receptivi faţă de argumentele
noastre, dar nu sunt cei care fac diferenţa.
În aceeaşi ordine de idei, dacă Marea
Britanie ne sprijină în cadrul UE, poate
face acelaşi lucru şi din afara UE”. Palmor
a mai apreciat că este puţin probabil ca
atitudinea UE faţă de Israel să se schimbe
semnificativ în funcţie de Brexit.

În ceea ce priveşte cooperarea în
domeniile militar şi al securităţii, Yigal
Palmor a subliniat că principalele două
armate din UE sunt cele ale Marii Britanii
şi Franţei. Relaţiile militare ale Israelului
cu aceste ţări, schimburile de informaţii
şi tehnologie se desfăşoară mai mult pe
baze bilaterale, decât prin intermediul
UE. Ca atare, acest tip de relaţii cu Marea
Britanie nu sunt afectate de Brexit.
Un alt domeniu important este cel universitar, al cercetării şi dezvoltării. Există
acorduri ample în cercetare şi educaţie
cu UE şi care implică şi universităţile
britanice (după unii, cele mai bune din
Europa), dar pe lângă faptul că aceste
documente vor avea în continuare un
rol foarte important, pot fi încheiate şi
acorduri bilaterale.
Granturile Uniunii Europene sunt
evident mai însemnate decât cele acordate de oricare ţară în parte, dar datorită

prestigiului universităţilor britanice, UE va
încheia acorduri de cooperare cu acestea,
consideră diplomatul israelian.
Şi statutul diplomatic al Marii Britanii
va rămâne unul important, derivând din
calitatea sa de membru în Consiliul de
Securitate al ONU. În ceea ce priveşte
Orientul Mijlociu, Palmor anticipează că
Cvartetul pentru această regiune, alcătuit din SUA, UE, Rusia şi ONU se va
transforma într-un cvintet, prin cooptarea
Regatului Unit. „Israelul nu va putea să
ignore o UE fără Marea Britanie”, a mai
declarat Yigal Palmor. El consideră că decizia pro Brexit nu va avea un efect major
asupra Israelului, dar Israelul trebuie să
fie preocupat de această situaţie, din cauza posibilei influenţe a Brexit-ului asupra
politicilor comunitare privind imigraţia şi
combaterea Statului Islamic, ceea ce ar
putea antrena un efect de domino. De
pildă, orice schimbare a politicii UE în
privinţa refugiaţilor ar putea mări numărul
de imigranţi din Liban sau Iordania, ceea
ce ar putea destabiliza aceste regimuri,
care influenţează Ierusalimul.
Traducere şi prescurtare
de A. NANU
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A fost inaugurat Monumentul Martirilor Pogromului de la Bucureşti

După 75 de ani de la Pogromul din
Bucureşti, desfăşurat în zilele de 21- 23
ianuarie 1941, martirii evrei ucişi atunci de
legionari au un monument care să le cinstească memoria. Acesta a fost inaugurat
în ziua de 20 iulie 2016, în fostul cartier
evreiesc, lângă Sinagoga Mare. Este aşezat pe locul unde, în acel ianuarie negru,
se găsea casa familiei rabinului Gutman,
o familie cu un destin atât de tragic.
„Monumentul este aşezat pe locul
acesta, pentru că de aici şi din împrejurimi au fost ridicaţi şi omorâţi majoritatea
celor peste 120 de evrei care au pierit în
pogrom. Rabinul Gutman a fost ridicat
din casă, împreună cu cei doi fii ai săi
mai mari, toţi fiind împuşcaţi în pădurea
Jilava. Cei doi fii au murit, dar el, deşi
rănit, a supravieţuit. Este doar una dintre
familiile care au avut de suferit”, a spus
vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul
Schwartz, preşedinte al C.E.B., în deschiderea ceremoniei de inaugurare, la
care au luat parte miniştri, reprezentanţi ai
Guvernului şi ai Preşedinţiei, ambasadori
şi membri ai Corpului diplomatic, clerici şi
reprezentanţi ai autorităţilor
locale, ai unor instituţii centrale, foarte mulţi membri
ai comunităţii evreieşti şi
prieteni ai acesteia.
Ceremonia a început
prin intonarea imnurilor
României şi Israelului. Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, deputat, şi primarul
Sectorului 3 al Capitalei,
Robert Negoiţă, au dezvelit
monumentul. Prim-cantorul
Iosif Adler a oficiat o scurtă
slujbă religioasă de pomenire a celor căzuţi în pogrom.
”Uciderea unui om pe
timp de pace, în mod deliberat, este o infirmitate
sufletească şi nu poate fi
scuzată prin nimic. Cu gândurile astea m-am aşezat,
atunci când am făcut ceea
ce vedeţi”, a spus sculptorul

Vlad Ciobanu, realizatorul monumentului.
Dr. Aurel Vainer i-a salutat pe cei prezenţi: „Şalom, tuturor! Nu am decât să vă
mulţumesc că aţi venit la acest eveniment,
care are o mare semnificaţie istorică în
zilele noastre. Amintindu-ne de evreii
căzuţi în pogrom, facem o faptă bună. In
iudaism, fapta bună se numeşte miţva. Ei
bine, ceea ce facem astăzi aici nu este
doar miţva lui Aurel Vainer sau a comunităţii evreieşti, ci şi a prietenului nostru,
primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă.”, a
mai spus Aurel Vainer, invitându-l apoi pe
ministrul Educaţiei, prof. univ. dr. Mircea
Dumitru, să ia cuvântul.
”Cred că suntem astăzi aici şi pentru a
depune mărturie pentru un adevăr istoric.
Un adevăr greu, dur, dar pe care trebuie
să-l acceptăm tocmai pentru a încerca să
fim mai buni şi pentru a ne perfecţiona din
punct de vedere moral. Cred, de aceea,
că semnificaţia evenimentului la care
suntem astăzi prezenţi nu este îndreptată
în primul rând spre trecut, ci trebuie să
fie îndreptată spre viitor. Şi rolul nostru
de cetăţeni şi al celor care lucrează în

învăţământ este de a cultiva acele virtuţi care ne permit să fim mai buni, mai
toleranţi, care ne ajută să recunoaştem
întotdeauna valoarea celorlalţi”, a spus
ministrul Educaţiei.
În continuare, ing. Paul Schwartz,
moderatorul întâlnirii, i-a dat cuvâtul lui
Robert Negoiţă, care a spus că este un
bun prilej de a face cunoscut ceea ce s-a
întâmplat în timpul pogromului, pentru ca
aşa ceva să nu mai fie posibil pe viitor.
„Haideţi să încurajăm cu tot ce putem educaţia, în general, să promovăm
cultura, astfel încât cei care vin după
noi să nu mai fie nevoiţi să comemoreze
alte evenimente, aşa cum suntem noi în
situaţia de a o face astăzi”, a spus edilul.
„Am onoarea de a reprezenta Guvernul Statelor Unite - Comisia pentru
Prezervarea Moştenirii Americii în străinătate, şi pe colegul meu, Martin Gold,
membru al Comisiei, care nu a putut fi
prezent astăzi aici”, a spus Herbert Block,
care a continuat: „Dl. Gold a donat fondurile pentru realizarea Memorialului pentru
victimele crimei, torturii şi altor atacuri

„ACT DE CONŞTIINŢĂ ŞI RECUNOŞTINŢĂ”
- reinaugurarea Sinagogii din Câmpina şi deschiderea unui punct muzeistic -

După 111 ani de la inaugurare, Sinagoga din Câmpina şi-a redobândit o nouă
viaţă, prin grija F.C.E.R. şi a comunităţii
ploieştene, cu sprijinul autorităţilor locale,
al Guvernului român, al Fundaţiei „Caritatea”. A fost deschis un punct muzeistic,
managerul de proiect fiind Janina Ilie.
Concertul de muzică evreiască al Formaţiei Bucharest Klezmer Band (BKB),
dirijor Bogdan Lifşin, soliste Arabela Neazi, Carmen Hanna Ioviţu, coordonator
Silvian Horn, recitalul Maiei şi Cabiriei
Morgenstern – eclatante. În public – lideri F.C.E.R., C.E.B., BBR, C.E. Ploieşti,
oficialităţi.
Placa memorială a fost dezvelită de
preşedintele Federaţiei, dr. Aurel Vainer,
şi directorul Cancelariei Rabinice, Eduard
Kupferberg, care a vorbit despre rolul sinagogii, clasic şi actual: loc de rugăciune,
întâlnire, gazdă de manifestări culturale,
în acord cu preceptele cultului mozaic.
Prim-cantorul Iosif Adler a intonat Hanucat Habait.
Câteva repere despre istoricul comunităţii, sinagogii, contribuţiei evreilor câmpineni la prosperitatea oraşului au fost oferite de preşedintele C.E. Ploieşti, ing. Adela
Herdan. „Punct vamal, aflat la intersecţia
drumurilor ce legau Ţara Românească
de Transilvania”, Câmpina adăpostea
la 1897 puţini evrei, dar cu „importanţă
economică şi culturală”. Descoperirea
petrolului a atras în oraş buni meseriaşi
evrei, care au contribuit la construirea
„primei rafinării din Europa, în 1895”. În
1899 „primarul Câmpinei, farmacistul
evreu Eduard Kessler, a introdus conducte
cu apă potabilă adusă din Breaza, a pavat
străzile, a făcut un oraş modern”. În 1901
este menţionată existenţa unui cimitir
evreiesc cu 500 de morminte, iar în 1905

a fost inaugurată sinagoga. „Cu ajutorul
Federaţiei, cimitirul a fost împrejmuit anul
trecut cu un gard nou”.
Reinaugurarea este „un act de conştiinţă şi recunoştinţă faţă de evreii câmpineni”, a specificat preşedintele F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer. „Avem o mare datorie de
suflet” faţă de autorităţile statului român
pentru ajutorul dat la păstrarea patrimoniului nostru sacru; faţă de fostul vicepremier şi ministru Liviu Dragnea şi faţă
de secretarul de stat pentru Culte, Victor
Opaschi. „Dedicăm această reinaugurare
Congresului al III-lea al F.C.E.R, din 25 –
26 iulie a.c., în dorinţa noastră de împlinire
a unei misiuni: păstrarea şi dezvoltarea
moştenirii istorice a lăcaşurilor de cult din
România”. Reinaugurarea e visul împlinit
al fostului preşedinte al comunităţii câmpinene, Alfred Berger z.l.
Păstrarea patrimoniului spiritual iudaic, a subliniat secretarul de stat pentru
Culte, Victor Opaschi, este „o formă de
cultivare a memoriei şi […] de exprimare a speranţei în viitorul comunităţii
în ţara noastră”. Vorbitorul a evidenţiat
„energia şi tenacitatea extraordinară” ale
preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
pentru „punerea în aplicare a viziunii
pentru prezentul şi viitorul comunităţii
evreieşti din România […], în parteneriat
cu cei plecaţi în Israel sau în diaspora”
pentru renovarea patrimoniului, afirmarea rolului comunităţii evreieşti în istoria
şi cultura română, cultivarea memoriei
Holocaustului.
„Prin restituirea acestei sinagogi
câmpinenilor – a declarat primarul Horia
Tiseanu – ea va intra în circuitul turistic
al României”. După cum reiese şi din
albumul despre evoluţia municipiului de
la începutul secolului al XIX-lea până în

anii interbelici, dscoperirea petrolului a
generat o „perioadă de mare dezvoltare
culturală evreiască”, cu intelectualitate
tehnică şi umanistă. […] „Cunosc cimitirul
evreiesc din Câmpina, cu unele monumente funerare – adevărate opere de
artă. […] Noi asigurăm fonduri tuturor cultelor religioase din România. Voi fi primul
care voi susţine cauza dumneavoastră”.
Vicepreşedintele F.C.E.R. şi preşedinte al C.E.B., ing. Paul Schwartz, a arătat
că mulţi evrei au lucrat în industria petroliferă. Un exemplu ilustru: Lazăr Edeleanu,
savant evreu român, al cărui „procedeu
de obţinere a benzinei este folosit şi la
ora actuală în toată lumea”. Vorbitorul a
subliniat şi legăturile sale afective faţă
de Câmpina, datorate faptului că bunicul
său din partea maternă, Adolf Merdler,
odihneşte în cimitirul local.
Directorul CAPI, ing. Rudy Marcovici,
a făcut o plecăciune de gând faţă de
memoria lui Alfred Berger z.l., un istoric
al renovării sinagogii, a adus mulţumiri
celor care au făcut-o posibilă.
Mulţumind primarului, consilierului
municipal Marian Dulă, sponsorului Ilie
Ion Ciuclea, Janina Ilie a evidenţiat date
din punctul muzeistic: constructorul podului de la Cernavodă, Anghel Saligny, a
realizat şi calea ferată Câmpina - Sinaia;
sinagoga - fondată de 100 de familii evreieşti din oraş; suferinţe în anii prigoanei
antievreieşti.
Spectacolul de zile mari, marca BKB,
cu o surpriză muzicală pentru manager,
Silvian Horn, şi fiica sa nou născută,
Noemi, potpuriul idiş în interpretarea
inconfundabilă a Maiei Morgenstern şi a
urmaşei sale şi întru scenă, Cabiria, au
ridicat sala în picioare.
IULIA DELEANU

asupra cetăţenilor evrei de către Garda
de Fier în timpul rebeliunii legionarilor din
ianuarie 1941, un odios act furibund împotriva unei minorităţi fără vină, care era
deja abuzată şi persecutată, ca urmare
a politicii de guvernare care a început
cu legislaţia antievreiască. Sper că prin
inaugurarea acestui monument, soarta
evreilor în România din timpul Holocaustului va fi ţinută minte mai bine”.
Preşedintele C.E.B. a invitat-o apoi la
cuvânt pe E.S. Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel în România, care a
arătat: „Astăzi onorăm amintirea sutelor
de victime nevinovate, ale căror vieţi au
fost curmate cu brutalitate, în urmă cu 75
de ani. Moartea lor tragică şi nemeritată
trebuie să ne amintească tuturor de spiritul toleranţei şi al dialogului, indiferent de
grupul etnic sau religios din care facem
parte.”
Ataşatul cultural al Ambasadei SUA la
Bucureşti, Marjorie Stern, a vorbit despre
toleranţă şi despre necesitatea ca educaţia cu privire la Holocaust să rămână
o prioritate.
Victor Opaschi, secretar de stat la
Secretariatul de Stat pentru Culte, a vorbit
despre importanţa cultivării memoriei şi a
valorilor culturale comune: „Ne aflăm în
mijlocul unor personalităţi şi locuri, repere
ale spiritualităţii şi culturii evreieşti. Este
foarte nimerit că acest monument este
amplasat aici, în mijlocul atâtor mărturii
ale participării evreilor la viaţa şi cultura
societăţii româneşti, ale angajării lor fertile
în dezvoltarea României moderne”.
A urmat un mesaj trimis de doamna Hava Haas, fiica regretatului rabin
Gutman şi sora celor doi fii ai acestuia,
ucişi de legionari în timpul pogromului.
Mesajul său a fost citit celor prezenţi de
Anette Vainer, vicepreşedinte al B’nai
B’rith România.
În final, actriţa Maia Morgenstern,
directoarea Teatrului Evreiesc de Stat
din Bucureşti, a citit celor prezenţi câteva
pasaje din „Jurnalul” lui Mihail Sebastian
şi a recitat o poezie scrisă de Israil Bercovici, fost secretar literar al Teatrului
Evreiesc de Stat.
Evenimentul s-a încheiat cu un cuvânt
de mulţumire al preşedintelui Aurel Vainer
pentru toţi cei ce au contribuit la realizarea
Monumentului (cu o menţiune specială
pentru Irina Cajal şi Lucia Apostol) ca şi
pentru cei prezenţi la inagurare.
GEORGE GÎLEA

Un gest de normalitate…
ieşit din comun
Stimate domnule preşedinte Vainer,
Am fost deosebit de impresionat de
scrisoarea dumneavoastră de mulţumire pentru transmiterea în proprietate a
imobilului în care funcţionează Comunitatea Evreilor din Iaşi şi apreciez în
mod deosebit cuvintele dumneavoastră
calde. Iniţiativa noastră este un gest
de normalitate şi de reparaţie morală
firească pentru Comunitate, care a
contribuit în mod substanţial de-a lungul
timpului la dezvoltarea comerţului, artelor, patrimoniului arhitectural, medicinei
şi ştiinţelor în regiunea noastră.
Vă asigur, domnule preşedinte, că
voi rămâne mereu un partener constant
de dialog şi de proiecte, un susţinător al
propunerilor menite a genera plusvaloare pentru cetăţenii noştri.
Profit de această ocazie şi pentru
a vă anunţa alegerea mea, în data de
5 iunie 2016, în funcţia de Primar al
Municipiului Iaşi. Voi investi întreaga
mea experienţă, acumulată în cei 14
ani de activitate în Primărie, în calitate
de director tehnic, viceprimar şi primar
interimar, pentru a realiza proiecte
importante pentru ieşeni şi a promova
în întreaga lume valorile şi frumuseţile
sale.
Cu deosebită preţuire şi înaltă consideraţie,
MIHAI CHIRICA
Primarul Municipiului Iaşi
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Claims
Conference
măreşte
ajutorul
pentru
supravieţuitori
Potrivit European Jewish Congress,
Guvernul german a decis creşterea, pentru următorii trei ani, a ajutorului pentru
supravieţuitorii Holocaustului, a anunţat
Claims Conference, care a negociat un
nou acord. Este vorba despre majorarea
ajutorului gospodăresc. Astfel, Guvernul
german va aloca 218,75 milioane de euro
în 2016, 315 milioane de euro în 2017
şi 350 milioane de euro în 2018. Până
la ora actuală beneficiau de ajutorul
gospodăresc 67.000 de vârstnici din 46
de ţări; acum acesta se va aplica pentru
supravieţuitorii din întreaga lume. Formele de asistenţă se vor extinde, astfel
ca vârstnicii să poată fi îngrijiţi acasă,
fără să fie obligaţi să stea într-un cămin
de bătrâni. Pentru anumite categorii de
asistaţi, ajutoarele la domiciliu vor fi fără
limită de timp iar pentru ceilalţi, în loc de
25 de ore , 40 de ore. (E.G.)

Premiul
B’nai B’rith
Europa pentru
Imaginea evreului
în cultura română,
de Andrei Oişteanu
Prof. univ. dr. Andrei Oişteanu, antropolog, specialist în istoria religiilor, a
fost distins cu premiul B’nai B’rith Europa pentru volumul Imaginea evreului în
cultura română. Studiu de imagologie
în context est-central european (ediţia
a III-a, revăzută, adăugită şi ilustrată),
publicat în 2012 în seria de autor pe
care Editura Polirom i-a consacrat-o.
În 2015, Comitetul Executiv al B.B.
Europa a decis să înfiinţeze un premiu
anual menit „să recompenseze un
intelectual care a contribuit la schimbarea imaginii evreului în societate”,
fiind primul de acest fel. Premiul a fost
acordat la propunerea preşedintelui BB
România, José Iacobescu, şi a Comitetului Director al organizaţiei.
Imaginea evreului în cultura română
a fost distins cu numerose alte premii,
între care: Premiul Academiei Române, Marele Premiu al ASPRO, Premiul
Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti, Premiul
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din
România şi Premiul Fundaţiei „Sara &
Haim Ianculovici” (Israel). Volumul a fost
tradus în engleză, germană, franceză,
maghiară şi italiană (în curs de apariţie).
Cartea prezintă originea, evoluţia
în timp şi spaţiu, supravieţuirea sau
dispariţia clişeelor ce compun portretul
fizic, profesional, moral, intelectual,
magico-mitic şi religios al „evreului imaginar” în spaţiul cultural românesc. Este
de asemenea analizat modul în care
antisemitismul popular l-a influenţat
pe cel intelectual şi politic, de la jumătatea secolului al XIX-lea până astăzi.
Abordând tema din perspectiva şi cu
instrumentele antropologiei culturale,
autorul reface portretul-robot al „evreului imaginar” şi evaluează diferenţele
dintre acesta şi „evreul real”. Lucrarea
a fost apreciată de cele mai prestigioase publicaţii din Europa şi Statele
Unite. (E.G.)
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estivalul Filmului Evreiesc din Bucureşti – ediţia a VI-a
În perioada 11-17 iunie a.c., în Capitală s-a desfăşurat
cea de-a şasea ediţie a Bucharest Jewish Film Festival,
găzduită de Muzeul Ţăranului Român, Cinemateca Eforie
şi terasa Green Hours. Ediţia de anul acesta a cuprins
peste 30 de filme documentare şi de ficţiune, lung – şi
scurtmetraje, majoritatea aflate în premieră în România.
Ca de obicei, festivalul a inclus şi anul acesta două secţiuni com
petitive: una de documentare şi alta de ficţiune.
Deschiderea a avut loc la Cinemateca
Eforie, în prezenţa directorului Festivalului, Paul Ghiţiu, şi a lui Liviu Carmely,
profesor la Facultatea de Arte “David şi
Yolanda Katz” şi fondator al Arhivei de
film a Universităţii din Tel Aviv. În cuvântul
său de deschidere, directorul Festivalului
a mulţumit tuturor instituţiilor – Administraţia Fondului Cultural Naţional, Guvernul
României – Departamentul pentru Relaţii
Interetnice, Institutul Cultural Român,
Uniunea Cineaştilor din România şi
F.C.E.R. – pentru sprijinul acordat. El a
subliniat importanţa organizării unui astfel
de eveniment, care promovează ideea
de identitate culturală. De asemenea, a
prezentat juriul aferent fiecări secţiuni.
Liviu Carmely, directorul pentru relaţii
internaţionale al Festivalului, a urat bunvenit tuturor celor prezenţi, apreciind demersurile pentru organizarea unui astfel
de festival, cu o importantă contribuţie
la schimbul intercultural prin intermediul
cinematografiei israeliene.
În prima seară de festival a fost proiectat filmul “Anomalisa”, o producţie americană din 2015, în regia lui Duke Johnson
şi a lui Charlie Kaufman. Filmul, o animaţie, adaptare a piesei de teatru omonime
scrise de regizorul Charlie Kaufman, conturează povestea lui Michael Stone care
pleacă în Cincinatti, unde urmează să ţină
un discurs. Michael are o problemă interesantă – toată lumea din jurul lui arată şi
vorbeşte asemănător, inclusiv soţia şi fiul
lui. La hotel, Michael o cunoaşte pe Lisa
(vocea Lisei Hesselman), o tânără timidă
care este diferită de toţi ceilalţi oameni din
viaţa bărbatului. Pseudonimul cineastului
– Francis Fregoli – face trimitere la sindromul Fregoli, o tulburare mentală care
se manifestă prin convingerea că oameni
diferiţi sunt, de fapt, o singură persoană
care îşi schimbă înfăţişarea sau se deghizează. Mai curând filmul poate fi desluşit
şi în cheia unei teme a însingurării care
poate fi remarcată în subsidiarul producţiei, acea însingurare permanentă resimţită
în pofida oricărui succes profesional şi
a unei vieţi de familie exemplare, toate
acestea devenind irelevante în absenţa
unei motivaţii profund personale.
Tema devenirii personale poate fi regăsită şi în filmul “For Better, for Worse”
(Israel, 2016, regia Tal Greenberg), care
ilustrează trei poveşti ale căsniciei, vârsta
eroilor aducând cu sine o întărire sau,
dimpotrivă, o erodare a sentimentelor
iniţiale. Prima scenă surprinde un cuplu
vârstnic, în care femeia este bolnavă,
la sfârşitul carierei (actriţă magistrală în
“Mutter Courage”, Bertolt Brecht) şi al
vieţii, iar bărbatul păstrează toate gesturile iubirii şi ale fidelităţii, neştiind cum
îşi va continua viaţa fără ea. Al doilea
tablou aduce în prim-plan un cuplu aflat
la jumătatea vieţii, blazat, el având un
accident în urma căruia aproape întregul
corp îi este încorsetat în ghips; boala pare
să îi dea toate drepturile; ea îi provoacă
durere sau îl lasă singur, apoi acceptă
împăcarea, din resemnare. Al treilea
cuplu se află la începutul drumului către
căsnicie; tinerii sunt logodiţi; el nu îi ia
în serios temerile că ar putea fi bolnavă;
analizele indică narcolepsie, afecţiune
riscantă în eventualitatea şofatului sau
a îngrijirii unui copil; ea fuge de el şi de
viitoarea viaţă împreună.
Filmul “Nina’s Tragedies” (Israel, 2003,
regia Savi Gabizon) îl are ca narator-personaj pe copilul Nadav, din unghiul căruia
este redată povestea tatălui, a mătuşii
Nina, a soţului său Haimon. Copilul (lipsit
de prieteni, efeminat, numit în derâdere
„madam Estrea”) îşi notează în jurnal
certurile din familie, impulsurile sexuale,

iubirea secretă faţă de mătuşa Nina, al
cărei destin este urmărit, astfel, îndeaproape. Nina se căsătoreşte în grabă, fără
introspecţii lucide; la scurt timp, Haimon,
recrutat în armata israeliană, este ucis,
iar femeia se va îndrăgosti de Avinoam,
cel care îi anunţase vestea morţii soţului
său. Noua relaţie nu durează, convingerea că imaginea lui Haimon (în fapt, un
bărbat care îi seamănă foarte mult) o

urmăreşte dincolo de moarte o va duce
la îndepărtarea voită, apoi regretată, de
Avinoam (care se va căsători cu fosta
logodnică). Proiecţia filmului a avut loc în
prezenţa regizorului, Savi Gabizon, care
şi-a exprimat „bucuria de a fi în mijlocul
nostru şi a-şi revedea filmul, după 13 ani”.
Întrebarea din public – „Cum s-a născut
scenariul?” – şi-a aflat răspunsul în cele
câteva „subiecte mici care presară scenariul”, extrase din experienţa personală;
ideea filmului a pornit de la un articol
dintr-un ziar în care se relata povestea
unei echipe de ofiţeri israelieni care vin
la uşa unei mame să îi anunţe moartea
fiului; aşteptarea sosirii zorilor, pentru
a-i da vestea, a constituit imaginea care
l-a impresionat şi pe care a păstrat-o în
realizarea filmului.

Filmul documentar – Povestiri
din Galut ºi din Israelul de astãzi
Două documentare complementare:
„Ghetoul veneţian. 500 de ani de existenţă” (coproducţie Italia – Franţa, 2015,
regia Emanuela Giordano); şi „Hai la
şcoală” (Israel, 2016, regia Tami Gross,
Maya Rothschild): Galutul şi Israelul
modern. Un adolescent evreu american
ajunge în ghetou în căutarea rădăcinilor.
Elemente de ghid turistic se îmbină cu
cele de spectacol stradal şi animaţie de
bun gust. Ghetoul veneţian a dat cărturari
vestiţi, militari remarcabili. Anii Holocaustului: colaje de epocă şi monumentul celor
246 de evrei din ghetou pieriţi în lagăre,
contrapunct la difuzarea, azi, a lui „Mein
Kampf” în Italia. Prin metode folosite de
profesori de la Şcoala „Tel Hay”, din Tel
Aviv, stimulând elevii să-şi povestească
trăiri din viaţa de familie, spre a stinge
animozităţi de nedorit, ei îşi descoperă
drame, bucurii comune, se cunosc mai
bine. Se creează solidaritate, începuturi
de prietenie. O frântură de viaţă israeliană, cu viitorul în faţă.

Bursztyn, condamnată pentru propagandă comunistă. 60 de ani mai târziu, în
timpul serviciului militar, Bursztyn este
gardian într-o închisoare israeliană din
Cisiordania şi supraveghează prizonierii
palestinieni. Plecând de la povestea unei
familii, documentarul aduce în discuţie
perspective morale şi idei politice ce au
marcat Europa şi Orientul Mijlociu de-a
lungul secolului al XX-lea. Filmografia
cineastei Chantal Akerman se înscrie
în avangarda cinematografiei moderne,
reprezentând unul dintre reperele feminismului în cinematografie. Documentarul
include secvenţe din filme realizate de
Chantal Akerman, printre care: “Jeanne
Dieldman, 23, Quai du Commerce, 1080
Bruxelles”, “News from Home”, “The Rendez-vous of Anna, Je, Tu, Il, Elle”, “South”,
“From the East”, “From the Other Side” şi
ultimul său film “No Home Movie”.
Competiţia de documentare a propus
şase filme din patru ţări: „Shifting Sands”
(Israel, 2016, regia Ido Glass) – în premieră mondială în circuitul festivalurilor
internaţionale; „I Don’t Belong Anywhere:
the Cinema of Chantal Akerman” (Belgia,
2014, regia Marianne Lambert), „It Takes a School” (Israel, 2016, regia Tami
Gross, Maya Rothschild), „Orphans of
the Revolution” (Israel, 2015, regia Igal
Bursztyn), „The Venice Ghetto: 500 Years
of Life” (Italia-Franţa, 2015, Emanuela
Giordano) şi „Zemene” (SUA, 2014, regia
Melissa R. Donovan). Juriul competiţiei
de documentare a fost compus din: Dr.
Ilan Avisar (preşedintele juriului), Dana
Duma, publicist, critic de film şi membră
a Consiliului Uniunii Cineaştilor din România; Laurenţiu Damian, regizor, scenarist
şi preşedintele Uniunii Cineaştilor din
România.
În competiţia de lungmetraje de ficţiune, juriul a desemnat câştigător filmul
“Song of Songs” (Ucraina, 2015, regia
Eva Neymann). Prin această producţie,
Eva Neymann recreează atmosfera pierdută a vechilor târguri evreieşti ruseşti,
compunând un tablou remarcabil, demn
de pictorii flamanzi. “Song of Songs”
este o adevărată doină cinematografică,
o reprezentare lirică a devotamentului în
acele vremuri tulburi.
Competiţia de filme de ficţiune a
cuprins cinci titluri: „How to Win Enemies” (Argentina, 2015, regia Gabriel
Lichtmann); „Song of Songs” (Ucraina,
2015, regia Eva Neymann); „Time to Say
Goodbye” (Germania, 2015, regia Vivianne Andereggen), „Are You Joking” (SUA,
2014, regia Jake Wilson) şi „She’s Funny
That Way” (Germania – SUA, 2014, regia
Peter Bogdanovich). Juriul competiţiei
internaţionale de lungmetraje de ficţiune
a fost compus din: Cristina Corciovescu,
critic de film şi membră a FIPRESCI;
Radu Gabrea, reputat regizor şi scenarist,
membru al Consiliului Onorific al Festivalului Filmului Evreiesc Bucureşti; şi Mihai
Fulger, critic de film şi redactor-şef al
Cinematecii Române.

Premii ºi aprecieri
Marele premiu al competiţiei de documentare a revenit filmului „Orphans
of the Revolution” (Israel, 2015, regia
Igal Bursztyn), iar pelicula „I Don’t Belong Anywhere: the Cinema of Chantal
Akerman” (Belgia, 2014, regia Marianne Lambert) a primit din partea juriului
o menţiune specială. „Orphans of the
Revolution” surprinde istoria familiei regizorului israelian Igal Bursztyn. Povestea
începe în anii ‘30, în închisoarea Pawiak
din Varşovia. Aici este închisă mama lui

Cu acelaşi prilej, publicul bucureştean
a avut ocazia de a participa la două proiecţii ale filmului “Son of Saul”, lungmetrajul de debut al regizorului László Nemes,
distins în 2016 cu premiul pentru „Cel
mai bun film străin” la Premiile Oscar ale
Academiei Americane de Film, Globurile
de Aur şi Premiile César.
CLAUDIA BOSOI
IULIA DELEANU
DAN DRUŢĂ
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„Artiºti evrei
în dialog
multinaþional”
Posibil prolog la crearea Muzeului Civilizaţiei Evreieşti, proiect aflat pe agenda
Administraţiei Prezidenţiale, evenimentul de la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie
Gusti”, din Capitală, derulat sub genericul „Artişti evrei în dialog multinaţional”,
colocviu, lansare de carte, expoziţie internaţională de grafică, fotografie, sculptură,
spectacol prezentat de Theatre d’Or – Paris, a fost pus în operă de F.C.E.R., ICR,
instituţia-gazdă, Muzeul Naţional de Artă al României, Clubul pentru România,
ATLASSIB. Deschiderea a fost moderată de conf. univ. dr. Paula Popoiu, managerul muzeului. În public – lideri ai F.C.E.R. şi C.E.B., reprezentanţi ai Preşedinţiei,
Guvernului, Parlamentului României, înalţi ierarhi, personalităţi culturale din ţară şi
de peste hotare, ambasadori.

Moºtenire culturalã uriaºã
„pe umerii” unei comunitãþi mici
Demers pentru mai profunda cunoaştere a „contribuţiei evreilor la modernizarea României culturale”, născut „din
nevoia de a găsi cele mai bune răspunsuri
privind această moştenire”, aşa a definit
colocviul consilierul prezidenţial, arh.
Sergiu Nistor, în sesiunea de deschidere.
„Avem un lucru atât de preţios de gestionat”, încât orice întâlnire pe această
temă este încă un pas spre îndeplinirea
unei „misiuni importante, sprijinite de
preşedintele României, Klaus Iohannis:
înfiinţarea Muzeului Civilizaţiei Evreieşti,
acţiune cu atât mai salutară cu cât, în prezent, România deţine preşedinţia IHRA”.
Subsecretar de stat în Ministerul Culturii,
membră în Comitetul Director al F.C.E.R.,
Irina Cajal a schiţat un istoric a proiectului, salutând „tenacitatea” autoarei sale,
Angela Scarlat, şi „răbdarea constructivă”
a managerului Paula Popoiu, care au
condus la concretizarea lui. Reunirea sub
aceeaşi cupolă a creatorilor din diverse
ţări reconfirmă faptul că arta este eficientă
în crearea de punţi de înţelegere între
popoare. A fost păstrat un moment de
reculegere în memoria fostei directoare a
Muzeului de Istorie a Evreilor din România, Carmen Dumitriu. Contraofensivă la
ascensiunea rasismului, a xenofobiei, a
antisemitismului azi, în lume, evenimentul
pune în valoare „factorul pozitiv de cultură
şi civilizaţie” reprezentat de poporul evreu,
a opinat preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer. Vorbitorul a evidenţiat multisecularitatea prezenţei evreieşti în România,
aportul evreilor români la civilizaţia ţării,
faptul că „pe umerii” acestei comunităţi
evreieşti, a treia ca mărime din Europa
înainte de război, circa 850 000 de evrei,
acum – mai puţin de 1% din această
cifră, se sprijină „moştenirea uriaşă” a
patrimoniului cultural iudaic românesc.
„România este singura ţară ex-comunistă în care s-au păstrat 90 de sinagogi

în picioare şi au fost identificate 830 de
cimitire evreieşti, multe în localităţi unde
nu mai trăiesc evrei”. Vorbitorul a apreciat: • „haina nouă” pe care o va îmbrăca
Muzeul de Istorie a Evreilor din România;
• marcarea cu succes a semicentenarului
Victor Brauner la Piatra Neamţ, oraşul
natal al artistului; • transformarea Zilelor
„Mihail Sebastian”, la Brăila, în Festival
Naţional; • lansări de proiecte culturale
Beniamin Fundoianu, la Iaşi, şi Klezmeriada; • concerte la Sinagoga Neologă
din Oradea; • reabilitarea Templului
Coral din Capitală. Toate – realizate şi
cu ajutorul statului român. Preşedintele
ICR, Radu Boroianu, a definit conceptul
de românitate: „sentiment încercat de toţi
cei care aparţin României”, exemplificat
de istoricul de artă, preşedintele C.E.
Piatra Neamţ, Emil Nadler, prin „structurile
similare” între Sinagoga „Ba’al Şem Tov”
şi bisericile din lemn de pe Valea Bistriţei,
„simbol al interferenţelor culturale”, şi de
managerul Muzeului Satului, Paula Popoiu: asemănările între „Casa Evreiască” de
pe Aleea Minorităţilor Naţionale şi locuinţele ţăranilor maramureşeni.

Istorie in nuce a evreimii
române, religie ºi modernitate,
avangardism
Angela Scarlat a abordat istoricul comunităţilor aşkenază şi sefardă în România, sinuozităţile comportamentului statal
faţă de evrei în Evul Mediu: acordarea de
facilităţi pentru prosperitatea economică
a ţării şi alungarea, după ce aceasta se
instala. A schiţat procesul de modernizare a ţării, început la mijlocul secolului
al XIX-lea, finalizat după Primul Război
Mondial, lupta evreilor români pentru cetăţenie, cu rezultat pozitiv abia prin Constituţia din 1923. S-a referit la mişcarea
sionistă, cu profundă rezonanţă printre
evreii din România. A pus accentul pe
aportul evreilor la dezvoltarea economică a ţării şi pe consecinţele nefaste ale

extremismelor. Efectele unor orientări
religioase creştine şi mozaice „asupra
cristalizării mentalităţii moderne româneşti”, respectiv, paisianism şi hasidism,
au fost analizate de pr. Valentin Ilie. Paisianismul consideră că „asceza nu se poate
realiza fără reînnoire interioară”. Curentul
avea în vedere întărirea colaborării între
Biserică şi stat. Hasidismul, bazat pe
principiul „finitului înălţat spre infinit”, a
fost prezent şi în România, unde „au înflorit comunităţi hasidice”, cu implicare „în
procesul de modernizare a iudaismului”.
Ponderea evreilor români în mişcarea de
avangardă, punct de plecare pentru tot ce
s-a realizat din veacul al XX-lea până azi,
a făcut obiectul comunicării susţinute de
conf. univ. dr. Ovidiu Morar. Context sociopolitic – marginalizarea, chiar excluderea
din societatea românească. Trăsături
comune: • liberalismul gândirii artistice; •
nevoia de depăşire a „limitelor limbajului”.
În pofida „notorietăţii mondiale”, „popularitatea […] în ţara lor natală e mult mai
mică. […] Ca atare, redimensionarea lor
astăzi şi integrarea în circuitul valorilor
autohtone se impune cu necesitate”.
Victor Brauner a făcut parte din cercul
avangardiştilor, fără a fi „dadaist tipic”, a
remarcat istoricul de artă Emil Nadler. „A
fost un suprarealist marginal”. Perioade
de creaţie: „tranziţie de la dadaism la
suprarealism”, futurism, constructivism,
„reinventare a sculpturii în ceară”.

