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O sărbătoare… foarte colorată!

Cine a intrat în Templul Coral din
Bucureşti în ajunul Purimului 5777, a
văzut că printre enoriaşii serioşi – ambasadorul SUA, Hans Klemm, secretarul
de stat al Departamentului Cultelor, V.
Opaschi, reprezentanţi ai cultelor, lideri
ai F.C.E.R., C.E.B., BBR şi alţii – mişunau o serie de personaje parcă venite
din vodevilurile lui Goldfaden. Erau chiar
unii dintre conducătorii noştri, îmbrăcaţi
pentru balul costumat de Purim, de la
JCC: un bucătar în care l-am recunoscut pe Eduard Kupferberg, secretarul
general al Federaţiei; cel de-al doilea
personaj avea un joben foarte colorat, iar
la gât un şirag de luminiţe: era directorul
JCC, Adrian Gueron. Templul era plin de
prinţese mititele şi de cavalerii lor, cu
toţii urmăreau şi participau la spectacol,
alergau printre bănci, râdeau, cântau, ce
mai, atmosferă de Purim!

In vino veritas
Acest adevăr a fost subliniat de
rabinul Rafael Shaffer. El a arătat că Purimul este o sărbătoare necaracteristică
iudaismului. În general, a spus el, religia
iudaică este sobră şi plină de claritate,
dar nu şi Purimul, când se cere să se
bea vin, şi într-o cantitate apreciabilă, iar
oamenii îşi pun măşti (un obicei adoptat
mai târziu). Dar acest aspect există în
Meghilat Esther, în istoria Purimului.
Ahaşveros vine mascat la petrecere, îşi

pune hainele Marelui Preot, dobândite
şi luate de la evrei în timpul războiului.
Mordehai este îmbrăcat în hainele regelui, iar Haman, în cea a unui condamnat.
Multe lucruri se întâmplă la petreceri,
se bea vin şi aceasta fiindcă altfel este
greu să ajungi direct la adevăr. Sunt
lucruri pe care le înţelegi numai dacă
bei vin. „Intră vinul, iese adevărul”, a
afirmat rabinul Shaffer, care a subliniat
că, în această istorie, avem nevoie de
veselie. Cuvântarea a fost urmată de
citirea textului Meghilat Esther de către
oficiantul de cult Yehuda Livnat, cantorii
Iosif Adler şi E. Pusztay, ajutaţi de Eduard Kupferberg şi Adrian Gueron, totul,
sub supravegherea rabinului Shaffer.
Enoriaşii nu au uitat să facă gălăgie la
pomenirea numelui Haman.
Într-o scurtă cuvântare, preşedintele
Comunităţii Evreilor din Bucureşti, ing.
Paul Schwartz, a realizat o paralelă între
povestea sărbătorii de Purim şi actualitate. „Din păcate, Haman se întoarce
în fiecare generaţie. Acest Haman se
întoarce sub denumiri diferite, dar cu
acelaşi scop. Cu toate acestea, mesajul
nostru este foarte simplu: am mai trecut
prin asta, am avut milioane de victime,
dar am reuşit să supravieţuim, să construim, să educăm şi să ajutăm – evrei şi
EVA GALAMBOS
DAN DRUŢĂ
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I n t e r v i u c u p r e ş e d i n t e l e F. C . E . R . , d r. A u r e l Va i n e r
– Chiar în dimineaţa aceasta în care vorbim
(10 martie a.c. – n. red.) i-am comemorat, la Cimitirul Sefard, pe cei 131 de evrei bucureşteni
care şi-au pierdut viaţa în devastatorul cutremur de acum 40 de ani, în care au pierit peste
1000 de oameni în Capitală. Vântul şi ploaia
nu ne-au împiedicat să le onorăm memoria.
Am avut minian să putem spune kadiş pentru
odihna sufletelor lor. Preşedintele C.E.B., ing.
Paul Schwartz, a făcut o plecăciune de gând
pentru toţi. Eu m-am referit doar la patru dintre
ei, pe care i-am cunoscut direct.
– Anume?
– Poeta Veronica Porumbacu şi soţul ei,
criticul literar Mihai Petroveanu, istoricul literar
Savin Bratu, prof. univ. dr. Carli Marcu, şeful
Catedrei de Farmacologie a Universităţii de
Medicină şi Farmacie din Bucureşti. Cum să
cuprinzi în câteva trăsături de portret personalităţi importante din viaţa culturală, ştiinţifică
a României din acea vreme?! Doar – esenţa.
Semn că nu i-am uitat, în pofida multitudinii
de evenimente în care m-am implicat în ultima
vreme.
– Un exemplu din aceste evenimente?
– Vernisajul expoziţiei „Artă, educaţie,
memorie”, iniţiativă a F.C.E.R. şi a Fundaţiei
„Filderman”, realizată cu sprijinul Primăriei
Municipiului Bucureşti şi al Primăriei Muncipiului Dorohoi, în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice – Guvernul
României. De concretizarea acţiunii s-a ocupat
managerul de proiecte Janina Ilie. Am fost
plăcut impresionat de noul sediu primitor,
multifuncţional al ARCUB, din centrul istoric
al Capitalei. Şi-au expus tablourile, având ca
temă Holocaustul, 32 de elevi ai unor licee de
artă din Bacău, Buzău, Dorohoi, participanţi la
Tabăra de pictură din Dorohoi, de la sfârşitul
lunii noiembrie 2016, organizată cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la deportarea evreilor din
Dorohoi şi împrejurimi în Transnistria. Notabil
– meritul primarului Municipiului Dorohoi, ing.
Dorin Alexandrescu. Am fost impresionat de
modernitatea interpretării şi înţelegerea plină
de compasiune a tinerilor creatori faţă de tragedia care a marcat istoria poporului evreu şi
a umanităţii în secolul al XX-lea. Am mulţumit
tuturor: realizatori şi directori de la liceele de
artă. Am reţinut interesul deosebit faţă de proiect al ambasadorului Mihnea Constantinescu,
preşedintele IHRA. Apreciind iniţiativa, domnia
sa a evidenţiat faptul că proiectul se va finaliza
printr-o selecţie a lucrărilor care vor fi prezentate la Vatican, cu participarea autorilor lor.
– Antisemitismul continuă să fie o problemă
şi azi?
– Categoric, da. De curând, am participat,
împreună cu directorul Departamentului de
Management Economic, Administraţie, Evenimente şi Logistică, membru în Comitetul
Director al F.C.E.R., Silvian Horn, la Conferinţa
de la Viena, organizată de Agenţia UE pentru
Drepturi Fundamentale, privind rezultatele
celei de-a doua etape dintr-un sondaj despre
experienţe şi percepţii antisemite, efectuat
de Agenţie în nouă state membre ale UE. Am
avut un larg schimb de opinii cu participanţii
la dezbateri, am luat pulsul acestor lucruri în
ţări europene reprezentate la Conferinţă. În
intervenţia mea, am salutat organizarea unui
sistem care permite cunoaşterea atitudinilor, a
faptelor şi a mesajelor antisemite în ţări membre UE. M-am referit la: sondajul realizat de
Institutul „Wiesel” pe un eşantion de 1100 persoane despre percepţia populaţiei româneşti
faţă de antisemitism; disponibilitatea F.C.E.R.
şi a societăţii civile din România pentru realizarea de noi cercetări prefigurate de Agenţie;
complexitatea acţiunilor de combatere a antisemitismului şi organizarea cât mai multor
acţiuni adresate populaţiei majoritare din state
membre ale UE în vederea cunoaşterii vieţii
comunitare, religiei, moralei, culturii evreieşti;
importanţa informării reciproce permanente.
– Poziţia oficialilor români?
– De susţinere a tot ceea ce ţine de educaţie civică împotriva antisemitismului. Împreună
cu Primăria Municipiului Bucureşti şi Institutul

„Elie Wiesel”, F.C.E.R. face parte din Comitetul Consultativ pentru construirea Muzeului
Istoriei Evreilor şi Holocaustului din România.
Proiect pe cât de ambiţios, pe atât de necesar.
La prima reuniune vom lua contact direct cu
spaţiul atribuit muzeului de Consiliul General
al Municipiului Bucureşti. Un amplasament
foarte generos, în centrul istoric al Capitalei,
într-un imobil care să permită derularea în
condiţii adecvate a diverselor acţiuni culturale
muzeistice. Evident, F.C.E.R. va contribui cu
resurse umane şi logistice atât la crearea,
cât şi la viaţa de zi cu zi a muzeului; încă un
rezultat al Raportului Comisiei Internaţionale
de Studiere a Holocaustului în România, ale
cărui recomandări au început să fie aplicate
de autorităţile statului român din 2004.
– Şi victimele totalitarismului?
– Un adevăr care trebuie subliniat. După
ce regimul de tip stalinist a interzis activitatea
organizaţiilor sioniste în România, liderii ei au
fost arestaţi, condamnaţi la închisoare, torturaţi, ucişi. Evrei din clasa mijlocie, formând
majoritatea populaţiei evreieşti, au fost destituiţi din funcţii. Bunurile le-au fost confiscate.
În memoria tuturor victimelor totalitarismului a
avut loc o comemorare la Memorialul din Piaţa
Presei Libere, la care am participat, alături de
lideri ai C.E.B., AERVH, BBR.
– Alte momente notabile interne?
– Pregătirea, împreună cu colegii din
conducerea F.C.E.R., a reuniunii Comitetului
Director şi a Consiliului de Conducere, cea
de-a doua fiind programată la CIR „Be Yahad”
– Cristian. Pe ordinea de zi a primei reuniuni
figurează dezbateri pe subiecte, dintre care
menţionăm: proiectul de buget, venituri şi
cheltuieli pe anul 2017, elaborat de un colectiv de economişti – Silvian Horn, Clemansa
Teohari, Valentin Medeleţ –, coordonat de
vicepreşedintele Ovidiu Bănescu; proiectul
de modernizare şi eficientizare a promovării
imaginii obiectivelor comunitare evreieşti din
România, prezentat de Eduard Kupferberg;
probleme de patrimoniu imobiliar, supuse
atenţiei de directorul CAPI, Rudy Marcovici, în
cadrul cărora se fac referiri speciale la propunerea de informatizare a evidenţei cimitirelor
evreieşti, protocolul privind colaborarea cu
Fundaţia de Prezervare şi Conservare a Cimitirelor Evreieşti din România, lucrări de executat
la CIR - Borsec în anul 2017. Prezintă Lucia
Apostol, rabinul Rafael Shaffer, Emil Rosner.
Voi face informarea despre Conferinţa de la
Viena. Discuţiile pentru aprobarea proiectului
de buget vor fi reluate la reuniunea Consiliului de Conducere şi în Adunarea Generală a
F.C.E.R. din aprilie a.c. În cadrul Consiliului
se vor mai dezbate: regulamente şi proceduri
privind activitatea F.C.E.R. şi a comunităţilor
locale; programul prioritar al Federaţiei de
după Congresul al III-lea din iulie 2016. Deciziile se vor adopta la această a doua reuniune.
– Purim este o sărbătoare îndrăgită de
întreaga comunitate …
– Aşa-i. Şi-n acest an s-a citit Meghilat Ester
la Templul Coral, lectură urmată de selecţiuni
din spectacolul de Purim, oferit în întregime
a doua zi la TES, în colaborare cu actorii
coordonaţi de directorul teatrului, Maia Morgenstern, cu invitatul special George Mihăiţă,
precum şi cu participarea Corului Hazamir şi a
cunoscutei formaţii Bucharest Klezmer Band.
Participă personalităţi din viaţa social-politică
românească, diplomaţi.
– Perspective imediate?
– Pregătiri de Pesah la C.E.B. şi în comunităţile din ţară, beneficiind de colaborări din
partea Cancelariei Rabinice şi Compartimentului de Relaţii Intercomunitare; implicarea
F.C.E.R. în viaţa socială, politică a ţării, prin
intermediul deputatului Silviu Vexler; participări
la: Seminarul de la Berlin, unde va fi o întâlnire
la vârf a liderilor comunitari europeni (LEATID);
Adunarea Generală a Congresului Mondial
Evreiesc, la New York, în care vor fi alegeri
pentru conducerea Congresului.
IULIA DELEANU
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Recent, preşedintele Donald
Trump a vorbit la
telefon cu şeful Autorităţii Palestiniene,
Mahmoud Abbas,
pe care l-a invitat
să efectueze o vizită la Washington.
Mai mult ca sigur,
Jason Greenblatt şi premierul
liderul palestinian
B. Netanyahu
va accepta invitaţia.
Dorinţa lui este de a-l convinge pe Trump de adevărul poziţiei palestiniene şi de a obţine sprijinul pentru relansarea negocierilor de pace.
Abbas este conştient că au apus vremurile bune pentru el ale administraţiei Obama, când Israelul era în permanenţă criticat, şi dacă la
Washington nu s-a ajuns chiar la recunoaşterea statului palestinian, în
cadrul Consiliului de Securitate SUA nu şi-au exercitat dreptul de veto
la o decizie antiisraeliană. Abbas ştie că, în contextul noii administraţii,
astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla, iar organismele ONU au avut
de-acum parte de critici vehemente din partea delegaţiilor americane
din cauza numărului mare de rezoluţii antiisraeliene.
Pentru Abbas, sprijinul american este vital. Cu toate că, pe plan
mondial, mai ales după declaraţiile lui Donald Trump, care a pus sub
semnul întrebării obligativitatea existenţei a două state – palestinian
şi israelian – pentru soluţionarea conflictului dintre ele, numeroase
ţări şi-au manifestat sprijinul hotărât faţă de menţinerea acestei teze,
Abbas este conştient că aceste declaraţii nu sunt suficiente. Degeaba
a votat Adunarea Generală a ONU cu majoritate recunoaşterea statului
palestinian, în mod legal acest stat nu există.
Situaţia este complexă.
Deşi, în timpul vizitei premie
rului Netanyahu la Washing
ton, Donald Trump a vorbit
despre necesitatea compromisului din partea ambelor
părţi, nu ştim în ce măsură şi
în ce domenii vor fi acestea
dispuse să facă astfel de
compromisuri. Israelul are o
serie de condiţii care vizează
în primul rând securitatea sa
şi care nu sunt pe placul palestinienilor; ei consideră că
aceştia pot ştirbi autoritatea
şi suveranitatea viitorului lor
stat. Urmează problemele
Ierusalimului, ale refugiaţilor, ale aşezărilor israeliene din teritoriile
palestiniene, ale drepturilor evreilor care ar rămâne în viitorul stat
palestinian, idei pe care Abbas nu vrea să le accepte.
Chiar dacă Donald Trump este proisraelian, el şi-a dat foarte repede seama că frumoasele lui promisiuni electorale faţă de Israel nu
pot fi puse în aplicare ca atare. A fost oare Netanyahu dezamăgit?
Nu cred, el este un politician prea bun ca să nu-şi fi dat seama de
realitate şi de consecinţele grave ale unor astfel de promisiuni, dacă
ele ar fi fost puse în aplicare. Nu este vorba despre vreo schimbare
de atitudine a preşedintelui american, ci de precauţii, fireşti din partea
unui lider politic. Faptul că Trump nu şi-a schimbat radical opiniile este
demonstrat de menţinerea şi confirmarea de către Senatul american
a proisraelianului David Friedman în funcţia de ambasador al SUA
în Israel, un om ”pur şi dur” când vine vorba de relaţia israelianopalestiniană. Pe de altă parte, în pofida sprijinului american, pe plan
internaţional apar tot mai multe luări de poziţie oficiale în favoarea
soluţiei cu două state, mai ales că situaţia complexă din Orientul
Mijlociu nu se poate menţine la nesfârşit.
Mahmud Abbas va trebui să cedeze într-o serie de domenii, o
situaţie extrem de dificilă pentru el şi conducerea Autorităţii Palestiniene. Chiar dacă, în mod raţional, sunt conştienţi şi poate chiar ar dori
să facă nişte paşi spre negocieri, acum culeg roadele propagandei
antiisraeliene suţinute de decenii, cu care au otrăvit generaţiile tinere
care, de la cea mai fragedă vârstă, sunt educate în spiritul urii faţă
de evrei. În aceste condiţii, cu greu poate fi explicată o schimbare
de concepţie, de orientare a conducerii AP. În acest context, merită
menţionată recenta vizită a trimisului special american în Orientul
Mijlociu, Jason Greenblatt, care s-a întâlnit atât cu liderul israelian
cât şi cu cel palestinian. Acest demers este considerat de analiştii
politici ca unul de sondare a terenului, de a se cunoaşte obiectivele
celor două părţi pe care doresc să le atingă în timpul negocierilor.
Cerinţele palestiniene vor fi cunoscute cel mai bine după vizita de
luna viitoare a preşedintelui AP, Mahmud Abbas, la Washington. Conform unor surse, partea palestiniană vrea să impună nişte precondiţii
pentru lansarea negocierilor, pe când Netanyahu şi-a reiterat ideea
de negocieri fără precondiţii.
Şi totuşi va trebui făcut ceva. Aşa cum a încercat marea cu degetul Hamas, prin declaraţia că ar putea recunoaşte linia din 1967 ca
graniţă a viitorului stat palestinian, fără a recunoaşte însă Israelul. Şi
ca să câştige bunăvoinţa lumii, Hamas declară că va lupta împotriva
„ocupantului”, nu a israelienilor. Deşi, întâmplător, din punctul lor de
vedere „ocupantul” este chiar Israelul. (Parcă am mai auzit această
formulare într-o rezoluţie UNESCO, tot împotriva Israelului).
Luând în considerare toate acestea, şansele relansării negocierilor nu par a fi prea mari în viitorul apropiat. Dar există şi contextul
internaţional, războiul de lângă Israel, ameninţări de supravieţuire nu
numai pentru evrei, ci şi pentru palestinieni, care nu privesc cu ochi
buni şi nu sprijină războiul din Siria. Poate că Donald Trump va reuşi
să ajungă la o înţelegere minimă cu Abbas, dar suficientă ca acesta să
accepte o nouă tentativă de negocieri de pace şi suficientă şi pentru
necesităţile de securitate ale Israelului. Vom vedea după vizita lui
Abbas la Washington, dacă până la urmă aceasta se va concretiza.
Eva Galambos

Există şanse
pentru
relansarea
negocierilor de
pace israelianopalestiniene?
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O sărbătoare… foarte colorată!

neevrei“. Vorbitorul
a adresat tuturor
celor prezenţi şi nu numai tradiţionala
urare “Purim Sameah”.
Urând auditoriului un călduros „Hag
Purim Sameah”, preşedintele F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer, s-a referit în intervenţia
sa la modul în care evreii sărbătoresc
victoria asupra lui Haman, una paşnică
şi cu un ton plin de umor. „S-a întâmplat
o minune, o minune venită de la Dumnezeu şi de la un popor care niciodată nu a
uitat că aparţine acestui Dumnezeu. Tot
aici, femeia are un rol magistral şi conduce la întoarcerea totală a unei sentinţe
nedrepte pentru poporul israelian”. De
asemenea, el a afirmat că simbolistica
acestei sărbători îi învaţă pe evrei ideea
de reconciliere şi de „a nu săpa groapa
altuia”.
(Urmare din pag. 1)

Cu şi fără mască
Purimşpiel 5777 la TES

Ne-am bucurat cu toţii că, după mai
mulţi ani, Purimşpiel 5777 a revenit în
casa lui, la TES. A avut parte şi el de-o
minune, pe lângă cea petrecută acum
câteva mii de ani cu noi, când Dumnezeu nu ne-a lăsat să pierim, trimiţându-şi
emisarii, Ester şi Mordehai, să-i răstoarne
lui Haman Endlösung-ul. După viforul
care i-a smuls acoperişul, în iarna anului
2014, şi actori în bejenie, TES a dat, scurt,
replica monologului „Teatrul nostru-i de
vânzare“, zis de Ania Bogoslava în Baraşeum-ul de acum trei sferturi de veac:
„Nu-i“. Trupa şi public s-au întors toţi să
trăiască, unii pe scenă, alţii în sală, povestea străveche şi nounouţă a Esterei în teatrul
reîntinerit prin îndârjirea
Maiei Morgenstern.
La reuşita spectacolului au contribuit actorii
de la TES, corul Hazamir
şi Bucharest Klezmer
Band (dirijor Bogdan
Lifşin), Maia Morgenstern, Mihai Mărgineanu, George Mihăiţă (foto). Scenariul
şi regia au fost semnate de Natalie Ester,
care a jucat rolul subretei în piesa ei,
un musical cu măşti din Federaţie, „nu
zic cine, persoane importante”. Dirijorul
corului, Bogdan Lifşin, cu acordeonul lui
fermecat, a acompaniat-o pe Carla, fiica
lui, cea mai tânără membră a corului, într-un potpuriu de melodii idiş, israeliene,
româneşti. Din carnaval nu putea lipsi
maestrul travestiurilor, Mihai Ciucă; el a
întruchipat-o pe nevasta antreprenorului.
Cu mască, fără mască – şarje amicale
pentru producători: Silvian Horn şi Robert
Schorr. Bate metronomul pentru senzaţia serii: clarvăzătoarea şi asistenta ei,
Maia şi Cabiria Morgenstern. „Nu-i Purim în fiecare zi”. Tocmai de aceea i-am
aplaudat pe musafiri: cantautorul Mihai
Mărgineanu cu trupa lui; George Mihăiţă,
cu un periplu printre mari poeţi români:
Ion Minulescu, Marin Sorescu, Nichita
Stănescu. Faţa de cortină n-a avut nevoie
de mască: Tudor Istodor.
Cu acest prilej a fost acordat, în premieră, premiul special „Sevilla Pastor”.
Distincţia a fost înmânată de preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, directorului
TES, Maia Morgenstern, pentru întreaga
activitate artistică şi managerială, prin
care a promovat cu talent, abnegaţie şi

Cântece ºi voie bunã

În acest an, spectacolul de Purim
i-a fost dedicat fostului dirijor al corului
F.C.E.R., regretatul Izu Gott (z.l.), de la
moartea căruia s-a împlinit un an. Muzica şi momentele artistice au fost oferite de Corul de copii şi Corul “Hazamir”
ale C.E.B., Klezmerii de la „Bucharest
Klezmer Band” sub bagheta magică a
dirijorului Bogdan Lifşin şi în coordonarea artistică a consilierului formaţiei, ec.
Silvian Horn. Directorul Teatrului Evreiesc
de Stat, Maia Morgenstern, a interpretat
un potpuriu vesel, la care s-a adăugat
un moment în care marele Constantin
Tănase a fost „reînviat” de actorul Mihai Ciucă, stârnind aplauzele publicului
spectator.
dedicaţie valorile culturii evreieşti, pentru
implicarea în afirmarea şi dezvoltarea teatrului idiş în România, cu impact multiplu
asupra publicului din ţară şi din străinătate
şi pentru organizarea la Bucureşti în 2016
a Festivalului Internaţional de Teatru Idiş,
eveniment de certă reuşită în România şi
cu ample ecouri în lume. „Sevilla Pastor a
fost o luptătoare. Maia Morgenstern este
o luptătoare, ca zic aşa, diversificată,
pentru că strădaniile şi reuşitele ei se văd
şi pe scenă şi în management”, a subliniat
preşedintele Federaţiei. Mare mulţumesc,
a spus Maia conducerii F.C.E.R., trupei
TES, inclusiv echipei tehnice.
Mulţumiri au fost exprimate de Robert Schorr şi Silvian Horn „conducerii
F.C.E.R. şi C.E.B.; sponsorilor Supercom,
Borsec şi Adesgo; partenerilor de la Joint
România; Teatrului Evreiesc de Stat (director Maia Morgenstern) şi actorilor săi
minunaţi (Arabela Neazi, Geni Brenda,
Cabiria Morgenstern, Tudor Istodor, Viorica Bantas, Darius Daradici, Mircea Dragoman, Mihai Prejban, Neculai Predica,
Mihai Ciucă, Nicolae Botezatu); formaţiei
Bucharest Klezmer Band şi Hazamir –Corul C.E.B., JCC Bucureşti, dirijate de Boby
Lifşin; Carlei Lifşin; lui Carmen Hannah
Ioviţu. Aplauze pentru Florin Cîrstea şi
echipei tehnice a TES, precum şi Oanei
Monica Nae. Reuşita spectacolului nu
ar fi fost posibilă fără efortul, abnegaţia
şi talentul Nataliei Ester, care a semnat
scenariul şi regia. Am fost foarte bucuroşi
să-i primim, să-i vedem şi să-i ascultăm
pe invitaţii noştri speciali Mihai Mărgineanu şi George Mihăiţă, cărora le mulţumim
cu toată căldura şi prietenia.

Ne scoatem pălăria pentru doamna
Adina Storin care, ca de fiecare dată, ne-a
ajutat. La final, dar nu în ultimul rând, îi
salutăm pe colegii din F.C.E.R. care au
muncit pentru ca totul să fie în regulă:
colectivul D.A.S.M., Andreea Varodin,
Sandu Câlţia (foto), Laurenţiu Zilberman
(video şi transmisie live), Silvia Solomonovici, Jean Bercu de la departamentul
administrativ, Janina Ilie“.
IULIA DELEANU
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îN COMUNITATI
Iaşi
Cea mai mare bucurie...