„Seva spiritualã” a cuvintelor
ebraice intrate în românã
Decanul Facultăţii de Teologie, Universitatea „Ovidiu” din Constanţa, prof. univ.
dr. Eugen Moisei, universitari de la facultăţile de Teologie din Piteşti, Timişoara,
Bucureşti, Buzău au apreciat la superlativ
cartea preotului prof. univ. dr. Emilian

Corniţescu, apărută la Meteor Press, intitulată „Vechiul Testament. Izvor spiritual
al limbii române”, lansată cu acest prilej.
S-au conturat „calităţile enciclopedice”,
importanţa raportării la textul ebraic pentru studierea din punct de vedere spiritual
a limbii române. Autorul a evidenţiat „seva
spirituală” a cuvintelor biblice intrate în
română. Alte paliere: • mari lingvişti, filologi, istorici literari, scriitori evrei români
în cultura română; • personalităţi rabinice
din România. A fost păstrat un moment de
reculegere în memoria lui Elie Wiesel z.l.
Faptul că România s-a aflat la confluenţa
câtorva „spaţii culturale, confesionale,
lingvistice” a determinat ivirea unor valori
universale, unele – de origine evreiască,
a spus Dragoş Preda. Despre mari pictori
israelieni originari din România, Reuven
Rubin, Marcel Iancu, Avigdor Arikha, Simion Făinaru Belu, Philip Rantzer, a vorbit
prof. univ. dr. Gila Miller (Israel).

„Exemplu de multiculturalism”
„Artiştii au posibilitatea să devanseze
orice discurs prin adevărul artei”, a observat E.S. Tamar Samash, ambasadorul
Israelului în România, la vernisajul expoziţiei reunind artişti de pe trei continente,
„exemplu de multiculturalism” promovat
de muzeu. „Dialog în care «se aud» şi
plasticieni de marcă născuţi în România”,
i-a pus în ecuaţie concepţia criticul de artă
Marius Tiţa. Expoziţia reflectă „unitatea în
diversitate”, a subliniat dr. Paula Popoiu.
Angela Scarlat a mulţumit UAP, ICR – Tel
Aviv şi Paris pentru realizarea ei. Spectacolul „Trecerea orelor” de Fernando
Pessoa, traducerea – Dinu Flămând, în
interpretarea Mariei Lopez, de la Theatre
d’Or (Paris), a lui Raul Castaneda (Columbia), a încheiat acest maraton al Binelui.
IULIA DELEANU

Aspecte ale realităţii politice israeliene

În perioada 16-17 mai, la Şcoala Naţională de Studii
Politice şi Administrative a avut loc conferinţa „Realitatea
politică israeliană între tensiunile interne şi internaţionale”, organizată de Centrul de Studii Israeliene, cu sprijinul
Ambasadei Statului Israel la Bucureşti.
Aşa cum a arătat în cuvântul de deschidere prof.
univ. dr. Liviu Rotman, directorul Centrului de Studii
Israeliene din cadrul SNSPA, conferinţa este menită să
descrie dinamica politicii israeliene în contextul politicilor din Orientul Mijlociu. El şi-a exprimat dezideratul ca
această întâlnire să devină o bază de cunoaştere pentru
studenţi, masteranzi şi doctoranzi, dar şi un punct de
plecare pentru alte proiecte academice între specialişti.
Prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul SNSPA, a
subliniat importanţa eforturilor conjugate ale colegilor săi
de a facilita accesul la reţelele academice, de a furniza
subiecte de dezbatere incitante şi de a extinde cercetările într-un domeniu de profund interes în zilele noastre.
Conf. univ. dr. Liliana Popescu, prorector SNSPA,
a relevat consecvenţa Centrului în cultivarea studiilor
zonale – care permit familiarizarea cu diversele tipuri
de organizare politică şi suscită interesul pentru cercetări comparate –, aceasta fiind deja a patra Conferinţă
Internaţională de Studii Israeliene.
Conf. univ. dr. Andrei Ţăranu, prodecan SNSPA, a
atras atenţia asupra multitudinii de conferinţe mai restrânse cu tematică israeliană care au precedat prezenta întâl-

nire. Fiecare dintre ele a fost concentrată asupra tipurilor
de criză cu care Israelul se confruntă pentru a exista.
Dr. Dan Korn, profesor la Beit Berl College, din Israel,
a susţinut o prelegere denumită „În căutarea drumului
uitat al păcii: impactul «noului» Orient Mijlociu asupra
politicii israeliene”. El a afirmat că acum, în 2016, „Israelul
este mai departe de posibilitatea de a avea pace decât
era în urmă cu 20 de ani”. La aproape o sută de ani de
la Declaraţia Balfour (1917), Israelul încă se confruntă
cu tensiuni venite din interior şi din exterior, pe fondul
unei „democraţii etice”, în care „naţiunea precumpăneşte
asupra individualului”.
Dr. Ely Karmon, afiliat Centrului Interdisciplinar Herzlyia, a prezentat lucrarea intitulată „Schimbarea alianţelor
în Orientul Mijlociu; impactul lor asupra terorismului
global”. Relevând „dublul joc” al lui Yasser Arafat, care
înţelegea nevoia de a negocia, dar promova violenţa în
interiorul partidului Fatah şi dovedea slăbiciune în faţa
grupării teroriste Hamas, care în 2006 a preluat puterea,
vorbitorul a pus în lumină efectele pe termen lung ale
diferitelor alianţe încheiate de palestinieni în Orientul
Mijlociu (cu Hezbollah, Coaliţia Sunită, Frontul Islamic
etc.): conflictul violent şiiţi-suniţi, schimbări demografice
majore, proliferarea luptătorilor străini, augmentarea
tendinţei de „balcanizare” (conflicte etnice şi tribale).
Prof. univ. dr. gral (r.) Mihail E. Ionescu, de la SNSPA,
a făcut o expunere a studiului „Războiul civil din Siria:
scenarii alternative de evoluţie”. Primul scenariu – în

care Marile Puteri discută federalizarea Siriei – ar prelungi disputa din Europa de Est între SUA şi Rusia, cea
de-a doua având o poziţie favorabilă federalizării. Al
doilea ar presupune eşecul negocierilor de la Geneva
şi continuarea războiului civil, ceea ce ar spori izolarea
Germaniei şi ar schimba relaţia UE- Rusia.
Edward Iosiper, fost ambasador al României în Israel,
a discutat „Realitatea israeliană în confruntarea asimetrică dintre ameninţările la nivelul securităţii şi încercările de delegitimare”, arătând că boicoturile economice
asupra Israelului sunt dublate de unele academice, prin
propagandă antiisraeliană.
Prof. univ. dr. Robert Reisz, de la Universitatea de Vest
din Timişoara, a conturat profilul „Învăţământului superior
în Israel. Vechi obiective, noi metode”, demonstrând că
primele universităţi din Israel – Technion (Haifa) şi Universitatea Ebraică (Ierusalim), înfiinţate la începutul secolului
al XX-lea, îmbină modelul european şi cel american în
educarea elitelor: dezvoltarea abilităţilor profesionale,
respectiv a trăsăturilor de personalitate; accentul asupra
a ceea ce poţi face, respectiv asupra a cine eşti.
Lect. univ. dr. Lucian Dîrdală, de la Universitatea „Al. I.
Cuza” din Iaşi, a tratat tema: „Bărbaţi (şi femei) puternici.
Poziţia de lider în democraţia israeliană”, reliefând nevoia
de lideri care să oprească proliferarea terorii, în scopul
de a extinde cercetarea la nivel comparativ – Israelul în
raport cu alte democraţii avansate.
CLAUDIA BOSOI
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Hazkara pentru Elie Wiesel z.l.
la Templul Coral din Bucureşti

„Un moment istoric al evreilor din România”, a caracterizat comemorarea lui Elie
Wiesel z.l. la Templul Coral din Capitală, moderatorul ei, preşedintele F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer. Elie Wiesel a plecat doar fizic din viaţă, pentru că opera rămâne un
reper peren al umanismului într-o lume tot mai ameninţată de antiumanism. Comemorarea a fost prilej de subscrieri la poziţia lui faţă de asumarea Holocaustului
în ţări ex-comuniste, faţă de ascensiunea extremismului, azi. Evenimentul a fost
organizat de F.C.E.R. – şeful Oficiului Cultură, Artă, Ştiinţă, Robert Schorr, a deschis
adunarea –, în colaborare cu Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului în
România (INSHR). Amploarea a fost dată de participări: lideri ai F.C.E.R., C.E.B.,
BBR, AERVH, ACPCCI, ai Fundaţiei Lauder – România, ai mişcării Habad în România, reprezentanţi ai Preşedinţiei, Guvernului, Parlamentului României, ai unor culte,
ai unor organizaţii de minorităţi naţionale, academicieni, universitari, personalităţi
culturale, diplomaţi, înalţi oaspeţi ai Comitetului Evreiesc American.
El Male Rahamim, Mizmor le David, Kadiş i-au însoţit sufletul în urcuşul spre
Dumnezeu, serviciul religios fiind oficiat de rabinul Rafael Shaffer şi Yehuda Livnat
(oficiant de cult).

„O viaþã de suferinþã,
dar ºi de luptã”
Prezenţa numeroasă reprezintă un
act de „solidaritate şi de apropiere umană”, a apreciat preşedintele F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer. Avem nevoie „să tragem
învăţăminte din viaţa sa de îngrozitoare
suferinţă, dar şi de luptă. […] Dispariţia din
viaţa noastră a lui Elie Wiesel este o pierdere cutremurător de dureroasă. Pierdem
un mărturisitor extraordinar de sincer, de
puternic a tot ce s-a petrecut în lagărele
naziste ale morţii […]. Am avut şansa să
citim cărţile lui […], în care înfăţişează cu
mare forţă sugestivă sufletele oamenilor
în vremuri atât de nedrepte”. Vorbitorul
a citit fragmente din mesaje primite pe
adresa Federaţiei: „[…] Elie Wiesel nu a
fost doar un supravieţuitor al unuia din
cele mai teribile evenimente ale istoriei,
dar a scris el însuşi istorie prin lupta aprigă
împotriva tiraniei de orice fel […]. Recunoscut la nivel internaţional pentru forţa
sa neobosită de a schimba lumea în bine,
Elie Wiesel a fost un adevărat model pentru întreaga lume; rămâne unul dintre cei
mai mari apărători ai demnităţii umane”.

recunoască fapte din perioada celui de-al
doilea război mondial. “Îi suntem foarte
recunoscători pentru că a acceptat această datorie şi a condus lucrările Comisiei
internaţionale, de la început şi până când
s-a redactat Raportul final. Rezultatul nu a
fost doar o istorie clară, critică şi cu autoritate cu privire la Holocaustul din România,
ci şi câteva recomandări importante precum înfiinţarea unui institut de cercetare al
Holocaustului şi ridicarea unui monument
memorial”, a spus A. Baker.

Verticalitate moralã
Preşedintele de onoare al Academiei
Oamenilor de Ştiinţă, prof. univ. dr. Vasile Cîndea, a propus să i se acorde lui

SS; • returnarea unor
înalte decoraţii ale României şi Ungariei; prima – pentru că liderul
unui partid extremist
din România primise aceeaşi distincţie;
secunda – din cauza
atitudinii manifeste a
Ungariei de negare a
responsabilităţii Holocaustului.

„Academia
Românã este
mai sãracã”
Acad. Maya Simionescu a transmis
mesajul Academiei
Române. ”Academia
este mai săracă, planeta este mai săracă
odată cu plecarea lui
Elie Wiesel, membru
de onoare al Academiei”, a subliniat
vorbitoarea. Elie Wiesel ne-a lăsat o
moştenire bogată, a fost scriitor şi luptător
pentru drepturile omului, a dus o valoroasă activitate militantă. A luptat împotriva
indiferenţei şi nepăsării, împotriva celor
care uită, arătând că în acest caz suntem
complicii făptuitorilor. Opusul dragostei, a
arătat Wiesel, nu este ura, ci indiferenţa,

L-a cãlãuzit iubirea faþã de oameni
Arma lui Elie Wiesel a fost cuvântul
scris sau vorbit, ceea ce se numeşte
softpower şi prin atitudinea sa a câştigat
prestigiu în faţa oamenilor, a declarat consilierul prezidenţial Dan Andrei Muraru.
Caracteristica lui Elie Wiesel a fost iubirea
faţă de oameni, atitudine care a transformat suferinţa în iubire. Fără Elie Wiesel
nu ar fi existat Muzeul Holocaustului din
Washington şi nici politica română de
asumare a responsabilităţii pentru Holocaustul românesc, de aceea este foarte
importantă activitatea Comisiei „Wiesel”,
al cărei preşedinte de onoare a fost. Elie
Wiesel va fi actual şi contemporan, el a
deschis un drum al toleranţei şi al luptei
împotriva discriminării şi a urii, a subliniat
vorbitorul.
E.S.Tamar Samash, ambasadorul
Statului Israel în România, şi-a exprimat
recunoştinţa de a se afla printre cei care
au avut „marea şansă” de a-l fi cunoscut
pe Elie Wiesel, acesta făcând parte din
generaţia tatălui său. Memoria afectivă
o leagă de momentul în care fiica sa, pe
atunci în vârstă de zece ani, l-a întrebat
cum de îşi păstrează credinţa în Dumnezeu, după tot ce a trăit; Elie Wiesel a
răspuns că are nevoie de o instanţă cu
care să se certe şi că nu vrea să fie „cel
care rupe lanţul moştenirii evreieşti, ci
acela care o transmite celorlalţi”. Această
scenă a ajutat-o pe E.S. Tamar Samash
să-şi reînnoiască credinţa în poporul
evreu, a cărui putere rezidă, în opinia sa,
în a şti de unde provine şi a se îndrepta
cu încredere spre viitor.
Rabinul Andrew Baker, director pentru
relaţii internaţionale al Comitetului Evreiesc American, a evocat destinul şi vocaţia
de „susţinător al poporului său şi al umanităţii”. El s-a referit la eforturile depuse
pentru ca România să se confrunte şi să

Elie Wiesel titlul de Membru de Onoare
post-mortem al Academiei Oamenilor de
Ştiinţă.
În urma Raportului final al Comisiei
Wiesel, înmânat preşedintelui de atunci al
României, Ion Iliescu, în 2004, Holocaustul în România a fost recunoscut de statul
român, a subliniat directorul general al
INSHR, prof. univ. dr. Alexandru Florian,
considerând că sintagma „mesager al
omenirii” îl defineşte pe Wiesel. „Ironia istoriei”: în 1944, când evreii din Basarabia
şi Bucovina, scăpaţi cu viaţă, se întorceau
din Transnistria, evreii din Ardealul de
Nord, aflat sub ocupaţie ungară fascistă,
„abia porneau pe drumul exterminării”.
Modul lui de adresare lăsa o impresie puternică: „Folosea cuvinte simple, spuse cu
luciditate, pe un ton molcom, dar care-şi
atingeau ţinta. Avea arta exprimării concise şi clare, o voce cu tonalitate joasă, un
calm desăvârşit, deşi simţeai câtă determinare are”. „Datorită lui Wiesel şi multor
oameni politici, Europa a reuşit să trăiască
70 de ani evitând un război continental”.
El se identifică cu „simbolul luptei pentru
asumarea memoriei Holocaustului […] şi
fraternizarea cu cei care sunt victimele
nevinovate ale regimurilor genocidare”.
Accentuând asupra verticalităţii morale a
lui Elie Wiesel, dr. Al. Florian a punctat:
• dezacordul public faţă de preşedintele
american Ronald Reagan când, în 1985,
aflat în Germania, a vrut să viziteze un
cimitir în care erau înmormântaţi militari

opusul vieţii nu este moartea, ci indiferenţa faţă de viaţă. A fost un mesager pentru
omenire, şi-a asumat şi şi-a îndeplinit
acest rol. De aceea grija noastră activă
este ca istoria să nu se mai repete. Să
nu acceptăm uitarea, indiferenţa, ura ci
să promovăm dreptatea şi inteligenţa, a
arătat acad. Maya Simionescu.
Victor Opaschi, secretar de stat pentru Culte, a luat cuvântul nu în virtutea
funcţiei sale actuale, ci a omului care l-a
întâlnit pe Elie Wiesel şi în calitate de fost
membru al Comisiei Internaţionale pentru
Studierea Holocaustului în România.L-a
cunoscut pe Elie Wiesel în aprilie 1993,
la Washington, la inaugurarea Muzeului
Holocaustului, unde fostul preşedinte
Ion Iliescu a participat împreună cu rabinul-şef dr. Moses Rosen. Totodată, V.
Opaschi l-a însoţit pe Elie Wiesel în vizita
făcută în 2002 în România, în comuna
Săpânţa, la sinagoga şi închisoarea din
Sighet, la Muzeul Satului Maramureşean
şi la inaugurarea Casei Memoriale „Elie
Wiesel”, care redă atmosfera copilăriei
celui omagiat astăzi, dar şi specificul
comunităţii evreieşti din Sighet. Vorbitorul
a subliniat că „asumarea răspunderii statului român atât pentru politicile antisemite
ale regimului Antonescu şi ale legionarilor
asociaţi [...] la guvernare, cât şi pentru
deportarea evreilor în Transnistria este o
chestiune care a stat permanent în atenţia
preşedintelui [Iliescu]”, dar aceasta s-a
putut face numai în al doilea mandat,

când „societatea era mai calmă, mai
aşezată, mai pregătită pentru asumarea
episoadelor tragice ale trecutului”. Vorbitorul a afirmat că preşedintele de atunci
„a respectat întru totul opiniile membrilor
Comisiei şi a făcut tot ce a fost posibil ca
să-şi respecte angajamentul pe care şi
l-a luat faţă de Elie Wiesel, că această
Comisie îşi va încheia lucrările până la
sfârşitul mandatului său”, concretizate
prin Raportul final, unanim recunoscut
drept un document ştiinţific fundamental.
Mihnea Constantinescu, reprezentantul României şi preşedintele în exerciţiu
al Alianţei Internaţionale pentru Memoria
Holocaustului ( I.H.R.A.), l-a caracterizat
pe Elie Wiesel drept ”expresia conştiinţei
nealterate a lumii”. El a apreciat implicarea sa în activitatea forurilor internaţionale
pentru studierea şi memoria Holocaustului, Wiesel ocupând funcţia de preşedinte
onorific al Forumului internaţional dedicat
Holocaustului, organizat la Stockholm,
organism care a precedat I.H.R.A. “Faptul
că România se prezintă astăzi cu demnitate la conducerea I.H.R.A. se datorează
în primul rând credibilităţii pe care a dobândit-o ca ţară în faţa întregii lumi prin
asumarea Raportului Wiesel”.

Nevoia de a preþui
ºi apãra valorile democraþiei
În mesajul directorului la Muzeul
Memorial al Holocaustului din SUA, dr.
Radu Ioanid, citit de dr. Adina Babeş, au
fost sintetizate principalele momente din
viaţa celui comemorat: • pierderea părinţilor şi a uneia dintre surori în Holocaust;
• funcţiile, deţinute din 1978, care i-au
oferit pârghii de acţiune pentru neuitarea
victimelor Holocaustului şi apărarea „victimelor kurde, dispăruţilor din Argentina,
victimelor apartheid-ului şi genocidelor
din Africa” […], a celor bosniace; • înaltele
onoruri de stat primite în SUA şi Franţa.
Dr. Radu Ioanid a apreciat faptul că, azi,
în România fiinţează Institutul „Wiesel”,
iar Sighetul „îi onorează numele printr-o
casă memorială”.
Vicepreşedintele F.C.E.R. şi preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz, a reamintit că Holocaustul este o tragedie unică
în istoria umanităţii, fiindcă s-a încercat
exterminarea unui întreg popor. A evocat
impresia puternică produsă de vizitarea
barăcii în care a fost deţinut Wiesel la
Auschwitz, cuptoarele în care au fost
arse cadavrele celor gazaţi, „cupa imensă” în care era păstrată cenuşa trimisă
CLAUDIA BOSOI
IULIA DELEANU
DAN DRUŢĂ
EVA GALAMBOS
(Continuare în pag. 15)

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 476-477 (1276-1277) - 1 iulie - 31 august 2016		

Hazkara pentru Elie Wiesel z.l.
la Templul Coral din Bucureşti
gratis fermierilor
din Germania şi,
contra cost, celor din Polonia. A blamat
faptul că totalitarismul comunist a tăcut în
privinţa Holocaustului şi a reiterat nevoia
de a fi cunoscut, asumat pentru a nu se
mai repeta. Şi-a exprimat mâhnirea şi revolta în faţa escaladării rasismului, xenofobiei, antisemitismului în zilele noastre.
Fostul premier Petre Roman, în prezent deputat, a amintit o discuţie cu Elie
Wiesel la Geneva, din care a rezultat dezprobarea lui Elie Wiesel faţă de „vocile”
din România care-şi exprimau, în 1995,
admiraţia pentru mareşalul Ion Antonescu
şi simpatia faţă de mişcarea legionară.
Din nefericire, a arătat vorbitorul, mai sunt
şi azi „voci” cu aceleaşi aprehensiuni.
Pentru contracararea lor, a propus un
proiect educaţional modern, iniţiative civice în spiritul luptei duse de Elie Wiesel.
„Adevărul rămâne, indiferent de soarta
acelora care l-au servit”, a citat o frază de
la intrarea în Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei de la Sighet,
consacrat „victimelor altui totalitarism”.
General (r) prof. univ. dr. Mihail Ionescu, preşedintele Asociaţiei Centrale
de Prietenie şi Colaborare Culturală cu
Israel, a subliniat că Elie Wiesel a fost
un „reper moral” pentru toţi cei implicaţi
în rezultatele cercetării Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului
în România. La 8 noiembrie 2004 avea
loc ultima reuniune plenară a membrilor
Comisiei, urmând ca după trei zile să i se
înmâneze preşedintelui (de atunci) Ion
Iliescu Raportul final. În cadrul acestei
întâlniri, Elie Wiesel a declarat că textul
elaborat corespunde intenţiilor sale de a
se adresa cu asprime mentalităţilor celor
mai stratificate, prin „confruntarea cu trecutul recent al ţării” şi „păstrarea atitudinii
ştiinţifice, «sine ira et studio»”. Vorbitorul
îi păstrează lui Elie Wiesel „memoria unui
adevărat prieten”, prin „comuniunea spirituală” pe care a ştiut să o cristalizeze.
Referindu-se la câteva citate din
volumul ”Noaptea” al lui Elie Wiesel, dr.
Liviu Beris, preşedintele Asociaţiei Evreilor Români Victime ale Holocaustului, a
vorbit despre „destinul” de supravieţuitor
şi toate apăsările pe care amintirile tragediei Holocaustului le readuc prezentului.
“Doar cei care au supravieţuit condiţiei
subumanului în care au fost puşi, pot
să îl înţeleagă. […] A-l descrie doar ca
supravieţuitor ar fi o nedreptate. Prin memoriile sale, Elie Wiesel a readus ororile
Holocaustului în conştiinţa a milioane de
oameni şi a luptat ca memoria morţii să
devină un scut împotriva răului”.
(Urmare din pag. 14)

Elie Wiesel a plâns în hohote
la Sinagoga din Sighet
Subsecretar de stat Irina Cajal Marin
a evocat întâlnirile frecvente pe care le-a
avut cu Elie Wiesel în România şi în Statele Unite, menţionând că acesta a fost
ca un părinte pentru ea, fiindu-i alături

în clipele cele mai grele, atunci când au
murit tatăl şi soţul ei. A fost cu Elie Wiesel
la Sighet şi îşi aminteşte că el a plâns în
hohote în faţa Aron Kodeş-ului din Sinagoga de la Sighet. Tot el a ajutat-o să
plece în SUA. A fost invitată de mai multe
ori la Elie Wiesel, iar în anii ‘90 a urmat
cursurile lui în Statele Unite. Ultima dată a
luat legătura cu familia în octombrie anul
trecut, dar nu a mai putut vorbi cu el.
Adrian Cioflâncă, directorul CSIER,
s-a arătat onorat de a fi făcut parte, la
vârsta de 30 de ani, din Comisia Internaţională pentru Studierea Holocaustului în
România, etapă care i-a marcat evoluţia
ulterioară ca istoric. În opinia sa, prietenia
cu un om capătă substanţă şi poartă cu
sine posibilitatea de a-l vizita oricând prin
lectura cărţilor pe care acesta le-a scris.
De aceea, vorbitorul a selectat un fragment din volumul „Noaptea”, considerat
semnificativ prin „anularea confruntării
simplificatoare bine-rău” şi prin reliefarea
„dezumanizării, a prăbuşirii tuturor reperelor”: la vârsta de 15 ani, Elie Wiesel a
asistat la o scenă în care fiul îşi omoară
tatăl pentru a-i smulge o bucată de pâine
ascunsă la piept, iar alte mase informe şi
flămânde îl ucid pe băiat, cu acelaşi scop.
În cuvântul său, Dragoş Şeuleanu,
preşedintele Fundaţiei pentru Democraţie, Cultură şi Libertate, a adus un omagiu
din partea acad. Nicolae Zamfir, membru
corespondent al Academiei Române. El
a relatat o serie de amintiri din timpul vizitei lui Elie Wiesel la Iaşi din anul 1991,
alături de şef-rabinul dr. Moses Rosen. A
rememorat scene din timpul acelei vizite,
inclusiv reacţiile unor studenţi, dar şi elemente ale cooperării dintre preşedintele
Ion Iliescu şi autorităţile române, pe de o
parte, şi Elie Wiesel, pe de altă parte, în
vederea dialogului şi restabilirii adevărului
istoric cu privire la drama evreilor români.
Andrei Calman şi Mihnea Macovei,
elevi de la Şcoala „Lauder”, au sintetizat
lecţia lui Wiesel pentru ei: să preţuiască
şi să apere valorile în care sunt educaţi.

Lumea lui Elie Wiesel
nu mai existã
Lumea lui Elie Wiesel, Maramureşul
evreiesc, a dispărut astăzi, nimicită de
cumplita catastrofă a Holocaustului, a
arătat Eduard Kupferberg, directorul Cancelariei Rabinice. Elie Wiesel, a spus el,
a supravieţuit lagărelor de la Auschwitz,
Buna, Buchenwald şi Gleiwitz şi şi-a dedicat apoi întreaga viaţă comemorării şi
rememorării acelei lumi şi a cataclismului
care a distrus această lume... El a ştiut
că „a rămâne tăcut şi indiferent este cel
mai mare păcat dintre toate” şi de aceea,
de-a lungul vieţii sale, a fost un neobosit
luptător împotriva opresiunii şi a genocidului, indiferent unde au avut loc, a arătat
vorbitorul.
Transmisia pe internet a fost realizată
de consilierul personal al preşedintelui
F.C.E.R., Silviu Vexler.
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Mesaje de condoleanţe

Trecerea la cele veşnice a lui Elie Wiesel a generat o profundă emoţie şi solidaritate în întreaga lume. Redăm mai jos câteva mesaje primite la F.C.E.R.
Permiteţi-mi să vă transmit condoleanţe şi cele mai sincere păreri de rău
dumnevoastră şi întregului popor evreu
de pretutindeni pentru dispariţia dintre
noi, în cel de 87-lea an al vieţii, a marelui
luptător pentru libertate, Elie Wiesel.
Am pierdut un prolific scriitor, un ziarist şi un activist acerb pentru drepturile
omului, care de-a lungul anilor marcaţi
de Holocaust a fost o voce a umanităţii
împotriva rasismului şi a oprimării şi un
reprezentant de seamă al comunităţilor
evreieşti din România.
Povestea marcantă a lui Elie Wiesel
împreună cu mesajele pe care le lasă
în urmă reprezintă nu doar o moştenire
personală şi o radiografie autentică a
atrocităţilor la care a fost supus poporul
evreu în perioada celui de-al Doilea
Război Mondial, ci mai ales nevoia de
conştientizare reală asumată de către
posteritate a acestor drame inimaginabile.
Viaţa şi opera marelui scriitor evreu
ne îndeamnă să reflectăm asupra crimelor comise în timpul Holocaustului,
pentru a ne asigura că astfel de fapte
abominabile nu se vor mai putea repeta
şi pentru a înţelege mai bine misiunea
de ne revine astăzi într-o lume a libertăţii, a civilizaţiei şi a bunei convieţuiri.
Vă rog să primiţi, domnule preşedinte, expresia înaltei mele consideraţii.
Cu cele mai bune gânduri,
ANA BIRCHALL
preşedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaţilor
*
Am aflat cu profund regret despre
dispariţia dintre noi a lui Elie Wiesel,
cel care a reprezentat un adevărat reper privind lupta pentru pace şi pentru
conştientizarea egalităţii în drepturi şi libertăţi a cetăţenilor. Laureat al Premiului
Nobel pentru Pace, acesta va rămâne
în conştiinţa publică drept un model de
verticalitate umană.
Elie Wiesel şi-a dedicat viaţa pentru
ca drama Holocaustului să fie cunoscută
în societate şi a luptat pentru ca astfel
de atrocităţi să nu mai aibă vreodată
loc în lume. De astfel, Institutul Naţional Pentru Studierea Holocaustului din
România, care îi poartă numele, este
un instrument eficient care îşi propune
să combată, definitiv, antisemitismul,
xenofobia şi extremismul.
Îmi exprim solidaritatea cu evreii din
România, dar şi cu toţi cei care iubesc,
cu adevărat, pacea şi adresez sincere
condoleanţe pentru pierderea grea suferită de poporul dumneavoastră.
Fie ca amintirea lui Elie Wiesel să fie
binecuvântată!
deputat NICOLAE CIPRIAN NICA
vicepreşedintele Comisiei Juridice
din Camera Deputaţilor
*
Astăzi evreii şi ne-evreii din întreaga
lume deplâng moartea unui om care a
fost unul dintre cei mai mari educatori şi

gânditori ai ultimilor 100 de ani. Lumea
a pierdut o voce unică şi o conştiinţă
morală a celui mai întunecat capitol din
istoria umanităţii, dar memoria lui Elie
Wiesel va trăi veşnic prin puterea cărţilor, acţiunilor şi cuvântărilor sale.
Vă rog să primiţi în numele meu
personal şi al locuitorilor oraşului Bucureşti sincerele mele condoleanţe pentru
moartea lui Elie Wiesel, care a fost o
rază de lumină şi un exemplu pentru
umanitate, crezând cu tărie în bunătatea
din oameni.
Născut în România şi supravieţuitor
al lagărelor de exterminare de la Auschwitz şi Buchenwald, Elie Wiesel şi-a
dedicat viaţa memoriei Holocaustului şi
promovării toleranţei în lume.
El a fost onorat în 2002 de preşedintele Ion Iliescu cu înaltul ordin „Steaua
României” în Grad de Mare Ofiţer iar
memoria lui va trăi veşnic în România
prin casa sa memorială de la Sighet şi
Institutul „Elie Wiesel” pentru Studiul
Holocaustului inaugurat în Bucureşti.
Vor rămâne vii în memoria noastră
cuvintele lui Elie Wiesel: „Contrariul
iubirii nu este ura, ci indiferenţa, contrarul artei nu este urâtul, ci indiferenţa,
contrarul credinţei nu este erezia, ci
indiferenţa, iar contrarul vieţii nu este
moartea... ci indiferenţa”.
Cu respect şi prietenie,
GABRIELA FIREA
primarul general al Bucureştiului
*
În această clipă de grea încercare
pentru poporul evreu, vă suntem alături
şi împărtăşim nespusa tristeţe pe care
stingerea din viaţă a scriitorului şi activistului Elie Wiesel o lasă în sufletele
oamenilor de pretutindeni.
Elie Wiesel a fost nu doar un supravieţuitor al unuia dintre cele mai
cutremurătoare evenimente istorice, ci
a scris el însuşi istorie, prin lupta aprigă
împotriva tiraniei de orice fel, fiind unul
dintre cei mai puternici susţinători ai păcii şi valorilor ce converg către aceasta:
iubire, libertate, toleranţă.
Recunoscut la nivel internaţional
pentru forţa sa neobosită de a schimba
lumea în bine, Elie Wiesel a fost un
adevărat model pentru semenii din întreaga lume şi va rămâne cu certitudine
unul dintre cei mai aprigi apărători ai
demnităţii umane.
În faţa acestei dispariţii, transmitem
sincere condoleanţe şi gânduri pioase comunităţii evreieşti care astăzi a
pierdut un membru important, dar şi
întregii familii a omenirii, care a pierdut
nu doar un suflet, ci un valoros mesager
al umanităţii.
Fie ca sufletul său să găsească pace
şi alinare, iar viaţa şi credinţa sa să
servească drept model pentru o lume
mai bună!
Dumnezeu să-l odihnească!
CRISTINA POPESCU
director general Romfilatelia

MOSES GASTER – repere ale unui traseu intelectual

Moses Gaster s-a născut la Bucureşti (17 septembrie
1856), fiind vlăstarul unei ilustre familii de evrei pământeni, stabiliţi pe meleagurile noastre încă de la sfârşitul
secolului al XVIII-lea. A fost un evreu român care, prin
tot ceea ce a creat, a adus reale contribuţii culturii universale, fiind un reputat filolog, istoric literar, publicist şi
folclorist. Totodată, a fost un neînfricat luptător pentru
emanciparea coreligionarilor săi.
A învăţat limba ebraică în casa părintească, iar ulterior a fost elevul unei şcoli confesionale din Bucureşti. A
studiat la Liceul „Matei Basarab”, finalizându-şi studiile
liceale la Liceul „Sfântul Sava”, unde a promovat şi
examenul de bacalaureat. În cursul anului 1876, Gaster
devine elev al Seminarului Teologic Rabinic din Breslau
(Wroclaw), Germania, unde în paralel a audiat şi cursurile
Universităţii. Îşi susţine doctoratul la Leipzig (1877), cu
o teză despre fonetica românească şi romanică. Aici
obţine şi titlul de rabin. Mai târziu, va fi ales rabin al
comunităţii evreilor sefarzi de la Londra.