Purim 5777 a fost sărbătorit la Iaşi în
ziua de 12 martie 2017 (14 Adar).
În seara de ajun, în Sinagoga Merarilor
s-a citit Meghilat Ester – Cartea Esterei.
Ing. Abraham Ghiltman, preşedintele
comunităţii ieşene, a arătat în alocuţiunea
sa că, în toate timpurile, de-a lungul
persecuţiilor antievreieşti, Ester a fost şi a
rămas un exemplu de rezistenţă, un simbol al speranţei că, prin miracol, duşmanul
aprig poate fi învins indiferent ce nume ar
purta el. Purimul are povestea lui, poveste
ce a înfruntat milenii de trai dulce şi amar,
de dureri, persecuţii, nedreptăţi dar şi
de bucurii, care toate au fost însoţite în
permanenţă de lacrima umorului evreiesc
ce a generat mereu un râs sănătos, plin
de speranţa în mai bine.
Domnul C. Tiron, purtătorul de cuvânt
al Primăriei, a transmis cuvintele de felicitare adresate de primarul Municipiului
Iaşi, Mihai Chirica, menţionând contribuţia
comunităţii evreieşti ieşene, de-a lungul

Timişoara

anilor, la dezvoltarea economică, culturală şi ştiinţifică a oraşului Iaşi. Printre
invitaţii prezenţi la sărbătorirea Purimului
s-au aflat ing. Romeo Olteanu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai cultelor
şi ai mediului academic.
Spectacolul din seara de Purim 5777,
ce a avut loc în sala „Mihai Eminescu”
de la Grand Hotel Traian din Iaşi, a fost
„o infuzie” de muzică tradiţională evreiască, muzică modernă israeliană şi...de
multă tinereţe.
Talentaţii solişti ing. Uri Fernbac şi
jurist Albert Lozneanu şi corul comunităţii
împreună cu Formaţia „NIGUN” condusă
de profesorul Romeo Luchian au prezentat un bogat program muzical mult
apreciat de numerosul public.
Comunitatea evreilor ieşeni, ce numără astăzi puţin peste 300 de suflete,
este un mugur rămas în viaţă din marea
comunitate interbelică, mugur ce a avut
puterea să supravieţuiască,
şi serbarea realizată acum cu
aportul tinerilor din comunitate
ne demonstrează miracolul
perenităţii, al perpetuării şi
al dăinuirii evreilor pe aceste
meleaguri.
După spectacol, toţi cei
prezenţi au fost invitaţi la un
îmbelşugat cocteil, cu bunătăţi
pregătite de colectivul Restaurantului Ritual.
Martha Eşanu

O seară sub semnul copiilor

Sărbătoarea de Purim de la Timişoara
a stat în acest an sub semnul copilăriei.
Peste 250 de persoane au venit la Casa
„Adam Müller Guttenbrunn” să vadă un
spectacol realizat de persoane de toate
vârstele, între care peste 20 de copii. A
fost o seară cu adevărat memorabilă.
Diversitatea programului i-a uimit pe cei
prezenţi. După cuvintele introductive
rostite de preşedinta comunităţii, dr.
Luciana Friedmann, şi de Rabinul Zvika
Kfir, spectacolul efectiv, prezentat şi în
acest an de Tina Sas şi Robert Ernst, a
debutat cu melodii evreieşti în interpretarea sopranei Diana Chirilă
şi a baritonului Mugurel Chirilă de
la Opera Română din Timişoara.
Corul, condus de Alexandru Fischer, a interpretat melodii vesele,
dar şi nostalgice, care au impresionat asistenţa. Micuţii au spus
bancuri, în timp ce tinerii au pus în
scenă o „Poveste de Purim” total
neconvenţională, un exerciţiu de
imaginaţie în care au jucat plini
de naturaleţe şi, aparent, fără pic
de trac. Iulia Moldovan şi Alex
Crânciova au încântat asistenţa cu
melodii interpretate la două instrumente
impresionante chiar şi vizual, harpă şi
contrabas. Nu puteau lipsi nici dansurile
israeliene, dar nici bancurile, interpretate de doi prieteni „recalcitranţi”, Ervin

Tulcea
Dr. Aurel Vainer înmânând premiul
actriţei Maia Morgenstern
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Weinberger şi Tiberiu Hornung. Printre
momentele programului, cei prezenţi s-au
putut bucura de vocea cristalină a Tyiei
Grosseck, care a cântat alături de tatăl
ei, Oliver Grosseck, cât şi de solo-ul lui
Alexandru Fischer. Tombola, prezentată
de Adriana Aron, a fost aşteptată şi în
acest an, căci nu degeaba au realizat
pensionarii de la Centrul de zi peste 500
de măşti. Nu puţini au fost cei care s-au
bucurat, la final de spectacol, de electrocasnice, cărţi, tablouri sau mărgele, multe
donate chiar de membri ai comunităţii.

Comunitatea timişoreană este într-adevăr
o familie, în care fiecare este respectat şi
îşi are rolul său bine definit. Poate acesta
este un specific local, pe cât de firesc, pe
atât de uimitor. (L.F.)

Prezenţă numeroasă la Templul Israelit

Evreii din Tulcea au sărbătorit Purim
5777 la Templul Israelit din oraş. Au fost
invitaţi şi au participat reprezentanţi ai
etniilor din Tulcea, prieteni ai comunităţii
noastre şi membrii comunităţii.
Preşedintele comunităţii a prezentat
un scurt istoric al acestei sărbători iar
Neumann Berty şi Segal Silviu, membri ai
comunităţii, au dat citire textului din „Cartea Esterei”. A fost ascultată înregistrarea
cântecului „Sosanat Yaakov” şi s-au servit
dulciuri şi vin caşer.
Ing. FAIMBLAT SOLOMON   
preşedinte C.E. Tulcea

Relatări despre Pesah în Comunităţi, pag. 8.
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I U D A I C A
Pesah între robie şi liber tate

Istoria universală pe care am învăţat-o la şcoala generală în România pe vremea lui Ceauşescu suna cam
aşa: prima lecţie era despre comuna primitivă. Vânători
şi culegători, eram cu toţii egali. Un fel de rai marxist pe
pământ. Apoi, fără nicio explicaţie, ne-am găsit sub cea
mai cruntă formă de asuprire, sclavia. Întreaga istorie a
omenirii a fost privită ca o treptată eliberare din cătuşele
exploatării culminând, cum nu, cu ”mântuirea finală” în
”paradisul regăsit” al orânduirii comuniste.
Raiul pe pământ al comunismului era o evidentă
minciună. Treptata eliberare din cătuşele robiei pare
însă a fi, cel puţin în linii mari, un adevăr istoric. Astăzi
se bucură de drepturi civile un procent mult mai mare din
locuitorii globului decât în urmă cu cincizeci de ani, când
procentul era mai mare decât în urmă cu o sută de ani.
De la sclavie la feudalism şi apoi la capitalism, libertatea
omului a dobândit noi şi noi dimensiuni. Acesta a fost în
linii mari cursul istoriei. Nu au lipsit însă contracurente.
Cel mai dramatic a fost poate transformarea de bunăvoie
a Republicii de la Weimar într-o dictatură.
Fenomenele istorice nu se petrec de la sine. Ele rezultă din acumularea nenumăratelor decizii, fapte, vorbe
şi chiar gânduri ale fiecăruia dintre noi. Cu toţii tânjim
spre libertate, dar nu o dată ne complacem în atitudini
care duc spre înrobire. Perpetua tensiune dintre aceşti
doi poli este un aspect fundamental al condiţiei umane.
Când un număr suficient dintre locuitorii unei ţări

optează pentru libertate, oricât ar fi ei de înrobiţi, mai
devreme sau mai târziu îşi vor sfărâma cătuşele. Când,
însă, prea mulţi se complac, ţara dă un pas înapoi. Progresul umanităţii spre libertate nu este de la sine înţeles.
El este rezultatul nenumăratelor decizii spre bine ale
fiecăruia dintre noi.
Oricât de bune ar fi legile ţării, ele nu sunt suficiente
pentru a asigura libertatea celor care, de bunăvoie,
renunţă la ea. În cele mai evoluate ţări se mai găsesc
în umbra legii adevăraţi sclavi. Străini, care au fost ademeniţi să-şi lase paşaportul zălog în mâna angajatorului,
sunt forţaţi să muncească din greu sau să-şi încalce
demnitatea pentru sume derizorii.
*
Sărbătoarea de Pesah este numită şi Zman Herutenu – timpul libertăţii noastre. Ea este mai mult decât o
celebrare a aniversării ieşirii strămoşilor noştri din robia
Egiptului. Ea este timpul pe care îl dedicăm în fiecare an
pentru a învăţa să trăim ca oameni liberi, să ne bucurăm
de libertate, să o preţuim, dar mai ales să avem tăria să
nu renunţăm la ea pentru nimic în lume.
Timp de şapte zile, în Diaspora opt, mâncăm numai
Maţa, pâine nedospită. În zilele noastre o cumpărăm
gata coaptă şi preambalată. Înaintea revoluţiei industriale
fiecare îşi cocea singur Maţa. Mulţi evrei evlavioşi îşi coc
şi în zilele noastre singuri Maţa, cel puţin cea pe care
o folosesc la masa de Seder. A realiza ceva cu truda

trupului pentru a îndeplini o miţva dă o altă simţire decât
a cumpăra un produs preambalat.
Munca e grea şi cere deosebită atenţie. De la seceriş până la frământatul aluatului, trebuie evitat orice
contact al grâului şi al făinii cu apa. Din clipa în care s-a
turnat apa în făină, în cel mult 18 minute aluatul trebuie
să ajungă în cuptor. În intervale de nu mai mult de 18
minute se opreşte munca şi toate mesele şi ustensilele
se spală pentru ca nu cumva să rămână cea mai mică
fărâmiţă de aluat care ar putea dospi.
Munca e grea, regulile sunt complexe şi, la cea mai
mică încălcare, Maţa nu mai e bună de nimic. După toată
această trudă şi cheltuială scoatem din cuptor o turtă
care cu greu poate fi numită pâine.
Fără cuvinte, învăţăm să trudim din greu, să ne
asumăm o răspundere şi apoi să ne mulţumim cu puţin.
Dacă am învăţat bine lecţia, vom fi mai puţin vulnerabili
în faţa celor care ne momesc în robie cu promisiunea
unui câştig uşor.
Povestirea ieşirii din Egipt, deşi la prima vedere pare
să ţină doar de trecut, ţine mai mult de viitor. Ea ne re
aminteşte gustul dulce al libertăţii primite atunci în dar
şi păstrat timp de milenii în memoria colectivă. Cel care
a simţit dulcele gust al libertăţii nu va mai putea renunţa
la el niciodată.
Închei cu o rugăciune ca eforturile noastre de a ne
păstra şi întări libertatea să fie încununate cu succes!
Rabin RAFAEL SHAFFER

Hagada de Pesah în limba română şi în perimetrul românesc: câteva informaţii

Hagada de Pesah este una dintre
cărţile cele mai populare şi mai răspândite de pe raftul cărţilor tradiţionale
ebraice, deoarece fiecare evreu este
obligat să cunoască povestea ieşirii din
Egipt şi să o împărtăşească copiilor săi.
În plus, Hagada de Pesah este scrisă
într-un limbaj simplu, pe înţelesul tuturor,
învăţaţi şi neînvăţaţi, cum sunt cei ”patru fii”. Ea a cunoscut numeroase ediţii,
mai întâi manuscrise, apoi tipărite, după
invenţia tiparului, în obştile evreieşti din
întreaga lume. Pentru a fi cunoscută
şi înţeleasă, ea a fost comentată, apoi
tradusă în limbile vernaculare evreieşti
(idiş, ladino, iudeo-arabă, iudeo-persană,
iudeo-greacă, iudeo-italiană), apoi în limbi
moderne vorbite de evrei. Comentariile
şi traducerile reflectă modul de gândire
şi apartenenţa autorilor lor la un curent
anumit al iudaismului.
În rândul colectivităţii evreieşti din România Hagada de Pesah a circulat întâi
sub formă de ediţii tipărite în alte ţări. Ulterior, au apărut ediţii ebraice ale acestei
cărţi în tipografii ebraice din diferite oraşe
ale perimetrului românesc. În catalogul Bibliotecii Naţionale a Israelului (la 17 aprilie
2016) erau înregistrate 39 de ediţii ale Hagadei de Pesah provenite din perimetrul
românesc sau însoţite de traducere românească: 25 tipărite la tipografii ebraice din
România în exclusivitate în limba ebraică
sau unele incluzând explicaţii, comentarii
şi traducere în limba idiş; 6 bilingve ebraică-română tipărite în România; 2 bilingve
ebraică-maghiară tipărite în România; 6
bilingve ebraică-română apărute în Israel.
În privinţa ediţiilor ebraice şi ebraico-idiş,
menţionăm că prima identificată de noi a
apărut la Cernăuţi în anul 1864, însoţită
de comentariul rabinului Şmuel Şmelke
Taubes din Iaşi (decedat în 1865), inti-

tulat ”Milchamoth HaŞem” (Războaiele
lui Dumnezeu). Cartea a fost tipărită la
tipografia lui Eliyahu Igel. A urmat o ediţie tipărită la Sighet (Maramureş) în anul
1879, însoţită de comentariul rabinului Şimon din Ostropole şi cu explicaţii halahice
ale rabinului Moşe Teitelboim, la Sighet
apărând ulterior şi alte ediţii.
La Satu Mare au apărut câteva ediţii
ale Hagadei de Pesah, prima în anul
1931, cu un comentariu al vestitului rabin
Eliezer David Grunwald (1867-1927), la
tipografia lui M.L. Hirsch. Observăm o
ediţie hasidică (prima) şi o ediţie din partea unui rabin din Transilvania, oponent al
hasidismului. Desigur, grupurile hasidice
foloseau numai textele cu comentarii ale
admorilor hasidici respectivi; grupurile
oponente hasidismului foloseau ediţii
cu comentarii rabinice non-hasidice, iar
grupurile raţionaliste foloseau textul necomentat, simplu, ilustrat, sioniştii dându-i
interpretări naţionale. Sfârşitul a fost odată cu deportarea evreilor din Transilvania
de Nord la Auschwitz.
Alte două oraşe din Transilvania, în
care au existat tipografii ebraice la care
au fost tipărite ediţii ale Hagadei de Pesah în perioada interbelică, sunt Cluj şi
Oradea. La Cluj au fost tipărite câteva
ediţii ale Hagadei de Pesah însoţite de
ilustraţii. La Oradea, în perioada 19381944 au apărut nouă ediţii ale Hagadei de
Pesah, de orientări diferite ale editorilor şi
cititorilor posibili, fapt reflectat de aspectul şi conţinutul lor. O Hagada hasidică,
însoţită de comentariul rabinului admor
hasid de Santz Haim Halberstam atât la
textul ei, cât şi la textul Cântării Cântărilor şi la Numărătoarea Omerului, care
începe în cea de-a doua seară de Pesah
şi durează până în ajun de Şavuot, Ziua
Primirii Torei, precum şi de explicaţii ale

Să nu uiţi, OMULE!

Îmi fac o datorie de onoare să amintesc cititorilor împlinirea unui secol de la
moartea lui Herman Kornhauser (z.l.), înhumat în Cimitirul Evreiesc din Târgovişte.
Iarna anului 1916. Iarnă grea. Geroasă.
Începutul primului război mondial. Nemţii organizează în Târgovişte, cartierul
Teiş, un lagăr de concentrare pentru prizonierii de război. Un evreu, frate al nostru,
vecin cu lagărul, se transformă în lider şi îşi mobilizează concetăţenii să ajute cu
alimente şi îmbrăcăminte OAMENI în suferinţă (insist: război, lipsuri, spaime). În
încercările sale de profund umanism este prins de nemţi şi condamnat la moarte,
prin spânzurare. Execuţia a avut loc în luna martie 1917, în piaţa oraşului.
Lăsase acasă o soţie şi un copil nenăscut.
Ulterior, Regele Ferdinand, prin ordin de zi, îi conferă medalia „Virtutea Militară”,
clasa a II-a.
Mă întreb: România îşi cunoaşte toţi eroii? Îi ştim?
Pentru toţi un gând pios, o lacrimă, o floare.
ILEANA GHENCIULESCU

rabinului Yechezkel Şaraga Halberstam,
a fost publicată în anul 1939, la tipografia
Friedmann din Oradea.
În Bucovina, la Cernăuţi, la tipografia Harnik & Birenboim a fost tipărită o
Hagada de Pesah în anul 1925, însoţită
de comentariul rabinului Eliezer Zeira
Hershtik din Vatra Dornei. În anul 5630
(1930), o Hagada de Pesah însoţită de
explicaţii şi povestiri în limba idiş a apărut
la Chişinău în editura Moriyah.
În Vechiul Regat, ediţii complete ale
Hagadei de Pesah, fie însoţite de traducere românească, fie numai în limba ebraică
sau însoţite de traduceri în idiş, au apărut
începând din anul 1901. Prima ediţie pe
care am identificat-o, apărută în acest
an, a fost pregătită de rabinul ”modern”
sefard din Bucureşti dr. Isaac David Bally
(1840-1928). Titlul cărţii este bilingv, ebraică-română: ”Seder Hagadah şel Pesah,
keminhag Aşkenaz veSefarad – Ritual
pentru primele doue nopţi ale Pascelor
israelite”. Cartea include textul ebraic,
traducerea lui în româneşte şi unele explicaţii ale unor cuvinte neclare, în loc de
comentariu explicativ. Autorul traducerii
a vrut să difuzeze cartea atât în comunitatea aşkenază (majoritară în România),
cât şi în cea sefardă, de care aparţinea.
Ediţia a fost publicată la tipografia Goebl
din Bucureşti, în 31 pagini. Altă ediţie
însoţită de traducere românească a Hagadei de Pesah a apărut la Piatra Neamţ,
la tipografia Record, în anul 1937. Dintre
ediţiile apărute în ebraică însoţite de tra-

ducere idiş, publicate în Vechiul Regat
în perioada interbelică, menţionăm două
apărute la Botoşani, prima în anul 1924,
iar a doua la începutul anilor 1930. Ele
includ şi povestiri populare în idiş. Putem
menţiona şi fragmente ale Hagadei de
Pesah, precum şi explicaţii pentru organizarea şi celebrarea Seder-ului, existente
în manualele de religie mozaică, apărute
în perioadele antebelică şi interbelică în
limba română, autori fiind A.S. Gold, I.
Smotrici şi – în manualele de ebraică – N.
Zelevinski. În anul 1946 a apărut o nouă
ediţie a Hagadei de Pesah, la Bucureşti,
incluzând numai textul ebraic. Editor a
fost rabinul Menachem Gutman din Iaşi,
rabin hasidic. După prăbuşirea regimului
comunist şi reorganizarea vieţii evreieşti
din România, la Bucureşti au apărut şi
cărţi de iudaism. Printre ele – o ediţie
nouă a Hagadei de Pesah, apărută în
limbile ebraică şi română în anul 2014,
sub titlul: ”Hagada de Pesah: 5774: seder
organizat în premieră la Sinagoga Mare
din Bucureşti”. Această ediţie a apărut sub
auspiciile instituţiilor: Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România; Comunitatea
Evreilor Bucureşti; JCC Bucureşti, Centrul
Comunitar Evreiesc; American Jewish
Joint Distribution Committee.
După întemeierea statului Israel şi
emigrarea masivă a evreilor din România,
în ţară a apărut necesitatea reeditării sau
cel puţin a retipăririi unor cărţi religioase
cu traducere şi explicaţii în limba română.
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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Dezbaterile Comitetului Director al F.C.E.R.

Comitetul Director (C.D.) al F.C.E.R.C.M. s-a întrunit în data de 15 martie,
având o agendă amplă.
Una dintre teme a fost „Bugetul de venituri şi cheltuieli” pe anul în curs, salutat
de vorbitori şi pentru conţinut, dar şi pentru
faptul că, în ciuda contextului economic
complex din ţară, documentul a putut fi elaborat mai devreme decât în anii precedenţi.

80% din fonduri, destinate
direct Comunitãþilor locale
Prezentatorii Bugetului (vicepreşedinte
Ovidiu Bănescu, director Silvian Horn,
contabil-şef Clemansa Teohari şi şef sector
Valentin Medeleţ) au precizat că execuţia
bugetară pe 2016 s-a încheiat echilibrat,
cu un excedent de aproape 180.000 de lei.
Pentru anul 2017 au fost elaborate două variante de buget, una prudenţială, conţinând
numai încasări certe, alta, mai optimistă,
construită şi pe baza încasărilor probabile.
Veniturile pe 2017 se compun din fonduri provenite din surse proprii, alocaţii de
la autorităţi şi surse atrase. Cele din urmă
reprezintă între 56% şi 59% din total şi vor fi
alocate pentru asistenţa socială şi medicală
acordată evreilor din România, păstrarea şi
reabilitarea patrimoniului sacru, dezvoltarea
comunitară şi promovarea identităţii iudaice.
Dacă eforturile deputatului Silviu Vexler
vor fi încununate de succes şi vor putea fi
atrase fonduri guvernamentale, acestea vor
fi alocate renovării sinagogilor din Focşani,
Deva, Oradea, Hârlău şi Timişoara.
Sursele financiare provenite de la Joint
şi Fundaţia „Caritatea” vor fi destinate
cheltuielilor pentru asistenţă socială şi medicală, dezvoltarea Centrelor Comunitare
Evreieşti din Bucureşti, Iaşi, Oradea, Cluj,
Timişoara şi Botoşani. În proiectul aprobat

de C.D. se specifică faptul că fondurile
pentru asistenţă socială şi medicală sunt cu
cca 12% mai mari decât în 2016, iar sumele
provenite de la „Caritatea” sunt alocate
celor patru capitole: DASM, Patrimoniu,
Dezvoltare comunitară şi Identitate iudaică.
Activităţile de cult vor beneficia de o
creştere substanţială a fondurilor alocate,
deoarece ele asigură păstrarea identităţii
iudaice prin organizarea sărbătorilor, extinderea numărului de comunităţi în care se
desfăşoară serviciul religios – Timişoara şi
Iaşi, alături de Oradea şi Braşov –, efectuarea de deplasări ale rabinului în celelalte comunităţi, organizarea cursurilor de Talmud
Tora, desfăşurarea programului Mazal Tov.
Tot la capitolul cheltuieli, Bugetul
F.C.E.R. mai prevede sumele necesare
atât asigurării salarizării conform noului
nivel al salariului minim pe economie, cât
şi noii grile de salarizare a F.C.E.R., adică
fonduri sporite cu aprox. 10%.
Principalul destinatar al cheltuielilor F.C.E.R. sunt comunităţile locale,
beneficiare fie direct (80% din totalul
cheltuielilor), prin fondurile alocate acestora pentru susţinerea şi dezvoltarea
vieţii comunitare, fie indirect, prin activitatea serviciilor F.C.E.R. care deservesc
structura centrală şi comunităţile (14% din
totalul cheltuielilor), restul de 6% reprezentându-l cheltuielile pentru coordonare şi
reprezentare la nivel naţional.

Subiecte de mare interes
Prezenţa preşedintelui B.B.R. în C.D. al
F.C.E.R. a „consolidat colaborarea noastră”, a apreciat José Iacobescu. Vorbitorul
a precizat că ediţia 2017 a manifestării
ALX. MARINESCU
(Continuare în pag. 18)

Întrunirea Congresului
European Evreiesc

Adunarea Generală a Congresului
European Evreiesc (EJC) a avut loc recent la Bruxelles, în prezenţa a peste 30
de reprezentanţi la vârf ai comunităţilor
evreieşti din 29 de state de pe bătrânul
continent. F.C.E.R. a fost reprezentată
de vicepreşdintele organizaţiei, Ovidiu
Bănescu.
În mesajul inaugural, preşedintele
EJC, Moshe Kantor, s-a referit la provocările şi succesele înregistrate de
Congresul European Evreiesc şi de comunităţile-membre în anul 2016, subliniind intensificarea manifestărilor teroriste
şi a extremismului islamic, revirimentul
extremei drepte europene şi recentele

„Academia Română, prezent şi viitor”

Cronica BBR

Prelegerea preşedintelui Academiei Române,
acad. Ionel Valentin Vlad, la adunarea generală deschisă a BBR

Deschizând prima întrunire a B’nai B’rith România (BBR)
din 2017, preşedintele Forumului, ing. José Iacobescu, a făcut
urări de an bun participanţilor, a salutat prezenţa E.S. Tamar
Samash, ambasadorul Israelului la Bucureşti, a unor reprezentanţi ai Guvernului României, a liderilor F.C.E.R. şi C.E.B.
A evidenţiat importanţa Grupului de Sprijin al BBR, din care fac
parte personalităţi marcante din mediul socio-politic, economic,
diplomatic românesc. A schiţat un portret al conferenţiarului,
preşedintele Academiei Române, acad. Ionel Valentin Vlad,
ilustru fizician, fondator al Şcolii de Studii Avansate a Academiei
Române, laureat al multor premii şi distincţii prestigioase în ţară
şi peste hotare.

Ionel Vlad, Aurel Vainer şi José Iacobescu

Dedicând prelegerea celor 150 de ani împliniţi de Academia
Română, vorbitorul a realizat un succint istoric al ei de la înfiinţare până în prezent, punând accent din unghi contemporan pe:
• alocuţiunea din 1879 a regelui Carol I, când România căpăta
statut de regat: „Fie ca renumele Academiei noastre să aibă un
răsunet important în străinătate pentru a se încredinţa că statul
român este neatârnat”, neatârnare pe care „nici un stat să n-o
poată zdruncina”; • numitorul comun al discursurilor, la 50 de ani
de existenţă a Academiei, respectiv, misiunea ei de „a crea unitatea de limbă şi cultură pe care se poate clădi viitorul unei naţiuni”.
Academia Română devenea „centru important de coordonare
a cercetării ştiinţifice din România, cu rol de consultant corect
în probleme majore, fără a fi influenţată de ciclurile electorale”.
De-a lungul celor 150 de ani existenţă, au fost aleşi membri
ai Academiei şi membri de onoare peste 1700 de intelectuali.
Printre ei – intelectuali evrei români şi intelectuali evrei originari
din România. Conferenţiarul i-a amintit pe acad. Nicolae Cajal,
fost vicepreşedinte al Academiei şi preşedinte al F.C.E.R., Elie
Wiesel, Eugen Segal, Solomon Marcus, Jean Ashkenazy, Carol
Iancu. Au fost trecute în revistă direcţii de activitate ale Acade-

miei: strategie culturală, coordonare de studii pentru doctorat şi
studii postdoctorale; editare de lucrări de referinţă consacrate
istoriei României, limbii române, organizare de manifestări de
interes naţional şi internaţional, relaţii cu academii europene,
ajutoare acordate studenţilor români în străinătate prin Fundaţia
„Menachem Elias” şi „Accademia di Romania”, ocrotirea valorilor
inestimabile din Biblioteca Academiei Române, împlinind şi ea,
anul acesta, 150 de ani. „Pentru a-ţi îndeplini dezideratul de
savant, a evidenţiat vorbitorul, trebuie să-ţi direcţionezi resursele lăuntrice spre optimism, pondere, realism, să ai în vedere
anii prosperi şi anii de criză”. Faptul a generat lucrarea masivă,
editată de Academia Română, sub patronajul preşedintelui României, Klaus Iohannis, „Strategia de dezvoltare a României”.
Privitor la pacea religiilor, vorbitorul a citat lucrarea unui mare
fizician, laureat al Premiului Nobel, Richard Heinmann, „Sensul
tuturor lucrurilor”, axată pe ideea că toţi suntem copiii aceluiaşi
Dumnezeu şi toate religiile propovăduiesc dragostea de oameni.
Au fost întrebări privind predarea religiei în şcoli şi implicarea
socială a cărturarului (ing. Sandra Segal).
Au fost aduse mulţumiri pentru includerea în tratatele de
istorie a României a capitolului despre Holocaust în România
(istoric Lya Benjamin). A fost evidenţiat prestigiul de care se
bucură BBR (Teşu Solomovici). A fost subliniată importanţa
înfiinţării, spre adâncirea preceptului biblic al iubirii de semeni,
a unui Consiliu de Consultanţă din zonă academică (ministru
secretar de stat în Ministerul Muncii, Adrian Marius Dobre). A fost
propus un proiect de colaborare între Centrul de Studii Israeliene
„Goldstein Goren” şi Academia Română pentru popularizarea
ajutorului acordat României de evrei români de rit sefard (dr.
Felicia Waldman). Vorbitorul a primit felicitări din partea Irinei
Cajal. Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a mulţumit preşedintelui BBR, ing. José Iacobescu, pentru iniţiativa de a-l invita
pe preşedintele Academiei Române să conferenţieze la reuniunea din Templul Coral, „loc de întâlnire a oamenilor iubitori de
oameni”, şi s-a raliat nevoii de conlucrare între oameni de orice
etnie şi confesiune concretizată prin crearea Grupului de Sprijin
al BBR. A considerat meritorie atenţia Academiei Române faţă
de performanţele unor intelectuali evrei originari din România.
„Văd în Academia Română, cel mai înalt for ştiinţific din ţară, un
loc de referinţă pentru recunoaşterea creativităţii româneşti şi
evreieşti”. Răspunzând întrebărilor, conferenţiarul a vorbit despre
implicarea Academiei într-o educaţie şcolară în spiritul ideilor
mai sus menţionate, a optat pentru echilibrul cărturarului faţă
de dezechilibre sociale şi a reiterat mesajul acestuia de pace.
Evenimentul (organizare, Victoria Demayo) s-a încheiat cu
un cocktail în onoarea preşedintelui Academiei Române, în
„regia” Administraţiei F.C.E.R.(coordonator, Jean Bercu).
IULIA DELEANU

rezoluţii adoptate de UNESCO privind
Israelul şi Ierusalimul, care au generat
indignare în Israel şi în numeroase alte
state. Un aspect pozitiv remarcat a fost
adoptarea definiţiei antisemitismului de
către IHRA, sub preşedinţia României,
precum şi adoptarea acesteia de către
Guvernul britanic. Tot la „bile albe” a fost
amintită şi dezvoltarea proiectului EJC
privind managementul crizelor şi al problemelor de securitate.
Printre temele abordate în plen s-au
numărat, aşa cum ne-a spus Ovidiu Bănescu la revenirea sa în ţară, adoptarea
în unanimitate a planului strategic pentru
2017, prezentat de dr. Ariel Muzicant,
preşedintele Comitetului pentru managementul situaţiilor de criză şi al problemelor
de securitate, votându-se în favoarea
unui singur sistem de securitate la nivel
continental, aplicat prin EJC şi pentru care
se pot obţine fonduri de către comunităţile
evreieşti europene.
Richard Verber, vicepreşedintele
Consiliului Deputaţilor Evrei din Marea
Britanie, a prezentat impactul pe care
Brexit îl poate avea asupra evreilor europeni, iar Edwin Shuker a supus atenţiei
participanţilor un raport privind o serie
de iniţiative interreligioase, adoptate în
contextul crizei refugiaţilor.
S-au mai discutat subiecte legate
de activitatea Comisiei de Restituiri din
cadrul EJC, inclusiv în contextul creat
de Brexit.
Pe agenda Adunării Generale a mai
fost şi aprobarea execuţiei bugetare pe
2016 şi aprobarea modificării Statutului
EJC, necesară din cauza mutării sediului
organizaţiei de la Paris la Bruxelles, ambele puncte fiind votate în unanimitate.
Adunarea Generală a mai stabilit că
EJC va acorda distincţii pentru câte două
personalităţi din aceeaşi ţară, răsplătind
meritele acestora pentru promovarea
comunităţilor evreieşti din respectivul stat.
În marja Adunării Generale a avut loc
şi reuniunea Fondului European Evreiesc,
organizaţie internaţională neguvernamentală care coordonează şi sprijină
programe vizând îmbunătăţirea relaţiilor
interetnice şi interreligioase, întărirea
identităţii iudaice şi contracararea efectelor asimilării. Secretarul general Ariella
Woitich a prezentat mesajul preşedintelui
Moshe Kantor, după care au avut loc
dezbateri privind principalele activităţi
ale Fondului.
De asemenea, în clădirea Parlamentului European de la Bruxelles au avut
loc manifestări impresionante dedicate
comemorării victimelor Holocaustului.
După încheierea lucrărilor, participanţii
au luat parte la un dineu la care au fost
prezenţi diplomaţi israelieni, oameni de
cultură, membri ai Parlamentului European, reprezentanţi ai Comisiei Europene, lista invitaţilor atestând aprecierea de
care se bucură EJC pe plan continental
şi internaţional.
A. NANU
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România a încheiat cu succes
preşedinţia Alianţei Internaţionale
pentru Memoria Holocaustului

În această lună s-a încheiat preşedinţia României la IHRA – Alianţa Internaţională pentru Memoria Holocaustului.
După aprecierile făcute de ministrul
român de externe Teodor Meleşcanu, de
ambasadorul Mihnea Constantinescu,
preşedintele IHRA, dar şi de o serie de
specialişti străini, activitatea ţării noastre
a fost un succes. La finalul mandatului
au avut loc două evenimente, ambele
deosebit de interesante: conferinţa internaţională de la Vatican “Politici cu privire
la refugiaţi, din 1933 până în prezent:
Provocări şi Responsabilităţi”, o iniţiativă
comună a Sfântului Scaun şi a IHRA; şi
conferinţa ”Evreii din România în context
european: asemănări şi diferenţe”, susţinută de profesorul Andrei Oişteanu la
Haga. Cel de-al doilea eveniment a fost
organizat de ICR Bruxelles şi Ambasada
României în Regatul Ţărilor de Jos, cu
sprijinul Comunităţii Evreieşti Liberale
din Haga şi al doamnei rabin Marianne
van Praag.

La conferinţa de la Vatican s-a pus
accentul pe elementele comune ale
problematicii refugiaţilor din trecut şi
prezent. Între tratamentul refugiaţilor din
trecut şi al celor de astăzi pot fi identificate unele aspecte comune, în special
privind închiderea graniţelor, creşterea
xenofobiei, utilizarea discursului umilitor
şi dezumanizant, a subliniat ambasadorul Mihnea Constantinescu, idee
repetată şi de ceilalţi participanţi. Din
România a participat şi Adrian Cioflâncă,
directorul CSIER, care a relevat importanţa acestui eveniment în încercările
de a găsi soluţii la problema refugiaţilor.
La conferinţă au fost prezenţi peste 180
de experţi şi reprezentanţi ai unor organizaţii internaţionale implicate în problematica drepturilor omului şi sprijinul
umanitar pentru refugiaţi, reprezentanţi
ai diferitelor instituţii şi asociaţii, precum
şi ai Vaticanului. Ambasadorul României
pe lângă Sfântul Scaun, profesorul LiviuPetru Zăpârţan, a amintit contribuţia
importantă a Suveranului Pontif, care
transmite frecvent mesaje de condamnare a actelor de discriminare.
Conferinţa de la Vatican, precum şi
mandatul României au reprezentat un
adevărat succes, a apreciat profesorul
Steven Katz, de la Universitatea din
Boston, consilier în cadrul Alianţei.

Evreii români în istorie

Prelegerea profesorului dr. Andrei Oişteanu s-a desfăşurat în sala arhiplină a
Comunităţii Evreieşti Liberale din Haga.
Conferinţa a reunit un număr important
de personalităţi şi oficiali olandezi, membri ai Corpului diplomatic, reprezentanţi
ai mediului academic, invitaţi din partea
societăţii civile, a comunităţii româneşti,
a Ligii Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) şi numeroşi jurnalişti. Înaintea
conferinţei au luat cuvântul doamna
rabin a Comunităţii Evreieşti Liberale din
Haga, Marianne van Praag, ambasadorul României în Regatul Ţărilor de Jos,
E.S. Brânduşa Predescu, şi directorul
adjunct al ICR Bruxelles. Vorbitorii au
subliniat priorităţile şi realizările preşedinţiei române a IHRA şi au accentuat
importanţa educaţiei în conştientizarea
relevanţei Holocaustului şi combaterii
tuturor formelor de extremism, intoleranţă şi antisemitism. Rabin Marianne
van Praag a evocat interesul
comunităţii evreieşti din Haga
pentru cunoaşterea şi memoria
Holocaustului din România, a
mulţumit Ambasadei României în
Regatul Ţărilor de Jos şi ICR Bruxelles pentru iniţiativă şi excelenta
colaborare şi a prezentat istoria
Sinagogii Comunităţii Evreieşti
Liberale din Haga, una dintre cele
mai vechi din Olanda.
In prelegerea sa ”Evreii din
România în context european:
asemănări şi diferenţe”, profesorul
Oişteanu s-a referit la istoria evreilor din
teritoriile româneşti, la asemănările şi
deosebirile dintre comunitatea evreilor
români şi comunităţile din celelalte ţări
europene, datorate contextului politic şi
social diferit al Europei de est faţă de
cel din Europa centrală şi de vest, la
elementele determinante ale evoluţiei
comunităţilor evreieşti române, printre
care întârzierea în acordarea drepturilor
egale pentru evrei.
Cu acest prilej a fost lansată şi versiunea engleză a studiului profesorului
Andrei Oişteanu ”Imaginea evreului în
cultura română. Studiu de imagologie în
context est-central european”, publicat
la editura University of Nebraska Press
în 2009. Ediţia românească a cărţii (care
a fost tradusă în engleză, franceză, germană, italiană, maghiară şi, în curând,
în portugheză şi spaniolă), a primit mai
multe premii prestigioase, printre care
Premiul Academiei Române şi Premiul
B’nai B’rith Europe. De asemenea, a
fost vernisată expoziţia ”Educaţia şi
Memoria Holocaustului în România”,
realizată de preşedinţia română a IHRA
cu sprijinul Institutului “Elie Wiesel”, care
a prezentat, în cele 15 panouri fotodocumentare, principalele realizări ale
preşedinţiei române a IHRA.
EVA GALAMBOS

Corneliu Sabetay la expoziţia
comemorativă de la Bruxelles

Comemorarea victimelor
Holocaustului la Bruxelles

Preşedintele C.E. Craiova, acad.
dr. Corneliu Sabetay, a participat la expoziţia intitulată „Educaţia şi Memoria
Holocaustului în România”, care a avut
loc la Bruxelles, sub egida preşedinţiei
române a I.H.R.A., cu ocazia Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor
Holocaustului. Evenimentul, organizat
de Reprezentanţa Permanentă a României la Uniunea Europeană şi Ambasada
României în Belgia, în colaborare cu
vicepreşedintele grupului S&D din P.E.,
Victor Boştinaru, şi-a propus prezentarea
unui mesaj de conduită civică care să
contribuie la combaterea negaţionismului, antisemitismului şi xenofobiei. Alături
de preşedintele I.H.R.A., ambasadorul

Mihnea Constantinescu, reprezentanţi ai
Statului Israel, ai Guvernului României şi
europarlamentari, a luat cuvântul şi acad.
dr. Corneliu Sabetay, care a subliniat că
scopul acestor acţiuni este rememorarea
evenimentelor, a victimelor şi evitarea
repetării unor asemenea erori istorice.
“Parcurgerea istoriei Holocaustului, a
evenimentelor care s-au derulat în anii de
prigoană fascistă, trebuie să contribuie ca
fiecare tânăr de azi să cunoască adevărul. Scopul este de a nu uita şi de a nu se
mai repeta asemenea erori, dar şi de a nu
păstra un sentiment de ură permanentă
şi de a nu mai învrăjbi oameni din diverse
popoare [...]”, a declarat vorbitorul.
D.D.

Erin Barclay, reprezentanta SUA în
Consiliul pentru Drepturile Omului de la
Geneva, a cerut forului ONU să renunţe
la ”obsesia cu Israelul”. Ea a arătat că
angajamentul SUA faţă de drepturile
omului” este mai puternic ca oricând” şi
şi-a exprimat regretul că prea multe dintre acţiunile Consiliului nu susţin aceste
principii universale ci, dimpotrivă, le
contrazic. E. Barclay, care este adjunct
al secretarului de stat al SUA pentru organizaţiile internaţionale, a citat abuzurile
permanente din Siria şi Coreea de Nord şi
a menţionat că acest important organism
al ONU ”se concentrează constant, părtinitor şi dezechilibrat” asupra Israelului,
ceea ce ”tulbură profund Washingtonul”.
”Obsesia cu Israelul este cea mai mare
ameninţare la adresa credibilităţii acestui
Consiliu. Aceasta limitează tot ce s-ar putea face pozitiv, bătându-şi joc de ceea ce
ar trebui să însemne acest Consiliu. SUA
se vor opune cu toate forţele eforturilor

de a delegitimiza sau a izola Israelul”, a
afirmat reprezentanta SUA.
Declaraţiile au fost făcute în condiţiile
în care se vorbeşte tot mai mult de o
retragere, în semn de protest, a Statelor Unite din Consiliul pentru Drepturile
Omului. Criticile permanente la adresa
Israelului au reprezentat o sursă de
iritare pentru administraţiile americane,
indiferent dacă erau democrate sau
republicane, comentează cotidianul
online ”The Times of Israel”. Ani de zile,
Washingtonul a refuzat să participe la
acest Consiliu – înfiinţat în 2006 şi format
din 47 de membri –, manifestându-şi
scepticismul asupra obiectivităţii sale
din cauza prezenţei unor state cu regim
autoritar. SUA s-au alăturat organizaţiei
în 2009, în timpul administraţiei Obama
şi au jucat un rol important, reuşind să
formeze o majoritate care să condamne
încălcări ale drepturilor omului în diferite
regiuni ale lumii. (E.G.)

„Renunţaţi la obsesia cu Israelul”

Protest împotriva marşului dedicat generalului nazist Hristo Lukov

În luna februarie, la Sofia a avut loc
un marş în memoria generalului nazist
bulgar Hristo Lukov. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul
Mozaic şi organizaţia B’nai B’rith România au protestat faţă de acest eveniment,
arătând, într-o scrisoare adresată ambasadorului extraordinar şi plenipotenţar
al Bulgariei la Bucureşti, Todor Ivanov
Churov: „Cu surprindere am aflat că
sâmbătă, 18 februarie 2017, la Sofia a
avut loc un marş în memoria generalului
nazist Lukov. La acest marş au participat
organizaţii neonaziste din mai multe ţări
europene”.
Dr. Aurel Vainer şi ing. José Iacobescu,
preşedinţii celor două organizaţii evreieşti
din ţara noastră, au subliniat că aceste

manifestări „reprezintă un grav atac la
democraţie şi la memoria milioanelor
de evrei şi alte naţionalităţi asasinaţi în
lagărele de concentrare, în locuinţe şi pe
străzi de criminalii fascişti”.
În final, cei doi semnatari au amintit că
„este cunoscută şi recunoscută de evreii
din România comportarea umană de excepţie a autorităţilor şi cetăţenilor bulgari
care au oprit, la vremea aceea, deportarea evreilor din ţara dumneavoastră. Şi
din acest motiv pentru noi, evreii din România, este greu de acceptat marşul care
a avut loc la Sofia pentru comemorarea
generalului nazist Lukov, cu participanţi
neonazişti din mai multe ţări europene”.
Scrisoarea a fost apreciată de E.S.
Tamar Samash, ambasadoarea Israelu-

lui la Bucureşti, ca fiind una „excelentă”,
înaltul diplomat transmiţând documentul
ambasadorului israelian la Sofia.
La rândul său, ambasadorul bulgar
în România i-a informat într-o scrisoare
pe Aurel Vainer şi José Iacobescu că
Ambasada de la Bucureşti a transmis
scrisoarea lor către M.A.E. de la Sofia.
Diplomatul a adăugat că „desfăşurarea
aşa-numitului marş al lui Lukov nu a fost
autorizat de către autorităţile bulgare, nici
de către autorităţile statale, nici de către
autorităţile locale, drept urmare acesta nu
poate fi evaluat ca o schimbare a poziţiei
statului bulgar. Aşa cum aţi specificat
dumneavoastră, pe durata celui de-al
doilea război mondial acţiunile poporului bulgar, Bisericii Ortodoxe Bulgare şi

şefilor de stat nu au permis deportarea
evreilor din Bulgaria în lagărele de concentrare naziste.
Doresc, de asemenea, să reamintesc
că pentru acţiunile sale generalul Lukov
a fost condamnat şi executat de către
rezistenţa antifascistă bulgară”.
În finalul scrisorii, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Bulgariei
a afirmat că împărtăşeşte preocuparea
celor doi lideri evrei „pentru amploarea
crescută a manifestărilor neonaziste în
Europa” şi că doreşte să îi asigure pe
semnatarii protestului că „în Bulgaria
acestea reprezintă un fenomen izolat
şi categoric nu se bucură de susţinere
socială”. (M.O.)
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F.C.E.R. şi B.B.R. solicită sprijinul B.B. International pentru România
Dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., şi ing. José
Iacobescu, preşedintele B’nai B’rith România, au cerut
lui Dan Mariaschin, vicepreşedintele executiv al B’nai
B’rith International şi bun prieten al evreilor din ţara
noastră, ca organizaţia internaţională să sprijine relaţiile
României cu noua administraţie americană. Cităm, în
cele ce urmează, cele mai importante pasaje din acest
document:
„În mod concret, cunoscând că sunteţi bine implicat în problemele lumii, ne îngăduim să vă adresăm
rugămintea de a sprijini demersurile noastre comune
pentru promovarea intereselor naţionale ale României,
ale tuturor cetăţenilor săi, în relaţiile cu celelalte state
şi popoare ale lumii.
De mare utilitate pentru noi, evreii din România, este
susţinerea eforturilor preşedintelui României, E.S. Klaus
Werner Iohannis, în poziţionarea cât mai bună şi eficientă a României în relaţiile cu Statele Unite ale Americii,
precum şi cu ţările lumii occidentale în ansamblu.

Vă asigurăm, stimate dle Mariaschin, că mesajul
nostru este pe deplin motivat. Preşedintele României
sprijină activ Uniunea Europeană şi NATO. Situaţia
prezentă a evreilor din România este foarte bună, dat
fiind că ne bucurăm de toate drepturile şi îndatoririle
tuturor celorlalţi cetăţeni. România păstrează memoria
Holocaustului în diferite moduri. În discursul rostit la
Ceremonia de marcare a Zilei Internaţionale a Comemorării Holocaustului de la Strasbourg, preşedintele
României, E.S. Klaus Werner Iohannis, a afirmat că
este datoria noastră permanentă să recunoaştem cu
fermitate greşelile trecutului şi să onorăm amintirea
celor care au murit nevinovaţi.
De altfel, în Decretul de decorare a preşedintelui
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, dr. Aurel
Vainer, cu înaltul Ordin Naţional Steaua României în
grad de Comandor, au fost puse în evidenţă rezultatele
deosebite ale activităţii noastre comune, de păstrare
a memoriei trecutului, inclusiv sub aspectul contribu-

Ce facem azi pentru ziua de mâine
Interviu cu directorul CAPI, ing. Rudy Marcovici
Centrul pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar (CAPI ), departament al
F.C.E.R. continuator al Serviciului Bunuri,
reorganizat după ’90 în acord cu cerinţele
socio-economice de azi şi procesul de
revitalizare a tradiţiilor iudaice, a căpătat
amploare la începutul acestui secol.
– O privire de ansamblu?
– În demersurile noastre pentru prezervarea, conservarea, restaurarea sinagogilor ţinem seama de: vechime (cele
mai noi au fost construite până la 1930,
cele mai vechi datează de peste 400 de
ani); de gradul de uzură al construcţiilor
(unele sunt într-o situaţie acceptabilă,
altele – în colaps structural, cum sunt
Sinagogile din Buzău, Constanţa, Vatra
Dornei, unde intervenţiile depind de asigurare financiară, nu de mică valoare).
La iniţiativa conducerii F.C.E.R., au fost
consolidate şi reabilitate Sinagogile din
Roman, Rădăuţi, Tulcea, Câmpina, Dorohoi, Şimleu Silvaniei, Sinagoga Merarilor
din Iaşi, Templul Meseriaşilor din Galaţi,
Templele Coral şi „Unirea Sfântă” din Bucureşti. Se lucrează intens la restaurarea
Sinagogilor din Hârlău, Alba Iulia, a Sinagogii Ortodoxe din Oradea. Ne ajută autorităţi centrale şi locale. Pentru Sinagoga
Mare din Iaşi – Ministerul Culturii, pentru
Sinagoga „Gah” din Suceava – Primăria.
Sperăm într-un sprijin guvernamental
pentru restaurarea, anul acesta, a Sinagogilor din Constanţa, Deva, Sinagoga
din Cetate (Timişoara). Vrem să accesăm
fonduri europene pentru reabilitarea Templului Deportaţilor din Cluj. Prin aceleaşi
mijloace, dorim să restaurăm Sinagogile
din Vatra Dornei, Gura Humorului, Sinagoga Cerealiştilor din Bacău. Menţinem
sinagogile şi prin comodat, cu condiţia
folosirii lor în scopuri exclusiv culturale.
Bunăoară, în Sinagogile din Bistriţa şi
Sighişoara au loc concerte de muzică
clasică, în Sinagoga din Şimleu fiinţează
Muzeul Holocaustului evreilor din Transilvania de Nord. Previzibil – un comodat
cu Teatrul „Mihai Eminescu” din Timişoara
pentru Sinagoga din Fabric.
– V-aţi gândit să introduceţi sinagogile
restaurate în circuitul turistic internaţional?
– Gândul a devenit faptă în 2014,
când arh. Lucia Apostol, director adjunct
al CAPI, Mirela Aşman, responsabil cu
relaţii comunitare, Janina Ilie, manager
de proiecte F.C.E.R., au realizat Harta
Patrimoniului Evreiesc din România, ediţie trilingvă, în română, engleză, ebraică,
publicată sub auspiciile Autorităţii Naţionale pentru Turism. Nu doar sinagogile
reabilitate, ci şi cimitirele, monumentele,
muzeele şi punctele muzeistice evreieşti
figurează pe hartă. Însemnele cu Maghen
David (Steaua lui David) din Legendă au
pe verso descrieri sintetice solid documentate.
– Situaţia imobilelor?
– Locuinţele aflate în administrarea
noastră – majoritatea într-o stare deplora-

bilă – necesită investiţii ca să fie aduse la
normalitate. Momentan, nu vedem o ameliorare sensibilă; de unde şi chiriile mici.
– Cum se alcătuieşte bugetul CAPI?
– Se bazează în mare măsură pe
alocaţiile provenite de la Fundaţia „Caritatea”, cu destinaţii stricte: sinagogi,
cimitire, alte obiective comunitare. Pentru
reparaţii de locuinţe şi întreţinerea sediului CAPI, utilizăm fonduri ale F.C.E.R.
Veniturile din chirii merg spre cele două
birouri care administrează proprietăţile
patrimoniului economic din Bucureşti şi
din ţară.
– Ce fac, mai precis, aceste birouri?
– Activitatea lor se intersectează cu
a administraţiilor financiare privind plata
impozitelor, transmiterea evaluărilor fiecărei proprietăţi, întocmirea declaraţiilor
de impunere pentru impozite. O muncă
foarte dificilă, complexă, din cauza deselor modificări şi completări aduse legislaţiei în vigoare. Birourile întocmesc şi ţin
evidenţa: contractelor de închiriere, cu
sprijinul Oficiului care administrează baza
de date; valabilităţii acestor contracte şi a
încasărilor; restanţelor la chirii; recuperării
chiriilor, în colaborare cu Oficiul Juridic al
F.C.E.R.
– Criterii de selecţie pentru menţinerea
şi restaurarea sinagogilor?
– Lucrări începute; intervenţii de urgenţă; periclitări cauzate de degradarea
edificiilor, mai ales, în locuri unde nu
mai trăiesc evrei; comunităţi în care se
asigură servicii religioase; monumente
istorice sau arhitecturale; existenţa documentaţiei.
– Drumul parcurs pentru punerea lor
în aplicare?
– Nominalizare, în urma expertizei
făcute de specialişti autorizaţi; întocmirea proiectului de obţinere a certificatului
de urbanism; obţinerea autorizaţiei de
construcţie, unde ţinem seama de cele
mai noi reglementări pentru situaţii de
urgenţă: incendii, bunăoară.
– Respectarea termenelor de execuţie?
– În funcţie de contracte, diriginţii de
şantier avizează şi supraveghează lucrările. Membrii Biroului de reabilitare tehnică
ajung des la faţa locului să vadă evoluţia
lor. Nu o dată termenele sunt perturbate
din motive financiare, din cauza unor
probleme tehnice imprevizibile sau a
temperaturii ambientale. Depunem toate
eforturile pentru respectarea lor.
– Rolul preşedinţilor de comunităţi?
– Implicarea lor în restaurarea de
sinagogi e esenţială. Notabil – efortul
liderilor comunitari din Oradea, Galaţi,
Iaşi, Tulcea: ing. Felix Koppelmann, ing.
Sorin Blumer, ing. Abraham Ghiltman,
prof. Solomon Faimblat.
– Sponsorizări?
– Am primit ajutor din partea Primăriei
Municipiului Bucureşti şi a celor din Oradea, Botoşani, Tulcea, Bistriţa, Satu Mare,
Iaşi, Suceava. Ne-a sprijinit, mai ales,
Secretariatul de Stat pentru Culte, dar şi

ţiei la proiecte de mare importanţă care urmează să
fie realizate în viitor. Autorităţile române au început
procedurile pentru înfiinţarea unui muzeu de istorie a
evreilor din România la Bucureşti, un proiect grandios,
dovedind recunoaşterea largă de care se bucură evreii
din România.
În acelaşi context, dorim să vă informăm despre
succesul nostru comun de a dezvolta proiectul Podurile
Toleranţei în România. Anul acesta va avea loc cea
de-a patra ediţie, sub auspiciile Preşedinţiei României.
În final, dorim să vă mulţumim pentru atenţia şi sprijinul acordat în decursul timpului evreilor din România.
Menţionăm că solicitarea noastră de sprijin este de
o mare importanţă, ţinând seama de contextul politic
actual, în mod special după învestirea recentă a domnului Donald Trump ca al 45-lea preşedinte al Statelor
Unite ale Americii”, se arată în scrisoare, care cuprinde şi o invitaţie adresată d-lui Mariaschin de a vizita
România.“

Ministerul Culturii. Din păcate, donaţiile
din partea asociaţiilor de evrei originari
din România au fost nesemnificative. Mai
întristătoare – revoltele unor vizitatori din
străinătate privind abundenţa vegetaţiei
în cimitire, fără să ţină seama de faptul
că, oricât am aloca pentru eliminarea
buruienilor, costurile depăşesc cu mult
posibilităţile noastre financiare. Citez
răspunsul rabinului Shaffer: „Noi ne-am
achitat de datorie, asigurând odihna de
veci a rudelor dumneavoastră în lăcaşuri
îngrădite şi păzite. Cei ce doresc ameliorări sunt invitaţi să se implice”.
– Procesul de acces la fonduri de la
Fundaţia „Caritatea”?