În literatura română, Moses Gaster ocupă un loc
aparte, fiind autorul unor lucrări de referinţă: „Literatura populară română” (1883), „Chrestomaţii româneşti”
(1891), dar şi al unui volum autobiografic intitulat „Memorii” (Fragmente, Corespondenţă). A scris numeroase
alte studii şi articole.
Congresul de la Berlin (1878), care urma să recunoască suveranitatea României, a jucat un rol hotărâtor
în destinul lui Gaster. Conştient fiind de importanţa deciziilor luate aici în ceea ce priveşte rezolvarea chestiunii
evreieşti din România, dar având în vedere şi viitorul
României moderne, Gaster s-a implicat activ în desfăşurarea evenimentelor. La recomandarea profesorului
său de la Breslau, istoricul Heinrich Graetz, Gaster s-a
alăturat Comitetului Român de la Berlin şi a participat
la discuţiile privind emanciparea evreilor din România,
atât înainte, cât şi pe parcursul desfăşurării lucrărilor
Congresului. Comitetul Român de la Berlin îşi propunea
să aducă la cunoştinţa Puterilor Garante adevăratele

dimensiuni ale „chestiunii”
evreieşti din România.
Aşadar, prima acţiune
militantă a tânărului savant
stă sub semnul Breslau-lui.
Dr. Gaster era conştient că
eforturile sale privind cercetarea izvoarelor folclorului
românesc se vor împleti cu
strădaniile de emancipare culturală şi politică a coreligionarilor săi. Moses Gaster a încercat
să convingă autorităţile din Principatele
Române de necesitatea emancipării evreilor pământeni,
susţinând că rezolvarea „chestiunii” evreieşti, într-o Românie care se dorea a fi un stat modern, prin Constituţia
sa, trebuia făcută prin acordarea drepturilor civile şi nu
prin măsuri protecţioniste.
CRISTIAN TANASĂ

(Continuare în pag. 19)
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Centrele Comunitare Evreieşti

JCC
Bucureşti

Israel.
Numărul record de 136 de participanţi
ce s-au întâlnit la Centrul de Instruire şi
Recreere Be’Yahad din Cristian au sosit

din zece comunităţi evreieşti, cărora li
s-au alăturat copii ai Grădiniţei Evreieşti
Gan Eden. Cu toţii au petrecut o săptămână în care au învăţat, au legat prietenii
noi ori au reînnodat legături vechi.
Coral Zytcer, Călin Clopoţel, Endi Glikman, Esther Csatari, Leah Freundlich,
Liana Ţucăr, Miriam Rosenţvaig, Magda
Kupferberg, Dani Csaki, coordonaţi de
Simona Schor, au alcătuit super-echipa
de madrichim ce a însoţit participanţii în
acest periplu.
Desfăşurarea taberei a fost posibilă
prin sprijinul Polinger Family Foundation
(SUA), alături de JDC şi F.C.E.R.

este loc de desfăşurare pentru expoziţii
de pictură, sculptură sau fotografie.
În parcul din faţa Sinagogii, oaspeţii
au vizitat Monumentul ridicat în 1946, în
amintirea celor 7.000 de copii, femei şi
bărbaţi evrei deportaţi din Bistriţa-Năsăud
în lagărele de concentrare. Vizitatorii au
mers apoi la locul unde a fost ghetoul,
acum cimitir, unde se află un impresionant monument comemorativ realizat de
sculptorul Mircea Roman.
Următoarea destinaţie a fost municipiul Sighetu Marmaţiei. Aici oaspeţii au
vizitat Monumentul Holocaustului, ridicat
pe locul unde a fost Sinagoga Mare Ortodoxă, în amintirea celor 38.000 de evrei
din Maramureş deportaţi şi exterminaţi
în lagărele de concentrare naziste, şi
Sinagoga Mare Sefardă (cunoscută şi
sub numele de Sinagoga Wizsnitzer

Kloizs), construită între anii 1900-1902,
singura sinagogă care a supravieţuit din
Maramureşul istoric.
Ultima etapă a călătoriei a fost vizita la
Muzeul Culturii Evreieşti din Maramureş şi
Casa Memorială “Elie Wiesel”, adăpostite
în clădirea în care laureatul premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel, şi-a petrecut
primii 15 ani din viaţă.
SILVIAN SEGAL

ta. Oberkantorul a realizat un adevărat
show, la care au participat aproape 700
de spectatori.
Tot în Comunitatea din Oradea, la
jumătatea lunii iunie a fost lansată cartea “Idotlen idoknek szegyenfoltya”, de
Somogyi Laszlo. Cartea, scrisă în limba
maghiară, cuprinde manuscrise cu amintiri din copilărie, precum şi amintiri din
timpul Holocaustului, în proză şi versuri.
Tot la jumătatea lunii iunie, evreii orădeni au primit vizita Corului Comunităţii
Evreilor din Cluj, conduşi de Halmos Kati

şi Andreea Leonid. Corul clujean a repetat
alături de Corul Comunităţii din Oradea,
rezultatul fiind un frumos concert comun
al celor două ansambluri. În aceeaşi zi,
corurile au mai susţinut un concert la Sinagoga Zion, unde au interpretat câteva
cântece evreieşti, după care au vizitat
Memorialul “Eva Heyman” din parcul “N.
Bălcescu”.
Luna iunie nu putea trece pentru
evreii orădeni fără comemorarea Holocaustului. Evreii din oraş au participat la
evenimentul de comemorare a 72 de ani
de la uciderea evreilor orădeni şi bihoreni,
comemorare care a avut loc la Sinagoga
Ortodoxă. S-au rostit rugăciuni, s-a vorbit
despre Holocaust şi despre cei ce au fost
ucişi atunci. Corul “Gyuri Vilan” al comunităţii a interpretat cântece adecvate evenimentului. S-a mers apoi la Monumentul
Martirilor evrei, unde s-au spus rugăciuni
pentru sufletele celor plecaţi dintre noi.
IUDITA GAVOR

Mahane Mishpahot - tabãra
pentru familii cu copii
Desfăşurată în acest an sub titlul
“Jewish (Hi)Story”, tabăra a propus participanţilor, deopotrivă prichindei cu vârste
de la câteva luni până la 12 ani, alături de
părinţii lor, o incursiune în istoria evreilor,
de la origini şi până la formarea Statului

JCC
IAŞI

Pe urmele lui Elie Wiesel
În perioada 17-20 iunie, evreii Comunităţii din Iaşi au luat parte la un pelerinaj
cultural intitulat „Pe urmele lui Elie Wiesel”, care a inclus vizite la comunităţile din
Bistriţa şi Sighetu Marmaţiei.
În Bistriţa, oaspeţii ieşeni au fost
întâmpinaţi la Sinagogă de preşedintele
Comunităţii, Fredi Deac, care le-a vorbit
despre istoricul lăcaşului, construit în
1856 în stil arhitectural eclectic. Sinagoga
a fost renovată recent. Aşa se face că, de
câţiva ani, lăcaşul găzduieşte spectacole
de muzică clasică şi de teatru, iar balconul

JCC
ORADEA

Prima lunã de varã
în comunitate
Vara a început, firesc, cu Ziua Copilului în comunitatea evreilor din Oradea.
Pe 1 iunie copiii au sărbătorit în parcul
de distracţii şi au prelungit bucuria, pe 5
iunie, la cofetăria “Dolce - Bacio”, cu prăjituri şi îngheţată, alături de părinţi şi bunici.
Tot pe 5 iunie, copii din comunitate au
vizitat Memorialul “Eva Heyman”, ridicat
în amintirea copiilor şi tinerilor evrei deportaţi din ghetoul din Oradea.
Un alt prilej de bucurie l-a constituit
concertul extraordinar al oberkantorului
Shmuel Barzilai din Viena, acompaniat
de pianistul Neumark Zoltan din Budapes-

JCC
Timişoara

Gulaza, un concert
ºi o experienþã spiritualã
unicã

laureaţi de mai multe ori ai Fundaţiei
Israeliano – Americane de muzică, au
combinat câteva elemente care reuşesc
să cucerească publicul încă de la primele
inflexiuni. Povestea o aduce Igal, cu vocea sa neverosimil de profundă, venind
pe linie paternă dintr-o familie yemenită
tradiţională. Ani la rând a studiat melodiile femeilor din această ţară. Măritate

Sinagoga din Cetate, edificiul de a
cărei renovare sunt legate speranţele
evreilor timişoreni, a cunoscut, la 16
iunie, o reverberaţie cu totul specială
şi inedită. Formaţia israeliană Gulaza,
una dintre cele mai cunoscute trupe ale
momentului, a adus o muzică spirituală şi
plină de înţelesuri subtile. După un turneu
în Serbia, ei au evoluat în România, doar
în sinagoga timişoreană. Trupa a adus cu
ea lumea misterioasă a femeilor evreice
din Yemen. Patru muzicieni de excepţie,
JCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18
Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro
www.jcc.ro
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Jcc IaŞi
Str. Elena Doamna 15
Telefon: 023.231.37.11
www.facebook.com/groups/
jcciasi

de foarte tinere (11-15 ani), ele nu aveau
acces la studierea Limbii Sfinte, ebraica.
Durerea, speranţa, temerile, bucuriile lor
au fost puse în cântecele unui idiom iudeo-arab, combinat cu aramaică, pe care
l-au transmis din mamă în fiică. Uneori cu
o latură mistică, alteori cu un umor subtil,
melodiile vin dintr-o lume îndepărtată şi
atrăgătoare pentru cel care trăieşte în lumea materialist-occidentală a prezentului.
Pe de altă parte, Ben a venit cu experienţa
sa muzicală africană, acumulată în ani de
studiu în Africa de Nord, unde a descoperit un alt gen de sonoritate. Dacă la acestea adăugăm talentul unui mare chitarist
şi linia clasică adusă de Hilla, nume pe
care îl regăsim şi pe afişele concertelor lui
Idan Raihel, înţelegem că a asista la un
asemenea concert este o experienţă de
neuitat. Audienţa numeroasă i-a aplaudat
frenetic şi le-a cerut bisuri.
LUCIANA FRIEDMANN
Jcc Oradea
Str. Mihai Viteazu 4
Telefon: 025.943.48.43
www.facebook.com/JccOradeaEvenimente

Menorah Winston
din nou acasã
“Concert în 15 limbi” a fost denumirea turneului pe care celebra soprană
Menorah Winston l-a susţinut în România, în luna iulie.
Turneul extraordinar s-a încheiat,
cum nu se putea mai bine, cu un concert
găzduit de Centrul Comunitar Evreiesc
Bucureşti. Cu un program ce a cuprins
arii de operă, operetă, lieduri şi muzică
uşoară, Menorah Winston, alături de
tânăra soprană Fiorela Miria şi pianista
Hermina Gjoni, au încântat publicul de
la Bucureşti.
Şi pentru că numele turneului nu a
fost o metaforă, enumerăm aici toate cele
15 limbi şi dialecte în care s-a cântat:
engleză, italiană, franceză, germană,
spaniolă, rusă, cehă, română, napolitană,
occitană, siciliană, albaneză, idiş, ladino
şi, desigur, ebraică.
Menorah Winston s-a născut în România şi în 1982 a plecat în Israel. De-a
lungul carierei sale, Menorah Winston a
susţinut recitaluri în Europa, SUA, America de Sud, America Centrală, China,
Canada.
ADRIAN GUERON

J CC l a v i i t o r

Invitaţie la taberele pentru prichindei
şi adolescenţi
Cei mai mici dintre prichindei sunt
invitaţi să participe şi încă se mai pot
înscrie la Kaytanat Negev, în perioada
9-14 august, 2016. De asemenea, întâlnirea naţională a adolescenţilor are
loc tot sub forma unei tabere, Kaytanat
Galil, în perioada 16-21 august 2016.
Doritorii pot obţine informaţii suplimentare cu privire la rezervarea locurilor
de la sediul JCC Bucureşti sau apelând
la numerele de contact din subsolul
acestei pagini.

Din eter
pe hâr tie

Universul la Feminin este o emisiune
cu şi despre doamne şi domnişoare, realizată de Serena Adler. De la ipostazele
femeii de-a lungul istoriei la importanţa
şi construirea încrederii în sine şi la
sfaturi pe timp de arşiţă, gazda sfătoasă
a acestei emisiuni şi invitaţii săi discută
variate subiecte legate de universul
feminin, dar interesante pentru toţi.
În afară de această emisiune dedicată femeii, Serena Adler realizează
alături de Sanda Wolf şi emisiunea
Yiddishe Welt, care era prezentată de
regretata Carmen Dumitriu.
Universul la Feminin se difuzează
în direct lunea, de la ora 17:00, şi în
reluare marţea, de la ora 12:00.
Jcc TimiŞoara
Str. Gh. Lazăr 5
Telefon: 025.620.16.98
Pagină coordonată de
GEORGE GÎLEA
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Simpozion omagial

V ictor B rauner ,
artist avangardist european şi internaţional

Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la trecerea în universul
paralel al eternităţii, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
România, Comunitatea Evreilor din Piatra-Neamţ, alături de
instituţii publice de cultură şi învăţământ din judeţ – Uniunea Artiştilor Plastici din România-Filiala Neamţ, Complexul
Muzeal Judeţean Neamţ, Muzeul de Artă Piatra-Neamţ, Biblioteca ”G.T. Kirileanu” Piatra-Neamţ şi Liceul de Arte ”Victor
Brauner” – au organizat, la iniţiativa preşedintelui C.E. Piatra
Neamţ, Emil Nadler, simpozionul “Viaţa lui Victor Brauner
la 50 de ani după moarte”. F.C.E.R. a fost reprezentată de
preşedintele dr. Aurel Vainer, vicepreşedintele ing. Paul
Schwartz, coordonatorul Oficiului Cultură, Artă, Ştiinţă,
Robert Schorr şi consilierul preşedintelui F.C.E.R., Silviu
Vexler. Evenimentul, gândit pe mai multe paliere – vernisaj şi
expoziţie de pictură, colocviu dedicat artistului şi vizionare
de film – s-a bucurat de prezenţa unor importanţi invitaţi,
membri ai Corpului academic, oameni de cultură, reprezentanţi ai mediului artistic şi numeroşi iubitori de cultură.

Expoziþie de tablouri la Muzeul
de Artã din Piatra-Neamþ
Prima parte a evenimentul s-a desfăşurat în cadrul Muzeului de Artă din
Piatra-Neamţ, care a găzduit expoziţia
„Victor Brauner în colecţiile particulare din
România”. Expoziţia reuneşte un număr
de 26 de lucrări, care provin în cea mai
mare parte din patrimoniul F.C.E.R. şi din
colecţia privată a lui Vladimir Pană, fiul
scriitorului Saşa Pană. Preşedintele C.E.
Piatra-Neamţ, Emil Nadler, a deschis seria alocuţiunilor, referindu-se la ziua de 15
iunie, ca dată prielnică evocării artistului.
Vorbitorul a prezentat veleităţi mai puţin
cunoscute ale pictorului, care era şi un
adevărat „mânuitor de cuvinte” şi obişnuia
să anagrameze cuvinte formând altele
noi. El a mulţumit organizatorilor, între
care şi F.C.E.R., pentru sprijinul logistic

în realizarea unui astfel de eveniment
cultural de marcă.
Directorul Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, dr. Dorin Nicola, a afirmat
că această expoziţie, foarte valoroasă,
reprezintă o oportunitate rară pentru
fiecare vizitator de a intra în contact cu
opera artistului, iar acţiuni similare vor fi
continuate. “Pentru Victor Brauner, muzeul de artă reprezintă acasă şi tocmai de
aceea vom încerca să repetăm astfel de
evenimente pentru a ne preţui cum trebuie
înaintaşii şi a da tuturor posibilitatea să se
adape din adevăratele opere”.
Caracterizând lucrările lui Brauner
drept unele de „o delicateţe minunată” şi
„o fantezie extraordinară”, academicianul
Ion Pop a declarat că această reuniune
reprezintă „un omagiu mai mult decât
meritat” adus personalităţii lui Victor
Brauner – „un artist de talie europeană
şi mondială”. “Victor Brauner trebuie să
aibă o stradă, aici în PiatraNeamţ, pentru că drumurile
lui duc spre arta lumii”, a
conchis vorbitorul, care a
evidenţiat anvergura lucrărilor
şi dimensiunea personalităţii
celui evocat.
Preşedintele F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer, deputat, i-a felicitat pe organizatori pentru
iniţiativa organizării acestui
eveniment, „care ne bucură şi
ne onorează” şi „dovedeşte că
evreii au fost o prezenţă reală” pe meleagurile nemţene.
„L-aţi readus acasă pe acest
mare pictor evreu internaţional
care a fost Victor Brauner.
[...] A fost un vizionar, pentru
că cei care aduc noutatea în
artă sunt oameni cu o viziune
specială. Brauner a fost un
artist din această categorie”.
Amintind despre exilul parizian al pictorului, preşedintele
F.C.E.R. a imaginat o posibilă
Chimera
paralelă între destinul acestu-

Antithesis

ia şi cel al dramaturgului Mihail Sebastian,
care a fost readus acasă prin intermediul
festivalului cu acelaşi nume, organizat
anual în oraşul natal, Brăila. Vorbitorul a
evidenţiat dimensiunea europeană, mai
degrabă universală, a lui Victor Brauner,
dată de peregrinările lui în Europa şi de
aparteneţa sa la cercurile artistilor suprarealişti din capitala Franţei. În încheiere,
dr. Vainer a mulţumit tuturor celor care
au făcut posibilă această manifestare şi
a lansat spre dezbatere subiectul legăturii
pictorului cu mişcarea dadaistă, iniţiată de
Tristan Tzara.
Vladimir Pană a vorbit despre expoziţiile cu operele lui Victor Brauner, arătând
că prima, cea din 1924, a fost organizată
în Capitală, unde au fost expuse 50 de
lucrări. Cea de-a doua a avut loc în 1935,
imediat după întoarcerea artistului de la
Paris. Vorbitorul a relatat, de asemenea,
aspecte ale relaţiei lui Victor Brauner cu
Saşa Pană, la care a apelat pentru cumpărarea unui tablou din cele multe expuse şi
sechestrate în lipsa achitării unei sume de
bani aferente taxei de expoziţie. În pofida
acestui dificil început, Victor Brauner avea
să devină peste jumătate de veac unul
dintre cei mai bine cotaţi artişti plastici.
Adrian Alui Gheorghe, directorul Bibliotecii ”G.T. Kirileanu” din Piatra-Neamţ,
a remarcat faptul că Victor Brauner a
devenit un simbol recunoscut şi în plan
internaţional, devenind o marcă şi o
valoare transferată spre orice originar
din Piatra-Neamţ. “Dacă una din străzile
importante din Piatra-Neamţ ar purta
numele lui Brauner, o asemenea stradă
ar duce direct către Paris”, a conchis vorbitorul. În încheierea expoziţiei, publicul
s-a bucurat de un moment artistic susţinut
de Ştefan Pojaga (contrabas) şi Adrian
Stroici (pian).

Acordarea premiilor
“Victor Brauner”
A doua parte a evenimentului s-a
desfăşurat la Sinagoga-Catedrală “Ba’al

Şem Tov”, acolo unde a fost amenajată o
expoziţie de pictură organizată cu sprijinul
U.A.P.R., filiala Neamţ. Aici a avut loc şi
decernarea premiilor ”Victor Brauner”,
aflate la prima ediţie, unor artişti plastici
din judeţul Neamţ.

Laureaþi ai Medaliei de Onoare
“Prieten al Comunitãþii Evreieºti
din România”
Dr. Aurel Vainer a afirmat că F.C.E.R. a
înţeles importanţa dialogului intercultural,
iar în acest sens au fost instituite medalii
care atestă recunoştinţa şi aprecierea faţă
de sprijinul primit. Vorbitorul a menţionat
faptul că printre laureaţii Medaliei de
Onoare “Prieten al Comunităţii Evreieşti
din România” se află foştii şefi de stat ai
României, actualul preşedinte, oameni de
cultură şi personalităţi care şi-au arătat
prietenia faţă de comunitatea evreiască
din România.
Dr. Aurel Vainer şi vicepreşedintele
F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, au acordat
Medalia de Onoare “Prieten al Comunităţii
Evreieşti din România” pictorului MirceaRăzvan Ciacîru, membru al U.A.P.R.,
şi profesorului Emanuel Bălan, director
adjunct al Liceului “Vasile Conta” din
Târgu Neamţ.

Medalii spre recunoaºterea
activitãþii comunitare
De asemenea, conducerea F.C.E.R.
a acordat Medalia de Merit pentru Devotament în activitatea comunitară lui Duţu
Leibovici, fost secretar al C.E. PiatraNeamţ, şi Marianei Leibovici, contabil
la C.E. Piatra-Neamţ. Aceştia au fost
medaliaţi pentru activitatea depusă în
slujba comunităţii evreieşti şi contribuţia
avută la dezvoltarea şi buna funcţionare
a acesteia.
DAN DRUŢĂ
(Continuare în pag. 27)

Liceul Lauder-Reut: rezultate excepţionale la examenul de bacalaureat 2016

Absolvenţii Complexului Educaţional
Lauder-Reut au confirmat din nou munca
serioasă depusă în cei patru ani de liceu,
prin rezultatele excepţionale obţinute la
examenul de bacalaureat, sesiunea iulie
2016.
Ca în fiecare an, absolvenţii Complexului Educaţional Lauder-Reut se pot
lăuda cu note foarte mari la bacalaureat.
Promovabilitatea de 100% a acestui examen şi media 9,07 pe instituţie păstrează
liceul în topul şcolilor pentru educaţie de
excelenţă, după cum o arată şi statisticile
realizate de site-ul Mentalio (http://www.
mentalio.ro/topul-liceelor-de-elita-duparezultatele-obtinute-la-bacalaureat-2016.
htm)
Liceul Lauder-Reut nu şi-a dezminţit
nici de această dată reputaţia de campion
al examenului de bacalaureat: şapte ge-

neraţii de elevi au absolvit de la înfiinţarea
instituţiei până în prezent, cu o rată de
promovare de 100%, de la prima sesiune
a acestui examen, depăşind astfel colegii
naţionale de elită.
Astfel, Complexul Educaţional LauderReut îşi păstrează statutul de instituţie
pentru educaţie de excelenţă în sistemul
de învăţământ românesc, urmând reţeta
simplă a succesului prin respectarea întocmai a regulilor stabilite în Legea Educaţiei:
o reală şi susţinută instruire diferenţiată pe
tot parcursul anului şcolar, care asigură
deopotrivă pregătirea individualizată şi
suplimentară a elevilor, sub îndrumarea
profesorilor selectaţi cu exigenţă.
Suntem încrezători că generaţiile viitoare de liceeni Lauder-Reut vor atinge
performanţe cu care să ne mândrim,
atât la bacalaureat, cât şi la numeroase

olimpiade şi concursuri, ţinând seama de
rezultatele obţinute de absolvenţii clasei a
VIII-a la evaluarea naţională, care situează Complexul Educaţional Lauder-Reut în
topul şcolilor de elită din Bucureşti şi Ilfov.
Oferta educaţională a Liceului Lauder-Reut cuprinde profil teoretic bilingv
(engleză) – real şi umanist, bacalaureat
la limba ebraică, proiecte şi parteneriate
internaţionale (Comenius, Gruntvig, Cannes Lions), vizite internaţionale de studiu,
schimb de elevi şi profesori cu şcoli din
toată Europa şi din Israel, pregătire academică timpurie – cursuri de Business
şi Legal English, comunicare, media,
diplomaţie, protocol, relaţii internaţionale,
public speaking şi debate.
Cursurile sunt furnizate şi certificate
de parteneri academici de prestigiu din
România şi din străinătate: Institutul Di-

plomatic Român – Ministerul Afacerilor
Externe; Cannes Lions România; British
Council; Lauder School of Government,
Diplomacy and Strategy, Israel; Raphael
Recanati International School, Israel şi
alţii. Pe lângă disciplinele din trunchiul
comun, Complexul Educaţional LauderReut are un punct forte în oferta extracurriculară, care s-a consacrat şi transformat
într-un punct de referinţă pentru sistemul
educaţional: artă şi multimedia pentru grădiniţă şi şcoala primară, business, media
şi diplomaţie pentru liceu, orele şi cluburile
de limbi străine (engleză, ebraică, franceză, spaniolă, italiană, germană, chineză),
de jurnalism, fotografie, informatică, arte,
dramă, dans, instrument muzical, matematică, şah, sport etc.
CRISTINA-ŞTEFANIA MARIN
Project & PR Director
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Mărturii fot
grafice
În numele tatălui

Proiectul #numenunumere adună
fotografii şi mărturii noi de la familiile
victimelor Pogromului din Iaşi.
Ada Felan, fosta noastră colegă la
Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor
din România, ne-a povestit, în iunie
2016, despre tatăl său, Max Mendrochovitz, una dintre victimele Trenului
Morţii spre Podu Iloaiei. Fiu al lui Simon
şi Raşela, Max s-a născut la Roman,
Preşedintele C.E. Baia MAre, Salic Nachman
pe 4 aprilie 1894, într-o familie cu cinci
băieţi. S-a ocupat de comerţul cu cereale şi, după căsătoria cu Betty Forst
(oficiată la Iaşi, în 1922) s-au stabilit
Populaţia evreiască a avut un rol
împreună la Huşi.
important în economia locală. Fraţii ArtÎn 1930 populaţia evreiască a Huhur şi Oscar Weiser au înfiinţat fabrica
şiului număra 2.514 membri, dintr-un
„Phoenix”, care a produs îngrăşământ
număr total al populaţiei de 17.130.
artificial şi oţet. În anii 1930 ei au dezvolEvreii de aici se ocupau de comerţul cu
tat un important centru industrial. Un alt
cereale, erau profesori, doctori, avocaţi,
industriaş evreu a fost Samuel Weiss,
dar şi foarte mulţi meseriaşi. Aveau o
care a creat o uzină de produse chimice.
bibliotecă, ”Cultura”, pusă la dispoziţia
După al doilea Dictat de la Viena, la 7
întregului oraş (vezi Paul Steimberg,
septembrie 1940 la Baia Mare au revenit
Populaţia evreiească a Huşilor pe www.
autorităţile maghiare. Fabrica „Phoenix”,
husi.ro).
deţinută de fraţii Weiser, a fost etatizată.
Aici Max a fost directorul şi conduÎn ceea ce-l priveşte pe Samuel Weiss, a
cătorul efectiv al întreprinderii „Moara
fost considerat indispensabil, datorită exPrutul” (de la înfiinţarea societăţii, în
perienţei sale. În fruntea fostei lui fabrici a
1931). Tot la Huşi s-a născut Ada Risy,
fost numit un comandament militar, însă
pe 2 februarie 1933. Înainte de a se naşel a coordonat de facto activitatea până la
te ea, au mai avut o fată, care a murit la
deportare.
vârsta de
După HoDin activităţile de cercetare ale
şapte ani,
locaust, podin cauza
pulaţia evrecomplicaiască întoarsă
ţiilor unei
din deportare
apendicila Baia Mare
te. Părinţii
a încercat să
au suferit
refacă viaţa
foarte mult
Centrul
pentru
Studiul
Istoriei
Evreilor
din
România
de dinainte a
pentru piercomunităţii. Maderea primei fetiţe, dar Ada a fost o
joritatea evreilor a optat însă pentru
mângâiere. Îşi aminteşte de copilăria
emigrare, în perioada comunistă.
fericită, de după-amiezile în via de la
În prezent, Comunitatea Evreilor din
marginea oraşului, unde venea şi dansa
Baia Mare este îmbătrânită. Populaţia
intelectualitatea evreiască locală, de
evreiască numără 85 de persoane, dintre
drumurile în maşina tatei, de curtea
care aproximativ jumătate sunt din căsăplină de verdeaţă şi livada casei, de cele
torii mixte. Preşedintele Comunităţii este
mai bune gustări luate, în curte, alături
Salic Nachman. Sinagoga din Baia Mare
de prietene.
este funcţională şi întruneşte de cele
Fotografia îi prezintă împreună (de
mai multe ori un minian pentru serviciul
la stânga, Ada, Betty şi Max Mendroreligios. În 2009, directorul artistic al Feschovitz), în septembrie 1939, în faţa
tivalului „George Enescu”, Ioan Holender,
propriei case din Huşi. Este şi anul în
a vizitat sinagoga din Baia Mare, şi a fost
care sunt nevoiţi să părăsească oraşul
profund impresionat de acustica acesteia.
şi să se stabilească în Iaşi, la bunica
NATALIA LAZĂR
maternă, pe strada Cuza Vodă 19. Aici,

Familia Mendrochovitz, Huşi, 1939
(foto Ada Felan)

Evreii din Baia Mare – scurt istoric

În 1693 este interzisă aşezarea evreilor în oraşele miniere. Au fost luate măsuri
deosebit de severe în special unde se
găseau mine de aur. Aşadar, oraşul Baia
Mare a fost supus unor astfel de rigori.
Însă, în jurul oraşului, aceste prevederi
nu au fost aplicate cu stricteţe. Din acest
motiv, în Satul de Sus, aflat în apropierea
oraşului, se presupune că în jurul anului
1750 au trăit evrei, iar începând din anul
1800 au fost luaţi în considerare de către
autorităţile oficiale.
La începutul secolului al XIX-lea, evreii
care s-au ocupat de industrie în Baia
Mare au primit aprobare pentru aşezare
provizorie. Se pare că numărul lor era în
1850 atât de mic, încât nu se putea alcătui un minian. Despre prima comunitate
organizată avem date începând din 1860.
Primul rabin al obştii s-a numit Horovitz
Halevi Zvi Yehuda. A ajuns la Baia Mare
în 1885 şi a deservit cele 37 de aşezări
care existau în jurul oraşului. A stat în
fruntea obştii timp de 40 de ani. Primul
preşedinte al Comunităţii din Baia Mare a
fost Yakov Löw. Hevra Kadisha a început
să funcţioneze începând din anul 1862.
Prima sinagogă din Baia Mare, construită între 1855-1865, a oferit loc de
adunare spirituală pentru obşte. După
1880 au fost construite o mikva, o şcoală, o locuinţă pentru rabin şi o clădire
administrativă. În 1887 a fost inaugurată
o sinagogă mai mare, având în vedere
creşterea numărului evreilor. În perioada
1895-1906 s-a aflat în scaunul rabinic
Weinberger Levi Samuel. Tot în această
perioadă este deschisă şi o yeşiva. O
şcoală de Talmud-Tora a fost înfiinţată
în 1911 şi a avut 120 de elevi.
În ceea ce priveşte situaţia numerică
a locuitorilor din Baia Mare, în 1869 erau
222 locuitori evrei dintr-un total al populaţiei de 9.082, în 1900 erau 963 evrei
din 11.183 locuitori, iar la recensământul
din 1930, în Baia Mare se găseau 2.030
evrei, dintr-un total de 13.904 locuitori.
După Primul Război Mondial, participarea evreilor din Baia Mare la viaţa
economică şi culturală a oraşului s-a intensificat. În 1922 s-a înfiinţat organizaţia
Tiferet Bachurim, cu scopul de a ajuta
tinerii muncitori evrei să îşi continue studiile. Tot în această perioadă a funcţionat
asociaţia meseriaşilor Yad Haruţim, care
a întreţinut o sinagogă proprie cu peste
100 de membri.
La Baia Mare şi-a desfăşurat activitatea Uniunea Naţională Evreiască, care a
avut o filială locală. Relativ la mişcarea
sionistă, începând cu anul 1920 s-au
înfiinţat mai multe grupări, printre care
Haoved Hatzioni. În anii 1930 mişcarea
sionistă s-a consolidat la Baia Mare.
Au fost înfiinţate filiale ale organizaţiilor
Mizrachi şi WIZO. Între 1936-1940, preşedintele Comunităţii din Baia Mare a fost
sionistul Yakov Hirsch. Aşadar, în această
perioadă mişcarea sionistă s-a bucurat de
sprijin din partea Comunităţii.
Au funcţionat un abator şi o măcelărie
caşer, iar în curtea sinagogii a funcţionat
o fabrică de maţot, care nu au servit doar
nevoile oraşului, ci şi împrejurimile. Din
anul 1919, şef-rabinul obştei a fost Moshe
Aharon. A fost considerat un progresist şi
a provocat un mare ecou în epocă, devenind unul dintre cei mai cunoscuţi rabini
din Ardeal. A înfiinţat, de asemenea, şi
o yeşiva.

pe fondul restricţiilor rasiale, Max va
încerca totuşi, alături de cumnatul său,
un mic comerţ cu textile.
Pe 29 iunie a plecat de bunăvoie
împreună cu un vecin evreu la Chestură
pentru a primi un ausweiss (faimosul
bilet “Liber”), crezând astfel că îşi apără
familia (majoritatea femei şi copii) de
intervenţia militarilor. Atunci a fost ultima dată când a fost văzut de ai lui. Ca
diabetic, a fost printre primele victime
din trenul spre Podu Iloaiei.
Casa de pe strada Cuza Vodă 19 a
fost confiscată de nemţi şi familia mutată la periferia Iaşiului, apoi casa a fost
naţionalizată. Restul familiei a plecat
ilegal cu trenul de la Iaşi la Bucureşti,
ajutată fiind de un cumnat al lui Max,
pierzând absolut toată agoniseala lor de
o viaţă. Ada şi mama ei au stat la rude,
apoi cu chirie şi, încetul cu încetul, viaţa
şi-a urmat cursul.
Astăzi, aşa cum ne-a declarat preşedintele Comunităţii din Huşi, domnul
Costache Clim, comunitatea, atestată
încă din secolul al XVII-lea (cimitirul
vechi din Calea Călăraşilor 1 datează
din 1680) numără doar câteva zeci de
membri, majoritatea asistaţi şi există
o singură sinagogă pe strada Crizantemelor.
Ada nu s-a mai întors decât o singură dată în Iaşi, după căsătoria ei. Casa
bunicii încă există la aceeaşi adresă,
vizavi de Turnul Golia.
ANCA TUDORANCEA

Note metodologice privind abordarea istoriei evreilor din România

În cultura română modernă, scrisul
istoric a fost centrat pe istoria naţiunii
române, iar acest tip de abordare a avut
efecte uniformizatoare retrospective şi
a fost pierdută din vedere diversitatea
etnică şi culturală a populaţiei.
Prezenţa evreiască a fost importantă
pentru progresul economic, urbanizare
şi cultură. Discursul istoric ar trebui recanonizat pornind de la această realitate şi
ţinând cont de standardele unei abordări
multiculturale. Măsurile discriminatorii
luate la nivel politic încă din perioada
regulamentară şi culminând cu articolul 7
din Constituţia de la 1866, prejudecăţile
întreţinute de antisemitismul tradiţional
şi cel modern, precum şi naţionalismul
istoriografic au creat bariere de cunoaştere şi recunoaştere. În viaţa socială,
economică, culturală graniţele proiectate
de discursul antisemit au fost mai puţin
vizibile şi efective.
Pe de altă parte, trebuie spus că integrarea istoriei evreilor locali în istoria
României riscă să dizolve istoria vieţii
evreieşti în istoria socială a românilor sau
ca rolul evreilor să fie judecat utilitar, ancilar, ca o „contribuţie” necesară, obligatorie
ca o datorie, la dezvoltarea României.
Naţionaliştii presupun că evreii constituie un corp omogen şi bine coordonat. În realitate, ca peste tot în Europa,
evreii s-au diferenţiat după multe criterii.

Din perspectivă etnică, culturală, s-au
simţit diferenţele dintre evreii sefarzi,
care s-au aşezat în special în Muntenia
începând cu secolul al XVI-lea, şi cei
aşkenazi, care au preferat Moldova,
unde şi-au făcut simţită prezenţa mai
ales începând cu secolul al XVIII-lea.
Sefarzii au fost mai înclinaţi spre modernizare, asimilare / integrare naţională
decât aşkenazii. Aceasta este însă doar
o diferenţiere orientativă, pentru că, în
detaliu, lucrurile au fost şi mai complicate. Sunt diferenţe mari la nivel regional,
mai ales din cauza faptului că până la
1859, respectiv 1918, istoria provinciilor
istorice româneşti a fost diferită. Evreii
din Bucovina, din Basarabia sau cei
din diferite zone ale Transilvaniei au
istorii particulare. În plus, în interiorul
comunităţilor evreieşti au apărut falii
şi orientări diferite în funcţie de istorii
locale, de liderii creştini şi evrei dintr-o
anumită zonă, de dezvoltarea economică sau curentele politice etc. Câteva
teme mari au creat motive de dispută
şi diferenţiere: tradiţie vs. Haskala; autonomie vs. integrare / asimilare; luptă
politică pentru emancipare vs. emigrare
şi sionism; solidaritate comunitară vs.
socialism, care punea problema discrepanţelor sociale dintre grupuri de evrei.
Menţinerea graniţelor simbolice
dintre evrei şi creştini a făcut ca viaţa

evreiască să fie doar parţial integrată
în viaţa socială a majorităţii. Tradiţiile
evreieşti care propovăduiau păstrarea
identităţii etnice şi religioase, pe de o
parte, şi discriminările din statele-naţiune recent formate, precum România,
pe de altă parte, au contribuit la autonomizarea vieţii evreieşti. Aceasta
trebuie studiată şi ca o realitate în
sine, cu logica proprie de funcţionare.
Pe scurt, sunt de evitat două extreme
de abordare: cea care tratează istoria
evreilor ca marginală, dacă nu irelevantă pentru istoria României şi cea
care topeşte povestea evreilor în istoria
statului român.
România a fost ultimul stat european
care a acordat drepturi cetăţeneşti evreilor şi antisemitismul a jucat un rol remarcabil în cultura politică a locului. Momente
precum 1866, 1877-1878, 1918-1920
ne-au adus în atenţia întregii Europe ca
o excepţie blamabilă prin încăpăţânarea
politică cu care au fost menţinute discriminările la adresa evreilor. Nu întâmplător
România a avut un rol nefast în timpul
Holocaustului. Pe de altă parte, există
şi extrema parohială în discursul istoric,
care abordează istoria evreilor locali fără
a ţine cont de istoria generală a Europei,
a evreilor din Europa şi de tendinţe regionale.
MARIA MĂDĂLINA IRIMIA
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Juno a ajuns
pe orbita
lui Jupiter

La începutul lunii iulie, nava spaţială
Juno, aparţinând NASA, a intrat pe orbită
în jurul lui Jupiter, cea mai mare planetă
din Sistemul Solar. Acest lucru a fost
posibil după o călătorie de peste cinci
ani şi în care a parcurs mai mult de 2 mi-

Inovaţii în tehnica
implanturilor dentare
Dispozitivul electrostimulator în miniatură produs de compania israeliană Magdent, fondată în anul 2011 de chirurgul
maxilofacial Shlomo Barak, se numără
printre inovaţiile care ar putea deschide
o nouă eră în domeniul implantării dentare pentru persoanele având o calitate
osoasă slabă şi ar putea preveni infecţiile.
Procedura cuprinde două faze: una de
implantare a unei rădăcini din titan în osul
maxilar, care necesită un timp de aşteptare de la trei până la şase luni, perioadă
estimată ca fiind necesară pentru ca osul
să crească în jurul acestuia. A doua parte
constă în alipirea unui “capac” pe partea
superioară a implantului şi conectarea
coroanei la implant. Reprezentanţii companiei Magdent afirmă că revoluţionarul
MED (dispozitiv electronic miniaturizat)
face ca osul să crească de trei ori mai
repede datorită transmiterii unui câmp
electromagnetic în implant şi în grefa
osoasă din jur. Aceste câmpuri electromagnetice au fost mult timp folosite de
ortopezi pentru a vindeca fracturi osoase
complicate, deoarece ele stimulează
crearea de celule-os. În plus, faţă de
scurtarea procesului de osteointegrare
la două treimi şi îmbunătăţirea calităţii
osului cu aproximativ 40 %, dispozitivul

liarde de kilometri. În urma unor manevre
complicate, nava va staţiona timp de 14
zile pe această orbită apropiată planetei.
Dr. Yohai Kaspi, de la Institutul de Ştiinţă
Weizmann din Israel, afirmă că în acest
timp se va putea studia fluxul de gaze
localizat sub norii care acoperă Jupiter.
Dr. Kaspi şi dr. Eli Galanti, care fac parte
din echipa de legătură cu nava Juno,
vor studia aceste elemente în cadrul
Laboratorului din Pasadena, California,
împreună cu alţi oameni de ştiinţă şi ingineri ai echipei. Printre multele întrebări
la care ar dori să găsească răspuns este
şi adâncimea “urmelor” care se observă
pe suprafaţa planetei Jupiter. Acestea
se datorează fluxurilor de gaze care
apar sub forma unor dungi pe suprafaţa
exterioară a planetei, ele putând să se
extindă foarte adânc în interior.
Dr. Yohai Kaspi a aplicat deja aceste
instrumente de cercetare pentru a calcula
adâncimea “urmelor timpului” lăsate pe
Uranus şi Neptun, arătând că vânturile
puternice de pe aceste planete sunt limitate la un strat superior, relativ superficial.
Misiunea Juno va oferi şi posibilitatea de
a măsura diferenţele dintre câmpurile
gravitaţionale ale planetei Jupiter pentru
a obţine o imagine mai clară asupra dinamicii interioare şi atmosferei planetei.

MED se poate dovedi util în prevenirea
sau tratarea periimplantitei, o infecţie care
poate apărea în jurul implantului dentar
chiar şi la câţiva ani după procedură. Un
asemenea produs reprezintă o noutate
pe piaţa din Europa, el fiind deja patentat pe piaţa de profil din S.U.A. Costurile
sunt reduse, pacientul plătind circa 70 de
dolari, la care se adaugă achiziţionarea
unui dispozitiv activator microelectronic.