– Propunerile CAPI pentru alocaţii
sunt dezbătute într-o comisie specială,
formată din lideri comunitari cu vechime
şi prestigiu, aprobate în Comitetul Director
al F.C.E.R. şi transmise board-ului Fundaţiei „Caritatea”.
– Aţi atins anterior problema cimitirelor.
Mai multe precizări?
– Ne zbatem pentru reabilitarea împrejmuirilor şi asigurarea pazei, care să
micşoreze posibilitatea unor acţiuni de
profanare. Am alocat un fond special din
cele primite de la Fundaţia „Caritatea”,

destinat exclusiv împrejmuirilor. Pentru
protecţie ar trebui asigurate supravegheri
video, mărit personalul de pază. Ar trebui
să avem condiţii igienico-sanitare stricte.
Toate acestea presupun investiţii majore.
Găsirea surselor de finanţare este preocupantă. Nu e uşor să obţinem autorizaţii
de proprietate, ca să putem acţiona adecvat când se produc prejudicii favorizate
de lipsa lor. Ne frământă schimbările
dese ale legislaţiei în vigoare, ale codului
fiscal, birocraţia excesivă. Sperăm într-o
execuţie bugetară bine gospodărită, sprijin financiar de la Guvernul României şi
primării pentru 2017.
– Cum fac faţă situaţiei comunităţile
care au în administrare cimitire din localităţi unde nu mai trăiesc evrei?
– Foarte greu. Gândiţi-vă ce înseamnă
numai vizitele de evaluare şi actualizare a
stării acestor cimitire! Un exemplu: comunitatea din Satu Mare, cu 127 de cimitire
în administrare. Peste tot – problema
eliminării vegetaţiei, reabilitarea împrejmuirilor, repararea capelelor, a camerelor
mortuare. Sunt sedii administrative de
cimitire care trebuie renovate.
– Dezideratul numărul 1?
– Să reuşim să rezolvăm solicitările de
reabilitare a sinagogilor venind din tot mai
multe comunităţi.
– Motive de încredere în viitor?
– Înnoirea sediilor comunitare; o reacţie în lanţ. Până în prezent – a celor
din Bacău, Oradea, Botoşani, Iaşi, Galaţi, Craiova, Reşiţa, Lugoj, Rădăuţi. Ne
bucurăm pentru reinaugurarea fiecărei
sinagogi. Folosesc pluralul fiindcă e o
bucurie a întregului colectiv, specialişti
de bună calitate, conlucrând pentru un
scop comun.
– O dorinţă în nume propriu?
– Ca nepotul meu, Iadan, să se mândrească atunci când va intra într-un lăcaş
de cult la a cărui reabilitare a contribuit şi
bunicul lui.
IULIA DELEANU

Eveniment la Căminul „Rosen“

Căminul „Rosen” din Bucureşti a găzduit un eveniment la care au participat: acad.
prof. dr. Silviu Diaconescu, dr. Gabriela Cristescu, de la Societatea Naţională de
Geriatrie, Teodora Ene, de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, prof. dr.
Mirela Manea, de la Spitalul „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, medici de la Spitalul “Sf.
Ioan”, de la Spitalul Elias, Mihai Bajku, director la Fundaţia internaţională „Omenia”,
Cerasela Bichir, preşedinte A.D.I.V. Centrul “Nicolae Cajal”, Magda Iacobini, şefă a
Centrului pentru Persoane Vârstnice „Speranţa”, sectorul.2, Marius Chiroiu, director
al Centrului pentru bătrâni Străuleşti, Iuliana Ghidu, directorul Asociaţiei P.A.V.E.L.
a părinţilor care au copii bolnavi de cancer şi alţii.
Din partea F.C.E.R. a fost prezent preşedintele dr. Aurel Vainer, vicepreşedintele,
Ovidiu Bănescu, d-na Anette Vainer, ing. Paul Schwartz, preşedinte C.E.B., şi dr. Mona
Bejan, director DASM. A participat Irina Cajal, subsecretar de stat la Ministerul Culturii.
Cu această ocazie a fost dezvelită o placă comemorativă, în amintirea pictoriţei
Medi Wecsler Dinu, care în ultimii ani din viaţă a locuit la Căminul “Rosen”, decedând la vârsta de 107 ani. Oaspeţii au vizitat Căminul, care se află în plin proces de
renovare şi modernizare. Etajul al II-lea a fost finalizat, iar lucrările continuă la parter
şi etajul I. Etajul al II-lea arată în prezent ca un hotel de 3-4 stele.
Oaspeţii sosiţi la evenimentul “Căminul – avanpost al îmbătrânirii active” au avut
ocazia să-i vadă pe rezidenţii noştri în plină activitate la cercul de artă culinară, în
sala de gimnastică, în atelierul de art-terapie şi în sala de calculatoare. La club a
rulat un film cu momente din spectacolele de teatru scrise şi interpretate de rezidenţii
Căminului.
Colegul nostru Justin Saler a relatat despre activitatea sa la Radio Shalom, unde
a realizat peste 200 de emisiuni, o parte din ele chiar în perioda de când se află la
Cămin.
POMPILIU STERIAN
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purim îN COMUNITATI
Piatra-Neamţ

Cântece şi poezii

Peste 100 de participanţi

Arad

Tradiţionala masă de Purim a fost
organizată şi în acest an, ca de obicei,
la Restaurantul ”Unic” din Piatra-Neamţ,
unde au fost prezenţi 61 de membri ai
comunităţii, dar şi alţi invitaţi (pictori, scriitori, oameni de teatru etc.) care colaborează constant la activităţile desfăşurate
în cadrul C.E. Piatra-Neamţ.

După lectura câtorva fragmente semnificative din Meghilat Ester a urmat un
program artistic cu cântece evreieşti şi
hituri internaţionale susţinut de formaţia
de mandoline şi solişti vocali de la Liceul
de Arte ”Victor Brauner” din Piatra-Neamţ
şi de la Şcoala Generală din Dumbrava-Roşie, sub coordonarea profesorilor
Lucreţia şi Adrian Stroici. Programul a
cuprins şi un recital din versurile cunoscutului poet Ion Pribeagu, prezentat de
actriţa Loredana Grigoriu, de la Teatrul
Tineretului din Piatra-Neamţ.
Masa festivă care a urmat a fost
stropită şi cu ”Vinul miresei” (adus din
Basarabia), oferit de domnul Vasile Ouatu, managerul general al Restaurantului
”Unic”. (E.N.)

Sărbătorire
cu muzică şi bucurie,
împreună cu mulţi
prieteni
Tg. Mureş

Purimul a fost sărbătorit la Tg. Mureş
pe data de 10 martie a.c. din raţiuni foarte
practice: am dorit să oferim celor prezenţi
şi un dar muzical, mulţumită prezenţei
formaţiei de klezmer Mazel Tov din Cluj,
care au avut amabilitatea să răspundă
invitaţiei noastre.
În ciuda timpului nefavorabil, au fost
prezenţi atât membrii comunităţii, cât şi
prietenii noştri. Ne-a bucurat îndeosebi
prezenţa la celebrarea acestei sărbători
vechi de peste 2300 de ani a seniorilor
comunităţii: Tusa Etelka, Balazs Marika,
Karpelesz Leopold, Leb Martin, Schwartz
Teodor. Spre satisfacţia noastră, am avut
şi oaspeţi de peste hotare, şi anume prietenii noştri, reprezentanţii fundaţiei Trust
Tg. Mureş din Scoţia: Ethne Woldmann,
Colin Black şi soţii dr. Berg.
Preşedintele comunităţii, Vasile Dub,
a prezentat pe scurt, în română şi maghiară, povestea Esterei.
În continuare, cuvântul a fost cel al
muzicii, încă o dată dovedindu-se că
nimic nu este mai frumos la o adevărată
sărbătoare de Purim decât cântecul, acel
spirit al bucuriei şi veseliei atât de propriu
melodiilor în ebraică şi idiş, aduse la viaţă
de formaţia Mazel Tov.
VASILE DUB
preşedinte C.E. Târgu Mureş

În frumoasa sală a restaurantului ritual, împodobită de doamnele noastre cu
baloane şi diverse artefacte multicolore
din hârtie, în prezenţa a peste o sută de
persoane, a avut loc o serbare de ”Purim
înaintea Purimului” (spre
a nu încălca interdicţiile
Şabatului care urma).
Un grup de copii şi tineri
(foşti nu de mult copii…) au
interpretat clasica scenetă
a poveştii Purimului, după
care un grup vocal al Filarmonicii de Stat din Arad a
prezentat un extraordinar
concert de cântece. Bogatul lor program a cuprins
atât cântecele tradiţionale
de Purim, cât şi multe alte

melodii evreieşti îndrăgite şi
devenite şlagăre mondiale.
Atmosfera din sală a fost
incendiară, bătăile din palme
şi strigătele de ”bravo” însoţind mai tot timpul prestaţia
minunaţilor artişti.
La final, toţi cei prezenţi
au primit câte o caserolă
conţinând cinci feluri de
prăjituri (un fel fiind, desigur,
reprezentat de câte două
bucăţi din vestitele ”Hamantaşen de Arad”), precum şi
un pahar de vin. Fiecare
copil a primit câte o pungă cu cadouri şi
o diplomă de participare la serbare.
IONEL SCHLESINGER
preşedinte C.E. Arad

Prezenţă numeroasă
la sărbătoarea de la sinagogă

Bacău

Peste 60 de persoane au petrecut
Purimul în cadrul Comunităţii din Bacău,
făcând să pară neîncăpătoare Sinagoga
„A. Rosen”. În deschiderea programului,
oficiantul de cult a amintit faptele descrise
în Meghilat Ester şi a citit una dintre Meghilot-urile originale din dotarea Comunităţii, după rostirea binecuvântărilor. S-a
explicat sensul termenului de Purim, s-a
discutat despre personajele principale ale
Cărţii Esterei, despre cele patru miţvot-uri
ale sărbătorii şi despre Haman, ca fiind
cel care a făcut prima tentativă de genocid
asupra poporului evreu.
Mishloah Manot s-a desfăşurat cu succes şi la Bacău,
cu sprijinul DASM şi al JDC,
beneficiari fiind zece dintre
membrii C.E. S-a mai afirmat
că, nu întâmplător, Şabatul
din săptămâna precedentă
este denumit şi Şabat Zahor,
fragmentul citit din Tora atrăgându-ne atenţia să nu uităm
ce ne-a făcut Amalek, după ieşirea din Egipt, şi făcându-se
paralela cu Haman. A urmat

Cluj

un minunat program de cântece de Purim,
în interpretarea corului “Şalom Alehem” al
C.E. Bacău, dirijat de Mariana Herman.
O remarcă specială pentru frumoşii
copii, costumaţi şi mascaţi în mod specific
sărbătorii, din familiile Herman, Leibu şi
Gotesman.
A urmat Seudat Purim, în sala Muzeului comunităţii, la care s-au servit inclusiv
tradiţionalii humăntaşen. În încheiere,
preşedintele Izu Butnaru a mulţumit participanţilor, i-a felicitat pe corişti, urând
Purim Sameah tuturor celor prezenţi.
HAINRICH BRIF

Poveşti
şi cântece
în amintirea Esterei
Tecuci

Numeroşi membri ai comunităţii, dar şi
mulţi simpatizanţi s-au adunat în cocheta
sinagogă din Tecuci pentru a sărbători
aşa cum se cuvine Purim al anului 5777.
După ce preşedintele comunităţii,
Aizic Iancu, a reamintit tuturor despre
istoricul şi mai ales semnificaţia acestei
sărbători, s-a trecut la degustarea tradiţionalelor prăjiturele, în frunte cu reginele
acestora, humăntaşen.

Dintre participanţi nu puteau lipsi belgianul, acum tecucean, Henry Codenie,
secretar al comunităţii, Mioara Ţocu, cea
care a sponsorizat diferite evenimente ale
comunităţii, şi alţii. Prezentă la manifestare, la fel ca şi la Hanuca, a fost şi Tanţa
Gheorghiu, recunoscut om de cultură,
care în tinereţe a fost şi artist amator în
echipa de teatru a Casei de cultură, interpretă de muzică populară şi instructor al
formaţiilor de dansuri. De la manifestare
nu a lipsit nici de această dată poetul Dio
nisie Duma, membru al USR, preşedinte
de onoare al Cenaclului literar „Calistrat
Hogaş’’ din Tecuci, care acum ne-a vorbit
despre mari personalităţi ale literaturii şi
culturii noastre pe care i-a cunoscut, începând cu fostul lui profesor Constantin
Ciopraga, Zoe Dumitrescu Buşulenga,
cea care a semnat mai multe prefeţe la
volumele lui de poezie, Camil Baltazar,
tecuceanul nostru Iorgu Iordan sau, mai
recent, scriitorul Emil Nicolae, cunoscut
şi sub numele de Emil Nadler, preşedinte
al C.E. din Piatra-Neamţ.
AIZIC IANCU
preşedinte C.E. Tecuci

Humăntaşen
şi Meghilat Ester
spre bucuria tuturor
Zalău

Membrii Comunităţii Evreilor din
Zalău au sărbătorit, cu mic cu mare,
frumoasa sărbătoare Purim, ne-a spus
preşedintele comunităţii, Dan Has. El a
fost cel care a citit din Meghilat Ester,
iar Doina şi Katy Gross au pregătit
tradiţionalele şi delicioasele prăjiturele
humăntaşen. (M.O.)

Bogat spectacol de Purim

Spectacolul de Purim al clujenilor a
fost găzduit de sala mare a Muzeului
Etnografic al Transilvaniei. În zilele premergătoare sărbătorii, grupul Haverim a
organizat o acţiune comună de confecţionare de măşti şi costume, rezultatele
uimindu-i pe spectatori.
În faţa unui public foarte numeros au
evoluat formaţia de muzică klezmer Mazel
Tov, Corul Şira Hadaşa şi invitaţii lor.
De Purim, Mazel Tov – formaţie klezmer înfiinţată de soţii Socea – a împlinit
15 ani de existenţă. Ca de fiecare dată,
formaţia a îmbinat melodiile tradiţionale
de Purim cu altele noi şi cu piese instrumentale antrenante.
Ecaterina Halmos, profesoara inimoasă care conduce, de mai bine de 30 de
ani, Corul Comunităţii Evreilor din Cluj,
are darul de a mobiliza fiecare corist şi
de a determina amatorii să-şi depăşească
limitele. Programul de Purim, alcătuit din
mai multe secvenţe, a îmbinat melodiile
tradiţionale cu lieduri şi muzică de operă.

Momentul special al spectacolului a
fost dedicat lui Max Eisikovits. Liedurile
din Cântecele Martirilor, inspirate de
muzica evreiască maramureşeană, au
fost interpretate de Ofelia şi Gheorghe
Eisikovits şi tenorul Ioan Filip Sandu,
acompaniaţi la pian de Gáspár Veress.
În preambul, Gheorghe Eisikovits a spus
câteva cuvinte despre unchiul său, Max,
subliniind că datorită prelucrărilor sale
s-a păstrat peste
timp muzica ţăranilor evrei maramureşeni spulberaţi
de Holocaust. Solişti au fost Ofelia
şi Gheorghe Eisikovits, Yael Gross,
Filip Sandu, Enikő
Szenkovits, Hanna
Vári, Andrei Verő şi
Miruna Zamfir. Un
intermezzo plăcut
au oferit fraţii Bence

şi David Szenkovits, care au cântat la pian
şi violoncel. Frumuseţea spectacolului
a fost sporită de prestaţia copiilor Maia
Moscovici, Ari-Samuel, Levente-Benjamin
şi Nathan-Daniel Zilahy.
Vinul de Blaj, oferit cu drag de Avram
Faibiş, şi gustoasele humăntaşen preparate la cantina rituală au întregit atmosfera
de Purim, de la Cluj.
ANDREA GHIŢĂ
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În Israel

Elevii de la
Şcoala Lauder
şi-au exersat
abilităţile
diplomatice
În vizită pentru aproape o săptămână
în Israel, un grup de 10 elevi de la Şcoala
Lauder-Reut a avut posibilitatea să-şi
verifice în practică abilităţile diplomatice
deprinse la cursurile dedicate acestui
obiect de studiu. Utilizarea a fost, ca
să spunem aşa, pe mai multe planuri.
În primul rând, cu prilejul schimbului de
experienţă cu elevii de la Liceul Tichon
Hadash din Herzliya, singura şcoală din
Israel care are de asemenea în program
cursuri de diplomaţie. În al doilea rând,
în cadrul dezbaterilor de la Walworth
Barbour American International School
din Even Yehuda, unde s-a organizat
MUN 2017, respectiv conferinţa „IsraelOrientul Mijlociu după modelul ONU”,

în cadrul căreia elevii au participat la
diferitele secţiuni de dezbateri. Aici, de
asemenea, au profitat din plin de practica
dezbaterilor în limba engleză, obiect de
studiu la şcoală. În al treilea, dar nu în
ultimul rând, în familiile israeliene care
i-au găzduit pe copiii români, unde au avut
un comportament ... demn de nişte tineri
diplomaţi. Şi toate cele trei examene au
fost trecute cu succes.
Legăturile cu elevii de la Tichon Ha
dash au început de la aeroport, unde
cei 10 copii au fost aşteptaţi de gazde
– părinţi şi copii israelieni – iar întregul
grup, elevii şi profesorii însoţitori au fost
întâmpinaţi de Adi Fridländer, directoare
adjunctă a şcolii, profesoară de Biblie şi
de diplomaţie – o combinaţie interesantă, dar se potriveşte –, a opinat ea când

ne-am exprimat oarecum mirarea. Adi a
răspuns din partea israeliană de colaborarea dintre cele două şcoli şi, împreună
cu omologul ei din România, Tally Weismann, şefa catedrei de ebraică la Lauder,
ea a fost iniţiatoarea acţiunilor în timpul
celor şase zile şi îngerul nostru păzitor.
La invitaţia ei, împreună cu profesoarele Rica Pintilie şi Diana Gherasimciuc,
care la rândul lor au fost îngerii păzitori
ai copiilor români, am petrecut un Oneg
Şabat de neuitat, aşa cum are loc într-o
familie de evrei religioşi moderni (cu trei
copii adorabili şi al patrulea... pe drum), cu
multă veselie şi respectarea tradiţiilor. A
doua zi seara, unul dintre părinţi a găzduit
o întâlnire neformală între toţi copiii – români şi israelieni – cu organizarea unui fel
de concurs ”cine ştie câştigă”, respectiv
cine ştie mai mult despre ţara celuilalt
şi cine cunoaşte mai multe cuvinte din
limba celuilalt. Recunosc, nu a fost un
concurs echitabil, deoarece copiii noştri
învaţă ivrit la şcoală iar copiii israelieni
nu învaţă româna.
În celelalte zile s-a intrat în programul
cunoscut de-acum de elevii de la Lauder.
O dimineaţă a fost dedicată vizitei la
Şcoala Tichon Hadash, cu prezentarea
generală a acesteia şi a programului de
diplomaţie şi relaţii internaţionale. Este
un curs ce durează trei ani şi se concentrează pe relaţia dintre cetăţeni şi guvern
şi pe leadership. Atât elevii români cât şi
cei israelieni au făcut o scurtă prezentare
a ţărilor lor, cu imagini power point. În

ceea ce priveşte ”infrastructura” secţiei de diplomaţie, Şcoala Lauder are o
deschidere mult mai mare, obiective mai
generoase, datorită sprijinului acordat de
o serie de instituţii de specialitate (MAE
român, Institutul Diplomatic, Camera Deputaţilor, mai multe ambasade), ”de care,
din păcate, şcoala noastră nu dispune”,
mi-a declarat Adi Fridländer. ”Toate forurile municipale ne laudă, le place ceea
ce facem, dar sponsorizări nu există”,
mi-a spus ea. Un moment amuzant, care
a permis manifestarea fanteziei copiilor,
dar şi apropierea lor, a fost realizarea în
comun a unor picturi pe ghivecele de flori
aduse cu prilejul sărbătorii de Tu biŞvat,
Anul Nou al Pomilor. Multe dintre imaginile desenate simbolizau prietenia dintre
România şi Israel.

ªcoala Internaþionalã Americanã Walworth Barbour din Israel
Situată la Even Yehuda, foarte aproape de Tel Aviv, această şcoală particulară
oferă pregătire pentru elevi de la grădiniţă până la bacalaureat, conform programei
şcolare americane. A fost creată în 1958, iniţial pentru copiii americani ai căror
părinţi lucrau în Israel, fie ca diplomaţi, cadre didactice universitare sau oameni
de afaceri. La ora actuală şcoala este frecventată de 596 de elevi, dintre care 182
în clasele superioare ale liceului. Limba de predare este engleza, dar se predă şi
ebraica. Pregătirea este realizată de 146 de cadre didactice şi este frecventată de
copii de toate naţionalităţile şi denominaţiile. Şcoala se află situată într-un campus
care cuprinde opt clădiri – grădinţa, şcoala elementară, cea medie şi anii superiori
de liceu. Există o clădire pentru bibliotecă, una administrativă, şapte laboratoare,
trei terenuri de sport, o piscină olimpică, patru terenuri de tenis.
Curriculumul este asemănător celui din Statele Unite, iar în anii superiori elevii îşi
pot alege obiectele de studiu iar la sfârşitul şcolii sunt obligaţi să prezinte o lucrare
originală de cercetare cu un subiect ales, fie din domeniul literar sau al artelor, fie
ştiinţific. Elevii sunt îndemnaţi să facă voluntariat. Printre activităţile extracurriculare
se regăsesc redactarea revistei şcolii, MUN (la care au participat elevii români),
cluburi de limbi străine, de robotică, cerc de teatru, clubul ecologic sau de bridge.
Există şi un bogat program sportiv. Din statisticile prezentate reiese că elevii au o
rată mare de promovabilitate şi majoritatea sunt primiţi în universităţile din Europa şi
SUA. Fiind o şcoală particulară, este obligatorie o taxă, dar există şi burse de studii.

9

Dezbateri… ca la ONU

IDC Herzliya

Timp de două zile, elevii Şcolii Lauder
şi colegii lor israelieni de la Tichon Hadash
au luat parte la MUN – The Israel Middle
East Model United Nations Conference
2017. Ea a fost organizată la Şcoala Internaţională Americană Walworth Barbour
de la Even Yehuda, fiind cea de a 17-a
întâlnire de acest fel. La actuala ediţie au
participat 700 de elevi din 52 de şcoli. O
imagine interesantă am putut să ne facem
parcurgând lista şcolilor participante: şcoli
evreieşti, diferite şcoli creştine – laice şi
confesionale, şcoli arabe – musulmane şi
creştine. De această dată, singura invitată
din străinătate a fost Şcoala Lauder-Reut
România, dar de obicei vin din mai multe
ţări. Impresionantă a fost ceremonia de
deschidere a conferinţei, desfăşurată
într-o imensă aulă, plină de tineri. Ei au
fost salutaţi de importante personalităţi din
lumea politică şi diplomatică israeliană, de
reprezentanţi ai unor fundaţii şi ONG-uri.
Numitorul comun al discursurilor a fost
dorinţa de pace şi de înţelegere între
popoare pe calea diplomaţiei. La sfârşitul
ceremoniei au fost prezentaţi organizatorii
evenimentului şi conducătorii diferitelor
dezbateri, majoritatea – elevi ai şcolii.
Conferinţa s-a desfăşurat sub forma
dezbaterilor pe comisii, 13 la număr,
asemănătoare cu cele din cadrul ONU,
printre care cele pentru dezarmare,
drepturile omului, comerţ şi dezvoltare,
dispute teritoriale, dar a existat şi un
„Consiliu de Securitate”. Elevii s-au
înscris la aceste comisii cu câteva luni
înainte, li s-a transmis ce ţări reprezintă
şi care sunt temele de dezbatere. Elevii
noştri au fost desemnaţi să reprezinte
Ucraina şi în diferitele comisii a trebuit
să expună punctul de vedere al acestui
stat faţă de problemele discutate. Pentru
aceasta, fireşte, au fost nevoiţi să facă
cercetări, să studieze, să citească luările
de cuvânt din Adunarea Generală a ONU
şi din comisiile „adevărate”, ca să redea
în mod real punctul de vedere al statului
respectiv. Declaraţiile ţărilor au fost urmate de întrebări-răspunsuri, se puteau
prezenta moţiuni sau se putea face lobby
pentru o cauză sau alta. A fost cu adevărat un exerciţiu de diplomaţie. Personal,
am participat la Comisia pentru „dispute
teritoriale”, unde au fost abordate două
teme: Kosovo şi Ucraina. Participantul
nostru (Matei) a ştiut să contureze cele
mai pertinente puncte de vedere în aceste
probleme, mai ales că reprezenta chiar
Ucraina. Şi, după cum am aflat, şi ceilalţi
elevi au făcut faţă cu succes dezbaterilor
din comisii. La sfârşit, toţi participanţii au
primit diplome. Şi cum şi în acest cadru
s-a dorit apropierea tinerilor prin toate
mijloacele, s-a folosit o formă agreată de
toţi – o seară petrecută la discoteca din
campusul şcolii.

Fondat în 1994, acest institut de învăţământ superior particular este compus din şapte facultăţi, toate susţinute
de sponsori. Există două facultăţi de
business, una de ştiinţe ale comunicării, de calculatoare, de diplomaţie, denumirea exactă a acesteia fiind ”Lauder
School of Government, Diplomacy and
Strategy” , de psihologie şi un program
de studii în străinătate. Programul este
de trei ani, după care se poate urma
unul de master sau doctorat. Situat nu
departe de Tel Aviv, IDC Herzliya este
frecventat de 6.500 de studenţi, dintre
care 1.800 de studenţi străini. Are 39 de
cluburi şi organizaţii studenţeşti, 60 de
programe de schimb de studenţi şi 32
de centre de cercetări. Este înzestrat cu
laboratoare, bibliotecă iar la Facultatea
de Ştiinţe ale Comunicării există un
studio de televiziune şi de radio. Cei
mai mulţi studenţi provin din Europa
şi America de nord, dar şi din Orientul
Mijlociu. În cei 22 de ani de la înfiinţare
au absolvit 17.000 de studenţi din toată
lumea. Fiind un institut particular, se
plăteşte o taxă dar se oferă şi burse.