Infecţiile virale şi autismul
Recentele studii efectuate pe cobai de
savanţii Institutului de Ştiinţă Weizmann
explică de ce anumite infecţii virale ale femeilor gravide pot creşte riscul de autism
şi schizofrenie la copiii lor. Studiul, condus
de dr. Ido Amit şi prof. Michal Schwartz,
de la Departamentul de Imunologie al
Institutului, ar poate explica modul în
care infecţia mamei cu citomegalovirus
(CMV) în timpul sarcinii, afectează propriul ei sistem imunitar având consecinţe
şi asupra sănătăţii fătului, prin creşterea
riscului apariţiei unor tulburări de neurodezvoltare.
Deşi acest risc crescut al afecţiunilor
de neurodezvoltare a fost descoperit cu
ani în urmă, cercetătorii abia acum îşi
explică motivele, în lumina recentelor studii. Conform prof. Michal Schwartz, este
esenţial ca pentru dezvoltarea celulelor
imune, acestea să fie sincronizate cu

rezultat se bazează exclusiv pe fluidele
corpului uman. Un astfel de test de urină
este foarte simplu şi se realizează fără durere, iar în cazul în care există o tumoare,
vor fi depistaţi mai mulţi markeri prezenţi
în urină. “Am avut rezultate minunate în
urma propriilor noastre teste efectuate
pe 200 de pacienţi”, a afirmat CEO-ul
companiei din Rehovot.
Cancerul de vezică urinară este a
cincea cea mai frecventă formă de cancer
din lume şi a patra cea mai frecventă în
rândul bărbaţilor, cu mai mult de 200.000
de pacienti noi diagnosticaţi anual. În
Statele Unite ale Americii, 800.000 de
pacienţi cu cancer de vezică urinară sunt
supuşi unui ciclu de testare şi monitorizare pe tot parcursul vieţii.

Mozaicuri vechi de 1500 de ani
descoperite în Galileea
O recentă descoperire arheologică
din Israel a scos la iveală existenţa unor
mozaicuri vechi de peste 1.500 de ani.
Ele ilustrează Arca lui Noe şi animalele
îmbarcate pe ea, precum şi scena în
care Moise desparte apele Mării Roşii.
Descoperirea a avut loc în cadrul reluării
unor săpături la sinagoga din Huqoq, un
oraş evreiesc antic, localizat la 5 km de

dezvoltarea creierului în sine. Oamenii
de ştiinţă presupun că lipsa unei astfel de
sincronizări contribuie la un risc crescut
de apariţie a unor astfel de dereglări de
neurodezvoltare, care se pot concretiza în
autism şi schizofrenie. Această constatare sugerează faptul că anumiţi factori care
modelează microbiomul uman – precum
alăptarea sau alţi factori terapeutici care
includ tratamentul cu antibiotice – ar putea afecta celulele imunitare din creierul
copilului şi, prin urmare, dezvoltarea
creierului. Este încă necunoscut în ce
măsură această cercetare, efectuată pe
şoareci, este relevantă pentru fiinţele
umane, dar oamenii de ştiinţă speră că o
mai bună înţelegere a acestui proces va
putea, în viitorul apropiat, să prevină dezvoltarea anumitor tulburări neurologice la
copii, cauzate de perturbări în sistemul
imunitar al mamei purtătoare.

CRONICA BBR

Arta
„împrietenirii”
– reuniunea de vară a BBR –

Noi metode pentru
diagnosticarea cancerului
Compania israeliană Nucleix va produce un test de urină pentru a monitoriza
cancerul de vezică urinară. Potrivit specialiştilor, dintre toate tipurile de cancer,
această afecţiune are cel mai mare cost
de tratament şi durată a procesului de vindecare. Bladder EpiCheck este aşteptat
să pătrundă pe piaţa de profil din Europa
începând cu al treilea trimestru al anului
curent, produsul aflându-se momentan
în faza studiilor clinice avansate în ţări
precum Olanda, Germania şi Spania.
Opher Shapira, preşedintele companiei,
afirmă că, din cauza ratei de recurenţă
ridicată, pacienţii cu cancer de vezică
urinară pacienţii trebuie monitorizaţi la
fiecare câteva luni după tratamentul iniţial.
Nucleix oferă un test neinvaziv, al cărui
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Magdala, în Galileea. Aceste panouri de
mozaic aveau rolul de a decora podeaua sinagogii, care datează din perioada
în care zona era anexată de Imperiul
Roman, iar creştinismul devenise religie
oficială. Scena cu profetul Moise arată
cum soldaţii faraonului sunt înghiţiţi de
un peşte imens, fiind înconjuraţi de carele
răsturnate cu caii şi conducătorii lor. Prof.
dr. Jodi Magness, de la Universitatea din
Carolina de Nord, a declarat că aceste
scene sunt foarte rare în sinagogile
antice.
Mozaicurile au fost descoperite pentru
prima oară în situl Huqoq, în 2012, iar de
atunci, excavările au continuat în fiecare
vară.
Un alt mozaic din această categorie,
excavat în pasajul din estul sinagogii, în
sezoanele 2013-2014, înfăţişează prima
poveste care nu este biblică, descoperită
vreodată într-o sinagogă antică: probabil
legendara întâlnire între Alexandru cel
Mare şi preoţii evrei. Dr. Magness şi
colegii săi au descoperit, de asemenea,
monede a căror vechime depăşeşte
2.300 de ani. “Monedele antice sunt vitale
pentru cunoaşterea noastră în ceea ce
priveşte sinagoga monumentală şi satul
învecinat“, a explicat dr. Nathan Elkins,
membru al echipei de arheologi de la
Universitatea Baylor.
Pagină coordonată de DAN DRUŢĂ

De când ing. José Iacobescu a fost
ales, reales, ca preşedinte al BBR, a
devenit tradiţie ca reuniunea de vară
a BBR să fie în natură. Anul acesta,
destinaţia a fost Pădurea Pustnicu.
Excursiile au darul să apropie sufleteşte oamenii. Se creează un sentiment
general de „împrietenire”, observa
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer.
Dar, pentru ca participanţii să se simtă
bine, a fost nevoie de multă muncă şi
de fonduri. În organizarea excursiei, o
menţiune specială se cuvine Victoriei
Demayo, fiindcă ea „a dus greul”. Şi a
făcut-o cu suflet, cu devotamentul care
o caracterizează în tot ce ţine de comunitate, a doua ei familie. O doamnă care
ştie să aplice infailibila zicală „vorba
dulce mult aduce”: are întotdeauna
un cuvânt bun şi un zâmbet pentru
fiecare, fiindcă atunci când „vii între
oameni – spune – laşi necazurile tale
deoparte”. O fericită coincidenţă a făcut
ca reuniunea „la iarbă verde” să fi fost în
preajma zilei ei de naştere, pe care şi-a
petrecut-o împreună cu copiii. La mulţi
ani! şi Ad Mea Veesrim!, cu sănătate şi
noroc! Un aport considerabil a avut şeful
Serviciului Administraţie al F.C.E.R.,
Jean Bercu. Nu doar acum; de când a
fost demarat acest program. A făcut-o
cu prevedere, îndemânare, bonomie.
Să oferi la momentul potrivit o cafea,
o apă minerală, pare firesc. Dar câte
probleme de rezolvat implică firescul!
Surpriza excursiei la Pădurea Pustnicu a fost recitalul de muzică klezmer
oferit de formaţia „Bucharest Klezmer
Band”: instrumentişti, talentate soliste –
Geni Brenda, Arabela Neazi, cunoscute
actriţe ale TES, Carmen Ioviţu, care a
învăţat singură arta cântului, fără să fi
absolvit nici IATC-ul, nici Conservatorul. Nimic n-ar fi „mers” – cine n-o ştie?
– fără inimosul Bogdan Lifşin, discipolul lui Izu Gott z.l. Totul „pus la cale” de
coordonatorul formaţiei, Silvian Horn.
Mulţumiri, tuturor! (I.D.)

MOSES GASTER –
repere ale unui
traseu intelectual

Interpretările
date Tratatului de
la Berlin în şedinţele Parlamentului de
la Bucureşti îi provoacă lui Gaster mari
deziluzii.
În septembrie 1885 Moses Gaster
este nevoit să părăsească ţara în care
s-a născut, fiind expulzat printr-o decizie
a Guvernului condus de Ion C. Brătianu.
Ulterior s-a stabilit la Londra.
Gaster s-a implicat şi în negocierile
cu autorităţile britanice privind soarta
creării Ereţ Israel în Palestina şi astfel
prima versiune a Declaraţiei Balfour a
fost redactată la reşedinţa sa londoneză,
la 7 februarie 1917, în prezenţa lui Chaim
Weizmann.
Moartea lui Moses Gaster a survenit
în dimineaţa zilei de 5 martie 1939, când,
în pofida suferinţelor, cărturarul ajuns la
vârsta senectuţii călătorea într-o maşină
care trebuia să-l ducă la Universitatea
Reading, unde era invitat să susţină o
conferinţă despre folclorul românesc.
Puţine personalităţi din istoria diasporei româneşti au manifestat claritatea de viziune şi ataşamentul lui
Moses Gaster faţă de patria lor de
origine, sentimente exprimate adesea
în termeni care rămân şi astăzi de actualitate, reliefând nobleţea sufletului
unui evreu român care a adus reale
contribuţii culturii universale.
(Urmare din pag. 15)

20		

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 476-477 (1276-1277) - 1 iulie - 31 august 2016

Congresul al III-lea al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic
Raportorul a
subliniat că nimeni
nu se poate sustrage obligaţiei de a întreţine patrimoniul cultural şi de cult. În
final, a apreciat că dezvoltarea activităţii
F.C.E.R. a fost intensivă şi a trecut în
revistă activitatea principalelor oficii şi
departamente, precum şi a programelor
Federaţiei, prezentate în Raport şi în
Sinteza acestuia, publicată în numărul
curent al revistei noastre.
Dintre liniile directoare ale programului
său în calitate de candidat la un nou mandat de preşedinte, Aurel Vainer a enumerat continuitatea şi inovarea, democratizarea şi dezvoltarea Federaţiei, dezvoltarea
identităţii iudaice şi prezervarea moştenirii
istorice evreieşti din România, evoluţia
armonioasă şi echilibrată din punct de
vedere financiar, optimizarea cheltuielilor
şi creşterea veniturilor. „Sunt optimist în
privinţa viitorului Federaţiei, chiar dacă
numărul evreilor va scădea. Va exista un
nucleu valoros pentru păstrarea memoriei
Holocaustului şi combaterea antisemitismului”, a spus preşedintele F.C.E.R.

(Urmare din pag. 2)

Rezultatele ºefilor
de departamente ºi oficii
În cadrul Congresului a avut loc şi prezentarea realizărilor din ultimul mandat al
membrilor conducerii F.C.E.R. şi al şefilor
de departamente, care poate fi regăsită
mai pe larg în Sinteza Raportului.
Fostul vicepreşedinte al F.C.E.R., ing.
Paul Schwartz, preşedinte al C.E.B., şi-a
afirmat contribuţia prin participarea la Consiliul Minorităţilor Naţionale şi la Departamentul pentru Relaţii Interetnice, în cadrul
reuniunilor Comisiei pentru probleme de
buget-finanţe, cu rezultate favorabile,
concretizate în sumele suplimentare de
bani, în alocaţiile către F.C.E.R. şi mai departe în comunităţi. De asemenea, a fost
evidenţiată implicarea sa directă în problemele de asistenţă socială şi medicală,
rezultatele fiind substanţiale. Un exemplu
concret sunt lucrările de modernizare a
etajului al II-lea al Căminului „Amalia şi
Şef-Rabin dr. Moses Rosen”. Paul Schwartz a amintit şi acţiunile de înnoire a
parcului auto prin accesarea programelor
”Rabla” dar şi prin utilizarea fondurilor
proprii, precum şi dotarea cu mijloace
informatice moderne (aparatură IT).
În prezentarea activităţilor sale, fostul
secretar general al F.C.E.R., ing. Albert
Kupferberg, a vorbit despre asigurarea
bunei funcţionări a Federaţiei, în conformitate cu prevederile Statutului instituţiei.
A menţionat şi activităţile de coordonare
a Centrului de Administrare a Patrimoniului Sacru, a oficiilor Juridic şi Resurse
Umane. În calitate de membru în Consiliul
de Conducere al Fundaţiei Caritatea, a
depus eforturi pentru obţinerea de fonduri
destinate F.C.E.R. şi comunităţilor.
A. Kupferberg a prezentat şi sinteza
Raportului de activitate al Oficiului Resurse Umane, în care a amintit, între altele,
crearea Centrului Iudaic de Editură şi
Publicistică, reunind Editura Hasefer şi
Revista „Realitatea Evreiască”, această
decizie ducând la o eficientizare a forţei
de muncă, prin mai buna utilizare a personalului angajat în cele două entităţi.
Preşedintele Comisiei de Etică a
F.C.E.R., dr.Ştefan Cazimir, a vorbit despre o mai bună activitate a Comisiei, în
cel mai recent mandat, printr-o serie de
măsuri, între care creşterea numărului
de membri ai Comisiei de la 5 la 9, şapte
titulari şi doi supleanţi. Au fost definite mai
strict atribuţiile comisiei însărcinate cu soluţionarea pe cale amiabilă a diferendelor
şi cu analizarea abaterilor de la etică.
Directorul Departamentului Economic,
ec. Ovidiu Bănescu, a menţionat că în
fiecare an bugetele F.C.E.R. au fost întocmite în funcţie de obiectivele stabilite
la Congresul al II-lea al F.C.E.R. Pentru
îmbunătăţirea relaţiilor financiar-contabile dintre F.C.E.R. şi comunităţi, Ovidiu
Bănescu a amintit înfiinţarea Comisiei de
Buget mixte F.C.E.R.-comunităţi.

Şeful Biroului Muzeistică, Proiecte de
finanţare, Sponsorizări, Fundraising, Janina Ilie, a arătat că în cei şase ani s-au
deschis nouă puncte muzeistice. Ea a
amintit, între altele, şi sponsorizările obţinute pentru evenimentele organizate de-a
lungul vremii, menite să arate contribuţia
evreilor la dezvoltarea României.
Adrian Gueron, directorul JCC Bucureşti, a explicat adevărata menire a unui
Centru Comunitar şi rolul esenţial pe care
îl joacă în comunităţile evreieşti. Pe lângă
activităţile zilnice şi sutele de evenimente,
tabere pentru toate vârstele, proiecte şi
programe dezvoltate de JCC, directorul
JCC a amintit marile proiecte anuale, cum
este Bereshit.
Directorul DASM, Attila Gulyas, a
menţionat modernizarea etajului al IIlea al Căminului Rosen şi rolul tot mai
important pe care îl joacă departamentul
pe care îl conduce în viaţa comunităţii. O
dovadă clară a evoluţiei din ultimii şase
ani este creşterea numărului de asistaţi,
dar şi al angajaţilor departamentului.
Eduard Kupferberg, şeful Cancelariei
Rabinice, a prezentat evoluţia semnificativă a vieţii de cult în comunităţi în ultimii
5-6 ani, mulţumindu-i în mod direct rabinului Rafael Shaffer şi subliniind eforturile
Cancelariei Rabinice de a asigura oficianţi
în comunităţile din ţară.
Directorul CAPI, ing.Rudy Marcovici, a
vorbit despre importanţa pe care patrimoniul imobiliar o are în buna funcţionare a
F.C.E.R. De asemenea, o prioritate a fost
şi reabilitarea cimitirelor, a spus el.
Alexandru Marinescu, directorul CIEP,
a scos în evidenţă utilitatea unificării administrării revistei „Realitatea Evreiească”
şi a Editurii Hasefer. Au fost menţionate
transformările benefice, din punct de
vedere grafic, prin care a trecut revista,
dar şi calitatea zecilor de cărţi publicate
de Hasefer în ultimii şase ani. Din punct
de vedere financiar, vorbitorul a menţionat
reducerea cheltuielilor pentru tipărirea
revistei şi a cărţilor, prin contractarea mai
multor tipografii, a căror concurenţă a dus
preţurile în jos.
Robert Schorr, şeful Oficiului Cultură,
Artă, Ştiinţă, a vorbit despre activitatea
departamentului din ultimii ani, mulţumindu-i în primul rând celui care l-a condus
anterior, dr. José Blum. El a enumerat
realizările tuturor departamentelor din
subordinea Oficiului – CIEP, CSIER, Biblioteca „Alexandru Şafran” şi Muzeul de
Istorie al Evreilor – şi a trecut în revistă câteva dintre zecile de evenimente pe care
le organizează oficiul pe care îl conduce.
Şeful Oficiului pentru Administrarea
Centrelor de Instruire şi Recreere (CIR),
Emil Rosner, a prezentat rezultatele restructurării şi modernizării celor trei centre
de la Cristian, Borsec şi Eforie Nord, întrun timp record şi în condiţii excelente.
Şeful Oficiului de Îndrumare şi Control,
Ionel Horn, a menţionat două abateri
grave, semnalate de Oficiul său, în ultima perioadă: o delapidare de fonduri la
Focşani şi un alt prejudiciu, în cazul Comunităţii Evreilor din Constanţa, în timpul
precedentei conduceri.

Directorul de Cabinet al preşedintelui
F.C.E.R., Silvian Horn, a vorbit despre
buna funcţionare a departamentelor din
subordinea Cabinetului în ultimii ani, mulţumind, în acelaşi timp, tuturor colegilor
alături de care lucrează.
Şeful Serviciului de Protecţie şi Pază,
Ivan Truţer, a menţionat deciziile ultimilor
ani care au eficientizat serviciul din subordinea sa. În cazul anumitor obiective,
au fost externalizate serviciile de pază.
Beatrice Haler, şeful Oficiului Juridic,
a subliniat încercările prin care oficiul
din subordinea sa a trecut în ultimii ani,
din cauza schimbărilor majore la nivelul
legislaţiei româneşti. Ea a amintit noile
legi extrem de importante pentru viaţa
evreiască, cum este cea referitoare la
combaterea antisemitismului.
Adrian Cioflâncă, directorul Centrului
pentru Studierea Istoriei Evreilor din România, a vorbit despre istoria Centrului,
de la înfiinţarea sa în anul 1977 şi până
în prezent, arătând importanţa cercetărilor
pe care le-a realizat până acum.

Comisia de Cenzori
nu a constatat încãlcãri ale legii
Florea Ţugui, preşedintele Comisiei de
Cenzori, a prezentat Raportul, în care se
afirma, între altele, că au fost întreprinse
peste 25 de acţiuni de control, prezentate
în rapoartele anuale de bilanţ contabil.
Vorbitorul a subliniat colaborarea bună
cu Direcţia economică din F.C.E.R. şi a
arătat că nu au fost constatate abuzuri
sau încălcări ale legii, iar deficienţele
semnalate de Comisia de Cenzori au fost
urgent remediate. Sumele provenind de
la Bugetul de Stat au fost corect utilizate,
motive pentru care Florea Ţugui a propus
descărcarea de gestiune, ceea ce Congresul a aprobat în unanimitate.

Dezbateri privind Raportul
Consiliului de Conducere
al F.C.E.R.-CM ºi al Comisiei
de Cenzori
Preşedintele C.E. Arad, ing. Ionel
Schlesinger, a propus: reînfiinţarea Pactului pentru Combaterea Antisemitismului;
formarea unei organizaţii evreo-creştine;
buget de venituri şi cheltuieli, elaborat de
fiecare comunitate.
Directorul adjunct al CAPI, arh. Lucia
Apostol, a amintit restaurarea Sinagogii
din Cetate la Timişoara; stadiul avansat
al lucrărilor la Templul „Unirea Sfântă” din
Capitală; imperativul renovării Sinagogii
din Buzău.
Preşedintele BBR, ing. José Iacobescu, a făcut un succint istoric al Lojii din
România şi a reamintit succesul ediţiilor
„Podurile Toleranţei”. A menţionat deschiderea unor filiale la Cluj şi Iaşi. A propus
ca lideri ai Asociaţiei „Filderman” şi BBR
să facă parte din oficiu din Consiliul de
Conducere al F.C.E.R.
Andrea Ghiţă, reprezentantă a C.E.
Cluj, a propus: reabilitarea sinagogii din

oraş; înfiinţarea unei platforme multimedia; înfiinţarea unei Comisii pentru modernizarea Statutului F.C.E.R. şi obţinerea
de către F.C.E.R. a copiior emisiunilor
„Şalom” de la TVR Cluj.
Preşedintele C.E. Oradea, ing. Felix
Koppelmann, a arătat că intervalul 20102016 a fost benefic pentru Federaţie şi
comunităţi.
Preşedintele C.E. Piatra-Neamţ, Emil
Nadler, a accentuat asupra vieţii culturale
din comunitatea sa şi a menţionat buna
colaborare cu Editura Hasefer.
Preşedintele C.E. Sighet, David Lieberman, a evidenţiat lipsa de intabulare
a celor 52 de cimitire aflate în custodia
comunităţii sighetene, deoarece, în forma
existentă, nu e trecut dreptul de proprietate al F.C.E.R. şi nu este posibilă vânzarea
unor terenuri libere de morminte.
Preşedintele C.E. Lugoj, Ivan Bloch, a
vorbit despre „minunea de la obştea Caransebeş”, unde un tânăr aflat în căutarea
rădăcinilor evreieşti a reuşit să repună
în funcţiune Templul din Caransebeş, în
care are loc săptămânal serviciul divin de
Kabalat Şabat.
Preşedintele C.E. Iaşi, Abraham Ghiltman, a amintit: placa memorială de pe
locul fostului cimitir Ciurchi; înfiinţarea în
1872 a cimitirului din str. Păcurari; relaţiile
excelente cu autorităţile locale; inaugurarea Pieţei Prieteniei Româno-Israeliene, a
Pieţei Martirilor din Pogromul de la 1941
şi a Pieţei Drepţilor între Popoare, precum
şi a străzii B. Fundoianu.
Consilierul personal al preşedintelui
F.C.E.R., Silviu Vexler, a vorbit despre
aprobarea Legilor privind: mărirea indemnizaţiei supravieţuitorilor Holocaustului;
restituirea prioritară a bunurilor confiscate
în anii dictaturii antonesciene şi ai totalitarismului; scutirea de taxe şi impozite
pentru supravieţuitorii Holocaustului.
Andrei Schwartz, reprezentant al C.E.
Timişoara, a ridicat problema angajărilor
şi salarizărilor în comunităţi în funcţie
de competenţe, a atragerii de israelieni
investitori în România spre comunitate.
Luciana Friedmann, preşedinta C.E.
Timişoara, a subliniat colaborarea bună
cu F.C.E.R. şi a solicitat sprijin pentru
înfiinţarea unei grădiniţe sau măcar a unui
centru de zi, având în vedere naşterea
la Timişoara a 12 copii evrei, în ultimii
patru ani.
Ing. Paul Schwartz a punctat experienţa de 11 ani privind punerea în
practică a bugetului F.C.E.R. – plata la
termen a salariilor şi a taxelor, renovarea
a 13 sinagogi, finanţarea curăţeniei în
cimitire, toaletarea copacilor, implicare
în activitatea DASM, reuşita informatizării
(crearea primului club de calculatoare din
Bucureşti, în 1996), asigurarea serviciului de pază şi protecţie, organizarea de
instructaje specializate pentru aplicarea
normelor de protecţie a muncii.
Raul Vizental, membru al C.E. Arad,
analist financiar, a pledat pentru obţinerea banilor Federaţiei din valorificarea
instituţiilor existente şi din realizarea de
investiţii.
Dr. Alexandru Elias a susţinut respingerea propunerii ca organizaţii evreieşti
să fie membre de drept în Consiliul de
Conducere, arătând că s-ar încălca principiile democratice ale alegerii conducerii
Federaţiei, ar surveni probleme la nivelul
celorlalte organizaţii evreieşti, s-ar menţine îndoiala că toate aceste organizaţii
dispun de o aplicare a normelor democratice de alegere.
Paul R. Roth, în calitate de coordonator al mişcării „Maccabi”, şi-a exprimat
opinia că esenţială pentru comunitatea
de care aparţine nu ar fi asigurarea unui
loc în forurile de conducere ale F.C.E.R.,
ci primirea regulată a unei invitaţii de a
participa la lucrările acestor consilii.
Ing. Tiberiu Roth a propus o bază criterială de alocare a resurselor comunităţilor
– conform priorităţilor (situaţia reală care
le caracterizează) şi proiectelor depuse.
Vorbitorul a propus coagularea comuni(Continuare în pag. 21)
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Congresul al III-lea al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic
tăţilor mici, pentru
a deveni viabile la
nivel spiritual (desfăşurarea activităţilor de
cult, începând cu întrunirea minian-ului) şi
financiar (corelare cu bugetul Federaţiei).
Prof.dr. Sabetay Corneliu, C.E. Craiova, şi-a exprimat dorinţa ca realizările
comunităţilor din sudul ţării să fie mai bine
evidenţiate, exemplificând cu inaugurarea
Pieţei Ierusalim din Craiova. Lăudând
activitatea DASM şi performanţele Complexului „Lauder”, vorbitorul a reliefat cele
două direcţii care necesită, în opinia sa, o
permanentă atenţie din partea F.C.E.R.:
sănătatea şi învăţământul. A mai solicitat
ca revista Realitatea Evreiască să abordeze exclusiv subiecte evreieşti.
Herman Rosner, preşedintele C.E.
Sf. Gheorghe, a subliniat implicarea constantă a dr. Aurel Vainer şi a membrilor
F.C.E.R. în comunităţile locale, realizările
fiind purtătoare de mesaj al solidarităţii:
un zid memorial, cu numele a 611 evrei
deportaţi din Transilvania; un parc memorial cu un obelisc dedicat unui număr de
52 de copii sub 14 ani ucişi la Auschwitz.
Dr. Aurel Ioviţu a discutat despre dificultăţile financiare cu care se confruntă nu
numai C.E. din ţară, ci şi C.E.B.. Vorbitorul
a accentuat ajutorul pe care BBR îl acordă
constant DASM-ului şi relaţia cultivată cu
JCC Bucureşti, mereu receptiv la organizarea matineelor şi a altor evenimente
ale F.C.E.R.
Dr. Lya Benjamin a propus ca între
evenimentele Federaţiei să fie incluse
evocări legate de istoria culturală a evreilor din România – exemplul personalităţilor Maurice Schreib sau Iuliu Barasch –,
activităţi care să fie organizate în colaborare cu CSIER.
Ovidiu Bănescu a menţionat că nu
toate comunităţile au trimis bugetele către
F.C.E.R., iar solicitărilor depăşind posibilităţile Federaţiei li s-a impus o limită.
Dr. Aurel Vainer a identificat în dezbateri un semn al democraţiei, urmând
ca fiecare idee expusă să fie analizată în
detaliu de noua conducere şi, totodată,
să fie instituită o Comisie de actualizare a
Statutului. Vorbitorul a subliniat că nimeni
nu a fost împiedicat să-şi depună candidatura pentru funcţiile de preşedinte şi
vicepreşedinte. De asemenea, vorbitorul
a arătat că reliefarea selectivă a rezultatelor reale aparţinând F.C.E.R. nu sunt
elogii atribuite în mod abuziv. Vorbitorul
a demonstrat că în centrul preocupărilor
sale se află grija pentru buna funcţionare
a vieţii comunitare evreieşti din România.
(Urmare din pag. 21)

Descãrcarea de sarcini
a Consiliului de Conducere
al F.C.E.R.-C.M. prin vot deschis
După încheierea dezbaterilor, s-a
supus la vot descărcarea de sarcini a
Consiliului de Conducere al F.C.E.R.C.M., delegaţii aprobând în unanimitate.
După exercitarea dreptului de vot, în
paralel cu numărarea voturilor a fost prezentat Programul de acţiune al F.C.E.R.C.M. (2016-2020) şi s-au desfăşurat dezbateri cu privire la modificarea Statutului
Federaţiei.

Programul de acþiune
al F.C.E.R.-CM (2016-2020)
Ec.Ovidiu Bănescu a prezentat Programul de acţiune al F.C.E.R.-CM în
intervalul 2016-2020, în forma în care a
fost aprobat de Comitetul Director. Între
obiectivele majore se numără: menţinerea
vieţii comunitare a evreilor din România,
prin atragerea unui număr semnificativ de
membri; dezvoltarea tuturor programelor
de activitate ale Federaţiei şi comunităţilor, un loc prioritar avându-l asistenţa
socială şi medicală, cultivarea identităţii religioase, valorificarea mai bună
a moştenirii evreieşti din România. Se
continuă activitatea JCC-urilor existente
(Bucureşti, Oradea, Iaşi, Timişoara, Cluj)
şi înfiinţarea celui de la Botoşani, asigu-

rarea materialelor şi a obiectelor de cult;
se prefigurează realizarea de matinee de
duminică în localităţi apropiate de Bucureşti. Sunt vizate în continuare realizarea
unui program de instruire pentru oficianţii
de cult; organizarea cursurilor pentru
preşedinţii de comunităţi; realizarea şi
difuzarea de materiale scrise sau filmate,
pe teme de cult; accentuarea democratizării, la toate nivelurile de organizare şi
de funcţionare a vieţii comunitare, prin încurajarea dialogului; dezvoltarea relaţiilor
cu toate cultele religioase din România;
utilizarea mijloacelor audiovizuale şi a
internetului în activităţile de mediatizare,
în scopul promovării transparenţei în viaţa
comunitară evreiască din România. Au
fost gândite proiectul naţional de creare
a Muzeului Iudaismului din Bucureşti,
valorificarea integrală a Complexului
„Băluş”, reabilitarea integrală a Căminului
„Rosen”, închirierea sau vânzarea caselor
de oaspeţi din Bucureşti şi din provincie,
eficientizarea activităţii restaurantelor rituale din Bucureşti, a centrelor de instruire
şi recreere – toate activităţile urmând
să se desfăşoare în condiţii de echilibru
economico-financiar şi de diversificare a
surselor, inclusiv fonduri europene. De
asemenea, sunt prevăzute susţinerea
activităţilor CSIER şi ale Centrului Iudaic
pentru Editură şi Publicistică; extinderea
relaţiilor cu statul Israel, cu evreii din ţările
vecine (Bulgaria, Moldova, Ungaria), din
Europa şi din întreaga lume.

Dezbateri privind Programul
de acþiune ºi propuneri
de modificare a Statutului
F.C.E.R.-C.M.
Tiberiu Roth a propus ca Proiectul
de hotărâri şi Programul de obiective să
se constituie în viitor într-un singur document. Adunarea Generală ar urma să
fie împuternicită de Congres să adopte
anumite documente, care nu au putut fi
definitivate în timpul Congresului. Eduard
Kupferberg a propus ca în viitor F.C.E.R.
să aibă un vicepreşedinte executiv şi alţi
trei vicepreşedinţi, care să reprezinte
zonele istorice ale ţării. El a cerut nominalizarea, în cadrul Congresului, a unei
comisii care să se ocupe de modificările
la Statutul F.C.E.R. Dr. Alexandru Elias a
cerut ca atenţia decidenţilor să meargă
mai mult către programele de asistenţă
medicală şi către susţinerea comunităţilor
mici, iar o eventuală modificare a Statutului ar trebui făcută în acord cu realităţile
din aceste domenii prioritare.
A fost votat Programul de acţiune al
F.C.E.R.-C.M. (2016-2020), în forma şi

Membri aleşi ai conducerii F.C.E.R.-C.M. pentru perioada 2016-2020

conţinutul prezentate, cu includerea propunerilor lui Ionel Schlesinger cu privire la
reînfiinţarea unei structuri de genul PAC
(Pactul de Combatere a Antisemitismului), completarea/modificarea Statutului;
adoptarea unei noi metodologii pentru
elaborarea bugetului; organizarea eficientă a forţei de muncă. Alte propuneri:
Aurel Ioviţu – comisia de actualizare a
Statutului ar trebui să aibă zece membri,
să fie condusă de un membru al Comitetului Director şi să cuprindă câte trei
reprezentanţi din cele trei regiuni istorice
(Sud, Moldova, Ardeal). Albert Kupferberg – actualul Statut prevede că pot fi
făcute modificări în cadrul unei Adunări
Generale Extraordinare. Dr. Alexandru
Elias – actualizarea Statutului ar fi soluţia cea mai bună: nu o modificare totală,
căci orice modificare trebuie determinată
de o cunoaştere a realităţii. Se impune o
cunoaştere foarte clară a situaţiei tuturor
comunităţilor şi a posibilităţilor de reorganizare ale F.C.E.R.. Eva Galambos a propus trecerea de la votul prin reprezentanţi
la votul direct. Dr. Aurel Vainer a propus
constituirea unui grup de lucru care să
evalueze ce este de făcut şi ce impact
ar avea propunerile de modificare. Şi-a
exprimat convingerea că actualul Statut
a permis membrilor F.C.E.R. să se „mişte”
democratic în aceşti ani.
Congresul a hotărât introducerea în
Programul de obiective a actualizării
Statutului, crearea unui grup de lucru intercomunitar care să conducă la propuneri
de modificare a Statutului, în etape.
Comisia de numărare a voturilor anunţă rezultatele alegerilor iar Comisia de
Validare a declarat validate rezultatele, cu
excepţia Comisiei de Cenzori în care s-a
constatat incompatibilitatea funcţiei cu activitatea pe care o desfăşoară candidaţii.

Mesaj de felicitare din partea
preşedintelui IHRA

În numele Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului (IHRA), doresc
să vă adresez cele mai calde felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră ca preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.
Recenta Plenară a IHRA organizată la Bucureşti precum şi excelenta colaborare
din ultimele luni a F.C.E.R. cu preşedinţia IHRA exercitată de MAE al României au
reconfirmat interesul şi susţinerea pe care le acordaţi organizaţiei noastre şi obiectivelor privind memoria, educaţia şi cercetarea academică privitoare la Holocaust. Vă
suntem recunoscători pentru acest sprijin şi pentru modul exemplar în care promovaţi
în relaţia cu autorităţile din România şi în societatea românească respectul pentru
memoria victimelor Holocaustului, menţinerea unei atitudini active în prevenirea şi
combaterea antisemitismului, extremismului, rasismului şi intoleranţei.
Ca preşedinte al IHRA, consider că activitatea dumneavoastră ca preşedinte al
F.C.E.R. este o puternică sursă de inspiraţie pentru păstrarea unei conduite demne
şi ferme în apărarea valorilor ce dau un sens unei societăţi democratice şi pluraliste.
Vă asigur că voi continua să promovez cu toată convingerea în plan naţional şi internaţional acţiunea fermă şi solidară pentru combaterea oricăror forme de antisemitism
precum şi a oricăror încercări de negare a ororilor Holocaustului.
În acelaşi timp, vă asigur de întreaga mea susţinere în eforturile de consolidare
a comunităţilor evreieşti din România şi de protejare şi promovare a imensului patrimoniu cultural şi spiritual evreiesc din ţara noastră.
Vă urez mult succes în continuare în activitatea dumneavoastră, multă sănătate
şi împliniri.
Cu deosebită stimă,
Amb. MIHNEA CONSTANTINESCU
Preşedinte în exerciţiu al Alianţei Internaţionale
pentru Memoria Holocaustului (IHRA)

Rezultatele alegerilor organelor
conducãtoare ale F.C.E.R.
Preşedinte: dr. Aurel Vainer; Vicepreşedinte: ec. Ovidiu Bănescu; Secretar
general: Eduard Kupferberg.
Consiliul de Conducere
Membrii Consiliului de Conducere:
Rudy Marcovici; Attila Gulyas; Irina Cajal
Marin; Albert Kupferberg; Adrian Gueron;
Andrea Ghiţă; Silvian Horn; Mona Bejan;
Paul Roth. Membri supleanţi: José Iacobescu; Andrei Schwartz.
Preşedinţi de comunităţi, membri ai
Consiliului de Conducere: Luciana Friedmann (Timişoara); Eric Ivan Bloch (Lugoj); Felix Koppelmann (Oradea); Mircea
Rond (Focşani); Ionel Schlesinger (Arad);
Iosef David (Botoşani); Ivan Schnabel
(Reşiţa); Emanuel Nadler (Piatra-Neamţ);
Corneliu Sabetay (Craiova); Abraham
Ghiltman (Iaşi); Robert Schwartz (Cluj);
Sorin Blumer (Galaţi); Iancu Aizic (Tecuci).
Membri supleanţi: Liviu Lăcătuşu
(Deva); Sorin Ionescu (Constanţa); Valer
Plugaru (Braşov).
Comitetul Director: dr. Aurel Vainer;
ec. Ovidiu Bănescu; Eduard Kupferberg;
Rudy Marcovici; Attila Gulyas; Silvian
Horn; Irina Cajal Marin; Abraham Ghiltman (Iaşi); Felix Koppelmann (Oradea);
Luciana Friedmann (Timişoara).
Preşedinte al Comisiei de Etică –
Silviu Vexler.

Munca de preºedinte
nu este uºoarã
În încheierea lucrărilor, preşedintele
F.C.E.R. (reales), dr. Aurel Vainer, a
atras atenţia asupra dificultăţilor muncii
unui preşedinte, care nu-şi poate exercita
atribuţiile dacă nu este ajutat de oameni
cu dăruire, cum a fost vicepreşedintele
ing. Paul Schwartz. Este „o înhămare
la un jug foarte greu”. Până acum, a
spus el, activitatea de conducere, vie,
s-a realizat fără conflicte şi şi-a exprimat speranţa că aşa se va întâmpla
şi în viitor. Nu se va renunţa la forma
democratică a schimbului de păreri în
cadrul Consiliului de Conducere, iar
acest spirit ar trebui să se manifeste şi
în comunităţi. Munca de conducere cere
răbdare şi înţelegere umană, iar stilul
nostru va fi de conlucrare, a arătat dr.
A. Vainer, dorinţa noastră fiind ca viaţa
comunitară din România să continue.
Promiţând continuarea deschiderii spre
Israel, vorbitorul a cerut ca organizaţiile
evreilor originari din România să fie mai
mult alături de noi, ţinând cont că cu
toţii reprezentăm componente ale iudaismului român. Preşedintele F.C.E.R. a
mulţumit Tovei Ben Nun-Cherbis pentru
activitatea educaţională pe care o desfăşoară, o educaţie evreiască, la care
este de dorit să participe cât mai mulţi
tineri evrei şi a sugerat reintroducerea
învăţământului comunitar evreiesc. El a
mulţumit tuturor celor care au contribuit
la buna desfăşurare a Congresului.
După încheierea lucrărilor Congresului
a avut loc o scurtă conferinţă de presă.
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Iaşiul, la 75 de ani după Pogrom

(Urmare din pag. 9)

locale, lideri ai F.C.E.R., ai Comunităţii
Evreilor din Iaşi, directorul general al Institutului ”Elie Wiesel”, membri ai comunităţii, invitaţi. Dintre cei trei supravieţuitori nu
a putut fi prezent decât Iancu Ţucărman,
care a primit Ordinul Naţional pentru Merit
în Grad de Cavaler, „în semn de apreciere
şi respect şi pentru contribuţia lui la păstrarea memoriei Holocaustului”. Într-un
mesaj, preşedintele Iohannis i-a mulţumit
lui Iancu Ţucărman că este prezent şi că
a acceptat decoraţia, precum şi pentru
efortul de a păstra vie memoria celor care
au suferit în timpul Holocaustului. Mulţumind pentru decoraţie, Iancu Ţucărman
a evocat clipele tragice din călătoria lui în
Trenurile Morţii şi a menţionat contribuţia
evreilor la dezvoltarea României.

Douã noi repere pe calea durerii
La Iaşi, în memoria martirilor şi a
salvatorilor lor au fost inaugurate: Piaţa
Evreilor Martiri ai Pogromului din iunie
1941 şi Piaţa Drepţi între Popoare. Pri-

marul Municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a
subliniat că tragedia colectivă din urmă
cu 75 de ani nu trebuie să se mai repete
niciodată şi a deplâns ura şi intoleranţa
din acele zile deosebit de tragice pentru
istoria oraşului Iaşi şi a străvechii comunităţii evreieşti de aici.
E.S Tamar Samash, ambasadorul Israelului în România, a arătat că Pogromul
din iunie 1941 a schimbat brutal demografia oraşului, geografia sa economică
şi socială şi a evidenţiat faptul că, prin
comemorările organizate acum, după 75
de ani de la acele crime abominabile, memoria Holocaustului nu a fost şi nu trebuie
uitată. Participând la inaugurarea Pieţei
Evreilor Martiri, ing. Iancu Ţucărman a
menţionat locul foarte sugestiv în care
a fost amplasată, respectiv zona Râpa
Galbenă, unde în Casa Verde, sediul
Mişcării legionare din oraş, evreii ieşeni
erau sechestraţi, bătuţi şi maltraţi într-un
“sinistru dans al morţii”. Un memento desprins din cuvintele supravieţuitorilor: „Am
iertat cruzimea din acele zile, dar nicicând
nu vom putea uita ce-am pătimit!”

Masa rotundă ”Pogromul de la Iaşi
între istorie şi memorie”

Evenimentele organizate cu prilejul marcării celor 75 de ani de la Pogromul din
Iaşi au continuat cu masa rotundă ”Pogromul de la Iaşi între istorie şi memorie”, desfăşurată în sala Senatului Universităţii „Al. I. Cuza”. Deschizând lucrările, prof. univ
dr. George Poede, prodecan al Facultăţii de Filozofie şi Ştiinţe Sociale, a subliniat că
Universitatea s-a implicat în permanenţă în studierea problemei Holocaustului. Prof.
univ. Gheorghe Iacob, prorectorul Universităţii, a arătat că Pogromul a reprezentat
un moment trist pentru istoria României şi Iaşiului.
E.S. Tamar Samash, ambasadorul
Israelului, a apreciat comemorarea drept
un eveniment special şi emoţionant, a
subliniat excelentele relaţii româno-israeliene şi a urat succes dezbaterilor mesei
rotunde. Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi, amintind că mult timp s-a încercat prezentarea unei faţete false a ceea
ce s-a întâmplat, a arătat că acum este
momentul ca adevărul să fie descoperit,
să conştientizăm gravitatea celor petrecute în urmă cu 75 de ani şi ca tânăra
generaţie să cunoască adevărul. Pentru
noi, a mai spus vorbitorul, Antonescu nu
a însemnat nimic, nu a avut o imagine
pozitivă şi este cazul să ne asumăm şi
lucrurile proaste. La Iaşi, evreii au făcut
istorie, au adus o contribuţie remarcabilă
în toate domeniile, a mai adăugat primarul
Municipiului.

Noi abordãri
ale istoriei Pogromului
Adrian Cioflâncă, membru al CNSAS
şi director al CSIER, este „cel mai documentat istoric în problema Pogromului
de la Iaşi” şi un colaborator al Institutului
„Elie Wiesel”, a spus Alexandru Florian.
Cercetătorul a arătat că în arhivele
militare au fost găsite zeci de mii de noi
pagini de informaţii şi a vorbit despre pogrom din patru unghiuri de vedere: actorii
istorici, perspectiva lungă, istoria militară
şi identitatea victimelor şi a agresorilor,
pentru a înţelege că era vorba de oameni
cu nume şi prenume, adrese, proprietăţi
şi o viaţă concretă, nu de simple cifre.
Primul se referă la actorii istorici, adică
instituţii cu concepţii şi politici diferite,
dependente de conducători deosebiţi
între ei. „Un pogrom precum cel de la
Iaşi este un arhipelag de violenţe, cu
actori diferiţi, care au motivaţii diferite”,
a spus directorul CSIER. Un alt unghi de
vedere este cel al „perspectivei lungi”.
Aici, istoricul a subliniat că Pogromul nu a
fost un accident, iar violenţele antisemite
erau fenomene frecvente, amintind un alt
pogrom, desfăşurat la Iaşi în 1899 şi încheiat fără victime, dar a „răvăşit” oraşul,
prin atacuri ale unor grupuri de naţionalişti
asupra cartierelor evreieşti. Aceeaşi recurenţă a fenomenelor antisemite rezultă
şi din studierea presei interbelice, unde
apar relatări despre violenţe comise de
studenţii naţionalişti, precum şi despre

geneza mişcării legionare şi cuziste, ca
şi despre actele antisemite comise de
adepţii acestora. Istoria militară este o altă
perspectivă care trebuie avută în vedere.
România a intrat în război cu un discurs
triumfalist, aliniindu-se cu Germania
nazistă pentru recuperarea unor teritorii,
pierdute în 1940. Concomitent, se pune
problema rezolvării „problemelor etnice”.
Nereuşita unei lovituri-fulger împotriva
URSS şi insuccesele de pe front sunt
atribuite evreilor, despre care se spune că
sabotează liniile de comunicaţie şi semnalează poziţiile româneşti aviaţiei inamice.
În acest context, afirmă Adrian Cioflâncă,
au loc masacre, precum cel de la Stânca
Roznovanu, descris de un cioban martor
ca un masacru executat cu sânge rece.
Istoria militară infirmă posibilitatea ca
evreii să fi transmis semnale luminoase
aviaţiei inamice, dat fiind că raidurile au
avut loc în timpul zilei. Al patrulea unghi
de vedere, cel despre agresori, a lămurit
aspectele privind naţionalitatea română
sau germană a executanţilor. Astfel, s-a
demonstrat că prezenţa germană la unele
violenţe era interpretată ca o aprobare a
acestora, iar patrulele aveau rol dublu,
judiciar şi de executare a suspecţilor. Execuţii sumare au avut şi după ordonarea de
către Ion Antonescu a deportării evreilor.
Alte ordine erau imposibil de executat,
pentru că nu erau destule trenuri pentru
deportarea a 45.000 de evrei din Iaşi,
după cum ordonase Antonescu. De asemenea, ordinul lui Eugen Cristescu, şeful
Serviciului român de informaţii, de a nu fi
utilizaţi legionarii în operaţiunile din Iaşi
nu a fost respectat, aceştia fiind folosiţi
pentru sabotaje şi diversiune.

Pogromul în literaturã
Scriitorul Cătălin Mihuleac, autorul
romanului ”America de peste pogrom”
care are drept subiect Pogromul din Iaşi,
a declarat că prin această carte a încercat să facă cunoscută tragedia evreilor,
în condiţiile în care cititorii nu ştiu nimic
despre pogrom.
Răzvan Rusu, şeful delegaţiei IHRA , a
scos în evidenţă necesitatea de a menţine
în memoria oamenilor greşelile din trecut
pentru ca ele să nu se mai repete. El a
atras atenţia asupra pericolelor extremismului, xenofobiei, antisemitismului în
creştere în Europa în contextul crizelor
de pe continent, arătând că obiectivul

IHRA este tocmai combaterea curentelor
extremiste şi antisemite care se manifestă
mai ales în mediile de socializare.

Cercetarea surselor orale
este importantã
Istoria se poate cerceta şi afla din
documente, dar şi din surse orale, a spus
dr. A. Vainer, preşedintele F.C.E.R., care
a îndemnat ca maximum de informaţii să
fie obţinute de la supravieţuitorii Pogromului. În acest context, vorbitorul a elogiat
romanul „America de peste pogrom”, de
Cătălin Mihuleac, şi a spus că ar fi binevenit şi un volum despre Transnistria.
Prof. univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu,
de la Facultatea de Psihologie a Universităţii „Al. I. Cuza”, a arătat că a scos
un număr special al revistei „Psihologia
Socială” dedicat Pogromului de la Iaşi,
Holocaustului, dar şi discriminării şi excluderii. El a vorbit despre ”rivalitatea
pozitivă între sociologi şi istorici”.
Cercetarea istorică este cel mai bun
suport al politicii memoriei, a afirmat dr.
Liviu Rotman, întărind ideea că în stadiul
actual al cercetărilor nu se poate vorbi
de o concurenţă între istorie şi ştiinţele
sociale. Acum este necesar să trecem de
la stadiul poveştilor la cel al interpretării
şi să ajungem la concept.
Dr. Măriuca Stanciu a pledat pentru
abordarea în ansamblu a istoriei evreilor
din Iaşi, nu numai a pogromului, cu accent
pe contribuţia lor la dezvoltarea culturii –
atât de limbă idiş, cât şi cea românească.
Ing. Iancu Ţucărman a recunoscut că
este foarte emoţionat, pentru că se află în
facultatea în care i s-a permis să îşi dea
examenele şi să recupereze anii pierduţi
în timpul regimului Antonescu. El a mulţumit profesorilor exigenţi, care au fost
temelia succesului său în carieră. În amintirea românilor care i-au ajutat pe evrei
în timpul pogromului, Iancu Ţucărman a
amintit de un maior care, văzând, în timpul pogromului, că un soldat se pregătea
să tragă asupra unor evrei, l-a ameninţat
cu Curtea Marţială dacă execută foc fără
ordin. Ulterior, povestind acest episod, a
aflat că numele maiorului era Păstravaru.
Cercetătoarea Adina Babeş, de la
Institutul „Elie Wiesel”, a prezentat un
interviu luat de Leon Volovici unei martore la pogrom, pe nume Aglaia Cozma.
Aceasta a văzut evreii ucişi de militari în
plină stradă şi adunaţi seara cu căruţa.
Casele părăsite de evrei au fost jefuite
de români, iar din grămezile de morţi erau
scoase şi femei cu copii în braţe. „S-a discutat săptămâni întregi despre prăpădul
care a fost atunci”, povesteşte martora.
Aceasta istorisea şi despre Trenul Morţii
care a mers la Podu Iloaiei, iar între cei
ucişi a fost şi un cârciumar, considerat

„părintele cartierului”. „Tuturor le-a dat
(pe datorie – n.red.), iar ei au plătit când
au putut. Creştinii din cartier au fost foarte
supăraţi, pentru că el a fost un om foarte
bun. Totuşi, l-au luat şi l-au omorât”, se
arată în textul citat de Adina Babeş.
Ing. A. Ghiltman, preşedintele C.E.
Iaşi, s-a referit la neadevărurile care
au fost răspândite în timpul pogromului
împotriva evreilor şi la faptul că C.E. Iaşi
marchează în fiecare an acest eveniment
tragic.
Supravieţuitoare a Pogromului, Mira
Segal îşi aminteşte cum, la vârsta de
trei ani, a fost scoasă din casă, odată
cu toată familia, de doi jandarmi. Aceştia
le-au spus că în casa lor va fi comandamentul, iar pe membrii familiei i-au dus
la Chestură. Iniţial, jandarmii au vrut să
îi execute, dar un vecin creştin, pe nume
Popovici, le-a luat apărarea, spunând că
va trebui să îl omoare întâi pe el, pentru
a omorî evreii. De la Chestură, tatăl Mirei
Segal a fost dus în Trenul Morţii, care a
mers pe ruta Roman. Ajuns la destinaţie,
povesteşte fiica sa, el a scăpat dându-şi
verigheta, dar apoi a trăit toată viaţa cu
groaza în suflet.
Dr. Liviu Beris, preşedintele AERVH,
l-a citat pe istoricul Adrian Cioflâncă, potrivit căruia totalitarismul comunist a ţinut
să ascundă totalitarismul antonescian. El
a cerut deschiderea completă a arhivelor.
Au fost formulate multe opinii, în consecinţă dezbaterile şi-au atins scopul, a
conchis prof. univ. dr. George Poede, care
şi-a exprimat dorinţa ca ce s-a întâmplat
în acele zile să rămână un trecut.

Momente culturale
emoţionante
Două evenimente de interes deosebit
au încheiat şirul acţiunilor dedicate comemorării Pogromului de la Iaşi. În sala
Atrium de la Pallas Mall a fost vernisată
expoziţia ”Iaşi-Paris-Auschwitz. Benjamin
Fondane, destinul unui avangardist”. A fost
o realizare comună a Institutului ”Elie Wiesel”, Institutului Francez din Iaşi şi Fundaţiei ”Mémoire de la Shoah” din Paris, autorul
acestei expoziţii itinerante. Panourile au
arătat limpede destinul tragic al acestui
om de cultură multilateral, care aparţine
atât culturii române, cât şi celei franceze
şi care a devenit, din cauza originii sale
evreieşti, victimă a Holocaustului. Despre
semnificaţia expoziţiei au vorbit Caroline
François, din partea Fundaţiei ”Mémoire
de la Shoah”, şi Virgil Niţulescu, directorul
general al Muzeului Ţăranului Român.
Un alt moment plin de emoţie a fost
concertul ”In memoriam”, al corului „Gavriil Musicescu”, al Filarmonicii Moldova,
cu un program dedicat evenimentelor
tragice din viaţa evreilor.

Alexandru Florian, directorul general al Institutului ”Elie Wiesel”:
„A fost realizat traseul memoriei”
Comemorarea celor 75 de ani de la Pogromul din
Iaşi s-a caracterizat prin câteva elemente noi, ne-a
declarat directorul general al Institutului. Este vorba,
în primul rând, de gestul preşedintelui României de a
conferi înalte distincţii celor trei supravieţuitori ai Pogromului de la Iaşi: Iancu Ţucărman, Leonard Zăicescu
şi Marcel Fischel.
Celălalt element important a fost încheierea acestui
traseu al memoriei prin inaugurarea celor două pieţe
– Piaţa Martirilor Evrei şi Piaţa Drepţi între Popoare,
care se adaugă locurilor marcate anterior, Chestura şi
Gara. Trebuie să menţionez relaţiile bune cu autorităţile locale – Consiliul judeţean, Prefectura, instituţiile
culturale ieşene şi o relaţie de colaborare excelentă
cu Primăria şi Consiliul local.
În ceea ce priveşte participarea, ne-a mai spus
A. Florian, o parte a fost asigurată de cei veniţi din
Bucureşti, dar aş fi dorit mai multă participare locală,
aşa cum aş fi dorit o mai mare implicare a massmedia, respectiv, în afară de ştirile şi informaţiile despre eveniment, organizarea
la posturile de radio şi televiziune a unor dezbateri, mese rotunde, ceea ce nu s-a
întâmplat, deocamdată.
Un eveniment se poate considera reuşit dacă rămâne ceva în urma lui şi aici,
la Iaşi, rămâne acest traseu al memoriei cu cele patru componente şi decorarea
supravieţuitorilor.
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Arta de a merge
la esenţă

Reperele biografice ale scriitorului israelian originar din România
G. Mosari, dibaci
configurate prin
întrebările criticului literar Răzvan
Voncu în recenta
carte „O viaţă în
întrebări şi răspunsuri”*, devin un
punct de plecare
pentru „un câmp nou de cercetare critică”: literatura de limbă română scrisă
în Israel. Proiect pe cale de a deveni
studiu, dedus din examenul succint al
nivelului, direcţiilor, specificităţii, marjei
de interes şi din nota primită: „foarte
onorant”. „Bănuiam că în Israel, unde
trăiesc mulţi oameni cu umor, se scrie literatură comică excelentă”, scrie criticul
în postfaţă […], dar nu eram familiarizat
cu cărţile lui Mosari. Lectura lor mi-a
dezvăluit un umorist de cea mai bună
extracţie evreo-română, adică având
ochiul ager al lui Cilibi Moise şi urechea
fină a lui Caragiale”.
Biografia lui – picătură din oceanul
de istorie a evreilor din România secolului trecut până în prezent: copilăria
fără copilărie din anii legislaţiei rasiale,
problemele din perioada imediat postbelică – tânărul nu avea „origine sănătoasă” –, momentul Alia. Particularităţi:
predispoziţii pentru literatură existente
din liceu, debutul publicistic, pasiunea
pentru teatru şi fotbal, G. Mosari excelând în cronica teatrală şi sportivă
înainte de a pleca din România, fără
ca România să-i fi plecat vreodată din
suflet. De altfel, când a revenit prima
dată în ţară, ziarul băcăuan „Deşteptarea” avea să scrie: „Mosari se întoarce
acasă”. Întrebarea referitoare la temă
îi oferă prilejul de a vorbi despre sentimentul dublei apartenenţe spirituale
în calitate personală şi de preşedinte
al ASILR. Cine îi citeşte jurnalele de
călătorie descoperă „intelectualul atent
la spectacolul uman, cel mai important
în orice voiaj”, glosează Răzvan Voncu.
Există în tot ce scrie Mosari o tinereţe
spirituală şi afectivă, în care simbioza
cu soţia sa, Rica, joacă rolul precumpănitor. A şti să faci proză scurtă ca
el înseamnă a şti să mergi la esenţă.
IULIA DELEANU
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„Vieţi frânte”, de Mihai Eisikovits –
o carte despre pace, război şi Gulag

Luni, 4 iulie 2016, în
sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene „Petre
Dulfu” din Baia Mare a
avut loc lansarea cărţii
Vieţi frânte, cel de al
doilea volum publicat de
Mihai Eisikovits. Cartea
are o remarcabilă ţinută
grafică, tipărită la editura
Gutinul din Baia Mare,
cea care publicase cu nouă ani în urmă
şi primul volum al lui Mihai Eisikovits,
intitulat „Ce a fost… nu mai este”.
Sala de conferinţe a fost ticsită de
lume: tineri şi oameni de vârsta a doua,
interesaţi de tematica volumului: Vieţile
frânte ale evreilor, în vremurile tragice
dintre 1940-1948. Lansarea a fost moderată de dr. Teodor Ardelean, director al
Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”, care a
vorbit despre personalitatea concitadinului său, Mihai Eisikovits, un mărturisitor al
timpurilor pe care le-a trăit, fie că e vorba
de Gherla interbelică, unde a copilărit,
sau despre cei şapte ani de lagăr: trei în
detaşamentul de muncă obligatorie din
armata horthistă, alţi patru în prizonieratul
sovietic. Au urmat la cuvânt trei doamne
care au contribuit la realizarea cărţii, fiecare în felul său. Subsemnata – cea care l-a
îmboldit pe Mihai Eisikovits să-şi adune
într-un volum scrierile risipite în revistele
online Acum (www.acum.tv) şi Baabel
(baabel.suprapus.ro) şi a răspuns pozitiv
invitaţiei onorante de a scrie cuvântul
înainte. Am subliniat faptul că povestirile
lui Mihai Eisikovits nu sunt numai mărturisiri, ci şi scrieri cu certe calităţi literare şi
cu mult tâlc, care evocă o lume aproape
dispărută şi personajele emblematice ale
acesteia şi că merită citită de toate generaţiile. Mirela Dănuţ, o altă prietenă bună
a lui Nenea Mihai Eisikovits, a apreciat
autenticitatea povestirilor şi învăţătura
care se degajă din ele. Rodica Eisikovits,
fiica lui Mihai Eisikovits – făcând apel la

* G. MOSARI, „O viaţă în întrebări şi răspunsuri. Dialoguri consemnate de Răzvan Voncu”,
Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2016

legenda că fiecare suflet
îşi caută familia cea mai
potrivită – şi-a exprimat
mulţumirea şi recunoştinţa că are un tată cu
atâtea calităţi şi a arătat
că, în ciuda suferinţelor
îndurate la vârsta primei
tinereţi, acesta nu şi-a
urât semenii şi nici nu
a nutrit sentimente de
răzbunare, ci dimpotrivă, din povestirile
şi desenele sale se degajă seninătate şi
iubire de oameni, o dovadă fiind şi desenul de pe coperta cărţii: floarea încolţită
în bocancul ferfeniţit de prizonier. Rodica
Eisikovits a fost factotum şi coordonator
al realizării cărţii care, în afara povestirilor
şi a desenelor, cuprinde şi câteva articole
despre autor, preţioase fotografii de familie şi un poem dedicat tatălui de fiica sa.
Profesorul Valeriu Achim, director al
editurii Gutinul, a creionat rolul editorului în închegarea şi structurarea volumului, dar a
vorbit şi despre legătura
personală cu
subiectul. În
final, Mihai Eisikovits a dat
încă o dovadă a harului
său de vorbitor, expunând
motivele pentru care trebuie cunoscute
aceste povestiri evocatoare ale evreimii
transilvănene
şi vremurilor tragice
în care ea a
fost spulberată, atrăgând

„Naivul” departe de a fi „profan”
Apărută în condiţii grafice remarcabile, ambiţioasa, moderna publicaţie literară israeliană de
limbă română „Alchemia” se distinge şi în acest
număr prin rigoarea construcţiei, sensibilitatea selecţiei lirice, acribia cronicilor literare. Altitudinea
intelectuală e dată de editorialul semnat de Adrian
Graunfelds, care se ţine de cuvânt: promovarea
poeziei, prozei, eseului de calitate. „Naivul”, departe de a fi „profan”, se dovedeşte un intelectual
iubitor şi creator de Frumos. Iubitor, pentru că

Un roman fără ficţiune:
Iulia Deleanu, „Educaţie par ticulară”

La 9 iunie 2016, la Centrul Cultural „Petőfi Sandor”
din Bucureşti a avut loc lansarea volumului „Educaţie
particulară”, publicat la editura Kriterion, al colegei noastre de redacţie Iulia Deleanu. La eveniment au participat
Elena Diatcu, reprezentant al editurii, acad. Răzvan Theodorescu, istoric de artă, prof. univ. dr. Ştefan Cazimir,
istoric literar, prof. univ. dr. Carmen Muşat, redactor-şef
la Observator Cultural, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, deputat, şi autoarea Iulia Deleanu.
Elena Diatcu a arătat că a şasea carte a Iuliei Deleanu editată la Kriterion are un caracter singular, fiind
„un document valoros pentru viaţa comunităţii evreilor
din România”, ceea ce răspunde profilului multicultural
al editurii Kriterion.
Acad. Răzvan Theodorescu şi-a exprimat convingerea că opera literară este caracterizată prin „abnegaţie
şi eleganţă” (evocând relaţia filială deosebită în raport
cu mama sa), „precizie, realism, umor filozofic tipic
evreiesc”. Cunoscând nemijlocit Federaţia, ca redactor
la Revista Cultului Mozaic (Realitatea Evreiască, din
1995), Iulia Deleanu şi-a păstrat luciditatea şi curajul de
a nu supradimensiona personalităţile cu care venea în
contact, ştiind să le decanteze meritele şi scăderile cu
„duioşie şi ironie”, atribute care, din ipostaza de cititor,
l-au fascinat.
Prof. univ. dr. Ştefan Cazimir a subliniat dubla valoare – literară şi documentară – a cărţii şi a structurat

atenţia că
timpurile
pe care le trăim sunt generatoare de
confuzie şi chiar de intoleranţă şi că trebuie înlăturat pericolul repetării istoriei.
Lansarea cărţii a stârnit un mare
interes în zonă, dovadă că membrii comunităţilor din Zalău şi Sighet au luat
parte la eveniment, după cum ne-a spus
preşedintele C.E. Zalău, Dan Has. Lansarea a fost urmată de o lungă sesiune
de autografe, la care autorul de 96 de ani
împliniţi – dar ce contează anii?! – a făcut
faţă cu brio. Am părăsit Baia Mare cu un
mare sentiment de bucurie că al doilea
volum al lui Mihai Eisikovits şi-a început
drumul către cititori sub auspicii faste.
Sunt convinsă că volumul Vieţi frânte, o
îmbinare armonioasă de povestiri cu tâlc
despre pace şi război, despre vicisitudini,
durere, dar şi omenie, ilustrată cu desenele autorului, va fi întâmpinată cu interes
şi savurată de cititori.
ANDREA GHIŢĂ

diversitatea materialului sub forma unor cercuri concentrice: cel mai larg îl constituie ţara, înainte şi după
Revoluţie; următorul este Federaţia, cu personalităţile
cele mai proeminente (Alexandru Şafran, Moses Rosen,
Nicolae Cajal, Iulian Sorin); cercul comunităţii evreieşti,
cu principalele instituţii, probleme, dileme (de exemplu,
emigrarea); cercul familiei, căreia Iulia Deleanu i-a fost
permanent devotată; nucleul cercurilor concentrice îl
constituie autoarea însăşi, căreia îi remarcă „spontaneitatea, mişcarea foarte liberă pe care o face de pe
un cerc pe altul”, „arta instantaneului”, „arta portretului”,
„lapidaritatea stilului”, trăsături care aseamănă cartea
cu un „caleidoscop”.
Prof. univ. dr. Carmen Muşat a integrat proza Iuliei
Deleanu în categoria aparte a romanului fără ficţiune,
care reconstruieşte trecutul cu instrumentele literaturii;
autoarea îmbină „empatia şi distanţa” în rostirea diagnosticelor şi nu are scopul de a da sentinţe, ci de a

sunt publicate comentarii despre arta naivă, şi
sunt reproduse desene ale unui pictor sclav, Bill
Traylon. Creator, pentru că editorul e şi poet.
Iese în evidenţă reportajul Magdalenei Brătescu
despre evenimentul comemorativ Baruch Elron
la ICR – Tel Aviv, care s-a bucurat de prezenţa
E.S. Andreea Păstârnac, ambasadorul României
în Israel, a multor personalităţi din Aliaua română.
E marcat centenarul Dada. Literaţi din România
şi Israel se întâlnesc în pagini. (I.D.)

da mărturie asupra epocii pe care
a trăit-o.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, a reflectat asupra titlului cărţii
– l-a trimis cu gândul la educaţia de
pension. „Pensionul” a fost, de fapt,
accesul prin intermediul revistei la
cărţi prohibite în epoca ceauşistă, dar
şi la familie, care i-a deschis „poarta”
către cunoaşterea iudaismului şi a
elementelor de cult mozaic. Vorbitorul a identificat în scrisul autoarei „stilul modern”,
caracterizat prin concizie, frază scurtă, autenticitate a
personajelor şi i-a integrat demersul creator într-una
dintre „multele reuşite ale puţinilor evrei din România”.
Iulia Deleanu a adresat mulţumiri tuturor celor care au
vorbit în cadrul lansării, opinii care o „onorează şi obligă”,
„orice cuvânt fiind palid, sub eclipsa emoţională a ceea
ce s-a spus”. Cartea sa, „Educaţie particulară”, poate fi
privită ca „un alt tip de Bildungsroman”, al unei formări
care a început în copilărie, într-un mediu de expresie idiş,
în care deschiderea spre lume a însemnat simţul Frumosului şi sensibilitatea faţă de muzică. Educaţia particulară
a început odată cu momentul „numerus clausus” mascat
prin excluderea posibilităţii de predare în învăţământul
universitar a celor care aveau rude în străinătate. Societatea românească i-a închis uşile în faţa dorinţei de a
profesa în domeniul în care s-a pregătit, singura şansă
fiind Revista Cultului Mozaic, care dispunea de o imensă
bibliotecă – spaţiu care a marcat etapa de maturitate a
educaţiei particulare pe care şi-a interiorizat-o.
CLAUDIA BOSOI
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Arnošt Lustig
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Epitaf pentru MEDI DINU z.l.

Harul de a picta, puterea de a iubi

„Mi se părea că Medi Dinu e nemuritoare”, spunea nepoata sa Catia
Zaharieva la catafalcul pictoriţei de la
Cimitirul Filantropia. O mare flori, o mare
de oameni; printre ei – lideri ai F.C.E.R.,
C.E.B., BBR. Nu cred că greşea, fiindcă
arta nu moare. A trăit într-o ambianţă
avangardistă. La „Lăptăria lui Enache”
a familiei soţului ei, Gheorghe Dinu,
cunoscut ca poet sub pseudonimul Stephan Roll, veneau scriitori, pictori care
voiau înnoirea gândirii artistice. Şi au
realizat-o. Îi admira, deşi Medi a rămas
o clasicistă cu spirit modern.
Au fost flori de gând rostit: „La o expoziţie a Almei Redlinger, am vrut să-i trimit
o maşină. Vin cu troleul, a răspuns, doar
să m-ajuţi să cobor”: Adrian Buga, critic
de artă. „Dumnezeu ne-a lăsat-o 107 ani
să învăţăm să fim mai buni, mai toleranţi
unii cu alţii”: Luiza Barcan, critic de artă.
„Socrul ei i-a spus odată: «mă tem că
nimeni n-o să vină să aprindă o lumânare
la mormântul meu. Băiatul e liber cugetător, tu - evreică». Medi a aprins în fiecare
an o lumânare la mormântul lui. A fost
mult încercată de viaţă: moartea soţului,
rude pierite la Auschwitz, privaţiuni în
anii prigoanei antonesciene, privaţiuni în
anii totalitarismului. A fost tare modestă.
Căminul «Rosen» n-o să mai fie la fel
fără ea”, a spus Attila Gulyas, director
DASM. I-au fost prieteni Maxy, Brauner,
Perahim, Maria Tănase: Adrian Barbu,
preşedinte de onoare al BBR, colecţionar

de artă. La Cămin îi ajuta pe ceilalţi să
meargă, însufleţea sărbătoriri, şi-a amintit Pompiliu Sterian. „Nimeni n-o să-mi
mai spună ca ea «bună dimineaţa» şi «să
ne fie noaptea liniştită»: Iudith Ardeleanu.
„Una din sălile pinacotecii de la muzeul
evreiesc în restaurare, o sală din cămin
să-i poarte numele” a propus Irina Cajal.
„Discreţie” şi „Veghe”, de Stephan
Roll, au fost citite de actriţa Katia Pascariu. „A fost foarte activă, pictând şi educând întru Frumos mulţi artişti valoroşi”:
a subliniat vicepreşedinte F.C.E.R. şi
preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz.
Dansa fără să ostenească, a fost impresia şefului de Cabinet al preşedintelui
F.C.E.R., Silvian Horn. „Binecuvânta lumânările de Oneg Şabat şi de sărbători”:
prim-cantor Iosif Adler. Şi – un fior sacru:
rugile pentru odihna sufletului ei, psalmodiate de el şi oficiantul Emil Diamant.

Autoportret

După ce nimic nu mai e de făcut,
ce rămâne? Kadiş. L-a spus pentru ea
oficiantul Lipa Segal.
IULIA DELEANU

Căminul Rosen
este în doliu

Pictoriţa MEDI WECHSLER DINU
- venerabila noastră colegă la Căminul
Rosen, s-a înălţat la ceruri, la vârsta de
107 ani.
A fost o persoană, mai exact, o personalitate cu totul şi cu totul deosebită.
O ascultam adesea povestind amintiri
despre evenimente din trecut, despre
personalităţi importante pe care le-a cunoscut. Avea o memorie excepţională.
Ne uimea pe toţi prin comportamentul
şi vitalitatea ei neobişnuite la vârsta pe
care o avea. Exemple nenumărate ...
Doamna Medi urca la etaj, totdeauna pe
scări, nu cu liftul. Ea nu a folosit niciodată un baston. Deseori o vedeam ajutând
colegi mult mai tineri decât ea – ţintuiţi în
scaune cu rotile – care doreau să ajungă
la club sau la sala de mese. Doamna
Medi, la peste 100 de ani, făcea parte
din distribuţia unor spectacole de teatru prezentate de noi. Până în ultimele
zile de viaţă a fost o prezenţă activă în
dezbaterile de la clubul nostru.
Aceste “amănunte”, pe lângă opera
sa remarcabilă în domeniul artelor plastice, întregesc imaginea unei doamne,
în înţelesul cel mai nobil al cuvântului.
Un înţelept spunea, pe bună dreptate:
“arta nu moare niciodată!” Nici artiştii!
MEDI WECHSLER DINU - fie amintirea ei binecuvântată !
POMPILIU STERIAN

Mahoane la Balcic

Ambasadoare a artei evreieşti –
în eternitate

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România anunţă cu tristeţe încetarea din
viaţă a pictoriţei MARGARETA WECHSLER DINU, cunoscută celor apropiaţi ca
Medi Dinu.
Longeviva artistă, care a trăit până la vârsta de 107 ani, s-a dedicat artei până
la final, ea vernisând ultima expoziţie – Vârstele Tinereţii – în cadrul unui eveniment
aniversar, organizat pe data de 8 martie a.c.
Născută pe 22 decembrie 1908 la Brezoi, judeţul Vâlcea, artista a fost studentă
la Şcoala de Belle Arte, avându-i ca profesori pe Alexandru Steriadi şi Ipolit Strâmbu. Un atelier de pictură organizat la Balcic, în 1934, avea să îi ofere teme ale
unei viitoare expoziţii, care redau peisaje din paradisul de la malul Mării Negre. Tot
aici, intră în contact cu mari nume ale picturii româneşti, precum Iosif Iser, Nicolae
Dărăscu, Lucian Grigorescu.
În cadrul evenimentului organizat pe data de 8 martie, la Centrul Cultural Casa
Artelor, artista Medi Dinu a primit placheta de onoare din partea Primăriei Sectorului 3, în semn de recunoştinţă pentru contribuţia remarcabilă pe care a avut-o la
dezvoltarea artei şi culturii naţionale, precum şi a patrimoniului artistic universal.
Pentru comunitatea evreiască, dispariţia sa înseamnă despărţirea nu numai
de una dintre cele mai importante femei-artist ale secolului trecut, dar şi de un
ambasador al artei evreieşti moderne.
Condoleanţe familiei îndurerate! Să-i fie amintirea binecuvântată!
Comitetul Director al F.C.E.R. – C.M.
preşedinte dr. AUREL VAINER, deputat

Mâhnire şi indignare faţă de atentatul de la Nisa

Imediat după atentatul sângeros de la Nisa, F.C.E.R.-C.M. şi BBR au transmis,
sub semnăturile celor doi preşedinţi, dr. Aurel Vainer, deputat, şi José Iacobescu, un
comunicat reflectând durerea cu care au aflat evreii din România despre victimele
din Franţa. Redăm integral documentul:
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
România – Cultul Mozaic (F.C.E.R-C.M.)
şi B’nai B’rith România au aflat, cu mâhnire şi indignare, veştile despre criminalul
atentat terorist comis la Nisa în seara zilei
de 14 iulie, Ziua Naţională a Franţei, ziua
libertăţii, egalităţii şi fraternităţii ca valori
ale Franţei şi ale democraţiei europene
şi mondiale.
Evreii din România îşi exprimă solidaritatea cu poporul francez şi cu autorităţile acestei ţări, puse din nou în faţa
gestionării unei crize dureroase, care

a generat peste 84 de morţi şi 120 de
răniţi. Adresăm condoleanţe familiilor
îndoliate şi urări de însănătoşire grabnică
celor care acum se luptă pentru viaţa lor.
Dumnezeu să îi ocrotească pe cei răniţi şi
să îi odihnească în pace pe cei decedaţi!
Întrucât valul de atentate din Israel,
care durează de luni de zile, ne dau nouă,
evreilor din România, posibilitatea nedorită de a înţelege ce înseamnă teroarea şi
ameninţarea permanentă, ce înseamnă
să ştii că viaţa celor dragi se desfăşoară
sub semnul violenţei şi al urii, ne expri-

măm speranţa că autorităţile franceze şi
cele din alte state europene, din întreaga
lume democratică, vor face front comun şi
vor coopera eficient împotriva terorismului, spre binele propriilor cetăţeni.
Vive la France!
În numele F.C.E.R. şi al B.B.R., preşedintele José Iacobescu a scris în Cartea
de Condoleanţe deschisă la Ambasada
Franţei din Bucureşti: „Sincere condoleanţe. SUntem alături de poporul francez.
Trăiască Franţa!”
F.C.E.R. – C.M.
preşedinte, dr. Aurel Vainer, deputat
B’nai B’rith România
José Iacobescu
preşedinte

Începutul lunii
iunie a însemnat
un prilej important
pentru Ambasada
Re pub lici i C ehe
la Bucureşti de a-l
comemora pe unul
dintre cei mai importanţi scriitori cehi, de
origine evreiască, Arnošt Lustig, la 90 de
ani de la naştere.
Totodată, a fost evocat şi un moment
important din istoria Cehiei şi a Cehoslovaciei – tragedia satului Lidice – şi au
fost prezentate în premieră fragmente
din cartea „Cazul Mariei Navarová“, de
Arnošt Lustig, în lectura fiicei scriitorului,
Eva Lustigová. Alături de Eva Lustigová,
la conferinţa de la Ambasada Cehiei
au fost prezenţi preşedintele Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România, dr.
Aurel Vainer, deputat în Parlamentul României, şi prof. univ. dr. Mihai Retegan, de
la Facultatea de Istorie. Au fost proiectate
secvenţe din filmul „Atentatul“, prezentat
de prof. dr. Mircea Dan Duţă.
În prezentarea sa, dr. Aurel Vainer a
vorbit despre Holocaustul din Europa de
Est, cu precădere despre particularităţile
Holocaustului din România. ”Holocaustul
în România nu a fost, desigur, ca în Cehia. Noi nu l-am avut pe Heydrich, pentru
că România nu a fost ţară ocupată. Nu
vorbim, desigur, de Transilvania de Nord,
care trecuse sub ocupaţie ungară”, a
spus dr. Aurel Vainer în deschiderea
discursului său.
Dr. Vainer a făcut referire la Reinhard
Heydrich, membru marcant al conducerii
naziste, care în septembrie 1941 a fost
numit Reichsprotektor (guvernator) pentru Boemia şi Moravia, unde a instituit o
politică de represiune şi teroare deosebit
de dură împotriva luptătorilor din rezistenţa antifascistă cehă. Heydrich a murit
(de septicemie) la opt zile după atentatul
de la 27 mai 1942, în care agenţi partizani cehi, paraşutaţi de aviaţia britanică,
au aruncat în aer automobilul cu care
Heydrich era transportat dimineaţa la
biroul său din Praga. Ca represalii pentru atentat, naziştii au distrus localităţile
cehe Lidice şi Ležáky şi au exterminat
populaţia. Peste 13.000 de cehi au fost
arestaţi, deportaţi, internaţi în lagăre
sau ucişi.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
a făcut, în continuare, un scurt istoric al
Holocaustului din România, în strânsă
legătură cu ce s-a întâmplat în restul
Europei.
În final, dr. Vainer a mulţumit organizatorilor pentru invitaţie, împărtăşindu-le
o amintire din prima sa vizită la Praga:
”Era prin 1965. Am vizitat atunci, între
altele, unul dintre muzeele evreieşti
din Praga, o fostă sinagogă, pe ai cărei pereţi erau inscripţionate numele a
78 de mii dintre evreii care au pierit în
Holocaust. Am asistat atunci la o scenă
extraordinar de emoţionantă. Lângă
noi se întâmpla să fie o familie de tineri
germani. Acei tineri au început să plângă
atunci când au citit despre ceea ce se
întâmplase din cauza naziştilor şi a lui
Hitler, în mod direct”, şi-a amintit Aurel
Vainer, care a încheiat spunându-le celor
prezenţi: ”Vă doresc să nu uitaţi lecţia
Holocaustului. Aceasta este o lecţie
universală, care trebuie memorată!”
GEORGE GÎLEA

Mulţumiri, preţuire,
consideraţie

„Ţin să vă mulţumesc din suflet
pentru grija adusă la refacerea mormântului bunicii noastre Raşela Dicher.
Într-adevăr, deşi locul e greu accesibil,
dl. Sergiu şi toată echipa de muncitori
şi-au îndeplinit misiunea şi au restaurat
mormântul conform promisiunii. Vă
urăm în continuare mult curaj pentru a
îndeplini cu succes misiunea sfântă de
respectare a morţilor”.
MARINA AMSELLEM
Geneva - Elveţia
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Lehitraot , Shelly!