Vizitã la IDC Herzliya
IDC Herzliya, un vast complex de învăţământ superior, nu a fost o necunoscută
pentru elevii Şcolii Lauder, dat fiind faptul
că o serie de absolvenţi ai liceului au ales
să studieze în acest Centru Interdisciplinar. Facultăţile de Business, Communication şi Government (această ultimă
specializare fondată chiar de R. Lauder)
sunt compatibile cu studiile care se desfăşoară şi la Şcoala Lauder din România;
de fapt acestea din urmă au fost create ca
un fel de cursuri pregătitoare pentru cei
ce doresc să-şi continue studiile în Israel.
Cum limba de predare este engleza, nu
există impedimente de această natură

pentru elevii Lauder-România. Ţinând
cont de toate acestea, vizita efectuată
în campusul IDC Herzliya a fost utilă,
explicaţiile şi prezentarea îmbogăţind
informaţiile deţinute. Vizita s-a încheiat
cu conferinţa ”Haos în Orientul Mijlociu”,
ţinută de prof. Ely Karmon, specialist
în relaţii diplomatice şi contraterorism,
personalitate cunoscută elevilor români,
el fiind invitat la evenimentul ”2-day Ambassadors”, organizat anual de Şcoala
Lauder-Reut. Excelent documentată,
prelegerea a zugrăvit o imagine realistă
cu privire la marile obstacole care stau
în calea ajungerii la pace în războiul din
Siria.

Beduini, cãmile ºi plimbare
prin Iaffo
Organizatorii programului au dorit să
ofere elevilor şi un fel de ”condimente”
ale vieţii israeliene, ducându-i în vizită
în locuri mai speciale. Marea Moartă, o
plimbare cu cămilele şi o masă într-un cort
de beduini, la care s-a adăugat povestea
eforturilor unei femei beduine de a trece
peste prejudecăţile tribale şi a deveni
independentă, au reprezentat partea
”distractivă” a programului, iar vizita la
Iaffo, cu străduţele sale vechi, influenţele
arabe, zecile de galerii, magazine de
suveniruri, restaurante ”mediteraneene”
şi piaţa de vechituri, unde puteai găsi tot
ce-ţi imaginai, au încheiat periplul de şase
zile al grupului de elevi de la Lauder-Reut.
Un moment emoţionant al vizitei a fost
cel al despărţirii, organizat la şcoală. Au
venit nu numai elevii şi profesorii, ci şi
părinţii care i-au găzduit pe copii. Directoarea şcolii, Nehama Shalev, profesoara
Adi Fridländer, din partea israeliană, Tally
Weisman, din partea română, dar şi elevi
şi părinţi au vorbit despre aceste câteva
zile pe care le-au apreciat ca un simbol
al prieteniei şi apropierii, concluzia finală
fiind că vizita a fost un succes. „Încoronarea” sa a avut loc la restaurantul ”Fabrica
de ciocolată”, unde cu toţii am consumat
cele mai variate preparate, inclusiv cocktailuri... pe bază de ciocolată!
Făcând un mic bilanţ, care au fost
câştigurile acestui „excurs”? Cred că ele
reies din ceea ce am relatat: relaţiile de
prietenie care s-au înfiripat între elevii
români şi israelieni. Putem spune că a fost
”dragoste la prima vedere”. Şi-au găsit
preocupări comune, interese comune,
limbaj comun, într-un cuvânt s-au simţit
bine împreună. S-au despărţit cu părere
de rău dar au spus ”Leitraot”, la revedere,
ştiind că la sfârşitul acestei luni, elevii
israelieni vor întoarce vizita şi vor petrece
de asemenea câteva zile în România.
Desigur, vom relata şi despre vizita lor.
EVA GALAMBOS
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Studii privind tulburările de somn
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O echipă de cercetători israelieni a
elaborat o tehnologie care facilitează
analiza şi evaluarea anumitor tulburări
de somn, în timp ce pacientul este
treaz. Dacă până în prezent, pacienţii
erau supuşi unor teste precum polisomnografia, pentru a le evalua afecţiunile
care cauzează aceste dereglări, dr. Yanil
Zigev, şefa Departamentului de cercetare
biomedicală din cadrul Universităţii BenGurion, a afirmat că de acum încolo se
va putea obţine un tablou clinic complet
datorită acestei noi metode. Ea constă
într-o analiză a vorbirii în timpul stării
de veghe şi în evaluarea respiraţiei de
peste noapte. Potrivit dr. Zigev, printre
principalele obiective se află diagnosticarea precoce şi acordarea tratamentului

adecvat. Ea afirmă că această analiză
poate ajuta la diagnosticarea timpurie a
tulburărilor de somn, iar prin utilizarea
tehnologiei smartphone este posibil să
se estimeze numărul de evenimente de
apnee şi hipopnee pentru fiecare oră de
somn chiar şi la subiecţii aflaţi în stare
de veghe.
Asociaţia medicală de profil din
S.U.A. estimează că peste 22 milioane
de americani suferă de o astfel de dereglare cronică şi până la 80 la sută din
cazurile moderate rămân nediagnosticate. Cercetătorii au declarat că acest
sistem de analiză ar putea fi încorporat
în smartphone-uri şi pus la dispoziţie
în locuri publice sau în clinici. Până în
prezent, noua tehnologie a fost testată

pe mai mult de 350 de subiecţi. Sistemul
s-a dovedit capabil să realizeze citiri
sigure în ceea ce priveşte parametrii
de calitate a somnului, activitatea de
somn-veghe sau sindromul de apnee
în somn.

Autorităţile israeliene au anunţat
descoperirea unui dolmen vechi de circa
4.000 de ani, situat în zona de nord a Galileii. Dolmenul reprezintă un monument
funerar preistoric format dintr-o lespede
mare de piatră aşezată orizontal pe altele
dispuse vertical şi a fost descoperit în
situl din zona kibuţului Shamir, din nordul
Israelului. Monumentul măsoară şase
metri înălţime şi cântăreşte aproape 50
de tone. Potrivit experţilor de la Autoritatea Israeliană pentru Antichităţi, el
este decorat cu desene artistice care ar

putea fi primele de acest tip
din Orientul Mijlociu. Aceste
desene îi conferă un statut
aparte în rândul recentelor
descoperiri. „Desenul constă
într-o linie dreaptă care se
îndreaptă spre centrul unui
arc. Am găsit 15 astfel de
desene, gravate pe acoperişul monumentului”, afirmă
arheologul Uri Berger, membru al echipei care a realizat
descoperirea. Tot el afirmă
că sensul acestor desene rămâne un mister, întrucât ele
sunt unice în întregul areal al
Orientului Mijlociu.
„Uriaşul dolmen de lângă
kibuţul Shamir indică existenţa unor construcţii publice care aveau nevoie de o
mare cantitate de mână de lucru în acea
epocă”, a declarat cercetătorul Gonen
Sharen, responsabil cu descifrarea desenelor gravate. Descoperirile realizate
în cadrul sitului de lângă kibuţul Shamir

oferă indicii relevante despre existenţa
unei culturi care datează din perioada
de mijloc a Epocii Bronzului. Aceasta se
pare că avea o formă bine structurată de
organizare, fapt relevat de descoperirea
unei asemenea construcţii.

Israelul a lansat cu succes în spaţiu
un nanosatelit. Este primul nanosatelit
realizat de oamenii de ştiinţă israelieni
şi va avea misiunea de a oferi date
importante Universităţii Ben Gurion din
Negev. BGUSAT este rezultatul unui
proiect comun derulat pe o perioadă de
cinci ani între Universitatea Ben Gurion,
Autoritatea Spaţială Israeliană şi Ministerul israelian pentru Ştiinţă, Tehnologie şi
Spaţiu. Dimensiunile sale de 10x10x10
cm şi greutatea sa de cinci kilograme îl
fac să capete forma unei cutii de lapte
ceva mai mare. Este dotat cu o tehnologie
performantă, multiple camere care pot
fotografia diferite fenomene din spaţiu şi
poate fi direcţionat de la staţia amenajată
în cadrul universităţii din sudul ţării.
Evenimentul în sine este o premieră,
deoarece astfel o universitate israeli-

ană va avea acces la date importante
dintr-un nanosatelit în scopuri de cercetare. Prin intermediul camerelor de luat
vederi instalate pe BGUSAT, cercetătorii
vor putea urmări dinamica gazelor atmosferice, cum ar fi bioxidul de carbon, cu
scopul de a înţelege schimbările climatice
şi pentru a examina modificările de umiditate la sol, ceea ce ar putea fi un indicator
al deşertificării.
Lansarea BGUSAT s-a realizat la baza
aerospaţială din Sriharikota, în sudul
Indiei, în prezenţa premierului Narendra
Modri, care i-a felicitat pe toţi cei implicaţi.
Directorul Autorităţii Israeliene Aerospaţiale a afirmat că Universitatea din Tel Aviv
derulează un proiect similar, în colaborare
cu autorităţile elveţiene, privind studierea
posibilităţii construirii în spaţiu a unor
laboratoare fără personal uman.

În pofida unui număr considerabil
de studii despre combaterea malariei,
această boală afectează încă sute de
milioane de oameni şi ucide aproximativ
o jumătate de milion în fiecare an. O parte
importantă a problemei este că proteinele
şi chiar paraziţii, care ar putea fi utilizaţi
în vaccinuri, sunt instabili la temperaturi
tropicale şi necesită sisteme celulare
complicate şi costisitoare pentru a le produce în cantităţi mari. O nouă abordare a
fost dezvoltată la Institutul de Ştiinţă Weizmann şi aceasta ar putea să conducă în
viitor la realizarea unui vaccin împotriva
malariei, la un preţ accesibil şi mult mai
bine adaptat condiţiilor climaterice din
zona tropicală.
Proteina RH5 este una dintre proteinele paraziţilor malariei şi a fost testată
pentru utilizare ca vaccin. Această proteină este folosită de parazit pentru a se

conecta la globulele roşii din sânge, infectându-l. Folosind aceste proteine pentru
un vaccin care alertează sistemul imun
fără a provoca boala, organismul va dezvolta un răspuns de autoapărare, care va
perturba ciclul de dezvoltare a paraziţilor.
Cercetătorii Adi Goldenzweig şi dr. Sarel
Fleishma, de la Departamentul de Ştiinţe
Biomoleculare al Institutului Weizmann,
în colaborare cu un grup de oameni de
ştiinţă de la Universitatea Oxford, conduşi
de prof. dr. Matthew Higgins, au realizat
prototipul unui vaccin capabil să reziste la
o temperatură de aproximativ 50 de grade
Celsius. Modelul ar putea să fie aplicat
şi pentru tratarea altor maladii, precum
Zika sau Ebola, evitând astfel eventuale
epidemii care s-ar solda cu mii de victime.

Dolmen vechi de 4.000 de ani, descoperit în Galileea

Un israelian,
lider în domeniul
criptografiei

Nanosatelit israelian,
lansat din India

Adi Shamir, om de ştiinţă şi profesor
la Institutul Weizmann din Rehovot, s-a
numărat printre cei trei câştigători ai Premiului „Japonia” 2017. Acest premiu se
atribuie pentru recunoaşterea meritelor
în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, iar lui
A. Shamir i-a fost acordat pentru activitatea sa în domeniul criptografiei. I-au
fost recunoscute astfel meritele pentru
contribuţia sa „la securitatea informaţiilor datorită cercetării de pionierat în
domeniul criptografiei”, potrivit site-ului
Fundaţiei Premiului Japonia. Profesorul,
în vârstă de 64 de ani, este al doilea israelian laureat al acestui premiu.
Efraim Katzir, un biofizician şi fost
preşedinte al Israelului, a fost primul
israelian onorat cu Premiul „Japonia” în
1985, primul an în care a fost acordată
această distincţie.
De asemenea, în 2002, A. Shamir,
alături de Ronald Rivest şi Leonard
Adelman, au câştigat Premiul Turing, considerat a fi cel mai prestigios premiu de
informatică din lume. Laureatul a declarat
pentru „Jerusalem Post“ că domeniul său
de cercetare este motivat de creşterea
numărului reţelelor de internet şi comunicaţii. Fără o protecţie digitală a datelor,
informaţiile ar putea cu uşurinţă ajunge
pe mâna hackerilor sau a unor grupuri de
persoane rău intenţionate. În urma analizării celor peste 13.000 de propuneri,
Fundaţia Premiului „Japonia“ i-a selectat
pe prof. A. Shamir, alături de alţi doi câştigători, Emmanuelle Carpentier, director
al Institutului Max Planck pentru Biologie
din Berlin, şi Jennifer Doudna, profesor
la Universitatea Berkeley, din California,
pentru cercetarea lor în editarea de gene.
Câştigătorii vor primi echivalentul în yeni
a aproximativ 443.000 de dolari

Inovaţii în tratarea malariei

Pagină coordonată de DAN DRUŢĂ

Un parteneriat
românoisraelian
de excepţie

În perioada 8-11 martie 2017, la
Universitatea Transilvania din Braşov s-au desfăşurat lucrările celei
de-a X-a Conferinţe Internaţionale
de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor –
BraMat 2017. Prezenta ediţie a fost
una aniversară, marcând colaborarea
de excepţie a Universităţii Transilvania cu Universitatea Ben Gurion
(BGU) din Negev, oraşul Beer Şeva.
La deschiderea festivă din 8 martie
2017 au fost prezenţi prof. Nachum
Finger, fost rector al BGU, prof.
Joseph Kost, decanul Facultăţii de
Ştiinţe ale Ingineriei din cadrul BGU,
dr. Strul Moisa, inginer-şef al Departamentului de Ingineria Materialelor
aparţinând BGU, dr. Nir Moscovitch,
director al companiilor israeliene
“R&D and Business Development” şi
“Dead Sea Magnesium”. Din partea
F.C.E.R. a participat preşedintele
C.E.B., ing. Paul Schwartz.
Programul deschiderii festive a
inclus momente de înaltă ţinută ştiinţifică şi artistică. Prima componentă
a fost reprezentată de expunerea
cercetărilor realizate de prof. Nachum
Finger („Necesitatea de a recalibra
studiile în domeniul ingineriei”) şi de
dr. Strul Moisa („De la Biblia-carte la
nano-Biblia”), urmate de acordarea
titlului de Senator de Onoare fostului
absolvent al Universităţii Transilvania,
dr. Strul Moisa – după ce, în 2001,
fusese numit Profesor Onorific al aceleiaşi instituţii. A doua componentă a
constituit-o recitalul de pian şi vioară
susţinut de Asaf Kleinman şi Eszter
Kleinman-Stankowsky.
CLAUDIA BOSOI

I N V I TA Ţ I E

Acţiuni organizate în luna
aprilie de F.C.E.R., prin
Departamentul Artă,
Cultură, Media

u Despre antisemitism – rădăcini, tipologie, evoluţii.
Conferinţă organizată împreună
cu Asociaţia Centrală de Prietenie şi
Colaborare Culturală cu Israel.
9 aprilie, ora 11, Templul „Unirea
Sfântă”, Bucureşti.
EVENIMENTUL CONTINUĂ LA
SINAGOGA MARE cu:
- Prezentarea cărţii dr.Liviu Beris
”Holocaust sub Guvernul Antonescu.
Întrebări şi răspunsuri”.
- Proiecţia filmului ”Alyiah DaDa”,
cu participarea regizoarei Oana
Giurgiu.
Moderator – dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.
u Lansarea cărţii ”După colţ”,
de Carol Feldman, în prezenţa autorului. Moment artistic idiş cu actorii
de la TES.
Moderator – dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.
23 aprilie, ora 11, Sinagoga Mare.
În pregătire:
u Lansarea volumului Lyei Benjamin ”Secvenţe din istoria Comunităţii
Evreilor din Bucureşti” .
u ”Amintiri mai vechi şi mai noi
despre Braunschweig”, eveniment
condus de ing. Paul Schwartz, preşedintele C.E.B.
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Ştiri de peste Prut într-o scrisoare de la poetul Al. Robot

În septembrie-octombrie 1931, Al. Robot (fiul unui
comerciant, Rotman) se număra printre cei nou veniţi
la Sburătorul, cu vizibila speranţă de a promova în
viaţa literară sub pulpana ocrotitoare a lui E. Lovinescu. Criticul îl va menţiona amabil, în Agendele
sale, ani la rând, fie şi atunci când îl călca pe nervi din
cauza pretenţiilor exagerate ale poetului la întâietate
literară. Chiar din 1932 se autopropunea la premiul
anual pentru sonet. Ulterior lega iluzii de romancier
cu un proiect ratat din faşă (Music-hall). În timp ce i
se plângea protectorului său de mizeriile şomajului,
lua cu asalt paginile unui număr infinit de publicaţii.
Poetul era serios concurat de gazetar, ceea ce desigur
l-a împiedicat să-şi dedice înzestrările literare cu mai
mult folos, în sensul carierei coerente. Mai risipea timp
pe drumuri, făcând navete frecvente între Bucureşti şi
Chişinău, doar-doar va găsi condiţii să se rostuiască
în vreun fel. Se afla într-o astfel de tentativă în zilele
Crăciunului 1935, când îi scria lui F. Aderca un soi de
„jalnică lăcrămaţie“. Va fi înmuiat inima destinatarului?
Cu sau fără efectul scontat, epistola livra mărturii deloc
lipsite de interes, în măsură a face din ea un document
demn de luat în evidenţă, chiar pe fondul confuziei politice întreţinute cu viclenie. Reproducem integral textul:

Dragă domnule Aderca,
Am promis, înainte de plecarea mea, că vă voi scrie
câteva rânduri ca să vă relatez ce aspect are viaţa în

Basarabia. Dar am intrat într-un angrenaj complicat, care
mi-a impus să-mi sacrific multe libertăţi şi mi-a pretins
să renunţ la tot ce mi-am propus.
Chişinăul e un oraş cu o populaţie vastă, mistică şi
decavată. Străzi, case, tramvaie, totul respiră un aer
disperat de sărăcie. Nu există elan.
Totuşi, lumea e variată, interesantă şi uneori găseşti
peisaje rare şi preţioase.

„Una dintre valorile
cu care ne mândrim”

Ziare sunt multe. Cotidienele ruseşti au un tiraj
însemnat şi în general presa rusă are ecou în lumea
basarabeană. Ziarele româneşti sunt scoase dintrun spirit de imitaţie. Dar dobândesc şi ele cititori
– mai ales când atacă teme sau democrate, sau
naţionaliste.
Lumea evreiască reprezintă majoritatea, ele (!)
formează şi intelectualitatea şi mediul producător.
Încolo, puterea cea mare o deţine clerul, care este
ca şi-n trecut o forţă. Cu multe proprietăţi, mahalalele
sunt negre.
Basarabia a avut un an fatal. Literatura scrisă de
la Bucureşti despre foametea de aici este un fleac.
Realitatea e mai crudă. În genere, Basarabia suferă
din cauză că e menţinută sub un caracter slavobscur. Ea ar trebui latinizată, adusă la o cultură mai
generoasă şi fără teologie.
Multe sărutări de mână doamnei Sanda Movilă
– pe care, citind-o aici, am avut un divertisment extraordinar. Multe salutări, Al. Robot

(Expeditorul îşi dă adresa la „Gazeta Basarabiei“, str. Alexandru cel Bun, 73. Originalul scrisorii
în cuprinsul Arhivei F. Aderca, depusă la Biblioteca
Academiei Române; o reproducem după o copie xerox
inclusă într-un dosar aflat între altele păstrate de Ov.S.
Crohmălniceanu).
GEO ŞERBAN

Aniversarea dr. Hary Kuller la Biblioteca
Templului Coral din Bucureşti
„Comunitatea, familia noastră lărgită”, expresie îndrăgită de preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a fost reconfirmată de sărbătorirea celei de-a 88-a
aniversări a dr. Hary Kuller – autorul
unor cărţi de referinţă despre „sociologia
cunoaşterii” şi „cunoaşterea sociologiei”,
ca şi despre „condiţia etnosociologică a
puţinilor evrei români de azi, trecutul şi
viitorul cultural al iudaismului din România”. Tot de ziua lui s-a căsătorit cu dr. în
istorie Lya Benjamin. Hupa Keduşa le-a
dat-o, acum 60 de ani, rabinul Guttman.
Evenimentul, deschis de directorul
adjunct al Departamentului Cultură,
Artă, Media al F.C.E.R., Robert Schorr, a
fost onorat de lideri ai F.C.E.R., C.E.B.,
BBR, AERVH, ai Fundaţiei „Filderman”,
colegi, prieteni. „Este o zi de naştere şi
renaştere, fiindcă dr. Hary Kuller, una
dintre valorile cu care ne mândrim, s-a
zbătut, în urma unui accident, între viaţă
şi moarte, şi s-a reîntors la viaţă. Un om
care, şi azi, înţelege să trăiască aventura
cunoaşterii”, i-a accentuat nonconformismul intelectual dr. Aurel Vainer.
Vicepreşedintele F.C.E.R., ec. Ovidiu
Bănescu, a citit mesajul de felicitare al
Comitetului Director, semnat de preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul
general ai Federaţiei: „Aniversarea
frumoasei vârste de 88 de ani, la 23
februarie 2017, ne oferă un binevenit
prilej de recunoaştere pentru intensa şi
complexa dumneavoastră activitate în
viaţa Federaţiei. Avem bucuria de a vă

adresa din partea conducerii F.C.E.R. şi
a tuturor membrilor comunităţilor evreieşti
din ţară, cu deosebit respect şi înaltă
consideraţie, călduroase urări de bine şi
sănătate deplină, de bucurii şi viaţă lungă, împreună cu cei dragi. Vă dorim din
toată inima reuşită deplină în înfăptuirea
tuturor proiectelor preconizate, împlinirea
dorinţelor, putere de muncă cât cuprinde
şi multă fericire. Ad mea ve’esrim! şi La
mulţi ani!”.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, i-a înmânat sărbătoritului Diploma de
Excelenţă pentru Opera Omnia.
„Mă alătur felicitărilor, în numele B’nai
B’rith România”, a spus preşedintele
Forumului, ing. José Iacobescu, urând
forţă spirituală în continuare Lyei Benjamin şi lui Hary Kuller. „Dacă eu ştiu câte
ceva din istoria evreilor români, faptul se
datorează lucrărilor scrise de dr. Hary
Kuller şi dr. Lya Benjamin”, a recunoscut
preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz.
„Am obţinut aprobarea comisiei pentru
înscriere la doctorat, folosind cunoştinţele despre românizare în anii legislaţiei
rasiale dobândite prin lectura unor cărţi
ale Lyei Benjamin”, a mărturisit dr. Ileana
Ghenciulescu.
„Este prima dată când sunt sărbătorit
în public şi frumoasa organizare îmi dă
bătăi de inimă”, a mulţumit dr. Hary Kuller.
„Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, este a doua personalitate care m-a
luat ca asistent în probleme de sociologie,
după Miron Constantinescu. Nu sunt

H. Kuller, A. Vainer, R. Schorr, O. Bănescu
şi A. Kupferberg la aniversare

deloc admirativ la adresa cărţilor scrise
de mine. În ultimii ani mi-am concentrat
atenţia asupra studiilor despre senectute
şi tanatologie. În toate perioadele vieţii
mele am fost apropiat de iudaism”. „Biblioteca Templului Coral a funcţionat, din
1936, ca Institut cultural al intelectualităţii
evreo-române din Bucureşti.
Printre evenimentele organizate figurau şi aniversări, cu excepţionale conferinţe ale sărbătoriţilor şi elogii ale unor
personalităţi marcante din epocă.
Un exemplu. Laudatio pentru filozoful
Iosif Brucăr a fost rostit de preşedintele, de atunci, al Academiei Române,
Constantin Rădulescu-Motru. Institutul,
interzis în timpul dictaturii antonesciene,
desfiinţat după 1949, ar merita reactivat”.
Preşedintele F.C.E.R. s-a raliat propunerii
făcute de dr. Lya Benjamin, cu gândul la
viitor: „E rândul tinerilor să continue istoria
evreilor din România”.

Cimitire evreieşti din SUA , vandalizate

În urmă cu câteva săptămâni, în Statele Unite s-a
confirmat ceea ce mulţi observatori au constatat anul
trecut: o intensificare a manifestărilor antisemite. Ele
s-au concretizat, pe de o parte, prin ameninţări cu bombe
la adresa a 13 sedii ale unor Centre Comunitare Evreieşti şi, pe de altă parte, prin vandalizarea unui număr
mare de cimitire. La o săptămână după ce un cimitir din
Saint Louis (Missouri) a fost devastat, la cimitirul Mount
Carmel din Philadelphia peste 100 de pietre tombale ale
unor morminte au fost dărâmate sau sparte. După ce
au constatat distrugerile, autorităţile – poliţia, rabinii şi
conducerea comunităţii – şi-au dat seama că nu a fost
vorba de o întâmplare ci de un act intenţionat, realizat
sistematic, o acţiune cu caracter antisemit.
Au existat numeroase luări de poziţie şi condamnări
ale acestor acte de vandalism dar ceea ce este de
remarcat este poziţia comunităţii musulmane, care nu
numai că a criticat cele întâmplate ci şi a sărit în ajutorul
comunităţii evreieşti din cele două localităţi şi a strâns
130.000 de dolari pe care i-au oferit pentru repararea

„Cred cã ne putem opune
rãului prin comunicare”
- Schiţă de portret Dr. Hary Kuller a crescut în atmosfera
unui ştetl moldav, Moineştiul natal, cu
heder în copilărie, ieşiva „cu viteză astrală” – în adolescenţă. „De ce – cu viteză
astrală?”, vreau să aflu. „Târguşorul era
aproape de curtea hasidică din Buhuşi.
Mă duceam să studiez când puteam.
Eram pe-atunci foarte credincios. După
moartea fratelui şi boala tatălui meu, am
devenit sionist maskil, în spirit herzlian.
Am şi activat într-o organizaţie sionistă.
Au venit anii legislaţiei rasiale. Făceam
muncă obligatorie. A fost prima dată
când am văzut moartea cu ochii: la 21
august ‘44, am stat în faţa unui pluton de
IULIA DELEANU
(Continuare în pag. 17)

“The Philadelphia Inquirer”, subliniază conştientizarea
creşterii sentimentelor de discriminare ale ambelor
grupuri. “Amândouă comunităţile din America au devenit ţinte. S-a constatat o creştere a islamofobiei şi a
ameninţărilor antisemite”, a declarat liderul comunităţii
musulmane din oraş.