Nu i-am scris numele întreg deoarece
toţi cei care au avut de-a face în ultimii
ani cu Ambasada Israelului aşa o ştiau
şi aşa îi spuneau lui Shelly Hugler Livne. Am cunoscut-o în urmă cu trei ani,
fiindu-mi prezentată de Dan Ben-Eliezer,
ambasadorul de atunci al Israelului. Arăta de parcă abia ieşise din adolescenţă.
Proaspătă, tânără, cu zâmbetul pe buze.
Da, era proaspătă fiindcă abia devenise
mămică. Am simţit imediat că-mi este
aproape, că-mi este prietenă, ceea ce se
întâmplă rar cu membrii unei ambasade
care ştiu că misiunea lor durează cam
patru ani, iar prieteniile făcute în acea

perioadă cu ”băştinaşii” dispar odată cu
plecarea lor.
Deşi părea foarte tânără (de fapt,
aşa şi era), Shelly avea deja în spate o
carieră şi a ştiut să facă faţă cu succes
obligaţiilor ei. Ca adjunct de misiune al
Ambasadei, a fost implicată în multe
probleme legate de relaţiile româno-israeliene, dar şi de comunitatea evreilor
din România, pe care a reuşit să o cunoască destul de bine. S-a ocupat mult
şi de problemele culturale, iar succesul
Israelului ca invitat de onoare al ultimei
ediţii a Bookfest-ului s-a datorat în mare
măsură şi muncii şi eforturilor ei.
Recunosc, mi-a fost dragă din prima clipă şi acest
sentiment nu a dispărut
în timpul mandatului său,
dimpotrivă, s-a întărit. Şi
nu numai eu am avut acest
ataşament ci şi mulţi alţii. De
aceea, mi-a părut nespus
de rău că pleacă, mi-a părut
nespus de rău că nu am
putut să-mi iau la revedere
personal, la petrecerea organizată pentru ea de doamna
ambasador Tamar Samash.
Dar sper că despărţirea va
fi de scurtă durată. Sper că
o vom revedea peste câţiva ani, aici, printre noi. De
aceea, ca şi în cazul E.S.
Dan Ben-Eliezer, nu-i voi
spune adio, ci Lehitraot. La
revedere, Shelly, şi te mai
aşteptăm!
EVA GALAMBOS

Căminul „Rosen” a primit
licenţa de funcţionare

Pentru a se alinia normelor legislative în vigoare, Federaţia Comunităţilor
Evreieşti din România – Cultul Mozaic,
acreditată ca furnizor de servicii sociale
încă din aprilie 2014, a demarat prin Departamentul de Asistenţă Socială şi Medicală în luna noiembrie 2015 procedura de
licenţiere a următoarelor servicii sociale:
• Serviciul de îngrijire la domiciliu
pentru supravieţuitori ai Holocaustului,
membri ai Comunităţilor Evreieşti din
Arad, Brăila, Bucureşti, Cluj-Napoca,
Craiova, Iaşi, Oradea, Ploieşti, Suceava,
Târgu Mureş, Timişoara;
• Căminele pentru persoane vârstnice:
„Amalia şi Şef Rabin Dr. Moses Rosen”
Bucureşti şi „Eeva Elisheva şi Adalbert
Huber-Huber” Arad;
• Centrul de îngrijire şi asistenţă adulţi
din Bucureşti.
La sfârşitul anului 2015 şi începutul
acestui an, au fost depuse dosare de
licenţiere pentru toate serviciile menţionate anterior.
Centrele care acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu „Yad be Yad”
din Comunităţile Arad, Brăila, Cluj-Napo-

ca, Craiova, Ploieşti, Oradea, Timişoara
au primit în luna iunie 2016 licenţa provizorie de funcţionare pe o perioadă de
un an. Aceste licenţe vor putea fi păstrate
şi înlocuite apoi cu licenţe definitive (pe
5 ani) în cazul în care întrunesc cerinţele
menţionate în standardele minime de
calitate, la momentul controlului reprezentanţilor Agenţiilor Judeţene pentru Plăţi şi
Prestaţii sociale.
Căminul pentru persoane vârstnice
„Amalia şi Şef Rabin Dr. Moses Rosen”
a primit licenţa provizorie de funcţionare
şi în urma controlului efectuat de reprezentanţii Agenţiei pentru Plăţi şi Prestaţii
Sociale Bucureşti se va primi licenţa definitivă de funcţionare în cel mai scurt timp.
Departamentul de Asistenţă Socială
şi Medicală doreşte să felicite preşedinţii din comunităţile licenţiate, precum
şi întreaga echipă formată din asistenţi
sociali, responsabili de asistenţă socială
şi personalul medical împlicat în procesul
de acreditare a serviciului social, pentru
receptivitatea, buna colaborare, promptitudinea şi seriozitatea de care au dat
dovadă. (DASM)

Mulţumiri pentru mesajul F.C.E.R.
Stimate domnule preşedinte Vainer,
Am fost onorată să primesc scrisoarea dumneavoastră de susţinere, trimisă în numele evreilor din România, în urma teribilului atac
terorist care a avut loc la Tel Aviv, în 8 iunie.
Aş dori să îmi exprim recunoştinţa pentru mesajul dumneavoastră de condoleanţe pentru familiile şi prietenii victimelor. Gândurile
dumneavoastră bune şi solidaritatea faţă de patria noastră sunt, ca
întotdeauna, foarte apreciate.
Din păcate, acest eveniment a fost încă o încercare scandaloasă
de a teroriza civili nevinovaţi şi de a provoca tragedii. Actualul fenomen de împuşcături în masă, care a prins avânt, este o ameninţare
serioasă ce necesită o reacţie urgentă. Israelul este hotărât să ia
măsurile necesare pentru a eradica acest fenomen şi a asigura
securitatea cetăţenilor săi.
Susţinerea dumneavoastră constantă nu este doar de o mare
importanţă pentru noi. Ea reflectă, de asemenea, legătura puternică
dintre Israel şi comunităţile evreieşti din România.
Cu sinceritate,
TAMAR SAMASH
Ambasador al Statului Israel în România

Arnold Schoenberg

Gustav Mahler

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Contribuţia evreilor la muzica
simfonică în lume

Primul compozitor de renume, nepot
al învăţatului Moses Mendelssohn, a
fost Felix Mendelssohn-Bartholdy (18091847), prieten apropiat al lui Goethe
şi autor al unor lucrări aflate mereu în
repertoriul orchestrelor lumii. A promovat
muzica înaintaşilor, Bach, Haendel. Era o
fire generoasă, singurul său neamic fiind
Wagner, din motive ştiute.
Fără a face o prezentare extinsă, ne
vom opri la Gustav Mahler, alt titan al
muzicii simfonice (1860-1911). Născut
în Boemia, a revoluţionat muzica din
vremea sa. Este prezent şi acum în repertoriile orchestrelor simfonice cu lucrări
extrem de îndrăgite de melomani.
Unul dintre ultimii romantici a fost
Max Bruch (1838-1920), continuator al
tradiţiei germane. Influenţat de muzica
tradiţională evreiască a fost Ernst Bloch
(1880-1959), elveţian după ţara în care
a ales să trăiască. A scris o rapsodie
intitulată „Regele Şlomo”. În SUA a trăit
compozitorul Aaron Copland (Kaplan),
ai cărui părinţi erau originari din Rusia
(1900-1990). A compus muzică de toate
genurile, inclusiv pentru balet şi film. Era
influenţat şi de tradiţia amerindiană şi

cea a afro-americanilor. De origine din
Alsacia a fost cunoscutul Paul Abraham
Dukas (1865-1935), autor al poemului
simfonic, adesea interpretat, „Ucenicul
vrăjitor” (după „Faust”). Reynaldo Hahn
(1874-1947), născut în Venezuela, şi-a
făcut studiile şi s-a afirmat la Paris. A fost
influenţat de opera şi spiritul literaturii lui
Marcel Proust. Paul Hindemith, evreu
asimilat, s-a aflat în relaţii tensionate cu
regimul nazist, care nu l-a trimis într-un
lagăr, dar i-a interzis opera. Este unul
dintre părinţii „muzicii utile”.
Unul dintre marii novatori în muzica
simfonică a fost Arnold Schoenberg
(1874-1931) care, alături de Alban Berg
ş.a., au introdus dodecafonismul şi alte
noi modalităţi de exprimare a muzicii.
Menţionăm poemul „Scara lui Iaakov”.
Mai aproape de vremurile noastre a trăit
Darius Milhaud (1892-1974). Francez de
origine, refugiat în SUA în anii Holocaustului, a compus opere precum „David”, dar
şi numeroase lucrări cu caracter optimist.
Nu am menţionat numeroşi compozitori
evrei din România, dar vom reveni.
BORIS MEHR

Alătură-te şi tu unui dialog
despre iudaism, comunitate, tradiţii şi rolul lor în viaţa noastră de zi cu zi,
la cea de-a XVIII-a ediţie a Şcolii de vară „SIHa”
6-11 septembrie 2016
Pentru detalii şi înscriere: www.rabinat.ro

Atentatul de la Istanbul

Scrisoare de solidaritate către ambasadorul Turciei

Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic, dr. Aurel
Vainer, a adresat E.S. Osman Koray Ertaş, ambasadorul Republicii Turcia la Bucureşti, o scrisoare în care este arătată indignarea F.C.E.R.
şi a membrilor săi faţă de atentatul terorist de la
Aeroportul Atatürk din Istanbul:

“Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.-C.M.) a aflat cu mâhnire şi indignare despre atentatul sângeros de la Aeroportul
Internaţional Atatürk, din Istanbul, unde şi-au
pierdut viaţa 36 de oameni, peste 140 fiind răniţi,
cu toţii căzând victime nevinovate extremismului
şi terorismului.
Terorismul este acelaşi oriunde în lume, fie
că fanaticii săi adepţi lovesc la Istanbul, la Paris,
Bruxelles, Ierusalim, Tel Aviv sau la Orlando
(SUA). Victimele sunt mereu din rândul populaţiei civile şi mereu nevinovate şi nu vom putea

învinge decât atunci când naţiunile democratice
vor face front comun împotriva urii, barbariei şi
folosirii violenţei ca armă politică.
Revolta noastră şi mâhnirea împotriva acestui
atentat criminal sunt cu atât mai mari cu cât, în
aceste zile, evreii din România comemorează
victimele Pogromului de la Iaşi, de acum 75
de ani, când 13.266 de oameni au murit numai
pentru că erau evrei.
F.C.E.R. exprimă condoleanţe familiilor îndurerate şi urează însănătoşire grabnică tuturor
victimelor atentatului de la Istanbul, asigurând
poporul turc, autorităţile şi pe Excelenţa Voastră,
cu care Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
România are relaţii de prietenie şi conlucrare
deosebit de calde şi de sincere, de solidaritatea
noastră atât cu victimele terorismului barbar, cât
şi cu cei care luptă împotriva acestui flagel al
lumii de azi.”
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„Împărăteasa roşie”,
un nou film de Radu Gabrea

Premiera celui mai recent film al lui
Radu Gabrea, Împărăteasa roşie, a avut
loc, în Sala Union a Cinematecii Române, cu doar o zi înainte ca maestrul să
împlinească 79 de ani. Acest documentar
extraordinar a fost, dacă vreţi, un cadou
pe care l-a făcut publicului şi lui însuşi,
după mulţi ani de muncă.
”Perioada comunismului în România,
urmare directă a ocupaţiei sovietice, constituie încă o epocă insuficient studiată a
istoriei contemporane a României. Şi, ca
de fiecare dată într-un asemenea caz, miturile şi legendele, foarte multe rezultate
ale unor insistenţe propagandistice de o
culoare sau alta, înlocuiesc datele istorice
reale. Cazul Anei Pauker este un caz tipic
în acest sens”, a spus Radu Gabrea.
Regizorul a mai subliniat că originea
evreiască a Anei Pauker şi abilitatea lui
Gheorghiu Dej de a o face pe aceasta
vinovată de toate relele perioadei staliniste din România, au dus la paradoxul ca
Gheorghiu Dej conducătorul de facto al Partidului
Muncitoresc Român şi
cel care a stat direct şi
nemijlocit la conducerea
represiunii de până în
1960 din România, să intre în conştiinţa colectivă
ca un “binefăcător”, rolul
de “criminal în istorie”
fiind atribuit în totalitate
Anei Pauker.
„Datorită interesului
meu permanent pentru
descoperirea falsificărilor
istoriei contemporane a
României, am socotit că
readucerea în prim plan a
adevăratei biografii a Anei
Pauker este mai mult decât necesară. Apariţia excepţionalei cărţi
a istoricului american Robert Levy, Ana
Pauker: The rise and fall of a Jewish communist, mi-a dat ideea documentarului şi
m-a ajutat, direct şi indirect, la realizarea
acestuia”, spune regizorul Radu Gabrea

referitor la motivele care au stat la baza
realizării acestui film documentar.
La sfârşitul proiecţiei de gală a filmului,
maestrul Radu Gabrea a avut amabilitatea de a oferi un scurt interviu revistei
“Realitatea Evreiască”.
– Sunt foarte bucuros, pentru că filmul
a fost excelent primit. A fost un interes
extraordinar, pentru că nu am văzut niciodată sala asta atât de plină ca acum.
Ţineam foarte mult la acest film şi mă
bucur că a fost atât de bine primit, pentru
că filmul merită, ca să fiu sincer.
– Cum s-a realizat stigmatizarea Anei
Pauker?
– Asta a fost făcută de Gheorghiu Dej,
care a fost un mare hoţ şi diplomat. Era
foarte abil. Dacă ne uităm în biografia lui,
vom vedea că a fost foarte şmecher. Dar,
în primul rând, a fost un criminal. Noi am
fost singura ţară în care nu a căzut liderul
comunist din timpul stalinismului. Dej a
reuşit să facă un astfel de slalom încât i-a
convins pe toţi că Ana Pauker era stalinistă, nu el.
Întotdeauna a fost aşa
în istoria românească,
pentru ca noi înşine să nu
ne recunoaştem greşelile. Întotdeauna de vină a
fost ba evreul, ba ţiganul,
ba sasul… Noi suntem
impecabili. Un popor impecabil, născut din Decebal şi Traian. În România
s-a inventat scrisul, la
Babe este centrul lumii şi
aşa mai departe… Nu-ţi
mai povestesc, că ştii ce
grozavi suntem noi.
– Aţi dat un nume
foarte sonor filmului, Împărăteasa roşie…
– Aşa i s-a spus la un moment dat.
Aşa se pare că a spus Ben Gurion când
l-a trimis pe fratele ei aici. Aşa că această
expresie mi s-a părut foarte interesantă
ca titlu pentru film.
GEORGE GÎLEA

Portret Ilarie Voronca

Mozaic

Voronca, interviul de pe urmă

La începutul lui aprilie 1946, scurtă
vreme după revenirea din Bucureşti,
unde făcuse o vizită oficială în calitatea
de recent responsabil al emisiunilor difuzate de Radio-France în limba română,
Ilarie Voronca furniza cea mai uluitoare
ştire posibilă: folosind instalaţia de gaz
a apartamenului său parizian, îşi pusese
capăt zilelor.
Nimic nu anticipa dramatica întorsătură de destin a unui literat cunoscut pentru
viguroasele participări la afirmarea avangardei poetice româneşti în anii 192030. Născut la Brăila în decembrie 1903,
şi-a consolidat în ţară o prestaţie literară
apreciabilă. Despre solidaritatea în spiritul acelui crez comun dedicat inovaţiei
artistice şi prieteniile statornicite cu confraţii din aceeaşi generaţie se vorbeşte pe
larg în memoriile lui Saşa Pană (Născut
în `02). Trecătoare momente furtunoase
pe parcursul acestor legături n-au anulat
convingerile democratice împărtăşite
deopotrivă. Nici surparea punţilor de comunicare în condiţiile războiului provocat

„ A R TA E N Ă S C U T Ă L I B E R Ă ”

Adevărul Almei Redlinger, „insula”
ei – titlul expoziţiei de la Conceptual
Gallery – e truda ca bucurie întru descoperirea interiorităţii şi refacerea comunicării pierdute dintre regnuri. Norocul a
urmărit-o credincios din adolescenţa deloc senină – dacă ne gândim că „Şcoala
lui Maxy”, care i-a fost temelie, era o
consecinţă a legislaţiei rasiale, dar pe
care elevi şi profesor au transformat-o
într-o „insulă” de spiritualitate constructivă – până la cei 92 de ani împliniţi de
curând, în locuinţa – atelier şi muzeu –
„insulă” unde trăieşti reverii provocate
de câte-un tablou în lumea-simbioză a
Almei. Acest continuum – azi, atât de
rar – e mai întăritor ca vinul. De altfel,
o certifică albumul de grafică, lansat
tot atunci. Operă colectivă, cu frânturi
din însemnările zilnice ale lui Loţi (soţ)
– jurnal de bord; consemnările Dariei,
arhitectă cu aplecare pentru scris; concepţia grafică a Ilenei (ambele, fiice ale
Almei Redlinger); bineînţeles, gravurile,
1800 la număr, ale artistei.
Albumul – observa, la vernisaj, criticul de artă Roxana Păsculescu – este
rezultatul unor reconstituiri şi selecţii care „au durat doi ani,
scoţând la iveală informaţii privitoare la perioadele de creaţie din
viaţa artistei, într-o radiografie pertinentă a societăţii româneşti.
[…] Atuul lui constă în diversitatea influenţelor coroborate pen-

tru limpezirea unui parcurs existenţial
complex şi de lungă durată”. „Cronică
de familie şi a lumii contemporane”,
îl caracteriza Daria Simion, fiica mai
mică, atentă la specificitatea gravurilor,
a operei în genere: „tuşa, siguranţa
construcţiei desenului, a compoziţiei,
a culorii, expresivitatea, sensibilitatea,
bucuria de a lucra”. O sămânţă de dezbatere pleacă de la marea expoziţie din
2012, însumând cam tot ce a dat mai
bun arta plastică românească între 1950
- 1990: „comandă politică”/ convingerea,
concretizată-n operă, a pictoriţei: „arta e
născută liberă”, extrasă din cartea „De
vorbă cu Alma Redlinger”, de Vasile
Petrovici. Mulţumiri au fost aduse Elenei
Coban, pentru consilierea de filolog avizat asupra unor texte din album.
Recenta expoziţie, creaţia anilor
2014-2016, îi reconfirmă forţa de absorbţie a modernismului şi a străvechiului autohton, poezia lucrurilor mici,
poveştile caselor, ale străzilor, transparenţele şi substanţialitatea din imediat şi
nesfârşire. Remarcabil – autoportretul la
92 de ani, care sparge aria mozartiană:
privirea-laser, dar şi întoarsă-n sine; disonanţele de pe chip;
zâmbetul îngândurat, uşor sarcastic. Contrapunct: ulcica cu
păpădii şi verde tare.
IULIA DELEANU

Premiu pentru „Espresso dublu la Haifa”
Premiul pentru poezie al ASILR pentru
anul 2015 a revenit Biancăi Marcovici
pentru volumul „Espresso dublu la Haifa”.
O carte în care regăsim tot ce îi defineşte
lirica: prozaism voit, în care se amestecă
ludicul, gravitatea, pudoarea sentimentului; reverie şi luciditate; retrăiri ieşene, dar
şi ancoră bine înfiptă în prezent, cu gândul

la viitor. În „Espresso dublu la Haifa”, apărut în română şi ebraică la Editura Familia,
în tălmăcirea lui Tomy Siegler z.l., poeta
reia, în versiune proprie, aforismul limba
[în care scriu] e patria mea, punctat de
prefaţatoarea cărţii, Cristina Chiprian.
Pivotul cărţii e starea de normalitate a
vieţii de zi cu zi din Israelul existând cu

B. Elvin

arma la picior. Întreg volumul e construit
pe contraste: „viaţa în roz”/ realitate; Holocaust – „ghetuţele de la Yad Vashem”
-/ ripostă anti-teroristă – „veri prelungite
sub tirul katiuşelor”; 11 septembrie 2001/
pioşii trandafiri comemorativi. Un jurnal
liric, o lume dramatică. (I.D.)

de nazişti nu a putut să ducă la înstrăinare. Poate vor fi fost mai puţine efuziuni.
Voronca venea, după absenţa de un
deceniu, cu ascendentul participantului la
mişcarea de rezistenţă franceză. Dar păstra intacte interesul şi afecţiunea pentru
realităţile „de acasă”. Consecvenţa sentimentelor şi comportamentul deschis spre
reluarea colaborării rezultă limpede din
interviul acordat lui B. Elvin şi apărut în
cotidianul „Victoria”, la 23 ianuarie 1946.
Deşi n-avea nici 20 de ani, reporterul
debutant în meserie a învins timidităţile
inerente. Desigur, a contat şi atitudinea
binevoitoare a preopinentului, astfel că
B. Elvin a depăşit handicapul lipsei de
experienţă, fără a realiza că înregistrează
o mărturie pentru istorie: „Am petrecut în
convorbirea cu d-sa două ore pline. Un
atlet osos, de o vioiciune neobişnuită, cu
o voce care trece de la registre discrete la
înflăcărări subite, a desfăşurat o variată
gamă în care se amestecau amintiri, ca
şi reflecţii şi proiecte”. Ispitit cu întrebări
despre evoluţia vieţii literare pariziene,
Voronca preferă să evite o seacă dare
de seamă, recurgând la exemplul unui
foarte apropiat prozator implicat în acţiuni ale Rezistenţei anti-naziste, Roger
Vaillant, care într-o epocă mai liniştită
vizitase nu o dată, ci în două rânduri
România tocmai ca oaspete al poetului
nostru. Lucrul se explică, îndată ce ştim
că Vaillant îl ajutase cândva pe Voronca
la şlefuirea primelor sale versuri publicate
în limba franceză. Chestionat asupra intenţiilor de viitor, Voronca îşi reînnoieşte
admiraţia faţă de Arghezi, din care ar fi
avut pregătite zeci de traduceri (fireşte,
în vederea unui volum), concomitent cu
decizia de a-l face cunoscut pe Max Blecher, autorul naraţiunii de mare luciditate
Inimi cicatrizate. Avea, de asemenea, pe
şantier traduceri din Geo Bogza, preţuit
pentru vitalitatea scrisului său (tocmai
apăruse Cartea Oltului). „Vitalitatea” este
exact cuvântul potrivit pentru a sintetiza
impresia ce se degajă din conversaţia
consemnată de B. Elvin.
Din întâmplare, se mai păstrează o
demonstraţie similară de optimism funciar
oferit de Voronca. Pe 2 februarie 1946 se
difuza în chioşcurile bucureştene o nouă
publicaţie: „Poporul”. Chiar pe pagina
întâi a numărului inaugural era inserat un
articol despre „Femeia în Rezistenţa franceză”, semnat de poetul aflat în pragul
reîntoarcerii la Paris. Interesează finalul
textului: „După scurta mea şedere în
ţară, plec cu speranţa că poporul român
a realizat de pe acum această minune (a
solidarităţii) şi că toţi democraţii vrednici
de acest nume s-au strâns împrejurul
guvernului ţării lor pentru reclădirea şi
consolidarea păcii”. Chiar cu doza lui
iluzorie, acest mesaj nu lăsa loc împăcării
cu vestea căzută imediat, ca din senin, a
dispariţiei lui Voronca, menită a rămâne
un fapt bizar, enigmatic.
GEO ŞERBAN
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Scriitori israelieni la Bookfest
Meir Shalev: „În timp ce unii
au compus simfonii, noi suntem povestitori”
Ideea caracterului primordial al
povestirii ne-a împărtăşit-o scriitorul
israelian Meir Shalev, într-un interviu
acordat revistei. Este interesant să afli
opinia lui privind rolul scriitorului, el
respingând ideea celui social. „În cărţile
mele nu mă preocupă mesajul. Ca cititor
şi scriitor, sunt interesat de o poveste
bună, iar intenţia mea nu este să influenţez cititorul. În ceea ce priveşte unele
asemănări cu Amos Oz, despre care
m-aţi întrebat, ambii suntem interesaţi
de sionism, deci sursele sunt oarecum
similare. ”Romanul rus” îşi are originea
în familia mea, în povestirile auzite de
la diferiţi membri ai familiei. Bunicii mei
din ambele părţi erau din Europa de est
şi au venit la începutul secolului al XXlea în Israel, ca pionieri sionişti, şi am
crescut în acest spirit. Dar eu sunt mai
puţin sionist politic decât Amos Oz. Deşi
sunt implicat politic, scriu comentarii în
cotidianul Yediot Ahronot, unde-mi exprim părerile; mie nu-mi pace să citesc
şi să scriu romane politice. Scriu ca

„Liniuţa de unire între Oz şi
Salzberger: destinul evreiesc”
– De unde vine numele de Fania?
(Întrebarea o pun celei care, înainte
de-a apărea în carne şi oase în România, şi-a trimis mesagerul: „Evreii şi
cuvintele”, carte scrisă împreună cu tatăl
ei, Amos Oz.)
– Întrebarea asta mi-o puneau toţi
copiii din kibuţul unde-am crescut. Li se
părea ciudat.
– Şi n-aveau dreptate?
– Într-un fel. Numele ăsta are o poveste. E numele bunicii din partea tatălui, născută la Rovno, în Ucraina. Numele ebraice care se dau acum copiiilor vor
să spună: gata cu trecutul, suntem sabri,
ne definim prin alte simboluri decât cele
din Galut. Oz, numele pe care şi l-a luat
tata, înseamnă curaj, putere. Soţul meu,
de origine austriacă, şi-a păstrat numele
moştenit: Salzberger. Iar eu sunt liniuţa
de unire între Oz şi Salzberger: destinul
evreiesc.
– Cum era în kibuţ?
– Dimineţile eram la grădiniţă. Dupăamiezele - cu părinţii. Camera noastră
era mai puţin de-un sfert decât încăperea asta. (Face un pătrat imaginar să
mi-o deseneze.) Dar pereţii erau plini
de cărţi până-n tavan. Era minunat. Tata
mi-a transmis dragostea pentru carte.
Mama, flautistă, pentru muzică. Am cântat şi eu la flaut, dar mi-am dat seama
că n-am să-mi dau măsura prin asta. Am

orice alt scriitor din
lume, din Canada
sau din România.
Nu sunt membru
al niciunui partid
politic, pentru ca
în articolele mele
să nu fie nevoie
să reprezint opinia partidului. Sunt
un om de stânga,
ceea ce în Israel
înseamnă că mă
pronunţ pentru negocierile de pace israeliano-palestiniene. Situaţia la noi este
grea, aşa este de 40 de ani, dar sper că
vom reuşi să o depăşim”.
În ceea ce priveşte cultura română,
Meir Shalev a mărturisit că practic nu
ştie nimic despre scriitorii români, nu
a citit nicio carte de un scriitor român,
deoarece nu au fost traduşi în ebraică.
– Cât de importantă este literatura
ebraică?
– Literatura ebraică are o lungă tradiţie; aşa cum ştiţi, ea îşi are sorgintea
încă în antichitate. Unii au compus simfonii, noi suntem povestitori, ne-a spus
în încheiere Meir Shalev.
EVA GALAMBOS

ales scrisul, fără să
încetez să iubesc
mai puţin muzica.
– Care-i punctul
iudaic de sprijin?
– Oriunde au
peregrinat, evreii
au rezistat fiindcă
au avut grijă ca
viaţa şi scrierea să
fie împreună. Şi-au
învăţat copiii să iubească ceea ce-i strâns între copertele
cărţilor.
– Condiţia femeii în Israel?
– Ultrareligioşii ne spun: voi, femeile,
n-aveţi voie să existaţi în viaţa socială,
culturală, politică. Or, Biblia e plină de
femei puternice. Viaţa lui Moşe a fost
salvată de şase femei extraordinare
care-au făcut echipă: moaşa, Iohebet şi
Miriam – mama şi sora lui, Batia – prinţesa egipteană, femeia trimisă de ea să
ia coşuleţul cu pruncul Moşe din apele
Nilului, doica. Nu tatăl lui l-a salvat.
– Preferinţe feminine biblice?
– Ruth, pentru că e povestea unei
solidarităţi între femei: Ruth şi Naomi.
– Percepţia timpului?
– Diversă. Timpul religiosului e altul
decât al secularului, timpul bărbatului –
altul decât al femeii, timpului scriitorului
– altul decât al sportivului.
– Împlinire?
– Dragoste, hrană, întâlniri providenţiale.
IULIA DELEANU

Campionul Barney Ross,
un evreu luptător

Una dintre falsele imagini despre evrei
în arsenalul xenofob este teama de luptă,
minciuna despre laşitatea lui…Iţic. Înainte
de proclamarea Independenţei Israelului,
care s-a afirmat prin eroismul cetăţenilor
săi, atât în lupte cât şi în munca de construcţie a unui stat dezvoltat economic,
cultural, înainte de cel de-al Doilea Război
Mondial, în sport se afirmau destui evrei,
în special cetăţeni americani, cum a fost
campionul de box la categoria semigrea,
dar şi erou în război, Barney Ross (Rasof
sky). S-a născut la New York în 1909, din
părinţi imigranţi veniţi din Polonia şi a trăit
la Chicago. În 1923, tatăl său a fost ucis
într-o tentativă de jaf asupra magazinului
pe care îl deţinea. La vârsta de 15 ani,
Barney s-a apropiat de o bandă mafiotă,
însă boxul i-a salvat existenţa, devenind
o pasiune pe viaţă. În 1933 a obţinut titlul
mondial la categoria uşoară, avea 24 de
ani, iar după doi ani, trecând la semigrei,
a cucerit titlul mondial şi la această categorie. În 1939 a fost învins categoric de
un alt sportiv, Henry Armstrong, după un
meci dramatic, trezind admiraţia fanilor
pentru rezistenţa sa fizică şi psihică, timp
de 15 reprize. Din cele 82 de meciuri
susţinute, a câştigat 24 prin knock-out. În

1942 s-a angajat în marina militară, a fost
decorat cu Steaua de Argint în luptele cu
japonezii, în Pacific. După război, după
ce s-a dezintoxicat de morfina cu care îl
trataseră medicii, ca rănit în război, a avut
o intensă activitate civică şi de afaceri. Un
prieten, preot romano-catolic, a elogiat
educaţia iudaică, ataşamentul pentru comandamentele etice ale confesiunii evreului Barney Ross, celebritate mondială la
vremea sa. În 1957, cu zece ani înainte
de a muri, a publicat o carte – „Niciun om
nu este singur”.
B.M.M.

Simpozion omagial Victor Brauner

(Urmare din pag. 17)

Colocviul “Victor Brauner
ºi avangarda româneascã”
Acad. Ion Pop s-a referit la conexiunile
pictorului cu mişcarea de avangardă, el
amintind despre participarea în paginile
revistei „Integral”, dar şi contribuţia sa
la revista „75HP” – publicaţie ce îmbina
elemente de constructivism şi dadaism,
apărută într-un singur număr, în anul
1924.
Scriitoarea Isabel Vintilă a evidenţiat
relaţia de prietenie dintre pictor şi Gellu
Naum, cei doi întâlnindu-se în jurul anului
1935. Relaţia lor de prietenie suferă o
ruptură după plecarea lui V. Brauner la
Paris, aceştia păstrând o „fascinantă
corespondenţă”.
Vladimir Pană a vorbit despre implicarea artistului în editarea revistei „Unu”,
Brauner contribuind cu numeroase desene şi ilustraţii. De asemenea, potrivit
vorbitorului, Ilarie Voronca s-a numărat
printre cei care au intuit viitorul succes
al pictorului, acesta afirmând că “prin
personalitatea deplină a lui V. Brauner
alături de M. Iancu şi Maxy (M.H. Maxy
– n. red), pictura românească va intra în
cadrul marii arte europene”.
La trăirile lui Victor Brauner s-a referit
scriitoarea Luiza Mitu, comprimându-le
la nivel ideatic prin cele trei citate eloc-

„Afacerea marelui jaf”, din nou în atenţia istoricilor

„Afacerea marelui jaf”, aşa cum a rămas în istorie
renumitul furt de la Banca de Stat, din 1959, este una
dintre cele mai spectaculoase şi învăluite în mister întâmplări din primii ani ai regimului comunist din România.
Despre jaful comis de oameni care ocupaseră funcţii
importante în stat, de origine evreiască, în acel moment
marginalizaţi, au circulat de-a lungul timpului mai multe
teorii, unele chiar contradictorii.
Sunt voci care susţin că totul a fost orchestrat de
Securitate, alţii spun că jaful ar fi fost comis doar pentru
a se face un film de propagandă. Ba unii spun chiar că,
de fapt, nu s-a întâmplat nimic.
Cert este că povestea suscită încă foarte mult interes.
Două exemple clare sunt: filmul documentar „Marele jaf
comunist”, realizat de Alexandru Solomon în 2004, şi
mai recenta variantă romanţată, „Closer to the Moon”,
în regia lui Nae Caranfil.
Istoricii sunt şi ei încă foarte interesaţi de ce s-a
întâmplat, de fapt, în timpul celebrului jaf de la Banca
de Stat, din 1959.
La jumătatea lunii iunie, Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, în colaborare cu Rectoratul
Universităţii din Bucureşti, a organizat dezbaterea cu
tema „Dezvrăjirea comunismului. Afacerea Marelui Jaf
de la Banca de Stat (1959)”. Istoricii au avut ocazia de
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a cerceta arhive până de curând necunoscute şi iată că,
după mai bine de jumătate de secol de la comiterea lui,
“marele jaf” a făcut obiectul unei noi dezbateri, cu nume
importante din sfera academică şi nu numai.
Au participat, între alţii, Vladimir Tismăneanu (Maryland University, SUA), Mircea Dumitru (rectorul Universităţii Bucureşti, recent numit ministru al Educaţiei),
Adrian Cioflâncă (CNSAS/CSIER), Mihai Demetriade
(CNSAS), Mădălin Hodor (CNSAS), Dumitru Lăcătuşu
(Universitatea din Bucureşti) şi Alexandru Solomon
(UNArte, regizorul documentarului „Marele jaf comunist”). Dezbaterea a avut loc la iniţiativa istoricului Adrian
Cioflâncă, directorul Centrului pentru Studierea Istoriei
Evreilor din România.
”Noutăţile despre acest subiect vin din arhive şi din
decizia unor oameni de a vorbi despre ceea ce ştiu,
oameni care au fost implicaţi într-un fel sau altul în
această afacere complexă şi misterioasă din anii ’50”,
afirmă într-un interviu pentru “Realitatea Evreiască” istoricul Adrian Cioflâncă, directorul CSIER. ”La CNSAS au
ajuns documente noi despre câteva dintre personajele
implicate în jaf. Aceste documente arată legături cu
Securitatea, cu Serviciul Special de Informaţii, ceea ce
face mult mai interesantă perioada premergătoare jafului
şi explică unele lucruri.

vente: „Sunt propriul meu scafandru”,
„Atenţie la diversitatea mea”şi „Nu există
întâmplare”.
Prof.univ.dr. Ovidiu Morar, de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava,
a apreciat vocaţia hazardului de a uni şi
reuni persoane şi l-a comparat pe artist
cu un magician. “Pictura lui Victor Brauner
trebuie trăită”, a conchis vorbitorul, oferind
un îndemn plauzibil.
Versuri spre neuitare... Petrică Militaru
a rostit o serie de versuri dedicate pictorului, printre ele numărându-se „Luminătorul din aortă”, de Saşa Pană.
Alx. Vintilă, redactor-şef al revistei
„Bucovina Literară”, l-a caracterizat pe
Victor Brauner drept „un pol de forţă al
suprarealismului românesc”, corelând
motive şi teme ale creaţiei sale cu unele
tablouri. Vorbitorul a subliniat importanţa
unei mai profunde integrări a creaţiei sale
în cultua română.
În intervenţia sa, criticul de artă Lucian Stolchi a afirmat că Victor Brauner
reuşeşte o „performanţă rară” şi anume
aceea de a aparţine locului, dar în acelaşi timp de „a se întoarce spre rădăcini”
care duc spre semne greu de descifrat,
„un fel de urme ale imaginarului şi magicului”.
În ultima parte a întâlnirii, publicul a vizionat filmul documentar “Victor Brauner,
Le grand iluminateur totémique”, realizat
de Fabrice Maze.

De asemenea, am reuşit să întâlnim persoane care
au fost implicate, oameni care i-au cunoscut pe cei
care au participat la jaf. De exemplu, am avut o discuţie
cu doamna Lulu Zambeti, soţia lui Hristache Zambeti,
locotenent-colonelul care este creditat cu descoperirea
participanţilor la jaful din 1959”, explică Adrian Cioflâncă.
”Avem lucruri noi pe care sperăm să le concretizăm
într-un nou volum. Am adus lume importantă la această
discuţie, pentru că unele dintre elementele principale
sunt încă în dispută. E un tip de eveniment, aş spune,
post-modern, care poate fi interpretat din mai multe
unghiuri, perfect valabile fiecare în parte”, mai spune
Adrian Cioflâncă.
”Pentru comunitatea evreiască, şi pentru toată lumea,
a fost un şoc atunci. Pentru că propaganda comunistă
ritualizase deja viaţa socială, viaţa politică. Părea că
totul este sub control în paradisul comunist şi, deodată,
apar oameni care au lucrat pentru regim, foşti ilegalişti,
evrei la origine, care au comis acest jaf. Evident că şocul a fost mare pentru Securitate, pentru regimul politic,
pentru lumea evreiască, care se vedea pusă sub lupă,
într-un mod nemeritat. Toată lumea a fost surprinsă de
această problemă, foarte bine instrumentată de regim,
tocmai pentru a provoca o marginalizare a evreilor din
partid şi din Securitate şi pentru a confirma o reformulare
a utopismului represiv”, a conchis Adrian Cioflâncă.
GEORGE GÎLEA
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O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile
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O buturugã micã în
drumul politicii româneºti

Absorbţia UNPR-ului lui Valeriu Steriu
de către PMP-ul lui Traian Băsescu e încă
un nou exemplu în care un negociator
bun pleacă de pe poziţia a doua şi ajunge în situaţia învingătorului care ia totul.
Intrat iniţial în negocierile păguboase cu
PNL şi PSD ca un partid care avea 55
de parlamentari, flutura drapelul interesului naţional şi era a treia forţă politică
a ţării, UNPR-ul a pierdut dintr-un foc 24
de parlamentari. Apoi, după numai două
săptămâni de tratative cu Traian Băsescu,
a sfârşit prin a nu mai avea nici nume,
nici siglă, nici imn, topindu-se în PMP,
formaţiune cu numai 10 deputaţi, dar cu
un lider puternic şi carismatic. Zestrea
celor două partide înainte de logodnă a
fost plastic descrisă de fostul preşedinte al
României, care spunea că „oamenii PMP
se cam întâlnesc prin parcuri”, în timp ce
„UNPR vine cu 28 de deputaţi, plus 8 sau
9 senatori”.După fuziune, Traian Băsescu
se lăuda că noul PMP are 2.518 consilieri
locali, 51 consilieri judeţeni, 138 de viceprimari şi va fi al treilea grup parlamentar
ca număr în Camera Deputaţilor, ceea ce
UNPR era şi de unul singur.
Valeriu Steriu a avut tot atâta succes
în negocieri cât Dănilă Prepeleac, când a
vândut doi boi pe un gâscan. UNPR era
un partid fără lider, iar Traian Băsescu
era un lider fără partid. Acum, fiecare are
ce îi lipsea, iar cu forţa „absorbiţilor” de
partea sa, fostul preşedinte poate visa,
cu ceva mai mult temei, că va ajunge
din nou în fruntea ţării, dar pe poziţia
de premier.
În condiţiile în care de ani de zile în
România nici un partid politic nu a mai
reuşit să câştige peste 50% din voturi ca
să formeze singur guvernul, politica de
alianţe postelectorale devine esenţială.
Arbitrul celor mai multe guverne, cel
care a adus procentele necesare pentru
formarea majorităţilor a fost, în general,
UDMR. Speranţa lui Traian Băsescu este
că acest rol ar putea fi dobândit de PMP,
dacă într-adevăr va obţine 15% la alegerile parlamentare. Ceea ce UNPR nu ar fi
putut realiza niciodată, motiv pentru care
Valeriu Steriu şi-a şi dat partidul pe mâna
celui care „a câştigat toate competiţiile
electorale în care s-a angajat”.
În aceste condiţii, PMP ar putea fi
buturuga mică de care să depindă accesul carului PSD sau al celui al PNL pe
poarta de la Palatul Victoria, dacă fostul
UNPR nu va mai pierde parlamentari în
favoarea PSD, PNL sau a grupului de
independenţi. Dacă PMP va slăbi prin
traseism politic, se va întâmpla ceea ce

Condoleanţe
Membrii Comitetului Director
al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic
(F.C.E.R. – C.M.) au aflat cu mâhnire
şi adâncă durere că ŞTRUL GOLD,
preşedintele Comunităţii Evreilor din
Fălticeni, a trecut la cele veşnice.
Născut în 18 octombrie 1949,
Ştrul Gold a condus destinele comunităţii fălticenene din anul 2007.
A reuşit, în condiţii dificile, să asigure continuarea vieţii spirituale şi
religioase evreieşti din Fălticeni. A
fost permanent preocupat de buna
gospodărire a sinagogii şi cimitirelor
şi a ştiut să asigure o legătură armonioasă între comunitatea evreiască şi
autorităţile locale.
Ştrul Gold a avut un suflet evreiesc autentic, iubitor al aproapelui şi
iubitor al Cărţii şi învăţăturii.
Condoleanţe familiei îndurerate! Dumnezeu să îi binecuvânteze
amintirea!
Preşedinte dr. AUREL VAINER,
deputat

prevestea Vasile Dâncu: bătălia electorală din acest an va avea ca miză stabilirea
partidului cu care UDMR va fi partener
la guvernare.
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Premierul Netanyahu
cautã în Africa voturi
pentru Israel

Ostilitatea sistematică a voturilor ţărilor
musulmane cu care Israelul se confruntă
în organizaţiile internaţionale, precum
ONU sau UNESCO, l-a determinat pe
premierul Netanyahu să utilizeze tot arsenalul diplomatic şi economic al ţării pentru
a schimba situaţia. Motiv pentru care, în
prima decadă a lunii iulie, o delegaţie
guvernamentală şi economică l-a însoţit
pe premier în Uganda, Kenya, Rwanda
şi Ethiopia. „Ştiu că oamenii nu cred că
aceste majorităţi constituite aproape
automat pot fi schimbate”, a spus primministrul israelian.
Aproape toate statele africane, a mai
spus el, ar putea fi aliaţi ai Israelului, deşi
sunt state musulmane. Multe dintre acestea au fost folosite la vot de statele arabe
pentru condamnarea politicilor israeliene,
în special în ceea ce priveşte stagnarea
negocierilor cu palestinienii.
Deşi iniţial fuseseră destinse şi chiar
destul de apropiate, relaţiile Israelului cu
statele africane s-au deteriorat în 1973, în
urma războiului de Iom Kipur, iar Netanyahu a decis să schimbe situaţia, stimulând
investiţiile israeliene în Africa şi pe cele
ale statelor şi oamenilor de afaceri africani
în Israel.
În recenta sa vizită, oferta comercială
israeliană a fost extrem de diversificată:
de la echipamente pentru irigaţii şi epurarea apei, mase plastice, programe de
calculator, camere de televiziune cu circuit
închis, până la echipamente militare şi de
securitate.
Şeful guvernului de la Ierusalim a
încercat peste tot să arate că istoria
statelor africane şi cea a Israelului au
puncte comune precum lupta pentru
eliberare şi construirea unui stat naţional
independent. Un alt punct comun este
preocuparea pentru asigurarea securităţii
statului şi cetăţenilor, tehnicile şi tehnologiile israeliene în acest domeniu fiind
dorite şi solicitate de gazdele delegaţiei
guvernamentale israeliene. „Asigurarea
securităţii este primul nostru interes, dar
nu singurul”, a repetat Netanyahu în fiecare capitală vizitată.
Făcând o analiză a rezultatelor misiunii
pe care a condus-o, Benjamin Netanyahu
a menţionat semnarea unor documente
cu autorităţile din cele patru state şi iniţierea unor legături de afaceri între cei 70

de oameni de afaceri care l-au însoţit şi
partenerii lor africani. Israelul s-a dovedit
o ţară care poate ajuta statele africane în
războiul lor împotriva islamului radical, o
ţară al cărei potenţial tehnologic şi antreprenorial poate deveni un sprijin pentru
dezvoltarea statelor africane, a spus Netanyahu în cadrul unei şedinţe a Cabinetului de la Ierusalim. Ceea ce, a mai subliniat
premierul, a determinat şi alte state de pe
continentul negru să contacteze Israelul
pentru dezvoltarea legăturilor bilaterale.
Lucru pe care l-a făcut şi Guineea,
care a semnat deja, la Paris, un acord
pentru reluarea legăturilor diplomatice cu
Israelul, după 49 de ani de întrerupere.
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BREXIT-ul schimbã
raporturile între statele
UE ºi Marea Britanie

Deşi Marea Britanie a declarat că nu
va începe procedura de retragere din
UE, efectele Brexit-ului încep să se facă
simţite. Primul semnal l-a dat institutul
de sondare a opiniei publice IFOP, care
arată că europenii au ajuns la concluzia
că e rău cu rău, dar mai rău fără rău. Mai
exact, 67% dintre francezi (faţă de 19%
în 2014), 81% dintre germani (faţă de
18%) şi tot atâţia spanioli (faţă de 9% în
2014), 59% dintre italieni (4% în 2014)
cred că apartenenţa ţării lor la UE „e mai
degrabă un lucru bun”. Acelaşi studiu
arată că, dacă ar trebui să voteze la un
referendum de genul celui britanic, 53%
dintre francezi, 65% dintre germani, 52%
dintre italieni, 67% dintre spanioli ar vota
azi pentru rămânerea în UE.
Pe de altă parte, britanicii par destul
de demoralizaţi de rezultatul propriului vot,
60% dintre cei intervievaţi de GfK spunând
că se aşteaptă ca economia engleză să se
deterioreze în următorul an (faţă de 46%
în iunie), iar 33% se aşteaptă la o creştere
a preţurilor (20% în iunie).
În plan economic, a început bătălia
pentru moştenirea britanică. Astfel, Parisul
doreşte să ia locul Londrei şi să devină
principalul centru financiar european.
Declaraţia îi aparţine premierului Manuel
Valls şi explică de ce autorităţile franceze
au redus taxa pe corporaţii de la 33%
la 28%, de ce a fost facilitat regimul de
deschidere a filialelor firmelor străine în
Franţa, de ce şcolile vor avea mai multe
locuri pentru copii străini, iar cei care lucrează la firme străine vor avea un sistem
de impozitare mai blând.
Miza este atragerea de cealaltă parte a
Canalului Mânecii a tranzacţiilor valutare,
40% din totalul mondial al acestora desfăşurându-se acum în City-ul londonez.
ALX. MARINESCU

Viktor Frankl, între spirit şi materie

Psihiatrul vienez Viktor Frankl (n. 26
martie 1905 la Viena — d. 2 septembrie
1997) a fost o celebritate în lumea ştiinţifică, fiind fondator al analizei existenţiale
(logo-sofia, ştiinţa semnificaţiilor). Alături
de Freud şi Adler, el este o valoare comparabilă cu aceştia. Austriac, de origine
evreu, a fost supravieţuitor a patru lagăre
de concentrare naziste. Mama sa provenea dintr-o veche familie evreiască de
viţă nobilă din Praga. El declara: „printre
strămoşii mamei mele se numără Rashi,
care a trăit în secolul al XII-lea, şi Maharal, renumitul mare-rabin al Pragăi.
Aproape că m-am născut în renumita
cafenea „Siller Café” din Viena. Acolo
a simţit mama mea prima dată durerile
naşterii, în după-amiaza zilei de 26 martie 1905. Ziua mea de naştere coincide
cu ziua în care a murit Beethoven”.
Considerat „profetul sensului vieţii”,
Frankl a militat încă din adolescenţă
pentru valoarea vieţii umane. Supravieţuitor al lagărelor de concentrare naziste,
el a demonstrat prin propriul exemplu
puterea spiritului uman asupra condiţiilor
precare de viaţă. La intrarea în lagăr

Frankl purta cu sine manuscrisul primei
sale cărţi (care ulterior a fost publicată
sub titlul: “Doctorul şi sufletul”) şi care
conţinea conceptele fundamentale ale
logoterapiei, creată de Frankl, precum şi
a experienţei sale clinice ca neurolog şi
psihiatru, care susţinea şi valida empiric
teoria sa. Manuscrisul i-a fost, desigur,
confiscat. Frankl a refăcut manuscrisul
în timp ce se afla la Auschwitz, pe bucăţele de hârtie furate de un camarad
din birourile lagărului. Este cunoscut
în multe ţări europene, în Italia în mod
deosebit, şi în SUA, unde s-au înfiinţat
şcoli, cursuri pe tema analizei existenţiale. Părinţii săi erau religioşi, dar fiul s-a
apropiat mai mult de intelectualitatea
liberală. Opinia sa despre potenţialul
spiritual al fiecărui individ care trece prin
situaţii dramatice, sociale, familiale, medicale a cucerit mulţi adepţi. El respecta
un enunţ al lui Goethe; „Orice acţiune
umană poate fi înnobilată fie acţionând
la un pericol iminent, fie acceptând pericolul şi analizându-l”.
BORIS MEHR

Toate templele
şi cimitirele trec
în stăpânirea
comunităţii (1947)
Problema statutului autonom al templelor, sinagogilor şi cimitirelor faţă de instituţia
comunitară a fost analizată în diferite şedinţe
şi documente comunitare. Dar, spre deosebire de perioada în care această stare de
fapt a rămas la nivelul discuţiilor, şedinţa
Reprezentanţei Comunitare din februarie
1947 a adoptat o hotărâre categorică. Astfel,
comunicatul Comunităţii, apărut în „Neamul
evreiesc” din 22 februarie 1947, aducea
la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
”Consiliul Reprezentanţei, în şedinţa plenară
din 2 februarie 1947, ascultând raportul secretarului general asupra
situaţiei generale a Comunităţii şi luând în dezbatere problema crizei
de autoritate şi prestigiu
a acesteia, ca urmare
a neîncadrării în Comunitate ca instituţie
reprezentativă a templelor, sinagogilor şi
cimitirelor, a decis în această privinţă cu 34
voturi pentru şi 1 vot contra: „Toate bunurile
mobile şi imobile şi anume templele , sinagogile, casele de rugăciune şi cimitirele, aflate
astăzi pe numele unor persoane particulare
sau societăţi cu sau fără personalitate juridică, trec de drept fără nici o formalitate în
stăpânirea şi proprietatea Comunităţii Evreilor din Bucureşti pe baza unei cereri făcute
Tribunalului de Notariat. Iar cu 28 de voturi
pentru şi 7 contra, s-a decis: administraţia
acestor bunuri se va face în mod autonom
de către eforii aleşi de enoriaşi şi de membrii
sinagogilor şi ai societăţilor respective sub
controlul Comunităţii, ratificate de Comunitate şi cu bugete aprobate de Comunitate.”
Hotărârea a stârnit numeroase polemici:
au apărut chiar şi „caricaturi demne de
presa antisemită”, spunea într-un interviu
Lazăr Ekstein, preşedintele templului şcolii
„Voinţa”.”Ar fi cazul să înceteze ura şi cearta
pe uliţa evreiască - conchidea el. Iar prin
unire să ne respectăm şi apreciem. Toate
să se adune pentru alimentarea unui fluviu
care să reprezinte Comunitatea”. Despre
cei care se opuneau şi calomniau hotărârea
conducerii Comunităţii vorbeşte în raportul
său Emil Dorian, în calitatea sa de secretar
general.”Sunt răstălmăcitori politici care au
răspândit, alături de cei interesaţi, aserţiunea
că actuala conducere a Comunităţii râvneşte
la averile sinagogilor şi ale Societăţii Sacra.
Este o afirmaţie gratuită, conchide E. Dorian.
Înainte de orice punct de vedere pecuniar,
aceste interese sunt de ordin pur cultual .O
Comunitate de cult trebuie să aibă instituţii
de cult pentru a aplica legea care îi dă
dreptul în mod exclusiv să exercite cultul ei”.
În rezolvarea acestei situaţii controversate a avut un rol hotărâtor aprobarea noului
Statut al Cultului Mozaic prin Decretul Prezidiului Marii Adunări Naţionale a Republicii
Populare Române cu nr. 589 din 1 iunie
1949. Articolul 17 preciza: Toate templele,
sinagogile, casele de rugăciune ale cultului
mozaic sunt de drept proprietatea Comunităţii. Administrarea lor se face de către efori
aleşi de enoriaşi, ratificată de Comunitate şi
pe bază de bugete aprobate de Comunitate.
Art. 18: Cimitirele, băile rituale şi abatoarele
rituale sunt de drept proprietatea Comunităţii. In conformitate cu articolul 46, pe baza
aprobării statutului s-au dizolvat toate asociaţiile civile din toată ţara având drept scop
întreţinerea şi administrarea instituţiilor care
servesc exerciţiul cultului mozaic precum
şi Societatea Sacra din Bucureşti, Comunitatea Templului Coral ş.a. Articolele mai
sus citate au consfinţit, aşadar, drepturile
de proprietate ale Comunităţilor în general,
printre care şi ale Comunităţii Evreilor din
Bucureşti, atribuţiile lor pe tărâmul vieţii de
cult. La data respectivă în Bucureşti funcţionau 56 de sinagogi şi temple, în frunte cu
cel mai mare templu, Templul Coral.
LYA BENJAMIN

Din
activitatea
C.E.B.
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The 3rd Congress of FJCR-MC

On July 25-26, 2016, in Bucharest the 3rd Congress of the Federation of the
Jewish Communities from Romania - Mosaic Cult took place at the National Institute
of Statistics (INS)
Once the official invited persons presented their messages to the Jewish
Community and its leaders, a dialogue between Dr. Aurel Vainer, FJCR president
and Dr. Tudorel Andrei, INS president followed, focused on how Jews are reflected
by the official statistics in Romania.
Later, the Report of the Leadership Council of the Federation for the period
June 2010 - July 2016 was presented, and the senior executives and directors
of departments, of offices and centers of FJCR pointed out the main aspects
of their work. The Report did not lack critical aspects, recorded in the chapters
“Shortcomings” and “Failures”. The present delegates (previously nominated by the
Jewish community vote) were able to present their positions in Congress.
Following the vote expressed by the delegates of the Jewish communities across
the country were elected the president of FJCR (Dr. Aurel Vainer), the vice-president
(ec. Ovidiu Bănescu) and the secretary general (Eduard Kupferberg), as well as
the members of the Leadership Council and in its first meeting the members of the
Leadership Committee were elected.

Iaşi, 75 years after the Pogrom

memoriam took also place.
„Nowadays, there are anti-Semitic
manifestations and our task is to
commemorate the victims of this heinous
Pogrom and to show
what happened then,”
said A. Ghiltman.
In his message,
President Klaus
Johannis stated
that the Romanian
authorities, together
with German units
participated to the
murder of the Pogrom
victims, but that there
were also partakers
from the ordinary
people, neighbors
for years who have
Iancu Ţucărman (center) awarded a Order of Merit become accomplices
to murder or even
Ion Antonescu’s command. The Institute perpetrators.
This is a day we remember the
“Elie Wiesel” organized the events in
partnership with the City Prefecture and Romanian authorities’ responsibility at
County Council Iaşi, Moldova National the time for initiating and organizing the
Museum Complex, Iaşi French Institute, repression and extermination actions
the Department for Interethnic Relations, against Romanian Jews, said Prime
Federation of Jewish Communities from Minister Dacian Cioloş in his message.
„Romania cannot erase its history, but
Romania and “Alexandru Ioan Cuza”
can redeem. 75 years after those events,
University.
Representatives of central and local Romania leads IHRA and established
authorities, of the diplomatic corps, the the Holocaust education as a priority of
leadership of “Elie Wiesel” Institute, the Presidency”, said US Ambassador
of FJCR, leaders and members of Hans Klemm. Tamar Samash, Israel’s
the Jewish communities from the Ambassador, stressed that the Pogrom
country, survivors of the Pogrom and survivors came to Israel to build a country,
of the Death Trains participated to the this being the best answer to those who
event. The manifestations included the wanted to destroy the Jews. „We had
commemorations at cemeteries in Iaşi, the strength to build the State of Israel,
Podu Iloaiei, Târgu Frumos and Roman, a guarantee that such a tragedy will not
a large panel dedicated to the pogrom happen again”. FJCR President described
in Iaşi, exhibitions opening, the opening as heinous the events that led to the
of the plazas “Righteous Among the disappearance of nearly 14,000 Jews in
Nations” and “Jewish Martyrs of the a few days. „Bringing a few years ago the
1941”, both in Iaşi, and the awarding of buried victims in Popricani, discovered
decorations to survivors Iancu Ţucărman, by historian Adrian Cioflâncă, at the
Leonard Zăicescu and Marcel Fischel by cemetery of Iaşi, marked me profoundly”,
the Romanian Presidency. A concert in Aurel Vainer confessed.
On June 28-29, 2016, Iaşi
commemorated the 13,266 victims
killed during the Pogrom in June 1941,
a violent manifestation that erupted at

REALITY

Jewish artists in multinational dialogue

The event at the National Village
Museum “Dimitrie Gusti” in Bucharest,
“Jewish artists in multinational dialogue”,
included a colloquium, a book release,
an international exhibition of graphics,
photography and sculpture and a
performance presented by Theatre
d‘Or (Paris). The manifestation was
organized by FJCR, Romanian
Cultural Institute (ICR), the National Art
Museum of Romania, Romania’s Club,
ATLASSIB. The public included FJCR
and JCB leaders, representatives of the
Presidency, Government, Parliament of
Romania, Romanian and foreign cultural
personalities and diplomats. The main
topics emphasized were: the importance
of preserving the Judaic cultural heritage
– Sergiu Nistor, presidential counselor;
the quality of “cultural ambassador” –
Irina Cajal, State Undersecretary in the
Minister of Culture; the positive factor for
culture and civilisation represented by the
Jewish people – Dr. Aurel Vainer, FJCR

president; cultural interferences – Paula
Popoiu, the National Village Museum
manager, art historian Emil Nadler,
president of the Jewish Community from
Neamţ. Radu Boroianu, president of ICR
defined the concept of Romanity. There
were also important presentations: the
history of the Jewish communities from
Romania, Angela Scarlat; religion and
modernity, Professor Valentin Ilie; the
avant-garde, Professor Ovidiu Morar,
Emil Nadler. The volume “The Old
Testament, a spiritual source for the
Romanian language”, by Priest Professor
Emilian Corniţescu was released. Dragoş
Preda and Gila Miller (Israel) spoke about
the benefic meeting of several cultural
spaces and Israeli artists originating from
Romania. H.E. Tamar Samash, Israel
ambassador in Romania spoke at the
exhibition opening, as well as Marius Tiţa,
art critic, Paula Popoiu, Angela Scarlat.
The performance of Fernando Pessoa’s
“Passing of hours” was another attraction.

At the commemoration of 50 years
since the passing into eternity of the artist,
FJCR, the Jewish community of PiatraNeamţ, together with public institutions
of culture and education in the county,
organized at the initiative of president
Emil Nadler the symposium “The life of
Victor Brauner 50 years after death”.
The event included an exhibition
of paintings, a conference dedicated
to the artist and the projection of the
documentary film “Victor Brauner, Le
grand iluminateur totémique”. Dr. Aurel
Vainer, president, eng. Paul Schwartz,
vice-president, Robert Schorr, coordinator
of the Office of Culture, Arts, Science, and
Silviu Vexler, FJCR president counselor,
represented FJCR. The exhibition “Victor
Brauner in private collections in Romania”
brings together a number of 26 works,
which come mostly from FJCR heritage
and from the private collection of Vladimir
Pană, son of the writer Saşa Pană.
In his speech, president Aurel Vainer
congratulated the organizers for the

initiative of this event, “which brings
us joy and honor” and “proves that the
Jews were a real presence” in the land of
Neamţ County. “You have brought home
this great Jewish painter of international
dimension, which was Victor Brauner”
he said. Also at the meeting at the
Synagogue Cathedral “Ba’al Shem
Tov” an exhibition of paintings has been
arranged. Here the awarding ceremony
of “Victor Brauner” Prize took place, at
its first edition, dedicated to artists from
Neamţ County. On the same occasion,
the FJCR leadership awarded the Medal
of Honor “Friend of the Jewish Community
of Romania” and the Medal of Merit for
commitment to community activity.

Symposium in memor y
of the painter Victor Brauner

Elie Wiesel’s commemoration
at the Choral Temple in Bucharest

On July 7, FJCR, the “Elie Wiesel” Institute and JCB
organized a commemoration ceremony in Elie Wiesel’s memory,
the Nobel Prize for peace laureate, a personality that fought to
save the Holocaust from forgetting. However, his efforts were
not limited to the extremely difficult task to awaken the world’s
conscience and to explain what the Holocaust meant. In his
concerns were also injustices done to other people for whom
he raised his voice.
Elie Wiesel has a special place in Romanian and Jewish
community history, because of his origin – born in Sighetu
Marmaţiei, but also for his role in the creation of the “Wiesel”
Commission, whose honorary president he was. The Report
of the “Wiesel” Commission clarified finally that there was a
Romanian Holocaust, that the Romanian Jews were persecuted
and killed by all means, with the exception of gas chambers and
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that the responsibility for these actions belongs to Antonescu’s
legionary regime that led Romania in the period 1940-1944.
Since the publication of the Report, the history of Romania
during the Second World War starts from the other premises.
All these ideas and more were expressed by the 20 speakers
at this solemn event. Among those who spoke were dr. Aurel
Vainer, FJCR president, who moderated the debate, eng. Paul
Schwartz, FJCR vice-president and JCB president, Andrei
Muraru, presidential counselor, Victor Opaschi, Secretary of
State at the Department of Religious Affairs, Tamar Samash,
the Israeli ambassador, ambassador Mihnea Constantinescu,
president of IHRA, academics, historians, community members
and some speakers who had the opportunity to know Elie Wiesel
(Irina Cajal Marin and Victor Opaschi, general Mihail Ionescu,
Radu Ioanid, Adrian Cioflâncă, Dr. Liviu Beris).

IN MEMORIAM
ION IANOŞI Z.L.

Professor and academician Ion Ianoşi
(z.l.) went into posterity. “A distinguished
intellectual who admitted proudly his
Jewish origin and strengthened throughout
his life and work the major ideas of ethical
Jewish universalism”, Professor Vasile
Morar wrote in his message. He also
made a brief portrait of this “rare man of
this country and of this time”.
Some biographical details that have
marked him: the racial legislation,
due to which he is thrown out of the
state education; starting from 1947,
after passing the secondary school
examinations and the high school exams,
University studies at the Faculty of
Philosophy and Letters of the “Babeş
Bolyai” University in Cluj, then continued
in Leningrad, where he graduates a
doctorate in aesthetics; the marriage to
Janina Caffe Theodorescu, a 66 years
symbiosis. Returned to Romania, Ion
Ianoşi has been a professor at the Institute
for Dramatic and Cinematographic Arts, at
the Faculty of Philosophy – University of
Bucharest. We mention some of his books:
“The monumental novel and the 20th
century”; „Thomas Mann”; “Dostoievsky,
the underground tragedy”; “Sublime in
aesthetics”, “Sublime in Art”; “Sublime
in Romanian Spirituality”; „A history of
Romanian philosophy in its relationship with
literature”; „ Inopportune Ideas”; „Ages of
man”; „My Internationale”; „Chronicle of
a life”. He was Honorary Member of the
Romanian Academy. An exemplary
personality of the Romanian culture, Ion
Ianoşi continued his work as long as his
strength allowed him to do so.
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Ne-a părăsit academicianul Ion Ianoşi
Profesorul şi academicianul Ion Ianoşi a trecut la cele veşnice în data de 1 iulie 2016,
la Bucureşti, după o îndelungată suferinţă. După cum scria şi prof. Vasile Morar, într-un
mesaj adresat F.C.E.R., distinsul intelectual „şi-a recunoscut cu mândrie originea evreiască
şi a întărit prin toată viaţa şi opera sa ideile majore ale universalismului etic iudaic”. Autorul mesajului i-a mulţumit preşedintelui Aurel Vainer, în nume propriu şi în numele soţiei
regretatului academician, „pentru excepţionalul său gest” de a încerca să îi uşureze lui
Ion Ianoşi „ultimele zile din viaţă”. După cum spunea şi Vasile Morar, din al cărui text cităm
parţial mai jos, „a murit un om rar al acestei ţări şi al acestui timp”, „un intelectual despre
care s-a vorbit puţin şi s-a tăcut mult”.
Academicianul Ion Ianoşi s-a născut la 1
mai 1928, în Braşov. Provine dintr-o familie
evreiască înstărită, în care se vorbea maghiară şi germană. Între anii 1940 şi 1944, după
intrarea în vigoare a legislaţiei antisemite, Ion
Ianoşi a fost dat afară din şcolile de stat din
cauza originii sale evreieşti. În acea perioadă
a urmat o şcoală evreiască de meserii, în
urma căreia a primit calificarea de lăcătuş.
Între anii 1944-1946 recuperează clasele
pierdute, iar în 1947 susţine examenul de
bacalaureat.
A început Facultatea de Filozofie şi Litere
la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, iar în
anul al doilea de facultate a plecat la studii în
URSS, la Leningrad. Acolo a urmat Facultatea
de Filozofie şi a obţinut licenţa în filozofie, fiind
declarat şef de promoţie pe întreaga universitate. Datorită acestui fapt a primit acceptul de
a se înscrie la doctorat, specialitatea Estetică.
La studii a cunoscut-o pe viitoarea lui soţie,
Janina Caffe-Theodorescu, care îi va fi alături
timp de 66 de ani.
Întors în ţară în 1955, este angajat la Institutul de Teatru şi Film „I.L. Caragiale” din
Bucureşti până în 1959. Din acest an a fost
cadru didactic la Facultatea de Filozofie a
Universităţii din Bucureşti. Între 1958-1965 a
lucrat la Secţia Artă şi Cultură a CC al PCR. A
publicat lucrări de filozofia culturii, istoria ideilor filozofice, estetică, teorie şi critică literară.
Fin cunoscător al culturilor română,
germană, rusă, maghiară, franceză, engleză – britanică şi americană, a publicat de-a
lungul anilor cărţi reprezentative, dintre care
amintim: Romanul monumental şi secolul
XX; Thomas Mann; Dostoievski – tragedia
subteranei; Sublimul în estetică; Sublimul în
artă; Sublimul în spiritualitatea românească;
Estetica; O istorie a filozofiei româneşti – în
relaţia ei cu literatura; Idei inoportune; Vârstele omului; Internaţionala mea. Cronica
unei vieţi.
Ion Ianoşi a reprezentat cu cinste cultura
română prin organizarea în 1972 a Congresului Mondial de Estetică la Bucureşti.

Ca profesor al Facultăţii de Filozofie, dar
şi al Facultăţii de Limbi Străine şi de Litere,
a format în spiritul valorilor perene generaţii
succesive de studenţi, unii dintre ei fiind la
rândul lor astăzi, în România şi în lumea largă,
personalităţi deosebite şi semnificative.
A condus multe generaţii de doctoranzi
atât în ţară, cât şi în străinătate.
A fost primit ca Membru de Onoare al Academiei Române, demnitate pe deplin meritată
şi pe care a apreciat-o aşa cum se cuvine.
În Facultatea de Filozofie s-a simţit întotdeauna ca aparţinând spiritului acesteia, cel
de respect al ideilor universale, de înţelegere,
de toleranţă către fiinţele umane.
Profesorul Ion Ianoşi a ales să aparţină
culturii române şi să scrie în limba poporului
şi a ţării în care a trăit.
Cu certitudine academicianul Ion Ianoşi
a fost o personalitate exemplară a culturii române. A avut sigur virtutea înţelepciunii şi pe
cea a curajului blând şi a blândeţii curajoase.
Sunt virtuţi ale oamenilor rari.
Să-i fie amintirea binecuvântată şi Dumnezeu să dea tărie familiei îndoliate!

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
• Familia din România şi din Israel anunţă
cu durere trecerea în nefiinţă, în data de 2 iunie
2016, la vârsta de 93 de ani, a doamnei MARGIT
SCHORR din Suceava. Mamă, soacră, bunică
şi străbunică, supravieţuitoare a deportărilor
din Transnistria, a fost mereu iubită şi admirată.
Zichrono Livracha. Fie-i amintirea binecuvântată!
• Cu adâncă tristeţe, anunţăm trecerea în nefiinţă a celui care a fost dr. BERNARD GOFMAN,
un om de o calitate şi integritate de neegalat, pe
care drumul vieţii l-a dus de la Tulcea la Cluj, Tel
Aviv şi Düsseldorf. Cei care l-au cunoscut au fost
rugaţi să păstreze un moment de reculegere în
data de 4 iulie a.c., ora 13:45, când a avut loc
înmormântarea la Cimitirul Evreiesc din Düsseldorf. Familiile Blum şi Blum Cobilanschi.
• Cu profund regret, Comunitatea Evreilor Tecuci anunţă decesul MARCELEI MIHAILOVICI,
născută la data de 5 mai 1937,membru marcant
al comunităţii noastre, îndeplinind funcţia de preşedinte şi contabil în perioada anilor 1998-1999.
Înmormântarea a avut loc în Cimitirul evreiesc
din Tecuci la data de 19 iulie 2016.
• Tilia Gropper, soţia, anunţă trecerea a 20 de
ani de la dispariţia adoratului soţ GROPPER SIEG
FRIED (Botoşani), om de un altruism neasemuit
şi de o bunătate rară. Fie-i memoria neîntinată!
• Au trecut 20 de ani (5 august - 15 Av)
de când ne-a părăsit pentru totdeauna ADA
ULUBEANU-BERCOVICI şi ne-a lăsat îndureraţi
pe vecie. A fost un om integru şi o profesionistă
exemplară. Fie-i memoria binecuvântată. Dr.
Mirjam Bercovici, Emanuel Ulubeanu, Simeon
Ulubeanu şi toată familia care au iubit-o.

Cu mare durere în suflet, copiii, nepoatele
şi prietenii împărtăşim celor care au cunoscut-o
vestea tristă a trecerii în nefiinţă în 3 VI 2016,
la Frankfurt-Main, a SHEVEI LAX (GANZ),
născută la Văleni-Maramureş, la 3 VIII 1926,
ca supravieţuitoare a Holocaustului şi de curând devenită străbunică. Trupul neînsufleţit
se odihneşte lângă familie în Ţara Sfântă la
Ierusalim. Nu te vom uita niciodată şi vom
povesti generaţiilor viitoare despre tine, iubita
noastră Barbie.

• Cu profundă durere şi regrete veşnice,
anunţăm trecerea în nefiinţă a celei care a fost
MARCELA MIHAILOVICI (79 ani), Tecuci. După
o lungă şi grea suferinţă, la data de 16 iulie 2016
(10 Tamuz 5776), inima iubitei noastre soţii,
mamă şi bunică a încetat să mai bată. Amintirea ei va rămâne pentru totdeauna în sufletele
noastre.
• La decesul iubitei noastre soţii, mamă şi
bunică MARCELA MIHAILOVICI, ne exprimăm
întreaga gratitudine şi adresăm sincerele noastre mulţumiri conducerii Comunităţilor Evreilor
din Bucureşti, Brăila şi Tecuci, care prin ajutorul
dezinteresat acordat au asigurat serviciul religios
şi au organizat funeraliile.
• La decesul iubitei noastre soţii, mamă şi
bunică MARCELA MIHAILOVICI, adresăm
sincerele noastre mulţumiri tuturor rudelor şi
prietenilor din ROMÂNIA, ISRAEL, GERMANIA
şi CANADA, care prin prezenţă şi mesaje au fost
alături de noi, exprimându-şi întreaga compasiune şi regrete sincere pentru pierderea suferită.
Înhumaţi în cimitiriele C.E.B. în luna iunie 2016: ADLER TINA (88 de ani, Cimitirul Giurgiului);
NADLER RUXANDRA (74 de ani. Cimitirul Giurgiului); ZALIS HENRY(84 de ani, Cimitirul Giurgiului);
SCHREIBMAN MANDY (94 de ani, Cimitirul Giurgiului); STOLERIU MERISOARA (90 de ani, Cimitirul
Giurgiului); STERIMBERG VILI (82 de ani, Cimitirul Giurgiului); MARINESCU MARGIT (87 de ani,
Cimitirul Giurgiului); SCHLANGER SONIA (87 de ani, Cimitirul Sefard); GYORGY SIMION (65 de
ani, Cimitirul Giurgiului); SZEKELY GHEORGHE (89 de ani, Cimitirul Giurgiului); FREUND ISABELA
(86 de ani, Cimitirul Giurgiului).
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Evrei născuţi în lunile august-septembrie
Shimon Peres (Szymon Perski) – om
politic israelian. Născut la Vishnyeva, Belarus, 2 august 1923, emigrat în Palestina
cu familia, 1932. Preşedinte al Israelului,
2007-2014, anterior prim-ministru. Premiul
Nobel pentru pace, 1994.
Leon Marcus Uris scriitor. Născut la
Baltimore, 3 august 1924. Autor de romane
pe teme iudaice devenite bestsellers, între
care Exodus; Mila 18. Decedat la Long
Island, 2003.
Saşa Pană (Alexandru Binder) – poet
şi scriitor avangardist. Născut la Bucureşti,
8 august 1902. Dintre scrieri: Născut în 02:
memorii, file de jurnal, evocări. Decedat la
Bucureşti, 22 august 1981.
Heimann Hariton Tiktin – filolog.
Născut la Breslau, 9 august 1850, stabilit la
Iaşi, 1868, convertit la ortodoxie. Membru
de onoare al Academiei Române, 1919.
Printre lucrări: Rumanisch-Deutsches Worterbuch. Decedat la Berlin, 1936.
Gabriel Jonas Ferdinand Lippmann
– fizician. Născut la Bonnevoie, Luxem
bourg, 16 august 1845. Premiul Nobel
pentru fizică, 1908, pentru descoperirea
metodei de reproducere fotografică în
culori bazată pe fenomenul interferenţei.
Decedat pe vasul France, 1921.
Albert Abraham Cohen – scriitor.
Născut în insula Corfu, 16 august 1895,
stabilit la Geneva. Roman premiat de Academia Franceză, 1968: Belle du Seigneur.
Decedat la Geneva, 1981.
Menachem Beghin – om politic israelian. Născut la Brest-Litovsk, 16 august
1913, imigrat în Palestina, 1942. Primministru al Israelului (1977-1983). Premiul
Nobel pentru Pace, 1978. Decedat la Tel
Aviv, înmormântat la Ierusalim, 1992.
Mihail Moiseevici Botvinnik – şahist şi
inginer de computere. Născut la Kuokkala,
17 august 1911. Campion mondial de şah,
1948-1963. Decedat la Moscova, 1995.
Reuven Feuerstein – psiholog clinician şi educativ. Născut la Botoşani, 21
august 1921, stabilit în Palestina, 1945,
a întemeiat Centrul internaţional pentru
îmbunătăţirea potenţialului de învăţătură
(ICELP) la Ierusalim. Premiul Israel pentru
ştiinţe sociale, 1992. Decedat la Ierusalim,
2014.