Preºedintele Donald Trump a condamnat
manifestãrile antisemite din SUA

mormintelor din cele două cimitire. Mulţi membri ai comunităţii musulmane au venit la cimitirul din Philadelphia
ca să ajute la ridicarea pietrelor tombale.
Reacţiile puternice ale evreilor şi musulmanilor la vandalizarea cimitirelor, a apreciat publicaţia

În primul său discurs în faţa Camerelor reunite ale
Congresului, preşedintele Donald Trump, referindu-se la
ameninţările cu bombe împotriva centrelor comunitare
evreieşti şi la vandalizarea cimitirelor, a condamnat manifestările de antisemitism. ”Acestea ne amintesc că mai
trebuie să facem eforturi pe calea asigurării drepturilor
civile. Ameninţările recente împotriva centrelor comunitare evreieşti, vandalizarea cimitirelor şi împuşcăturile
din Kansas City ne arată că, deşi suntem o naţiune
divizată din punct de vedere politic, suntem o ţară unită
în condamnarea urii şi a relelor în toate formele lor”, a
spus preşedintele american. (M.O.)
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Tradiþia faptelor bune continuã
Tradiţia de a dărui de Purim dulciuri şi
alimente prietenilor sau celor aflaţi în nevoie
a fost respectată la nivel naţional, în comunităţi evreieşti cum sunt, între altele, cele din
Arad, Bucureşti, Botoşani, Brăila, Braşov,
Cluj, Craiova, Focşani, Galaţi, Iaşi, Oradea,
Piatra Neamţ, Ploieşti, Sighet, Târgu Mureş
şi Timişoara.
La Bucureşti, mai mult de 60 de voluntari
şi-au dat întâlnire la JCC, de unde au plecat
spre căminele a 40 de seniori, membri ai
comunităţii, oferindu-le pachete cu Meghilat
Ester (carte apărută într-un tiraj special de
sărbătoare), humăntaşen, dulciuri şi alimente,
însă, mai presus de aceasta, au oferit timp din
timpul lor, un zâmbet, o vorbă bună şi au legat
prietenii. Acesta este adevăratul spirit comunitar, iar bogăţia unei comunităţi se măsoară în

JCC
IAŞI

Sãrbãtorile primãverii
adunã oamenii
Duminică, 12 februarie, membrii Comunităţii Evreilor din Iaşi au celebrat împreună
Anul Nou al Pomilor (Tu biŞvat), prin participarea la un Seder tradiţional (Seder Leil Tu
biŞvat), organizat de JCC Iaşi. Ceremonia a

JCC
ORADEA

Întâlniri de neuitat

primul rând prin numărul membrilor implicaţi
în viaţa acesteia. Operaţiunea Mishloach
Manot a dovedit că suntem o comunitate vie,
inimoasă, bogată spiritual.
Fie ca acest demers iniţiat de JDC, realizat
cu sprijinul DASM, JCC şi al comunităţilor locale şi prin efortul voluntar al membrilor acestora,
să redevină o tradiţie anuală!

Purimul Copiilor
Peste 130 de participanţi, familii cu copii,
au anticipat Purimul şi s-au întâlnit la JCC
Bucureşti pentru a sărbători, dar şi pentru a
învăţa.
Atelierele de preparat humăntaşen, con
cursurile amuzante, muzica şi dansul au fost
completate de povestea interactivă a Purimului.

Din viitorul apropiat
#Galil Spring Camp – tabăra de primavară
pentru adolescenţi, între 19-23 aprilie.
Adolescenţii (12-18 ani) din întreaga ţară
îşi dau întâlnire la munte, la Cristian, pentru
prima ediţie a taberei de primavară. Jocuri,

Despre valori universale
ale iudaismului la Tu biªvat

Sărbătoarea de Tu biŞvat din acest an a
fost, din mai multe motive, una specială pentru
Comunitatea Evreilor din Timişoara şi JCC
Timişoara. Sala „Rabin Ernst Neumann” a fost,
ca şi altă dată, plină de participanţi, nu aceasta
fiind latura mai puţin obişnuită a evenimentului. Prezenţa şi cuvintele rabinului Zvika Kfir
au imprimat o solemnitate specială sărbătorii,
considerată una minoră, dar care are o mare
importanţă comunitară. A fost o seară în care,
nu întâmplător, s-a vorbit de valori universale.
Invitat a fost Mitropolitul Banatului, ÎPS Ioan
Selejan. Cuvintele înaltului prelat au emoţionat
sincer asistenţa, căci au amintit despre sufe-

JCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18
Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro
www.jcc.ro

concursuri, excursii dar şi sesiuni
de învăţat, completate de Şabat,
conturează programul acestei
tabere. Încă te mai poţi înscrie!
Detalii găseşti la comunitatea ta,
ori pe www.jcc.ro.

#Shabbaton Leadership
– pentru categoria de
vârstã 35-55 ani, între
20-23 aprilie 2017
Aceasta este prima ediţie a weekendului pentru (viitori) lideri, un evenimentpilot în care îţi identifici şi dezvolţi propria
identitate, înveţi cum se creează legături şi
cum să priveşti spre viitor. Invitaţi la acest
seminar sunt jurnalişti, politicieni, businessman-i de marcă. Evenimentul este iniţiat
de JDC, organizat de JCC şi coordonat de
Cristian Ezri. Informaţii suplimentare pot fi
obţinute de la JCC Bucureşti, ori online pe
www.jcc.ro

fost condusă de preşedintele C.E. Iaşi, ing.
Abraham Ghiltman, şi de directorul JCC Iaşi,
Albert Lozneanu, care au vorbit celor prezenţi
despre sensurile multiple ale sărbătorii, de la
semnificaţia agricolă, de renaştere a naturii, la
semnificaţia spirituală, de renaştere a Creaţiei.
După rostirea binecuvântării speciale a
„reînnoirii”, cei 46 de participanţi au savurat
cele şapte feluri de fructe din Ţara Israelului
(Shivat Haminim), care însoţesc în mod simbolic, alături de cupele cu vin alb şi roşu, această
sărbătoare, în care evreii îşi demonstrează
respectul şi grija pentru pământ şi roadele lui.
De la un asemenea eveniment nu puteau
lipsi copiii, care au avut un program dedicat,
s-a organizat un Seder, consumându-se cele
şapte roade ale pământului, cu care Dumnezeu a binecuvântat Israelul. Cu această
ocazie, în următoarea zi comunitatea evreilor
din Debrecen ne-a invitat în sinagoga lor să
celebrăm împreună momentul. De peste 20 de
ani suntem prezenţi de Tu biŞvat la Debrecen,

#Yom Hashoah - luni, 24 aprilie,
18:00
Ziua Holocaustului în Israel – Yom HaShoah – este marcată, ca de obicei, la Centrul
Comunitar Evreiesc din Bucureşti printr-un
eveniment solemn. Este de datoria noastră să
ne amintim şi să veghem ca astfel de lucruri
să nu mai aibă loc. Te invităm să te alături
acestui demers.
ADRIAN GUERON
în care au desenat şi confecţionat copaci din
hârtie şi diverse seminţe şi fructe uscate.
Apropierea primăverii a prilejuit şi organizarea, duminică, 26 februarie, a evenimentului
„Mărţişorul - simbolul primaverii”, ocazie pentru
cei mici, dar şi pentru părinţi, de a se cunoaşte
mai bine şi de a confecţiona împreună felicitări
şi mărţişoare pentru cei dragi.
Copii, părinţi, carioci, creioane, hârtie
colorată, lipici şi sclipici şi, nu în ultimul rând,
imaginaţie, creativitate şi bună dispoziţie au
fost ingredientele unei frumoase duminici
petrecute împreună la JCC Iaşi.
SILVIAN SEGAL

iar tradiţia s-a păstrat. Le-am oferit gazdelor
un program artistic specific sărbătorii, din care
nu au lipsit cântecele evreieşti, interpretate de
formaţia instrumentală “Gyuri Vilan”, şi nici
dansurile israeliene ale trupei “Or Neurim” . În
încheierea programului, în premieră, în sinagoga din Debrecen, recent restaurată, rabinul
Shraya Kav şi formaţia comunităţii “HaKeshet
Klezmer Band” au invitat asistenţa (peste 300
de participanţi) să cânte la unison “Hatikva”.
Delegaţia JCC Oradea a participat cu peste
70 de persoane din toate categoriile de vârstă.
Un alt eveniment notabil a fost desfăşurarea celei de-a doua ediţii a maratonului de
dansuri israeliene. Membrele trupei “Or Neurim” au pregătit momente artistice deosebite,
iar evenimentul s-a bucurat şi de organizarea
unui concurs-tombolă cu premii interesante.
Pe scurt, a fost o atmosferă minunată!
Luna martie a venit, desigur, cu mărţişoare
pentru doamne şi domnişoare.
Tot începutul de martie a adus şi evenimentul Mishloach Manot. Această acţiune a

avut un impact pozitiv pentru comunitate deoarece ne-am adunat într-un număr mare de
voluntari, de la mic la mare, pentru a împărţi
pachete vârstnicilor asistaţi, dar şi celor din
programul “Copii în nevoie”. Pachetele oferite au însemnat o adevărată bucurie pentru
comunitate.
La o asemenea anvergură, dorim să îi
menţionăm în mod deosebit pe iniţiatorii
acestei acţiuni: Israel Sabag, director al programelor Joint din România, şi dr. Mona Bejan,
director DASM din cadrul F.C.E.R.
În încheiere, cu prilejul Purimului, preşedintele Comunităţii Evreieşti din Oradea,
dipl. ing. Felix Koppelmann, transmite tuturor
colaboratorilor şi conducătorilor F.C.E.R.,
JOINT, Fundaţia Caritatea, CLAIMS, dar şi
comunităţilor evreieşti din ţară, cele mai calde
urări, multă sănătate şi împliniri personale,
precum şi mult succes în munca pe care o
desfăşoară! Hag Purim Sameah!

rinţele poporului evreu în timpul Holocaustului.
Mitropolitul a vorbit despre iubirea şi respectul
pe care le poartă tuturor celor care duc cu ei
pecetea acelor sufierinţe fără seamăn.
De această dată, prin efortul Anei Adrian şi
al unei echipe de voluntari, a avut loc o seară
plină de culoare şi miresme îmbietoare, completate de dulceaţa vinului israelian.

sârbă, ebraică şi, maximă surpriză, în română.
Special pentru acest eveniment, protagonistul
a învăţat şi melodii în această limbă, interpretate cu o pronunţie aproape perfectă. Seara, la
care a participat şi Consulul Onorific al Spaniei, a fost una în care s-a aplaudat şi s-a cântat
în compania talentatului interpret, căruia i-a
fost adresată o nouă invitaţie pentru viitor.

Searã de muzicã evreiascã
autenticã

Pe urmele irezistibilei ciocolate

farmecul pur de odinioară. Dincolo de partea
istorică, interesant a fost de aflat şi despre
compoziţia şi modul ei de obţinere. Desigur,
cea mai aşteptată a fost degustarea ciocolatei
de casă, realizată chiar în faţa participanţilor
din cacao, lapte praf, unt şi zahăr brun. Andreea, împreună cu micuţa ei asistentă Adme, au
preparat pe loc o delicioasă ciocolată, din care
s-au înfruptat absolut toţi cei prezenţi.
L.F.

Săptămânal, membrii de diferite vârste ai
comunităţii noastre sunt prezenţi la spectacolele oferite de Teatrul de Stat din Oradea. În
luna februarie au avut loc patru spectacole,
dovadă că mersul la teatru este o activitate
importantă în comunitatea evreilor orădeni.
Melomanii generaţiilor de mijloc şi “de aur”
au avut, de asemenea, ocazia să participe la
un concert simfonic, sub bagheta dirijorului
Romeo Rimbru, invitat fiind solistul violinist
Nicolas Koeckert, din Germania.
Primăvara ne-a adus şi Anul Nou al Pomilor, Tu biŞvat. Ca în fiecare an, s-a respectat
tradiţia evreiască de a sădi un pom fructifer şi

JCC
Timişoara
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O seară de muzică în limba ladino s-a
transformat, în mod surprinzător, într-o seară
cu muzică în cinci limbi. Tânărul belgrădean
Nikola Salacanin a venit la recitalul pe care
l-a susţinut la JCC Timişoara cu un repertoriu
extrem de bogat. A început cu vechi melodii
sefarde, unele din perioada de aur a evreilor
din Spania, altele nostalgice, chiar triste, de
după exilul din Peninsula Iberică. Inedită
pentru participanţi a fost şi explicarea fiecărui
text şi a originii sale. Au urmat melodii în idiş,

Jcc IaŞi
Str. Elena Doamna 15
Telefon: 023.231.37.11
www.facebook.com/groups/
jcciasi

DOINA BUMBU

Putem rezista atracţiei exercitate de ciocolată? Mulţi dintre noi trebuie să recunoaştem
că deseori cedăm în faţa farmecului său.
Gustul delicios este completat şi de serotonină, numită şi „hormonul fericirii”, astfel că
„dependenţa” mai are şi o explicaţie chimică.
Recent, Andreea Dobra i-a invitat pe participanţii la programele generaţiei de mijloc să
descopere secvenţe din istoria ciocolatei,
ca băutură magică din timpurile civilizaţiilor
aztecă şi mayaşă, devenită pe vremea ciocolatierilor spanioli băutură a nobilimii. Produsă azi
la o imensă scară industrială, şi-a pierdut din

Jcc Oradea
Str. Mihai Viteazu 4
Telefon: 025.943.48.43
www.facebook.com/JccOradeaEvenimente

Jcc TimiŞoara
Str. Gh. Lazăr 5
Telefon: 025.620.16.98
Pagină coordonată de
GEORGE GÎLEA
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Teodor Meleşcanu: „Relaţiile dintre România şi Israel
nu se pot dezvolta decât ascendent”

Interviu acordat revistei „Realitatea Evreiască“ de ministrul român al afacerilor externe
• Susţinem activ dezvoltarea dialogului
şi a cooperării dintre Uniunea Europeană
şi Statul Israel pe toate planurile.
• În procesul de pace în Orientul Mijlociu, poziţia României se raliază la cea
a Uniunii Europene, în sensul încurajării
dialogului şi a negocierilor.
• Priorităţile Preşedinţiei române a
IHRA: consolidarea educaţiei despre
Holocaust; combaterea antisemitismului,
discriminării, xenofobiei; adoptarea definiţiei de lucru a antisemitismului.
• Prezenţa şefului diplomaţiei române
la Reuniunea anuală a ambasadorilor
ungari a constituit o premieră pentru un
ministru român de externe.
• O Uniune Europeană cu cercuri concentrice şi viteze multiple comportă riscul
accentuării clivajelor de natură economică
şi socială între statele membre, inclusiv
între Zona Euro şi zona non-Euro, între
statele din nord şi cele din sud, precum
şi între cele din estul şi vestul Europei.
• România a iniţiat un proces de reflecţie referitor la posibilitatea înfiinţării
unei instanţe penale internaţionale pentru
crima de terorism (Curtea Internaţională
împotriva Terorismului) care, în baza
principiului complementarităţii, să judece
şi să sancţioneze fapte teroriste grave ce
reprezintă o ameninţare la adresa păcii şi
securităţii.
• Noul Consulat General al României
la Haifa a fost necesar pentru că este
necesară extinderea prezenţei consulare
româneşti în Statul Israel, circa 40-50%
din solicitările de natură consulară provin
din partea de nord a Israelului.
R.E.– Relaţiile României cu Israelul
sunt excelente. In ce direcţii credeţi că
va trebui să se dezvolte ele, dat fiind că
aţi considerat că era necesară o vizită
în Israel, acum, la începutul mandatului
dumneavoastră?
T.M. – Este binecunoscut deja faptul
că relaţia bilaterală dintre România şi
Statul Israel s-a menţinut în permanenţă
la un nivel excelent, dezvoltându-se în
mod constant pe parcursul ultimilor ani
pe baza unui parteneriat natural, întemeiat, printre altele, pe un set de valori şi
scopuri comune, precum şi pe legăturile
puternice manifestate la nivel cultural
prin ataşamentul faţă de ţara noastră al
cetăţenilor israelieni originari din România. Ne-am numărat printre primele ţări
care au recunoscut Statul Israel, stabilind
relaţii diplomatice încă din anul 1948. De
asemenea, în cei 69 de ani de relaţii diplomatice neîntrerupte, cooperarea noastră
a fost mărturia bunei înţelegeri şi a unei
constante voinţe politice de a explora
noi dimensiuni ale acestui parteneriat,
menţinând în permanenţă şi un foarte bun
dialog pe plan internaţional.
Creşterea constantă a volumului
schimburilor comerciale, balanţa comer-

cială fiind pozitivă în favoarea României
din anul 2011, reprezintă o dovadă suplimentară a dinamismului relaţiei bilaterale.
Un exemplu de succes îl constituie Dacia
Renault care, după ce a pătruns pe piaţa
israeliană, în ianuarie 2015, a reuşit să
câştige un segment de 5% din piaţă.

În virtutea acestor factori, relaţiile dintre ţările noastre nu se pot dezvolta decât
ascendent, prin exploatarea potenţialului
de cooperare în domenii încă în expansiune, cum este cel energetic, prin crearea
de proiecte comune pe terţe pieţe, printr-o prezenţă mai importantă a firmelor
româneşti în spaţiul economic israelian
în calitate de subcontractori. Unul dintre
factorii care favorizează evoluţia ascendentă a relaţiilor economice bilaterale îl
reprezintă complementaritatea dintre
economiile noastre. Această complementaritate deschide perspectivele unor
progrese viitoare în domenii de interes
reciproc, precum gestionarea situaţiilor
de urgenţă, educaţie, cultură, energie,
cercetare şi inovare.
În ultima perioadă au avut loc întrevederi aproape anuale la nivel de ministru
de externe, temele centrale abordate în
discuţii fiind dezvoltarea parteneriatului
bilateral şi efectuarea unui schimb de
opinii privind evoluţiile regionale şi internaţionale.
R.E. – Pe plan global Israelul se
confruntă cu o serie de probleme şi mă
refer la atitudinile destul de neprieteneşti
faţă de statul evreu ale unor organizaţii
internaţionale – ONU, UNESCO, state ale
UE, uneori chiar şi Consiliul de Securitate. Ce poate face diplomaţia română,
care de cele mai multe ori s-a abţinut de
la vot acolo unde era cazul, să schimbe
această situaţie? Israelul a opinat de mai
multe ori că România este un prieten în
cadrul UE.
T.M. – România va rămâne un susţinător activ al Politicii Europene de Vecinătate în ambele dimensiuni ale sale, atât
cea Estică, precum şi cea Sudică, luând în
considerare faptul că aceasta reprezintă
una dintre cele mai de succes politici
ale Uniunii. Din acest punct de vedere,
susţinem activ dezvoltarea dialogului şi
a cooperării dintre Uniunea Europeană
şi Statul Israel pe toate planurile, cu atât
mai mult cu cât există o cooperare econo-

mică de mare succes, UE fiind principalul
partener economic al Israelului.
În cadrul forurilor internaţionale, după
cum bine cunoaşteţi, România promovează o politică echilibrată, pozitivă, în
linie cu angajamentele internaţionale
asumate, care să conducă la progres în
dosarele sensibile şi la aplanarea crizelor,
în măsura posibilului. În ceea ce priveşte
procesul de pace în Orientul Mijlociu,
poziţia noastră se raliază la cea a Uniunii
Europene, în sensul încurajării dialogului
şi a negocierilor, inconturnabile dacă se
doreşte obţinerea unei soluţionări politice
negociate, acceptate de ambele părţi,
israeliană şi palestiniană, şi andosate de
comunitatea internaţională.
R.E. – România şi Israelul au o colaborare îndelungată în domeniul antiterorismului. Care este situaţia actuală,
când pericolul terorismului se intensifică
în Europa?
T.M. – Situaţia actuală de securitate
la nivel european şi regional este unul
dintre subiectele privilegiate de dialog
dintre cele două state, la nivel bilateral şi
în cadrul dialogurilor politice desfăşurate
între UE şi statele terţe. Israelul este unul
dintre statele care deţine o experienţă
semnificativă în acest domeniu, un element important în cooperarea dintre ţările
noastre fiind posibilitatea de a utiliza multiple formate de colaborare. Sunt încrezător
că şi pe viitor România şi Israelul vor şti
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să identifice mijloace de aprofundare a
cooperării, dar şi să diversifice şi să îmbogăţească baza importantă deja existentă.
Tema ameninţării teroriste poate fi
abordată plecând de la premisa unei conexiuni ideologice între grupările teroriste
care operează în diferite zone geografice
(Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Africa
de Est, Africa de Vest, Balcanii de Vest şi
Asia de Sud-Est). În acest context, eforturile de combatere a acestui fenomen
trebuie să aibă nu numai o componentă
militară, ci şi una socio-economică şi, nu
în ultimul rând, educaţională (programe
de de-radicalizare şi educaţie religioasă),
care să permită dezvoltarea unui discurs
contrar celui radical şi să contribuie la
abordarea cauzelor fundamentale care
conduc la radicalizare (sărăcie, inegalitate socială, lipsa educaţiei ş.a.m.d.). În
egală măsură, este important să avem în
vedere că în absenţa implementării unor
soluţii politice viabile, care să pună capăt
conflictelor care macină Orientul Mijlociu,
toate încercările comunităţii internaţionale vor avea efecte limitate.
În ceea ce priveşte România, pornind
de la necesitatea abordării acestor cauze
sistemice, am condamnat terorismul în
toate formele şi manifestările sale, considerând că nu poate exista nicio justificare,
ideologică, religioasă, politică, rasială,
etnică sau orice alte motive, pentru astfel
de acte. Spre exemplu, România a iniţiat
un proces de reflecţie referitor la posibilitatea înfiinţării unei instanţe penale
internaţionale pentru crima de terorism
Au consemnat: EVA GALAMBOS
ALEXANDRU MARINESCU
(Continuare în pag. 16)

Concert de primăvară la JCC

O frumoasă zi de duminică, vestitoare
a primăverii, a fost aleasă pentru a umple
de bucuria muzicii pe toţi cei care au dorit
să asculte nişte melodii frumoase. Iniţial
trebuia să fie concertul de Anul Nou (vrem
să concurăm Viena!), dar vremea nu a
fost favorabilă, aşa că s-a transformat
în concert de mărţişor! A fost o iniţiativă
fericită deoarece publicul a umplut sala
de spectacole a JCC, nu până la refuz ci
chiar mai mult: a trebuit să se mai aducă
scaune pentru numeroşii melomani.
Principalii protagonişti au fost elevii şi
profesorii de la şcolile de muzică din Bucureşti, între care şi contratenorul Vladimir
Catană. Copiii sunt ”protejaţii” lui Iancu Ţucărman care, an de an, descoperă noi
tinere talente, dintre care unii sunt susţinuţi de fundaţia ”Adriana şi Martin Sternin”,
care îi sprijină cu generozitate. Dar organizatorii – alături de Iancu Ţucărman, Sanda
Wolf, responsabila ”generaţiei de aur” şi Adi Gueron, directorul JCC – s-au gândit
să diversifice programul şi le-au invitat să participe pe actriţa Ana Maria Donose şi
pe actriţa-acrobat Tatiana Fecioru, de la teatrul ”Constantin Tănase”, cu programele
lor. Au fost interludii binevenite, dar ceea ce a plăcut în mod deosebit publicului a
fost interpretarea unor piese de muzică clasică – Fauré, Schubert, Saint Saëns,
Sarasate – şi a unor melodii din musical-uri cunoscute.
Mi-ar trebui o pagină întreagă să înşir numele copiilor talentaţi şi ale profesorilor
lor, care au contribuit la succesul acestui matineu duminical. Dar publicul îi va ţine
minte şi îi va recunoaşte când, nu peste mulţi ani, îi va întâlni pe marile scene de la
Ateneu, Sala Radio sau Sala Palatului în calitate de solişti ai cunoscutelor orchestre
filarmonice. Dar, până atunci, îi aşteptăm să mai vină pe la noi. (E.G.)

Relaþii bilaterale ROMÂNIA - ISRAEL (1961)

Ianuarie, Tel Aviv – este înfiinţat “Teatrul nostru”, un teatru de revistă în limba
română, inaugurat cu piesa „Într-un ceas
bun“, de L. Brăiloiu şi B. Gross.
Ianuarie, Tel Aviv – este înfiinţată
Casa Emigranţilor Români.
11 ianuarie, Israel – încheierea
lucrărilor Congresului Mondial Sionist. Printre rezoluţiile
votate s-a înscris şi
apelul transmis Uniunii
Sovietice de a permite emigrarea evreilor,
solicitându-se totodată
statelor din Europa de Est să respecte
“drepturile şi revendicările minorităţilor
evreieşti”.
5 aprilie, Bucureşti – sosirea la post
a noului Trimis Extraordinar şi Ministru
Plenipotenţiar al Israelului în România,
Katriel Pessach Salmon (n. 1914, Ierusalim – d. 1967, Italia).

Continuăm trecerea în revistă a principalelor momente
din istoria relaţiilor diplomatice româno-israeliene.
14 aprilie, Bucureşti – diplomatul
israelian Katriel P. Salmon a prezentat
Scrisorile de Acreditare vicepreşedintelui
Consiliului de Stat, Ştefan Voitec.
15 mai, Tel Aviv – este înfiinţată
Organizaţia Unitară a Alialei Române,
care avea drept scop “unificarea deplină
a tuturor organizaţiilor alialei române”.
Conducerea organizaţiei era asigurată
de un secretariat format din Shalom
Zilberfarb, secretar general, reprezentant al Partidului Naţional Religios,
Bubi Beer, reprezentant al MAPAM,
Israel Stein, reprezentant al Partidului
Achduth Haavodah, Shlomo Sitnoviter,
reprezentant al Partidului Herut şi Bibi
Brand, reprezentant al Partidului Liberal
Independent.