Samuel David Luzzatto (ShaDaL)
– poet, comentator şi analist al Bibliei
Ebraice şi Talmudului. Născut la Trieste,
22 august 1800. Dintre scrieri: Perushey
ShaDaL (comentarii la Biblia Ebraică);
Grammatica della lingua ebraica. Decedat
la Padua, 1865.
Ephraim Kishon – scriitor israelian.
Născut la Budapesta, 23 august 1924,
imigrat în Israel, 1949. Scrieri satirice în
ebraică, maghiară, germană. Premiul Israel, 2002. Decedat la Appenzell, Elveţia,
2005, înmormântat la Tel Aviv.
Zigu Ornea (Orenstein) – editor şi istoric literar. Născut la Frumuşica, 27 august
1930, director al editurilor Minerva şi Hasefer. Printre lucrări: Anii ’30: extrema dreaptă
românească. Decedat la Bucureşti, 2001.
Moses Mendelssohn (RaMBaMaN)
– filozof. Născut la Dessau; 6 septembrie
1729, considerat întemeietor al Haskalei,
iluminismul evreiesc. Dintre scrieri: Jerusalem; traducerea Bibliei Ebraice în germană.
Decedat la Berlin, 1786.
Aaron Jean-Marie Lustiger – filozof.
Născut la Paris, 17 septembrie 1926, convertit la catolicism. Arhiepiscop al Parisului,
1981-2005. Luptător împotriva antisemitismului şi pentru eternizarea memoriei
victimelor Holocaustului. Decedat la Paris,
5 august 2007.
Leonard Norman Cohen – cântăreţ,
muzician, poet. Născut la Westmound,
Quebec, 21 septembrie 1934. Muzică
lirică, incluzând şi melodii evreieşti. Primul
album, Songs of Leonard Cohen, 1967; al
13-lea, Popular problems, 2014.
Ovadia Yosef (Abdullah Youssef)
– rabin şi om politic israelian. Născut la
Bagdad, 24 septembrie 1920, imigrat
în Palestina cu familia, 1924. Şef-Rabin
sefard al Israelului, 1973-1983, lider al
partidului Shas, 1984-2013, a redat demnitatea evreilor de origine orientală. Decedat
la Ierusalim, 2013.
Elie (Eliezer) Wiesel – scriitor şi filozof.
Născut la Sighetu Marmaţiei, 30 septembrie 1928, stabilit în SUA, autor a 57 de
cărţi asupra Holocaustului. Premiul Nobel
pentru Pace, 1986. Preşedinte al Comisiei
Wiesel pentru Cercetarea Holocaustului
în România. Decedat la New York, 2016.

Evrei decedaţi în lunile august-septembrie
Vladimir Zeev Jabotinsky (Altalena) – lider sionist, scriitor, orator. Născut
la Odessa, 1880. Fondator al Legiunii
Evreieşti, Alianţei Sioniştilor Revizionişti şi
organizaţiei de tineret Betar, 1923. În 1930
i se interzice intrarea în Palestina. Decedat
la New York, 4 august 1940, reînmomântat
la Ierusalim, 1964.
Edith Stein (Teresa Benedicta) – filozof. Născută la Breslau, 1891, convertită
la catolicism, călugăriţă carmelită. Scrieri
filozofice şi teologice. Deportată şi ucisă
la Auschwitz, 9 august 1942, canonizată
şi declarată sfântă, 1988.
David Bergelson – scriitor şi publicist
idiş. Născut la Okhrianovka, Ucraina, 12
august 1884. Arestat, 1949, împuşcat în
închisoarea Lubyanka din Moscova în
noaptea 12-13 august 1952. Reabilitat,
operele lui complete publicate în 1961.
Selman Waksman – biochimist şi
microbiolog. Născut la Nova Pryluka,
Ucraina, 1888, imigrat în SUA, 1910.
Descoperitorul streptomicinei şi a altor
20 de antibiotice. Premiul Nobel pentru
medicină, 1952. Decedat la Woods Hole,
Massachusets, 16 august 1973.
Iosif Sava (Segal) – muzicolog.
Născut la Iaşi, 1933. Premiul Academiei
Române. Dintre scrieri: Harpiştii regelui
David; Variaţiuni pe o temă de Chagall.
Decedat la Bucureşti, 18 august 1998.
Yom-Tov Lipmann ben Nathan HaLevy Heller – rabin, talmudist, cabalist.
Născut la Wallerstein, Bavaria, 1579. Mare
Rabin al Pragăi, 1627-1629 şi unul din cei
doi Mari Rabini ai Cracoviei, 1643-1657.
Scrieri: Tosafot Yom-Tov, comentariu la
Mişna. Decedat la Cracovia, 19 august
1654.
Joel Teitelbaum (Ioil Teitelboim) –
rabin hasidic. Născut la Sighetu Marmaţiei,
1887, stabilit la New-York, 1946. Fondator
al hasidismului de Satmar (Satu-Mare),
oponent al sionismului. Printre scrieri: Divrey Yoel, consultaţii cazuistice halahice.
Decedat la New York, 19 august 1979.
Leon Trotsky (Lev Davidovici Bronstein) – om politic sovietic. Născut la
Yanovka, Ucraina, 1879. Oponent al lui
Stalin, pleacă în exil, 1929, stabilindu-se în
Mexic. Dintre scrieri: Istoria revoluţiei ruse;

Revoluţia permanentă; Viaţa mea. Asasinat la Coyoacan, Mexic, 21 august 1940.
Melvin Schwartz – fizician. Născut
la New York,1932. Specialist în fizica
particolelor. Premiul Nobel pentru fizică,
1988). Printre lucrări: Principles of electrodynamics. Decedat la Twin Falls, Idaho,
28 august 2006.
Ilya Grigorievici Ehrenburg – scriitor.
Născut la Kiev, 1891. Dintre scrieri: Viaţa
zbuciumată a lui Lasik Rojtschwantz;
Dezgheţul (roman care a dat numele noii
perioade, de după moartea lui Stalin);
Cartea neagră (prima lucrare documentară
despre Holocaust, împreună cu Vassily
Grossman); Oameni, ani, viaţă (memorii).
Decedat la Moscova, 31 august 1967.
Viktor Frankl – psihiatru. Născut la
Leopoldstadt, Austria, 1905, supravieţuitor
al Holocaustului. Întemeietorul logoterapiei. Dintre scrieri: Trotzdem Ja zum
Leben sagen: ein Psychologe erlebt das
Konzentrationslager. Decedat la Viena, 2
septembrie 1997.
Edward (Ede) Teller – fizician. Născut
la Budapesta, 1908, emigrat în SUA, 1935.
Părintele bombei cu hidrogen, apoi activ
pentru folosirea energiei atomice în scopuri
paşnice. Dintre scrieri: The structure of
matter; The legacy of Hiroshima; Memoirs:
a Twentieth-Century journey in science and
politics. Decedat la Stanford, California, 9
septembrie 2003.
Silviu Brucan (Saul Bruckner) – politician şi analist politic. Născut la Bucureşti,
1916. Ambasador al României în SUA şi la
ONU, 1955-1962, unul dintre autorii Scrisorii celor şase. Dintre scrieri: Pluralism şi
conflict social; O biografie între două revoluţii: de la capitalism la socialism şi retur.
Decedat la Bucureşti, 14 septembrie 2006.
Simon Wiesenthal – supravieţuitor al
Holocaustului, „vânător” de nazişti. Născut
la Buczacz, Galiţia, 1908. Printre scrieri:
Asasinii printre noi. Decedat la Viena, 20
septembrie 2005, înmormântat la Herzlya,
Israel.
Alberto Moravia (Pincherle) – scriitor.
Născut la Roma, 1908. Romane: Indiferenţii; Ciociara: Conformistul. Decedat la
Roma, 26 septembrie 1990.
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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כ"ה סיוון תשע"ו  -כ"ז אב תשע"ו

הקונגרס השלישי
של הפדרציה של
הקהילות היהודיות
מרומניה – דת משה

בימים  26-25ביולי  ,2016בבוקרשט,
באולם המכון הלאומי לסטטיסטיקה,
התקיים הקונגרס השלישי של הפדרציה
של הקהילות היהודיות מרומניה – דת
משה.
אחרי שהמוזמנים הרשמייים הגישו
את המסרים שלהם לקהילה היהודית
ולראשיה ,התקיים דו-שיח התחלתי
בין ד"ר אאורל ויינר ,יו"ר הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה ,לבין ד"ר
טודורל אנדריי ,יו"ר המכון הלאומי
לסטטיסטיקה .נושא השיח :הצורה
שבה היהודים מופיעים בסטטיסטיקות
הרשמיות של רומניה .לאחר מכן הוגש
דו"ח ועד ההנהגה של הפדרציה מיוני
 2010עד יולי  .2016חברי ועד הפועל
ומנהלי המחלקות ,הסניפים והמרכזים
שבמבנה הפדרציה ציינו את ההיבטים
המרכזיים של פעילותם .בדו"ח לא
חסרו היבטים ביקורתיים ואלה
צוינו בפרקים "מחסורים" וגם "אי-
הצלחות" .הנציגים הנוכחיים )שנבחרו
קודם לכן בהצבעת הקהילות היהודיות(
יכלו להציג את נקודות המבט שלהם
לקראת סוף הקונגרס.
בהצבעת הנציגים של הקהילות
היהודיות מרומניה כולה ,נבחרו יו"ר
הפדרציה אאורל ווינר ,סגן יו"ר
הפדרציה אווידיו באנסקו והמזכ"ל
שלה אדוארד קופרברג .כמו כן נבחרו
חברי ועד ההנהגה ,ובהתכנסות
הראשונה שלהם נבחרו חברי הוועד
המנהל.

כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

העיר יאסי 75 ,שנה אחרי הפרעות
בימים  29-28ביוני  ,2016נערך בעיר
יאסי טקס הזכרה ל 13,266-הקורבנות
של פרעות יאסי  -מעשי אלימות ביוני
 1941שפרצו בפקודתו של יון אנטונסקו.
מארגן הטקס היה המכון "אלי
ויזל" ,בשותפות עם :העירייה ,הממונה
על המחוז והמועצה האזורית יאסי;
המוזיאון הלאומי של מולדובה; המכון
הצרפתי יאסי; המחלקה ליחסים בין
עדות לאומיות; הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה; אוניברסיטת
"אלכסנדרו יואן קוזא" .בטקס השתתפו
נציגים של הרשות המרכזית ושל הרשות
המקומית ,נציגי הסגל הדיפלומטי ,הנהגת
המכון "אלי ויזל" ,ראשי הפדרציה של
הקהילות היהודיות ,ראשי הקהילות
היהודיות שברומניה וחבריהן ,ניצולי
פרעות יאסי ושל "רכבות המוות" .בין
האירועים היו טקסי הזכרה בבתי העלמין
שבערים יאסי ,פודו-אילואיי ,טרגו-
פרומוס ,רומן ,שולחן עגול על אודות
פרעות יאסי ,פתיחות של תערוכות ,חנוכת
הכיכרות "חסידי אומות העולם" וגם
"כיכר היהודים קורבנות  ,"1941שניהם
בעיר יאסי ,הענקת צל"ש לניצולים ינקו
צוקרמן ,ליאונרד זאיצ'סקו ,מרצ'ל פישל
על ידי נשיאות רומניה .התקיים גם
קונצרט לזכר הנספים.
"בימינו קיימים אירועים אנטישמיים,

לזכרו של יון יאנושי ז"ל
הפרופסור יון יאנושי ז"ל ,חבר
באקדמיה הרומנית ,הלך לעולמו .הוא
היה "אינטלקטואל דגול שהודה בגאווה
במוצאו היהודי ,ובכל חייו ובכל יצירתו
הוא חיזק את רעיונותיה הגדולים של הרוח
האוניברסלית המוסרית היהודית" ,כתב
הפרופסור ואסילי מוראר במסר ששלח
למערכת העיתון שלנו .פרופ' מוראר תיאר

כנס כבוד לזכרו של הצייר ויקטור בראונר
בציון חמישים שנה מאז הצייר ויקטור
בראונר הלך לעולמו ,הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה וקהילת
יהודי פיאטרה ניאמץ ,יחד עם מוסדות
ציבוריים של תרבות וחינוך שבמחוז
הנ"ל ,אירגנו את הכנס "חייו של ויקטור
בראונר במלאות  50שנה למותו" ,ביוזמת
יו"ר קהילת יהודי פיאטרה ניאמץ ,אמיל
נדלר.
האירוע הנ"ל כלל את פתיחתה של
תערוכת ציור ,דיון על אודות האמן הנ"ל,
הצגת הסרט התיעודי בצרפתית "ויקטור
בראונר ,ההוזה הטוטמי" .הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה הוצגה על
ידי היו"ר שלה ,ד"ר אאורל ויינר; סגנו
המהנדס פאול שווארץ; מתאם הלשכה
לתרבות ,אמנות ,מדע ,רוברט שור; יועץ
היו"ר של הפדרציה ,סילביו וכסלר.
התערוכה "ויקטור בראונר באוספים

ותפקידנו הוא לזכור את קורבנות הפרעות
הנורא הזה ולהראות מה קרה אז" ,אמר
אברהם גילטמן.
במסר ששלח נשיא רומניה ,קלאוס
יוחאניס ,נאמר שברציחת הקורבנות של
הפרעות השתתפו ראשי המדינה הרומנית,
יחידות צבא גרמניות ,וכן היו שותפים
גם האנשים הפשוטים – שכנים ,מכרים
משנים רבות של הקורבנות ,שהפכו
לשותפים בפשע ואף לרוצחים.
זה יום שצריכים לזכור בו את
אחריותה של המנהיגות הרומנית מן
הימים ההם ליוזמה ולארגון של פעולות
הדיכוי והחיסול המכוונות נגד היהודים
הרומניים ,נאמר במסר ששלח ראש
ממשלת רומניה ,דאצ'יאן צ'יולוש.
"רומניה לא יכולה למחוק חלק זה מן
ההיסטוריה שלה ,אבל יכולה לגאול
אותו .אחרי  75שנה מאז האירועים הללו,
רומניה היא יו"ר הברית הבינלאומית
לזכר השואה וקבעה לתת עדיפות לזכר
ימי השואה בתקופה שהיא יו"ר הברית
הנ"ל ,אמר שגריר ארצות-הברית
ברומניה ,חאנס קלם .תמר שמש ,שגרירת
ישראל ברומניה ,הדגישה שניצולי
הפרעות עלו למדינת ישראל על מנת
לבנות מולדת ,וזאת התשובה הטובה
ביותר לאלה שרצו להשמיד את היהודים.
"היה לנו כוח לבנות את מדינת ישראל,

פרטיים ברומניה" כוללת  26ציורים,
ברובם מאוסף שבבעלות הפדרציה
ומהאוסף הפרטי של ולדימיר פאנא ,בנו
של הסופר סאשא פאנא.
בדבריו ,היו"ר אאורל ויינר בירך את
המארגנים על יוזמתם לארגן אירוע זה
"שמשמח ומכבד אותנו ומוכיח שהיהודים
היו נוכחות אמיתית באזור ניאמץ .אתם
הבאתם הביתה את הצייר היהודי הדגול
הזה ,בעל שם בינלאומי ,שהיה ויקטור
בראונר" ,אמר יו"ר הפדרציה .כמו כן,
במסגרת ההתכנסות בבית הכנסת המרכזי
"בעל שם טוב" אורגנה תערוכת ציור.
שם נערכה גם הענקת הפרס "ויקטור
בראונר" במהדורתו הראשונה לאמני ציור
מן המחוז ניאמץ .באותו המעמד העניקה
הפדרציה את אות הכבוד "ידיד הקהילה
היהודית מרומניה" ואת "אות הזכות
למען נאמנות בפעילות קהילתית".

דמות תקצירית של "האדם הנדיר הזה,
של מדינה זאת ושל תקופתו" .נתונים
ביוגרפיים אחדים ציינו את פרקי חייו:
החקיקה הגזענית בגללה סולק ממערכת
החינוך הממלכתית; משנת  ,1947אחרי
שעבר את בחינות ההשלמה של לימודי
התיכון ועבר את בחינת הבגרות – לימודיו
האקדמיים בפקולטה לפילוסופיה וספרות
שבאוניברסיטת "באבש-בוליאי" מן העיר
קלוז' ,אותם המשיך בעיר לנינגראד בה
קיבל את הדוקטורט באסתטיקה .נישואיו
לז'אנינה קפה תיאודורסקו ,שותפות בת
 66שנים .בחזרתו לרומניה ,יון יאנושי
היה פרופסור במכון לאמנות התיאטרון
והקולנוע ובפקולטה לפילוסופיה
שבאוניברסיטת בוקרשט .מבין ספריו
החשובים ,ספרי יעץ ,נציין" :הרומן
הכביר של המאה העשרים :תומאס מאן";
"דוסטוייבסקי :הטרגדיה הבלתי-מוכרת";
"הנעלה באסתטיקה"; "הנעלה באמנות";
"הנעלה ברוחניות הרומנית"; "תולדות
הפילוסופיה הרומנית בקשר שלה עם
הספרות"; "רעיונות לא רצויים"; "גילאי
האדם"; "הבינלאומיות שלי"; "פרקי
חיים" .יון יאנושי היה חבר בתואר כבוד
של האקדמיה הרומנית .אישיות יוצאת
דופן של התרבות הרומנית ,הוא עבד
בבניית יצירתו ככל שהזמן ,כוחו ובריאותו
התירו לו.

הבטחה שאסון כזה לא יקרה עוד".
יו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה תיאר כנוראים את האירועים
שגרמו למותם של כמעט  14,000יהודים
בתוך כמה ימים" .הבאתם של עצמות
הקורבנות שהתגלו בכפר פופריקאני על
ידי ההיסטוריון אדריאן צ'יופלנקא ,איש
יאסי ,לפני כמה שנים וקבורתם בבית
העלמין ביאסי ,השפיעה עלי מאוד" ,אמר
ד"ר אאורל ויינר.

"אמנים יהודיים
בדו-שיח רב-לאומי"

האירוע שבמוזיאון הלאומי של
הכפר "דימיטריא גוסטי" שבבוקרשט
הבירה "אמנים יהודיים בדו-שיח רב-
לאומי" ,כלל כנס ,השקת ספר ,תערוכה
בינלאומית של גרפיקה ,צילום ופיסול,
כמו כן הצגה שהוצגה על ידי "תיאטרון
הזהב" מן העיר פריז .את האירוע הנ"ל
אירגנה הפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה ,המכון הרומני לתרבות,
המוזיאון הלאומי לאמנות של רומניה,
המועדון בשביל רומניה ,אטלאססי"ב.
בקהל היו ראשי הפדרציות וראשי
קהילת יהודי בוקרשט; נציגים מטעם
הנשיאות ,הממשלה והפרלמנט של
רומניה; אנשי רוח מרומניה ומחוצה לה;
דיפלומטים .הודגשו :חשיבות הניהול
של המורשת הרוחנית היהודית – מאת
היועץ הנשיאותי סרג'יו ניסטור; התכונה
של "שגריר תרבות" של האמנות – מאת
אירינה קז'ל ,תת-מזכיר המדינה במשרד
התרבות; "היסוד החיובי בתרבות
ובציביליזציה" המיוצג על ידי העם
היהודי – מאת יו"ר הפדרציה ,ד"ר אאורל
ויינר; ההשתרבבויות הרוחניות – מאת
מנהלת המוזיאון של הכפר ,פאולה פופויו
ויו"ר קהילת יהודי פיאטרה ניאמץ אמיל
נדלר ,היסטוריון של האמנות .הוגדר
המושג של רומניות – מאת יו"ר המכון
הרומני לתרבות ,ראדו בורויאנו .הועברו
הרצאות על אודות :תולדות הקהילות
היהודיות מרומניה – מאת אנג'לה
סקארלט; דת ומודרניות – מאת הכהן-
דת ואלנטין איליה; אוונגרדיזם – מאת
ד"ר אובידיו מוראר ,מרצה באוניברסיטה
יחד עם אמיל נדלר .באותה מסגרת הושק
הספר" :הברית הישנה :מקור רוחני של
השפה הרומנית" ,מאת פרופ' אמיליאן
קורניצסקו ,שהוא גם כהן-דת נוצרי.
על אודות הפגישה הרווחת של כמה
שטחי תרבות ואמנים ישראליים יוצאי
רומניה דיברו דראגוש פרדא וגילה מילר
מישראל .בפתיחת התערוכה דיברו גב'
תמר שמש ,שגרירת ישראל ברומניה;
מבקר האמנות מאריוס טיצא; פאולה
פופויו; אנג'לה סקארלט .הוצגה ההצגה
"העברת השעות" מאת פרנאנדו פסואה.

לזכרו של יון יאנושי ז"ל
הפרופסור יון יאנושי ז"ל ,חבר
באקדמיה הרומנית ,הלך לעולמו .הוא
היה "אינטלקטואל דגול שהודה בגאווה
במוצאו היהודי ,ובכל חייו ובכל יצירתו
הוא חיזק את רעיונותיה הגדולים של
הרוח האוניברסלית המוסרית היהודית",
כתב הפרופסור ואסילי מוראר במסר
ששלח למערכת העיתון שלנו .פרופ'
מוראר תיאר דמות תקצירית של "האדם
הנדיר הזה ,של מדינה זאת ושל תקופתו".
נתונים ביוגרפיים אחדים ציינו את פרקי
חייו :החקיקה הגזענית בגללה סולק
ממערכת החינוך הממלכתית; משנת
 ,1947אחרי שעבר את בחינות ההשלמה
של לימודי התיכון ועבר את בחינת
הבגרות – לימודיו האקדמיים בפקולטה
לפילוסופיה וספרות שבאוניברסיטת
"באבש-בוליאי" מן העיר קלוז' ,אותם
המשיך בעיר לנינגראד בה קיבל את

הדוקטורט באסתטיקה .נישואיו לז'אנינה
קפה תיאודורסקו ,שותפות בת  66שנים.
בחזרתו לרומניה ,יון יאנושי היה פרופסור
במכון לאמנות התיאטרון והקולנוע
ובפקולטה לפילוסופיה שבאוניברסיטת
בוקרשט .מבין ספריו החשובים ,ספרי
יעץ ,נציין" :הרומן הכביר של המאה
העשרים :תומאס מאן"; "דוסטוייבסקי:
הטרגדיה הבלתי-מוכרת"; "הנעלה
באסתטיקה"; "הנעלה באמנות";
"הנעלה ברוחניות הרומנית"; "תולדות
הפילוסופיה הרומנית בקשר שלה עם
הספרות"; "רעיונות לא רצויים"; "גילאי
האדם"; "הבינלאומיות שלי"; "פרקי
חיים" .יון יאנושי היה חבר בתואר
כבוד של האקדמיה הרומנית .אישיות
יוצאת דופן של התרבות הרומנית ,הוא
עבד בבניית יצירתו ככל שהזמן ,כוחו
ובריאותו התירו לו.
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Drumul
spre teatru

Ambasadorul mitic

Iubea teatrul. Iubea
viaţa. Îl preocupa mer
sul lumii, atent la sem
nalele ei. Spirit deschis, „unduitor”, se modela necontenit
pe sine şi visa la... „Nemuritorul”.
Fabulos artist şi animator, intelectual de clasă, Radu Beligan a fost şi
un mare prieten al evreilor şi al culturii
iudaice. Citise şi cita din clasicii idiş
şi din înţelepciunea hasidică. Adăsta
asupra lui „Nathan Înţeleptul” şi a
formelor fanatismului. Descifra adâncurile „trestiei gânditoare” pe urmele
lui Freud şi Adler. Reflecta la ororile
istoriei şi la „banalizarea răului”, observată de Hannah Arendt. Asculta
Mahler dar şi Gershwin şi L. Cohen.
Sesiza noutatea de viziune şi limbaj
a regiei lui Brook ori Kantor etc. etc.
A povestit în direct, prezent pe
scenă la 93 de ani, cu prilejul premierei „Misterul Sebastian”, cum s-a
dus până la Brăila ca să-l cunoască
pe scriitor. Peste ani, a devenit un
inegalabil Miroiu sau Ştefan Valeriu.
A întreţinut relaţii cu avangarda... A
colaborat cordial cu Moni Ghelerter,
Al. Finţi sau cu Baranga... L-a avut
sfetnic de nădejde pe B. Elvin, la Comedie şi Naţional. Cu un prilej jubiliar
a insistat pe succesele de la TES şi
pe aportul acestuia întru fraternitate.
Radu Beligan a fost de foarte
multe ori, cu teatrul mai ales, oaspete
iubit al Israelului. Am însoţit Teatrul
Naţional într-un turneu la Tel Aviv (pe
vremea directoratului lui Dinu Săraru
şi a ambasadoarei Mariana Stoica).
În acea „deplasare” din toamna anului 2002, Beligan nu a stat mai deloc

cu dragii săi colegi la impozantul
„Dan Panorama”. În majoritatea
timpului, s-a lăsat răpit cu plăcere
de numeroşii săi prieteni din Tel Aviv,
Haifa, Roş Pina. Printre ei, desigur,
artişti (mulţi cunoscuţi din ţară!) dar
şi oameni de afaceri, cercetători,
savanţi şi, nu în ultimul rând, medici
excepţionali. (Se spunea că Beligan
beneficiase de investigaţii aprofundate şi de preţioase intervenţii într-o
clinică de cardiologie).
Toţi aceşti admiratori şi încă mulţi
alţii, anonimi, care-l opreau pe Dizengoff etc. s-au regăsit, desigur, în foaierele şi în Sala Mare de la „Cameri”
(teatrul condus de soţul scriitoarei
Nava Semel). Îl ştiau bine pe Radu
Beligan. Îl admiraseră în Hlestakov
(„Revizorul” lui Sică Alexandrescu,
aclamat la Moscova!). Îl adoraseră
în Rică Venturiano şi în „Miticii” lui
Caragiale. Se lăsaseră vrăjiţi de el
în „Jocul de-a vacanţa” şi „Steaua
fără nume”. Îl îndrăgiseră în Spirache Necşulescu şi în „Vagabondul”.
Îi intuiseră modernitatea jocului în
rolul lui Béranger din „Rinocerii”, în
„Ucigaş fără simbrie” sau în „Celebrul
702” al lui Mirodan. Şi nu pierduseră
nici „Egoistul”.
Şi câtă încântare se citea pe
feţele lor la replicile pe care Beligan
(în rolul ironicului şi înţeleptului negustor evreu de provincie moldavă)
le dădea lui Moraru şi Dinică în „Take,
Ianke şi Cadâr”!
Aplauzele nesfârşite, ovaţiile, florile n-au răsplătit numai un mare talent ci şi un mit care nu se dezminţea.
NATALIA STANCU

Pios omagiu
Cu mâhnire şi adâncă durere am aflat că s-a stins din viaţă cel mai
longeviv actor al scenei româneşti, maestrul RADU BELIGAN.
Talentul său l-a impus în cele mai diferite roluri, fiind răsplătit cu aplauzele a generaţii întregi de iubitori de teatru şi film. Actorul a strălucit şi în
producţii TV şi de radio, dar s-a afirmat cu aceeaşi prestanţă şi ca director
al Teatrului de Comedie din Bucureşti şi al Teatrului Naţional din Capitală.
A fost Membru de Onoare al Academiei Române.
Mai puţină lume ştie că Radu Beligan a fost şi un prieten sincer al
comunităţii evreieşti. Marele artist a fost nu numai un talent uriaş, care
a dus înainte scena românească, ci şi un Om, în cel mai nobil înţeles al
cuvântului. Iar dacă lumea întreagă este o scenă, Radu Beligan nu va
ieşi niciodată din ea!
Condoleanţe familiei îndurerate şi tuturor celor care l-au cunoscut!
Dumnezeu să îl odihnească!
Dr. Aurel Vainer,
preşedintele F.C.E.R., deputat
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Cât să fie ceasul?

Liderii Uniunii Europene par să fi uitat un
amănunt. Esenţial. Şi anume, cât mai este ceasul
după ora Europei de Vest. Indiferent dacă s-ar
uita la ceasul de mână, la cel de pe telefonul
mobil sau la o pendulă cu valoare de patrimoniu,
ar afla acelaşi lucru: pentru Uniunea Europeană,
ceasul este 11, 59 de minute şi 59 de secunde.
Aşadar, mai este doar o clipă şi ceasul al doisprezecelea trece cu totul, pentru totdeauna.
În loc de paşnicul ticăit sau de sunetul unui
clopoţel, bătăile ceasului sunt marcate, din ce
în ce mai des, de împuşcături, explozii, atacuri
cu arme albe sau, mai nou, de vuietul intrării în
mulţime a unui vehicul condus de un terorist. Iar
intervenţia forţelor de ordine este mereu tardivă,
slabă, incapabilă de a asigura protecţie şi de a
crea cetăţenilor un sentiment de siguranţă.
Conform Europol, în 2015, în Danemarca,
Franţa, Grecia, Italia, Marea Britanie şi Spania au
avut loc 211 atacuri teroriste, în care au murit 151
de oameni, iar 1077 persoane au fost arestate
pentru terorism. Numai în Franţa, în recentele
atentate de la Paris şi Nisa au fost 214 victime
şi peste 400 de răniţi.
Pentru a încetini scurgerea ultimei clipe din
ceasul al 12-lea, politicienii europeni trebuie să
ia câteva decizii, deloc uşoare, pentru a veni în
faţa populaţiei cu altceva decât declaraţii cum că
atentatele nu pot fi evitate, că vor mai fi morţi şi
răniţi, că lupii singuratici sunt aproape imposibil
de oprit, sau că unul dintre atacatori avea probleme psihice.
Când un camion are acces într-o zonă unde
sunt mii de persoane, când vehiculul rulează
doi kilometri strivind oameni, înainte ca forţele
de ordine să intervină, este limpede că măsurile
de protecţie sunt ineficiente şi nu există circumstanţe atenuante pentru autorităţi fiindcă şoferul
avusese probleme psihice. După cum este impardonabil că în Bruxelles şi în Paris, dar şi în alte
capitale europene, ai cartiere întregi unde legea
e Şaria, nu Codul Penal, şi unde poliţia nu vine
nici în vizită. În astfel de cazuri, nu prea ai de ce
să te miri că nu pot fi anticipate acţiunile teroriste.
Şi dacă prin terorism înţelegem răspândirea şi
instaurarea terorii în populaţie, atunci şi când un
puşti de 18 ani, admirator al lui Anders Breivik,
pune mâna pe pistol, el comite tot un act terorist,
deşi nu e în legătură cu ISIS sau Al’Quaida, pentru că a terorizat întregul München.
Decizia de care e urgent nevoie în Europa
este că viaţa şi siguranţa cetăţenilor sunt mai
importante decât orice altceva, inclusiv decât
deplina libertate a internetului sau decât inviolabilitatea anumitor libertăţi individuale, ca de pildă
obligaţia de a prezenta un act de identitate atunci
când cumperi o cartelă telefonică.
Dacă ultima secundă a ceasului al doispre-

zecelea nu va fi eficient
folosită, până când vom auzi ultima duzină de
bătăi ale pendulei, Uniunea Europeană va fi
dispărut. Deja, ministrul de externe al Ungariei
a declarat că „trebuie să ne protejăm împotriva
extremiştilor şi teroriştilor şi trebuie să ne apărăm
în interiorul frontierelor noastre”. Deci, nu mai vorbim de apărarea frontierelor comune ale UE, ci de
graniţele naţionale. Iar la 2 octombrie, autorităţile
de la Budapesta vor întreba poporul, în cadrul
unui referendum, dacă alegătorii sunt de acord
să permită UE „să impună relocarea cetăţenilor
non-ungari fără aprobarea Parlamentului”. A se
citi, a Parlamentului maghiar. La aşa o întrebare,
nu poate exista decât un singur răspuns: „Nem!”
Şi, oricât s-ar îndoi Angela Merkel că referendumul poate schimba ceva în politica europeană,
mă întreb ce stat va accepta să fie sub standardul
stabilit de Ungaria?
Evident că între refugiat şi terorist nu trebuie
pus semnul egal, dar starea de frustrare şi nesiguranţă generată de atentate va face ca mulţi
europeni să respingă orice prezenţă musulmană
pe teritoriul bătrânului continent. Ceea ce va influenţa rezultatul oricărui astfel de referendum.
Ca şi pe cel al apropiatelor alegeri din multe state
membre UE, unde partide de extremă dreapta, ca
Frontul Naţional (Franţa) sau Pegida (Germania),
pot avea un câştig răsunător, deşi nu neaşteptat. Iar eventuale referendumuri de tip Brexit în
Cehia şi în alte state au şi ele un final previzibil,
din acelaşi motiv.
A vorbi în acest moment despre un guvern
european, ca Martin Schulz, sau despre o armată
unită europeană (Hollande şi Merkel) este o simplă copilărie. Acum e nevoie, în primul rând, de
cooperare între Serviciile de informaţii, de forţe
de ordine bine antrenate şi dotate (nu de poliţişti
care să alerge cu pistolul în mână pe lângă un
camion lansat în viteză în plină mulţime), de
eliminarea enclavelor musulmane care scapă
de orice control al legii, de trierea severă a refugiaţilor şi de rezolvarea „la sursă” a conflictelor
care generează migraţia de refugiaţi musulmani
din Europa, inclusiv de anihilarea ISIS.
Numărul de victime ale terorismului în Europa
trebuie să scadă măcar până la nivelul înregistrat
în Israel, unde în 10 luni au avut loc 373 de atentate comise cu arme de foc, arme albe, vehicule
şi bombe, în care au murit 40 de persoane, faţă
de 214 morţi în două atentate în Franţa sau 151
de decedaţi în 211 atentate din UE.
Dacă Europa va diminua drastic numărul de
victime ale atentatelor, atunci ceasul se poate opri
la ora 11.59.59. Deocamdată, el ticăie implacabil,
ca unul cu bombă.
ALX. MARINESCU

Jocurile serioase ale lui Gheorghe Schwartz

Realitatea
cărţii

Pentru că este un
prozator de tip mittel
european, care lucrează în cicluri masive, chiar şi perioadele “de tranziţie” din
creaţia lui Gheorghe
Schwartz se încheagă
în câmpuri semantice
de dimensiuni respectabile. Astfel, “vocalizele” sale s-au transformat, peste noapte,
dintr-un respiro de după Cei o sută (“cel
mai amplu ciclu epic din proza noastră”,
după cum subliniază criticul Ioan Holban),
într-un proiect de sine stătător, care a
ajuns deja la cel de-al treilea volum.
Intitulat Justiţia suverană sau adevăratul Tratat de drept procedural* şi subintitulat Curs practic cu pilde edificatoare
(Vocalize în mi minor), noul volum ridică
ştacheta întregului proiect. Odată ce s-a

scufundat în propriul univers ficţional,
prozatorul a fost “sedus” de personajele şi
de scenariile imaginate, a lăsat gluma deoparte şi a ţesut o nouă şi originală saga
romanescă. Dacă în Cei o sută, miza era
enorma frescă umană, în ciclul de “vocalize” accentul cade pe tehnica insolită
a interfaţării naraţiunilor/ personajelor.
Aspectul de ciclu romanesc este conferit
nu de înlănţuiri şi determinări epice, ci
de personaje şi intersecţii existenţiale,
dar mai ales de stilul autorului. Un stil,
trebuie spus, dificil, încărcat de livresc
şi de culturalitate, în linia marilor vienezi
Musil, Schnitzler şi Broch, care necesită
un lector cultivat şi avizat, capabil să rezoneze cu toate “volutele” textului acestui
autor rafinat.
Elementul de legătură cu precedentele
două volume ale proiectului (Enigmele
infinite. Vocalize în Do Major, 2014, Hotarele istorice. Vocalize în Re Minor, 2015)
îl reprezintă figura ubicuă şi polimorfă a
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personajului Julius
Zimberlan, acum
s-a metamorfozat
într-un “judecător
Academiicam Doctor Doctor honoris
Causa Profesor
Emerit”. Zimberlan,
însă, se comportă
epic la fel ca la prima sa apariţie în
cadrul ciclului.
Cum am spus şi
în cronica dedicată volumului Enigmele
infinite, ce se povesteşte devine mai puţin
important decât cum se povesteşte, nota
definitorie a întregului ciclu constituind-o
deconstrucţia. Deconstrucţia clişeelor
- vizibilă încă din titlurile volumelor -, a
utopiilor lumii contemporane (“enigmele”, “hotarele” şi “justiţia” reprezentând
topoi-i auto-iluzionării lumii de azi), dar
şi a regulilor prozei. Gheorghe Schwartz
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relativizează cronologia şi sparge tiparele
epicului clasic, readucând povestirea la
condiţia liminară a pildei biblice.
Astfel, odată cu acest volum al treilea
se vede mai bine subtextul: Gheorghe
Schwartz nu este un experimentalist
de dragul experimentului, ci un subtil şi
delicat moralist. Care, fără ostentaţie,
demitizează evenimenţialul consacrat de
literatura modernă, recuperând umanul
propriu-zis, într-o viziune a vieţii care este
intrinsec absurdă şi inevitabil măruntă.
Unul dintre cele mai interesante proiecte prozastice din literatura română
recentă, ciclul de Vocalize reconfirmă
statutul literar al lui Gheorghe Schwartz
şi configurează un profil unic în tipologia
romanului nostru.
RĂZVAN VONCU

*GHEORGHE SCHWARTZ - Justiţia suverană sau adevăratul Tratat de drept procedural. Curs practic cu pilde edificatoare (Vocalize
în mi minor), Editura Junimea, Iaşi, 2016.
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