30 iunie – încheierea unui acord bilateral româno-israelian prin schimb de
note verbale privind acordarea de vize
pentru călătorii multiple membrilor Misiunii
diplomatice.
18 septembrie, Geneva – prelungirea, prin schimb de scrisori, a acordurilor
Comercial şi de Plăţi, din 6 noiembrie
1958.
30 octombrie – încheierea unei înţelegeri consulare între Israel şi România,
extinsă ulterior printr-un schimb de note
verbale, la 1 iunie 1971. Prin acest act se
acordau, pe bază de reciprocitate, vize de
călătorii nelimitate pentru membrii oficiilor
diplomatice din cele două ţări.
Noiembrie, SUA – Şef-rabinul Moses
Rosen călătoreşte în Statele Unite, la

invitaţia prestigioasei Yeshiva University
din New York, pentru a susţine o serie de
conferinţe în mai multe oraşe. A fost prima
călătorie a liderului Cultului Mozaic din
România în afara blocului statelor totalitare din Răsăritul Europei. Într-o întâlnire
cu Golda Meir, la New York, aceasta i-a
reproşat că sabotează eforturile Israelului
privind emigrarea evreilor, prin cuvântările sale
în care susţine că “viaţa
este bună în România”.
18 decembrie, Bucureşti – într-o Notă a
MAE privind situaţia relaţiilor dintre RPR
şi Statul Israel se menţionează că relaţiile
dintre cele două state sunt “în general
reţinute”, schimburile comerciale atingând
“un volum sub posibilităţile reale şi chiar
ale acordului comercial în vigoare”, iar
cele culturale “oficiale” fiind “inexistente”.
Dr. FLORIN C. STAN
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Pogromul de la Iaşi din 16 mai 1899
„Sigur că de când e Iaşiul, scene mai
sălbatice nu s-au mai întâmplat”.
„Iaşii ieri au fost murdăriţi de sânge”.
Aceste titluri erau pe primele pagini
ale ziarelor din dimineaţa zilei de 17 mai
1899. Rudolf Şuţu consemna în monografia dedicată oraşului Iaşi: „Cine nu-şi
mai aminteşte de Iaşii în ziua de 16 mai
1899?”. Iată că totuşi istoriografia abia
dacă aminteşte despre ce s-a întâmplat
atunci la Iaşi – un violent pogrom antisemit. Şi nu era primul de acest fel.
Cu aproape doi ani înainte, pe 27 noiembrie 1897, a avut loc la Bucureşti un
pogrom provocat de studenţi naţionalişti,
care au devastat magazinele şi casele
evreieşti sub ochii binevoitori ai poliţiei,

populaţia Iaşiului la „apărare” împotriva
„pusderiei de jidani care au năvălit ca
lăcustele peste mănoasele plaiuri ale patriei noastre” şi convoca o „mare întrunire
contra jidanilor”.
Adunarea a avut loc la Circul Sidoli,
în cursul căreia mulţimea, adunată într-un număr impresionant (cca. 20.000
de oameni, conform presei vremii), a
fost aţâţată prin discursuri incendiare.
Participanţii la manifestaţie proveneau
din toate categoriile socio-profesionale:
profesori, magistraţi, doctori, studenţi,
negustori etc. În sala Circului Sidoli, rând
pe rând s-au succedat la tribună Emanuil
Manoliu, directorul ziarului „Ecoul Moldovei”, V. Constantinescu, directorul ziarului

care a intervenit doar pe final. Tonul
manifestărilor de violenţă antisemită din
Bucureşti a fost dat de proiectul de lege
al ministrului de război, generalul Anton
Berindei, care urma să-i excludă pe evrei
din armată. Rezerviştii evrei au ţinut o
adunare publică în semn de protest faţă
de proiectul de lege. S-au alăturat şi
studenţi români din Bucureşti şi Iaşi, cu
intenţia vădită de deturnare a manifestaţiilor. Protestele s-au transformat rapid
în tulburări şi violenţe de stradă odată
cu asaltul studenţilor înarmaţi cu bâte şi
bare de fier asupra geamurilor prăvăliilor
evreieşti. Scandalul a durat ore întregi
fără nici o intervenţie din partea poliţiei, al
cărei prefect era pe atunci Caton Lecca,
un cunoscut antisemit. Deşi proiectul de
lege Berindei nu a fost adoptat, agitaţiile
antisemite provocate de studenţi au continuat să se extindă în ţară.
Iaşiul devenise centrul mişcării antisemite din Vechiul Regat. Cazul pogromului
de la Iaşi din 1899 este exemplar pentru
modul în care antisemitismul exprimat de
prima generaţie de intelectuali, membri
ai societăţii culturale Junimea (Iacob
Negruzzi, Mihai Eminescu, Vasile Conta
şi alţii), a fost revigorat de studenţimea
naţionalistă. Antisemitismul se practica,
cu precădere, în jurul unei ligi antisemite
care a grupat studenţi din aproape toate
oraşele Moldovei. Această ligă era întreţinută de o presă antisemită ilustrată la
acea vreme de câteva publicaţii importante: „Antisemitul”, „Ecoul Moldovei”,
„Dorul Românului” şi „Desrobirea”. Ultima
înfiinţase şi o societate antisemită a studenţilor cu acelaşi nume – „Desrobirea”.
Prima societate antisemită (Liga Română
„Viaţa“) a fost înfiinţată la Iaşi de către
Vasile Conta, cunoscut ca teoretician al
antisemitismului, dar şi ca activist împotriva evreilor.
Cu opt zile înainte de evenimentul din
16 mai 1899, mişcarea antisemită din oraş
a lansat un manifest virulent care chema

„Antisemitul”, Victor Artene, student din
Bucureşti, Romulus Dioghenide, Orighen
Carp, Constantin Brăescu, maiorul Jean
Manolescu-Mlădian, Tiţa Pavelescu din
Focşani şi Elena Sevastos. Discursurile
lor conţineau aceeaşi temă repetată obsesiv – „pericolul jidovesc” şi mijloacele prin
care poate fi combătut. După discursuri,

manifestanţii au ieşit în stradă cântând şi
strigând „Ura!” şi „Jos jidanii!”. O trupă de
muzicanţi a fost pusă să cânte „Deşteaptă-te române!” şi spiritele s-au încins şi
mai tare. O parte din manifestanţi erau
înarmaţi cu bâte sau erau beţi. Pe maidanul Sf. Spiridon au început să spargă
geamurile prăvăliilor evreieşti. Un pluton
de jandarmi călare a încercat să intervină,
dar a fost pus pe fugă. Pe strada Lăpuşneanu un evreu bătrân pe nume Avram
Lehrer a fost maltratat de manifestanţi. În
Piaţa Unirii, lucrurile s-au precipitat după
ce manifestanţii au început să strige că
evreii aruncă pietre şi ouă de la balcoane.
Pe străzile Golia (actuala Cuza Vodă)
şi Ştefan cel Mare, pogromiştii au spart
geamurile magazinelor evreieşti cu pietre
sau bâte.
Prefectul poliţiei, Nicu Canănău, a dat
ordin să se mobilizeze patrule de jandarmi
care au încercat să restabilească ordinea în zona Trei Sfetitele (Trei Ierarhi).
Pe strada Ştefan cel Mare, în dreptul
farmaciei Herzenberg, în calea mulţimii
s-a interpus un cordon de jandarmi, dar a
fost rupt de protestatari. Constatându-se
că forţele poliţieneşti nu erau suficiente,
a fost cerut ajutorul garnizoanei din oraş.
Manifestanţii se îndreptau spre statuia
lui Ştefan cel Mare. Şi-a făcut apariţia şi
procurorul Stoinescu, dar a fost alungat
imediat de manifestanţi, iar forţele de ordine care îl însoţeau, maltratate. Un caporal
şi un soldat au fost grav răniţi.
Manifestanţii s-au întors pe strada
Ştefan cel Mare, unde s-au ţinut iarăşi
discursuri şi au pornit spre un cordon de
jandarmi nou format. S-a produs o nouă
învălmăşeală. Cu acea ocazie, au fost răniţi mai mulţi protestatari şi reprezentanţi
ai forţelor de ordine. Între victime s-au
aflat căpitanul Vrabie, lovit în cap cu o măciucă la incitarea lui Orighen Carp, apoi
călcat în picioare, şi subcomisarul Păun,
agresat de V. Constantinescu, şeful ziarului „Antisemitul”. Vrabie şi Păun au primit
primul ajutor în farmacia Herzenberg.
Liderii protestului au promis să meargă
mai departe în linişte, iar prefectul de Poliţie a dat ordin jandarmilor să se retragă.
Manifestanţii s-au răspândit prin oraş în
mai multe grupuri, iar incidentele au continuat. Pogromiştii au acţionat pe străzile
principale, în Târgu Cucu şi în zona din
jurul Seminarului „Veniamin Costachi”,
cu precădere pe strada Moţoc (fostă
Uzinei, actuala Petru Movilă). Trupele de
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dorobanţi şi vânători au intervenit, făcând
numeroase arestări.
Mai mulţi evrei au fost bătuţi, iar proprietăţile, jefuite sau distruse. Cele mai
multe victime şi pagube s-au înregistrat
pe străzile Ştefan cel Mare, Golia, Moţoc,
Arcu, Gării, Lozonschi etc. Din proceseleverbale întocmite de poliţie, pe care le-am
găsit la Arhivele Naţionale, aflăm că pagubele au fost în special geamurile sparte,
iar printre lucrurile furate se aflau sticle de
băutură (în special coniac), lămpi, ceasuri,
veselă, haine etc.
La ora 10 seara, armata patrula pe
străzile devastate ale Iaşiului pentru a
restabili definitiv ordinea. În timpul nopţii
s-au operat numeroase arestări, de care
s-a ocupat judecătorul de instrucţie Oswald Teodoreanu (tatăl scriitorului Ionel
Teodoreanu). Studenţii O. Carp, R. Dioghenide, Artene Victor, V. Constantinescu
de la „Antisemitul”, aflaţi în locuinţa lui V.
Brăescu, au fost arestaţi şi duşi la poliţie,
unde li s-a luat pe rând interogatoriul.
Dintre aceştia, studentul la litere Orighen
Carp şi V. Constantinescu au fost reţinuţi
şi depuşi la Penitenciarul central. Pentru
apărarea acestora a intervenit avocatul şi
profesorul antisemit A.C. Cuza.
Presa anunţa că în total s-au făcut
90 de arestări, dintre care 42 erau foşti
deţinuţi la Penitenciarul de la Dobrovăţ şi
o parte eliberaţi; 20 dintre ei au declarat
că au fost plătiţi. Au fost arestaţi a doua zi
Gh. Ganciu, fost copist la Judecătoria 3, şi
Vasile Jescu, care au condus devastările
din strada Moţoc, precum şi Gh. Dumitriu,
P. Ionescu, Ilie Ionescu, Gh. Carp şi Ion
Cotu. Au fost arestaţi şi cinci evrei, între
care Iosif Gruber şi Haim Wasserman,
pentru crima din locuinţa avocatului C.
Botez, unde servitorul Gh. Vizitiul a fost
lovit mortal. Wasserman a fost graţiat de
regele Carol I prin decretul regal nr. 178
din ianuarie 1901. În timpul violenţelor
petrecute în ziua de 16 mai, au fost identificaţi răniţi din rândul populaţiei evreieşti
precum şi din rândul pogromiştilor, despre
care ziarele scriau că „mai toţi erau în
stare de beţie”. Au fost identificaţi: Cucu
Dimitrie, Vasile Zaharia, Mihai Vădeni,
MARIA MĂDĂLINA IRIMIA
(Continuare în pag. 17)

Mărturii fot
grafice
Aristina Pop Săileanu, Drept între Popoare

Lista celor 53 de români declaraţi Drepţi între
Popoare de Institutul Yad
Vashem (după cifra din
2007) include şi multe familii care au apărat prieteni
sau vecini.
Un astfel de caz este
cel al familiei Pop (Nicolae,
Maria şi fiica lor, Aristina), o
familie de ţărani din Lăpuşul românesc (fostul judeţ
Someş, actualmente Maramureş). Având o locuinţă
izolată lângă pădure, ei au
adăpostit şi salvat de la
deportare familia Hannei
Marmor, cu trei copii mici.
Fiica lor, Aristina (n. 1931),
le ducea de mâncare, riscând foarte mult la fiecare drum.
Aristina Pop a primit titlul de Drept între Popoare în 1996, la
Bucureşti, şi în numele părinţilor, declarând că este ”fericită, dar
şi mai fericită de ceea ce am putut face alături de părinţi, copil
fiind” („Realitatea Evreiască”, ianuarie - februarie 1997, p. 3).
În cartea sa interviu ”Să trăiască partizanii, până vin americanii. Povestiri din munţi, din închisoare şi din libertate”,
publicată în 2008 de Fundaţia Academia Civică, editată de
Romulus Rusan, vorbeşte despre vremurile frumoase, despre
copilărie, despre părinţii foarte credincioşi, care au crescut-o
în acest spirit al dreptăţii. Acesta l-a făcut pe pădurarul Nicolae Pop să apere o familie evreiască în 1944, iar în 1949 îl

determină să acţioneze şi în favoarea unor tineri care luptau
împotriva comunismului şi se ascundeau în pădure ca grupuri
de rezistenţă. Întreaga comunitate ajută aceste grupări, dar
securitatea perie pădurea mai mult decât au făcut-o vreodată
naziştii, după spusele Aristinei. După lupte şi repetate încercuiri
sau trădări, în 1953 se ajunge la lichidarea grupului Pop-Oniga.
Tatăl, grav bolnav, se predă pentru a uşura soarta celorlalţi.
Este executat şi multă vreme nu a fost cunoscut locul unde a
fost îngropat. Mama este supravegheată de miliţie, trebuie să
se prezinte acolo de trei ori pe zi, iar în urma unei bătăi zace
la pat timp de 17 săptămâni. Toată familia are de suferit, fraţi,
surori, mătuşi, rude îndepărtate. Sunt supravegheaţi şi în cele
din urmă deportaţi în Bărăgan.
Aristina se alăturase în munţi, la vârsta de 18 ani, tatălui
şi fratelui său. A fost prinsă de Securitate la 21 de ani, iar la
22 de ani era condamnată la 20 de ani de muncă silnică. A
fost eliberată la 33 de ani, după ce trecuse prin închisori ca
Oradea, Văcăreşti, Jilava şi Miercurea Ciuc. A fost înfometată,
torturată, a fost la un pas de a muri, dar nu a trădat. Credinţa
şi rugăciunea au ajutat-o şi în perioada petrecută în munţi,
şi în închisoare, „unde a fost mai liberă ca afară” pentru că
putea vorbi, dar mai ales în libertate. Aminteşte cu scrupulozitate nume şi detalii despre alte deţinute, în efortul de a salva
memoria, în special a celor care au murit în aceeaşi celulă. Şi
nu au fost puţine. A impresionat chiar şi femei gardiene dure,
doctori sau asistente, prin tinereţea sa şi caracterul neclintit. A
suferit când, în urma unui denunţ, i s-a confiscat Biblia ascunsă.
Povestea ei este cunoscută şi acum în ţinutul Lăpuşului,
numele părinţilor ei sunt pomenite şi există chiar o baladă a
Aristinei.
ANCA TUDORANCEA
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Israelul nu mai trebuie
să se teamă de un atac
nuclear iranian

De curând, Institutul Rafael-Sisteme de
Apărare Avansate a procedat în cel mai mare
secret la mai multe teste ale unui sistem de
interceptare de rachete ”Praştia lui David”,
cunoscut şi sub denumirea de ”Bagheta magică”. Testele s-au desfăşurat la o bază secretă
din centrul Israelului şi au fost coordonate de
agenţia Homa (Zidul) a Ministerului israelian al
Apărării, însărcinată cu dezvoltarea armamentului şi infrastructurii tehnologice, în colaborare
cu Agenţia americană de Rachete de Apărare,
scrie agenţia israeliană de ştiri Metula. ”Praştia
lui David” reprezintă elementul intermediar al
scutului israelian antirachetă care interceptează rachete obişnuite şi balistice cu rază
medie de acţiune, inclusiv proiectile cu sistem
de ghidaj, rachete de croazieră, drone şi avioane. ”Praştia” este destinată să intercepteze
proiectilele duşmane înainte de a pătrunde pe
teritoriul israelian.
Celelalte două sisteme, care completează
scutul menţionat, sunt partea inferioară a
„Cupolei de Fier”, deplin operaţională, a cărei
eficacitate a fost demonstrată pe teren împotriva rachetelor şi obuzelor de mortier în timpul
conflictelor cu Hamas în Gaza. Cealaltă componentă este Ketz (Săgeata), care urmează
să protejeze partea superioară a atmosferei în
faţa rachetelor cu rază lungă de acţiune care
pot transporta focoase multiple.
Testele recente cu ”Praştia lui David” s-au
referit la identificarea şi localizarea de către
MMR – radarul de primire a rachetelor multiple – a rachetelor care se îndreaptă spre
teritoriul israelian. Apoi MMR va transmite
datele adunate la Centrul de Tragere care calculează protocoalele de interceptare. Potrivit
Ministerului Apărării, rachetele antibalistice din
componenţa ”Praştiei lui David” au funcţionat
perfect, lansarea lor a fost concludentă şi au
reuşit să distrugă obiectivele, aşa cum s-a
prevăzut. Rachetele-ţintă au avut caracteristici
asemănătoare celor pe care le deţin duşmanii
Israelului. Versiunea testată va deveni cât de
curând operaţională şi se va alătura bateriilor
de primă generaţie din cadrul scutului de-acum
în funcţiune în armată.
Cealaltă ştire excepţională este înzestrarea armatei israeliene cu prima baterie operaţională cu racheta Ketz 3, după ce a fost
declarată operaţională la 17 ianuarie. Este o
rachetă extraatmosferică, adică interceptarea
se realizează în spaţiu în două etape. În prima
se lansează un vehicul-ucigaş cu o viteză
supersonică la o altitudine de peste 100 km,
înainte de a cunoaşte ţinta rachetei balistice
intruse. După identificarea ţintei şi a traiectoriei, interceptorul Ketz este reorientat către
un punct de întâlnire. El doboară racheta prin
impact, spre deosebire de Ketz 2, care poate
declanşa şi explozia lui. Ketz 3 este mai mic
şi de două ori mai uşor decât predecesorul
său şi poate fi lansat şi de pe o navă. Fiecare
baterie dispune de şase lansatoare pentru 24
de interceptoare. O baterie poate distruge în
30 de secunde peste cinci rachete balistice şi
focoasele lor multiple. Rata de interceptare
este de 99 la sută.Testele au demonstrat că
atunci când interceptarea are loc în afara
atmosferei terestre, la altitudinile indicate, armele de distrugere în masă balistice nucleare,
chimice sau bacteriologice nu vor putea atinge
suprafaţa pământului. Se pare că Ketz 3 poate
fi utlizată şi ca armă antisatelit. Numai SUA şi
Rusia dispun, în mod teoretic, de tehnologiile
puse la punct de Ketz 3 şi există perspective
serioase de a le exporta mai ales în Europa
de est şi în statele arabe sunnite, care se tem
de ameninţarea iraniană (E.G.)

15

Itinerare ale memoriei: Fundaţia Tarbut Sighet

În memoria familiei sale pe linie maternă (Walter),
Peninah Zilberman a înfiinţat Fundaţia Tarbut din Sighetu
Marmaţiei în 2014, după suita de evenimente comemorative
dedicate împlinirii a 70 de ani de la deportările în lagărele
de exterminare naziste. Profilul organizaţiei este culturaleducativ şi urmăreşte: perpetuarea memoriei comunităţilor
evreieşti din regiunea Maramureşului; organizarea călătoriilor „Rădăcini evreieşti”; comemorarea Zilei Internaţionale
a Holocaustului, a Yom Ha’Shoah şi a Zilelor Europene ale
Culturii Iudaice; evocarea personalităţii laureatului Premiului
Nobel Elie Wiesel, născut la Sighet; educarea tinerei generaţii prin elaborarea de programe educaţionale dedicate
Drepturilor Omului, dar şi prin organizarea de concerte,
conferinţe, concursuri literare şi de artă, mai ales în rândul
elevilor de liceu.
Fundaţia Tarbut este situată în fosta Curte rabinică
Kahan – punct central al vieţii evreieşti din Sighet înainte
de Holocaust dar şi un reper important în prezent şi viitor.
Dintre realizările fundaţiei menţionăm: găzduirea anuală
a Zilelor Europene ale Culturii Iudaice; întâlnirea (două
ediţii până acum, în 2014 şi 2015) tuturor evreilor născuţi
în zona Sighet-Maramureş, stabiliţi în alte colţuri ale lumii,
eveniment de comemorare a celor dispăruţi şi de celebrare
a celor care mai sunt în viaţă; organizarea de concursuri
de eseu şi artă; coordonarea unor sesiuni de comunicări
dedicate, pe de o parte, elevilor de liceu (tematica deportărilor, a Holocaustului) şi, pe de altă parte, profesorilor
de istorie din sistemul preuniversitar, care au fost încurajaţi să introducă literatura memorialistică în bibliografia
şcolară.

La deschiderea oficială a noului sediu al Fundaţiei Tarbut Sighet
(www.ftsighet.com)

Redescoperirea regiunii Maramureş înseamnă par
curgerea unui traseu al locurilor celor mai semnificative
pentru spiritualitatea iudaică, şi anume: Casa Memorială
„Elie Wiesel”; Monumentul Holocaustului Evreilor din Sighet;
Cimitirul Evreiesc, având pietre funerare cu o vechime de
500 de ani; Sinagoga Mare din Bistriţa (datând din 1856);
Sinagoga Neologă din Cluj (sau Templul Memorial al Deportaţilor Evrei), singura din oraş în care se mai desfăşoară
serviciu religios. Din luna mai până în octombrie, Fundaţia
Tarbut oferă vizitatorilor săi posibilitatea planificării unor
tururi ghidate – în limbile engleză, ebraică, română –, formularul de contact pentru orice tip de informaţii fiind regăsit
pe site-ul oficial www.ftsighet.com.
C. GĂLĂŢEANU

Arta ca exerciţiu al cultivării memoriei:
de la Dorohoi la Vatican

Albert Kupferberg, preşedintele Fundaţiei Filderman, s-a
La 15 februarie 2017, la Sala ArCuB din Bucureşti a avut
loc vernisajul expoziţiei de pictură şi desen „Artă, educaţie, arătat impresionat de înţelegerea superioară a suferinţei
memorie”, eveniment organizat de Federaţia Comunităţilor evreilor în timpul Holocaustului, prin găsirea de către tinerii
Evreieşti din România – Cultul Mozaic, Fundaţia Filderman artişti, majoritar neevrei, a unor modalităţi de expresie artistipentru Educaţie, Cultură şi Artă, Primăria Municipiului Bucu- că – pictură, desen. Dacă între scopurile Fundaţiei Filderman
reşti (prin ArCuB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti), se numără acţiunile de întărire a relaţiilor interetnice, atunci
Primăria Municipiului Dorohoi, în parteneriat cu Guvernul Ro- prezentul eveniment răspunde acestei exigenţe, prin partemâniei – Departamentul pentru Relaţii Interetnice. Lucrările neriatul cultivat cu F.C.E.R.
Rabinul Rafael Shaffer a adresat felicitări atât organizatoexpuse în cadrul vernisajului au fost realizate în Tabăra de
creaţie de la Dorohoi din 21-26 noiembrie 2016, derulată în rilor, pentru realizarea proiectului, cât şi tinerilor artişti, care
cadrul evenimentului comemorativ „75 de ani de la depor- nu s-au lăsat încorsetaţi de tema de studiu şi au evitat riscul
tarea evreilor dorohoieni în Transnistria” şi despre care am didacticismului: „Pericolul de a impieta prin artificial e foarte
mare. Felicitări artiştilor pentru succes, pentru că, deşi li s-a
informat pe cititorii noştri.
Janina Ilie, manager de proiecte în cadrul F.C.E.R. şi dat o temă, în cadrul acesteia ei au reuşit să creeze artă
iniţiatoare a evenimentului, a plasat această expoziţie în simţită cu adevărat, care reuşeşte să se exprime”. Vorbitorul
continuarea Taberei de creaţie menţionate anterior şi în a identificat în actul creator al elevilor o formă personală de
a lupta pentru pace: „Aşa cum negaetapa premergătoare vernisării ei la
ţioniştii încearcă să ascundă violenţa
Vatican, la 22 iulie 2017. Vorbitoarea
pentru a o perpetua, puţine acţiuni
a adresat mulţumiri preşedintelui
reuşesc să stăvilească mai eficient viF.C.E.R., dr. Aurel Vainer, secretaolenţa decât arta purtătoare de pace.
rului de stat Amet Aledin şi Rodicăi
Aţi făcut un mare pas spre a aduce
Precupeţu, din partea D.R.I., pentru
pace în lumea noastră tulburată”.
sprijinul acordat organizării eveniAndrei Reketes, vicepreşedintele
mentului.
Uniunii Artiştilor Plastici din România,
Dr. Aurel Vainer a pornit de la
a arătat că „un moment nefavorabil în
ideea că Holocaustul a fost o trageistorie poate deveni un motiv artistic,
die a istoriei poporului evreu, dar şi
o sursă de inspiraţie creatoare”. Vora lumii, prin urmare victimele sale
bitorul le-a transmis elevilor îndemnul
nu pot fi uitate: „Aducem memoria
de a-şi urma vocaţia şi a împărtăşit
Holocaustului, aşa cum o ştim din
deschiderea Uniunii Artiştilor Plastici
cărţi şi din arhive, la simţirile zilei de
de a-i primi, în viitor, ca membri.
astăzi. [...] Ceea ce aţi făcut, de fapt,
Armand Schor, directorul Cacu această experienţă, participând
merei de Comerţ Israel-România şi
la acest proiect, este o apropiere de
preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici
viaţă – o viaţă grea, anii Holocaustudin Israel, a identificat în prezenţa
lui – pe care aţi încercat, cu simţirile
sa la această expoziţie o întoarcere
şi gândurile dumneavoastră de tineri
în perioada copilăriei, când părinţii îi
contemporani nouă, să o vedeţi cu
povesteau despre tragedia Holocausochii voştri, cu sufletele voastre”.
tului şi miracolul rămânerii lor în viaţă
Pentru reuşita acestei expoziţii,
(deportat, tatăl său a fost unul dintre
vorbitorul şi-a exprimat recunoştinţa
puţinii supravieţuitori ai Trenurilor Morfaţă de activitatea D.R.I., condus de
ţii). Vorbitorul le-a mulţumit tinerilor
Amet Aledin, instituţie care sprijină în
artişti care, prin creaţiile lor, păstrează
mod consecvent proiectele menite să
vie amintirea victimelor Holocaustului
încurajeze „spiritul de înţelegere, con- Ioana-Diana Papuc, „Anatomia durerii“
şi dau o imagine corectă a unei ţări
vieţuire, conlucrare între minorităţile
care îşi respectă memoria, motiv pentru care a propus prenaţionale şi poporul român, în ansamblu”.
Amet Aledin a afirmat că „la baza existenţei unei naţiuni zentarea acestei expoziţii şi în Israel.
Actriţa Claudia Motea a recitat versuri din volumul „Poese află câteva repere importante – cultura, tradiţiile, limba
maternă, învăţământul, religia – elemente care ne asigură me”, aflat sub tipar la editura Uniunii Ziariştilor Profesionişti,
drumul în istorie”. A încadrat evenimentul de la ArCuB în fiind acompaniată la flaut de Anca Bălinişteanu, artist instrucategoria elementelor de cultură vizuală, care reliefează mentist la Filarmonica din Bucureşti.
În încheierea evenimentului au fost acordate diplome
„un moment dramatic din istoria unui popor, care nu trebuie
uitat pentru ca astfel de evenimente să nu se repete”. Prin de excelenţă Liceului de Artă „Margareta Sterian” (Buzău),
raportare la istoria universală, vorbitorul a făcut referire la reprezentat de prof. Georgeta Hlihor, şi Colegiului Naţional
apartenenţa sa la o naţiune care a cunoscut drama morţii şi de Artă „George Apostu” (Bacău), din partea căruia a fost
a dezrădăcinării: la 18 mai 1944 tătarii din Crimeea au fost prezent prof. Ioan Burlacu, „pentru contribuţia deosebită la
deportaţi de Stalin în Siberia. Amet Aledin i-a asigurat pe realizarea proiectului «Artă, educaţie, memorie». Dorohoi,
reprezentanţii comunităţilor evreieşti din România că şi anul noiembrie 2016 – Bucureşti, februarie 2017”, semnate de
acesta D.R.I. va sprijini cu loialitate organizarea manifestărilor dr. Aurel Vainer şi ing. Albert Kupferberg.
CLAUDIA BOSOI
culturale ale F.C.E.R.
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„AL CINCILEA ANOTIMP”,
Bucureşti, ediţia 2017

O formă specială de radio, frumoasă
şi romantică, este radioul comunitar,
pentru că el adună benevol oameni şi
idei, pentru a exprima valori şi năzuinţe
comune.
Este cazul unicului post de radio
comunitar evreiesc de la noi, Radio
Shalom România, care prin natura sa
apropie şi conectează pe calea undelor
atât comunităţile evreieşti din ţară, cât
şi pe acestea cu surorile lor de peste
hotare, ajutându-le să se exprime şi să
trăiască evreieşte.
De curând s-au împlinit şase ani de la
primul sunet transmis în eter din studioul
improvizat în susbsolul clădirii din Popa
Soare 18. De atunci, zeci de voluntari
şi sute de invitaţi au realizat mii de
emisiuni, abordând alte mii de subiecte.
Privind în urmă, nu poţi vedea decât un
succes fantastic.
Multe alte motive ne fac însă să privim
spre viitor.
Bucuria şi dedicarea voluntarilor realizatori de emisiuni, spre exemplu. Cu
toţii s-au bucurat de spectacolul oferit în
acest moment aniversar. Au fost cadouri,
şampanie şi tort, ca la orice aniversare
care se respectă. A fost şi un mini-concert extraordinar al tânărului plin de viaţă
Tomy Weissbuch, fostul finalist de la
Vocea României.
Dincolo de aceste bucurii, cei care
fac să existe acest proiect au cântărit ce
şi cum va fi în continuare Radio Shalom

România. Pentru că în acea zi aniversară
am văzut cu toţii că acest post de radio
şi-a depăşit limitele şi a ajuns din eter
pe hârtie.
Una dintre cele mai longevive emisiuni, „Pietrele vorbesc“, realizată de
Neta Natan şi ajunsă deja la peste 200
de ediţii, s-a transformat, într-o variantă
restrânsă, în carte. O parte dintre ediţiile
emisiunii au fost trecute în filele unei
cărţi, aşadar, pentru posteritate. Pentru
ca tinerii, dar nu numai ei, să poată afla
şi în această formă despre personalităţi
importante ale lumii evreieşti, mi-a spus
Neta Natan:
”Pietrele vorbesc se bazează pe credinţa evreilor şi pe izkor. Izkor înseamnă
pomenirea celor care nu mai sunt, iar
una dintre cele mai importante valori ale
poporului evreu este neuitarea, pomenirea. De aceea eu, ca evreu, mă simt
onorat că am putut contribui la realizarea
acestei emisiuni şi mi-am dorit mult ca
această carte să existe. M-am luptat ca
această carte să apară, pentru că o emisiune o poţi asculta sau nu, dar ceea ce
e scris într-o carte rămâne şi după ce noi
nu vom mai fi. Aşa că sper ca nepoţii şi
copiii noştri să citească această carte şi
să îşi amintească, sau să conştientizeze
o dată în plus, din ce popor fac parte”,
a spus Neta Natan, după lansarea cărţii
„Pietrele vorbesc”, în cadrul aniversării
Radio Shalom România.
GEORGE GÎLEA

Vine luna Adar, vine veselia. De regulă, Adar coincide cu martie din calendarul universal; lună veselă – mărţişoare,
ghiocei, Ziua Femeii. Zi prefăcută-n „Al
cincilea anotimp” de managerul de proiecte Janina Ilie, ajutată de Ligia Dobriţă,
Nicoleta Şerban, Alexandra Poenaru,
Mihaela Teodorescu, Clemansa Teohari.
Bucurie oblăduită de F.C.E.R., Fundaţia
„Filderman”, C.E.B., BBR, sponsorizată
de Compania Kaufland, S.C. Supercom
S.A., Adesgo, Borsec.
„În aceeaşi săptămână, anul acesta
sărbătorim ziua care atrage atenţia lumii
asupra violenţei, a discriminării de gen,
şi Purimul, tot un fel de sărbătoare a
femeii”, remarca secretarul general al
F.C.E.R., Eduard Kupferberg. „Personajele istorice pe care le cinstim sunt
Ester şi Vaşti. Ester, pentru că şi-a
riscat viaţa ca să-şi salveze poporul
de la distrugere; Vaşti, pentru că, într-o lume în care femeia era tratată ca
obiect, a avut demnitatea să spună nu
despotismului conjugal. De altfel, în
iudaism, femeia se bucură de un respect singular. Un exemplu: ketuba nu
e păstrată nici de rabin, nici de soţ, ci
de soţie. Femeia este cea care asigură
continuitate umanităţii”. Fundalul darurilor pentru doamnele şi domnişoarele
aflate la Templul Coral din Capitală au

(Curtea Internaţională împotriva
Terorismului) care, în baza principiului
complementarităţii, să judece şi să sancţioneze fapte teroriste grave ce reprezintă
o ameninţare la adresa păcii şi securităţii.
Dialogul politico-diplomatic de până acum
a relevat interesul faţă de iniţiativă al
unui număr de state din Europa, Spania
alăturându-se procesului în calitate de
co-iniţiator.
R.E. – România s-a angajat şi a pus
în aplicare un program pe termen lung de
combatere a antisemitismului, de educare
a tineretului în direcţia cunoaşterii istoriei
evreilor din perioada celui de-al doilea
război mondial, a istoriei Holocaustului în
Europa şi a celui românesc. Preşedinţia
României în cadrul IHRA a fost dedicată
acestei teme. Acum, la încheierea mandatului ei, în cadrul căruia Ministerul de
Externe a jucat un rol esenţial, cum apreciaţi rezultatele obţinute de ţara noastră
în acest demers?
T.M. – Una dintre priorităţile Preşedinţiei române a Alianţei Internaţionale
pentru Memoria Holocaustului a fost
consolidarea educaţiei despre Holocaust,
atât în interiorul organizaţiei, cât şi în plan
naţional.
Dimensiunea de combatere a antisemitismului, discriminării, xenofobiei
– fenomene îngrijorătoare cu care ne
confruntăm, din ce în ce mai des, în plan
european – a fost, de asemenea, în atenţia noastră. Am reuşit să organizăm, pe
parcursul anului 2016, două sesiuni de
training, dedicate magistraţilor şi ofiţerilor
de poliţie şi concentrate pe prevenirea şi
combaterea antisemitismului, xenofobiei,
discursului de ură. Aceste programe s-au
desfăşurat cu sprijinul partenerilor interni,
dar şi al celor externi, cum ar fi ODIHR,
FRA, Institutul Yad Vashem din Israel, Poliţia Metropolitană Manchester, care ne-au
pus la dispoziţie trainer-i experimentaţi.
Impactul acestor programe a fost semnificativ în plan intern, iar în plan extern
sunt tot mai mulţi parteneri interesaţi de
preluarea acestei expertize.
O alta importantă reuşită a Preşedinţiei
române a IHRA a fost adoptarea definiţiei
de lucru a antisemitismului. Deşi definiţia
nu are aplicare juridică obligatorie, ea a
fost adoptată pe baza consensului tuturor
celor 31 de state-membre IHRA şi este
expresia angajamentului politic al acestor
state de a combate antisemitismul. Este,
în primul rând, un instrument care vine în

sprijinul experţilor ce activează în acest
domeniu şi se doreşte însă a fi şi un exemplu pentru alte organizaţii internaţionale.
Ca iniţiatori ai acestui instrument, avem
însă datoria să evaluăm modul în care
această definiţie poate fi transformată
într-un instrument cu efect juridic practic,
iar acest obiectiv presupune să lucrăm
pentru obţinerea unui sprijin cât mai larg.
R.E. – În urma recentei dvs. vizite în
Ungaria, care consideraţi că vor fi direcţiile de dezvoltare a relaţiilor bilaterale?
T.M. – Mai întâi de toate, vreau să
subliniez că prezenţa şefului diplomaţiei
române la Reuniunea anuală a ambasadorilor ungari a constituit o premieră
pentru un ministru român de externe, prilejuind susţinerea unei alocuţiuni pe tema
relansării parteneriatului dintre România
şi Ungaria, pe fundamentele principiilor
consacrate prin Tratatul de Bază, semnat de cele două ţări în 1996 – respect
reciproc, cooperare şi bună vecinătate.
În consultările cu ministrul ungar de
externe Péter Szijjártó, atât eu cât şi
omologul meu am confirmat angajamentul comun pentru dezvoltarea relaţiilor
bilaterale, în beneficiul reciproc al celor
două ţări. I-am adresat omologului ungar
invitaţia de a participa, la rândul său, la
Reuniunea din acest an a diplomaţiei române, invitaţie acceptată de interlocutor.
Am mai trecut în revistă stadiul dialogului
şi cooperării româno-ungare, relevând
necesitatea ca parteneriatul dintre Bucureşti şi Budapesta să fie unul autentic şi
substanţial, cu respectarea fundamentelor politico-juridice ale relaţiei bilaterale.
De asemenea, am convenit continuarea dezvoltării cooperării economice,
precum şi creşterea investiţiilor reciproce,
inclusiv prin valorificarea în continuare
a cadrului conferit de Comisia Mixtă Interguvernamentală Româno-Ungară de
Cooperare Economică, cu rol important în
pregătirea unei viitoare şedinţe comune a
celor două guverne. Au fost salutate proiectele de cooperare sectorială, acoperind
multiple domenii, printre care energia,
transporturile şi infrastructura, şi a fost
exprimat angajamentul de a continua implementarea proiectelor aflate în derulare,
respectiv de a identifica noi oportunităţi de
cooperare. A fost amintită şi importanţa
cooperării transfrontaliere, în dorinţa asigurării unei mai bune interconectivităţi a
comunităţilor locale de o parte şi de alta a
frontierei. Totodată, a avut loc un schimb
de opinii privind identificarea unei soluţii

mutual acceptabile privind moştenirea lui
Emanoil Gojdu.
În concluzie, am relevat caracterul
prioritar pe care Guvernul României îl
acordă relaţiei de parteneriat strategic
cu Ungaria, precum şi importanţa unui
dialog constructiv, prin care să poată fi
abordate cu deschidere toate temele de
interes. În vederea consolidării dialogului
şi cooperării în toate domeniile relevante
la nivel bilateral, a fost adusă în atenţie
posibilitatea reluării şedinţelor comune ale
celor două guverne, cu pregătirea prealabilă şi convenirea unor proiecte reciproc
avantajoase care să poată fi concretizate
în cadrul acestora.
R.E. – Relaţiile dintre membrii UE sunt
destul de tensionate în acest moment, iar
anul 2017 nu se anunţă unul uşor. Cum
credeţi că se va putea poziţiona România
în contextul propunerilor privind o eventuală Uniune cu două viteze şi al Brexit?
T.M. – Reflecţia privind viitorul Uniunii
Europene este un proces complex şi
de durată, menit să răspundă la o serie
de întrebări privind viitorul unei Uniuni
Europene capabile să acţioneze cât mai
eficient în faţa provocărilor cu care ne
confruntăm.
Ne dorim să fim activ implicaţi şi să
contribuim cu valoare adăugată în cadrul
acestui proces, care va defini Uniunea
şi viitorul său şi care, implicit, ne poate
afecta direct.
Coordonatele de dialog ale României
sunt clare, le-am reafirmat în discuţiile numeroase din ultima perioadă cu partenerii
noştri şi nu vom ezita să le promovăm în
continuare.
România doreşte să contribuie la
realizarea unui proiect politic european
consolidat, bazat pe respectul pentru
principiile şi valorile sale fundamentale,
pe obiective stabilite de comun acord la
nivel european. Este important să ne concentrăm eforturile pe acţiuni şi obiective
care ne unesc şi să evităm crearea unor
noi diviziuni.
În acest sens, România nu poate
susţine o Uniune Europeană cu cercuri concentrice şi viteze multiple care
comportă riscul accentuării clivajelor de
natură economică şi socială între statele
membre, inclusiv între Zona Euro şi Zona
non-Euro, între statele din nord şi cele
din sud, precum şi între cele din estul şi
vestul Europei.
Ne pregătim în săptămânile următoare
şi pentru lansarea negocierilor UE-UK

fost muzica şi poezia; scrisă de Simona
Gheorghe şi Ion Pribeagu, recitată de
Noemi Marian. Şi un moment de istorie,
realizat de preşedintele Fundaţiei „Filderman”, ing. Albert Kupferberg, despre
dr. Wilhelm Filderman: preşedintele
F.U.C.E.R., luptător împotriva dictaturii
antonesciene şi a totalitarismului. Concursul muzical cu premii decernate de
preşedintele juriului, Irina Cajal – laureaţi
Gilbert Şaim, Nicoleta Şerban, Mihaela
Cuniţă, Viorica Chiorpec –, recitalul
tinerilor solişti de la Opereta bucureşteană, Carmen Angheloiu şi George
Ionuţ Pârvan, au avut o continuare
dulce-aromată, în organizarea Administraţiei F.C.E.R., coordonator – Jean
Bercu. (I.D.)

Teodor Meleşcanu: „Relaţiile dintre România şi Israel nu se pot dezvolta decât ascendent”

(Urmare din pag. 13)

şi ne dorim să ne angajăm ca parteneri
fermi, dar şi constructivi în procesul de
negociere privind ieşirea Marii Britanii
din UE.
Fără îndoială, obiectivul nostru este
de a gestiona acest proces într-un mod
corect şi predictibil, conform prevederilor
din Tratatele Uniunii, şi de a menţine o
relaţie privilegiată, de parteneriat între UE
şi Marea Britanie, ţinând cont de principiile
şi interesele pe care le împărtăşim cu
partenerii noştri britanici.
Priorităţile majore ale României în
cadrul acestui proces de negociere vizează, în primul rând, protejarea drepturilor
cetăţenilor români care locuiesc, lucrează
sau studiază pe teritoriul Marii Britanii.
În al doilea rând, vom urmări cu atenţie
discuţiile privind aranjamentele financiare
viitoare dintre UE şi Marea Britanie.
România va continua, de asemenea,
să susţină menţinerea Marii Britanii cât
mai aproape posibil în noile circumstanţe,
având în vedere rolul său important de
partener de încredere în acţiunea globală
a UE, inclusiv în cadrul Politicii de Vecinătate şi a Parteneriatului Estic, zone de
interes major pentru România.
R.E. – Care sunt factorii care au determinat decizia de a deschide noul Consulat
general de la Haifa şi beneficiile pe care
acesta le va aduce?
T.M. – Recent, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, Preşedintele României a semnat Decretul de înfiinţare a
Consulatului general al României la Haifa.
Haifa este un model de multiculturalism,
un pol comercial foarte dezvoltat, important port industrial la Marea Mediterană,
precum şi un centru cultural şi universitar
de renume mondial.
Din evaluarea Ambasadei României
la Tel Aviv, bazată inclusiv pe dialogul
cu asociaţiile comunităţii israelienilor
originari din România, şi din cea a Departamentului Consular din MAE a rezultat
că este necesară extinderea prezenţei
consulare româneşti în Statul Israel,
circa 40-50% din solicitările de natură
consulară provenind din partea de nord
a ţării. Noul oficiu consular român va
avea astfel, pe lângă rolul tradiţional al
prestării serviciilor consulare, a asistenţei
şi protecţiei consulare pentru cetăţenii
români, şi o importantă componentă de
colaborare economică şi de prezenţă
instituţională şi culturală pentru importanta comunitate israeliană de origine
română.
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Tradiţie şi continuitate la T.E.S.

Luana Stoica, Cristina Cîrcei, Dorina Păunescu
şi Camelia Crăciun. Foto - Oana Monica Nae

1 martie 2017 a marcat împlinirea a
76 de ani de la prima reprezentaţie a Teatrului Baraşeum, un act de normalizare a
vieţii culturale evreieşti, căruia i-au urmat
patru ani prolifici, când au avut loc peste
40 de premiere, care au atras un public
numeros şi au adus satisfacţie artiştilor.
Evenimentul a fost celebrat printr-un
spectacol-lectură organizat la această
dată în clădirea istorică a Teatrului Baraşeum, la care a luat cuvântul lect. univ.
dr. Camelia Crăciun, iar trei dintre actorii
T.E.S. au dat glas memoriilor actorilor din
epocă: Dorina Păunescu, Luana Stoica şi
Cristina Cîrcei.
Lect. univ. dr. Camelia Crăciun a realizat o sinteză asupra contextului în care a
apărut Teatrul Baraşeum: la sfârşitul perioadei interbelice, legislaţia antievreiască,
prin care profesioniştii erau excluşi din
domeniile de activitate, a dus la iniţiativa
de a înfiinţa un teatru care să funcţioneze pentru populaţia evreiască din acea
perioadă. Cu mari dificultăţi, aprobarea a
fost obţinută începând cu 1 martie 1941,
iar cei patru ani de activitate repertorială

au însemnat un veritabil
fenomen cultural – evocat
şi astăzi, după 76 de ani.
Actriţele Dorina Păunescu, Luana Stoica şi
Cristina Cîrcei au prezentat decizia oficială de
funcţionare a Teatrului
Baraşeum, datată 17 ianuarie 1941. Dintre condiţiile impuse, enumerăm:
repertoriul să fie construit
în limba română, cu tematică evreiască, dar nu
antinaţionalistă sau antiromânească; întregul personal artistic să
fie evreiesc, să aibă autorizaţie specială
şi să se supună controlului şi supravegherii permanente a Direcţiei Naţionale
a Teatrelor; reprezentaţiile să nu coincidă
cu marile sărbători creştine, nici cu cele
regionale din epocă (6 septembrie, 13
septembrie, 8 noiembrie).
Secvenţa istorică a fost urmată de una
memorialistică, prin lectura unor fragmente din amintirile actorilor Agnia Bogoslava,

La 16 februarie 2017, Teatrul Evreiesc
de Stat a fost gazda unui nou spectacollectură din seria „Cu cărţile deschise”,
eveniment care propune valorificarea
literaturii idiş într-un context informal şi
deschis dialogului, organizat prin Centrul
de Cercetare şi Conservare a Culturii Idiş,
condus de lect. univ. dr. Camelia Crăciun.
Intitulat „Nepreţuitei mele neveste... Învăţatului meu bărbat: o poveste epistolară
de Şalom Alehem”, spectacolul a propus

o dramatizare a unui
fragment din Romanul unui om de afaceri
(1896) al autorului de
expresie idiş. Din distribuţie au făcut parte
actorii Maia Morgenstern, Cristina Cîrcei,
Mirela Nicolau, Alina
Tomi, Nicolae Călugăriţa, Neculai Predica,
Viorel Manole, Nicolae
Botezatu şi Cornel Ciupercescu.
Lect. univ. dr. Camelia Crăciun a arătat
că literatura lui Şalom Alehem poate fi
văzută ca o frescă a vieţii evreieşti de la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului al XX-lea, iar lectura ei poate
fi cel puţin tot atât de profitabilă pentru
înţelegerea vieţii evreieşti cât aceea a
tomurilor de istorie ori a studiilor ştiinţifice.
Textele selectate din Romanul unui om
de afaceri au fost constituite de schimbul
de scrisori al soţilor Menahem Mendel
şi Şeine Şeindl, care înfăţişează traseul

Toma Hirth, pictorul poet.
Sau poate invers.

O expoziţie de pictură şi grafică a fost
vernisată în clădirea Centrului Comunitar
Evreiesc din Bucureşti, la scurt timp de
la împlinirea a 80 de ani de la naşterea
pictorului şi poetului Toma Hirth, plecat
dintre noi în urmă cu opt ani.
Familia sa (soţia, fiul şi nora), dar şi
prieteni apropiaţi şi admiratori ai operei
sale, fie că ne referim la pictură sau la poezie, cu toţii au vorbit despre moştenirea
lasată în urmă de acest creator de frumos.
Ne-am adunat cu toţii să-i admirăm
o parte din tablouri, strânse într-o miniexpoziţie cu titlul Retrospectivă de desen
şi pictură – Toma Hirth (1937-2009). Prin
amabilitatea familiei şi a prietenilor, am
putut asculta însă şi o parte din poeziile
sale, nestrânse încă într-un volum.
Vă propunem şi noi, mai jos, un fragment din poezia Lecţia de pictură:
Ca un tablou să se nască:
Se ia o bucată de cer şi se curăţă bine.
Se ia o bucată de pământ reavăn
pe care-l mărunţim o viaţă.
Se iau toate visele pe care le-am
împrăştiat inconştient
şi le punem în fine receptacule
transparente.
Liantul cel mai bun e dragostea.
Prezent la eveniment, scriitorul şi
colegul de radacţie Boris Marian a ţinut
să transmită, pe această cale, un gând
celui ce a fost prietenului său, Toma Hirth.
A fost un împătimit al frumosului în artă
şi poezie. În ciuda unei existenţe zbuciumate, marcate de război şi Holocaust, de
anii postbelici, când nu ştia că tatăl său

mai trăieşte (plecase din ţară în Israel,
după ce trecuse prin lagărele morţii),
crescut de creştini inimoşi, Toma Hirth a
avut în faţă un ideal – armonia, nu numai
artistică, ci şi interumană, sufletul său fiind
dăruit semenilor şi iubirii pentru tradiţia
milenară a conaţionalilor evrei. A pictat
cu asiduitate scene şi portrete biblice. Îi
aparţin minunate portrete, precum cel al
Estherei, dar a pictat şi peisaje din oraşele
pe care le-a îndrăgit şi unde a locuit, din
Craiova (a fost custode la Muzeul de Artă
din acest oraş), Timişoara, Bucureşti. Era
stăpân pe tehnici grafice şi picturale, fiind
elev al maestrului Ciucurencu. Toma Hirth
şi-a înscris în palmares expoziţii personale şi de grup, în ţară, în Europa, în SUA şi
Israel. Din păcate, aşa cum se întâmplă
adesea, creaţia sa, cu numeroase tablouri
aflate la colecţionari, buni cunoscători de
valori artistice, nu a fost cuprinsă într-un
album, dar multe coperţi ale unor cărţi
editate la Hasefer şi la alte edituri poartă
semnătura sa. Fiul, Lucian Hirth, continuă
tradiţia părintelui în arta fotografică.
Poemele sale aşteaptă să fie tipărite,
pentru că, în modestia şi timiditatea sa,
a evitat o confruntare cu publicul. Ar fi de
dorit să se găsească un editor pentru frumoasele sale poeme. O boală necruţătoare, căreia i-a făcut faţă cu un curaj demn
de mari înţelepţi, l-a doborât în ianuarie
2009, la o vârstă puţin peste 70 de ani.
Toma, prieten drag, te admirăm de aici şi
să ne fii pavăză de acolo, de unde te afli.
BORIS MARIAN
G. GÎLEA

Pogromul
de la Iaşi
din 16 mai 1899

(Urmare din pag. 14)

Maria Sandu, Beate Fredanov, care îşi
exprimau bucuria de a putea juca din
nou pe scenă, în condiţii de performanţă
artistică. Inaugurarea Teatrului Baraşeum
s-a făcut cu spectacolul de revistă „Ce
faci astă seară?”, compus de N. Kanner,
Eugen Mirea şi Elly Roman, care a fost
readus în memoria spectatorilor. O selecţie de texte de factură comică, majoritatea
compuse de Ion Pribeagu („Raşela”, „Calul lui Guţă”) a încheiat acest eveniment.
C. GĂLĂŢEANU

Şalom Alehem şi personajul Menahem Mendel

Nicolae Botezatu, Mirela
Nicolau şi Alina Tomi.
Foto - Oana Monica Nae
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cunoscut al modelului luftmentsch – omul
care îşi clădeşte idealurile pe „vânt şi
fum”, care aleargă după himere, dar îşi
păstrează un fond de entuziasm şi bunăcredinţă. Proiectele lui Menahem Mendel
vor eşua mereu, indiferent că va încerca
să fie speculant la bursă, misit, scriitor,
peţitor sau agent de asigurare. Etapa
sa de speculant la bursa din Odessa a
reprezentat nucleul acestui prim episod
dedicat Romanului unui om de afaceri, al
doilea fiind programat la 31 martie 2017.
CLAUDIA BOSOI

Grigore Trifan, Dimitrie Bărdescu,

Toader Niculai şi alţii.
La spitalul israelit se aflau mulţi evrei
internaţi care prezentau traumatisme
cranio-cerebrale şi diferite contuzii: Ştrul
Kofler (25 ani), Natan sin Şmil Troim, Şmil
Froim, Ana Rozenthal (55 ani), Moses sin
Herşcu (60 ani), ceauş la sinagogă, Buium Simka (str. Arcu, 19 ani), Kesler Lupu
(12 ani, plagă în partea externă a braţului
stâng), Ana Şvartz, Iancu Meier Şvartz,
Şmil Marcu Cotingar, Riven sin Moise şi
alţii. A doua zi după devastări, magazinele
şi prăvăliile evreieşti erau închise, însă în
urma ordonanţelor emise de prefectul de
Poliţie, prin care se interzicea orice manifestaţie, precum şi circulaţia în grupuri pe
străzi, ei au redeschis comerţul. O parte
din localnicii evrei au cerut despăgubiri
pentru pagubele produse în urma tulburărilor antisemite.
Mai mulţi funcţionari publici, implicaţi
în tulburările stradale, au fost destituiţi
din funcţii: Vasile Brăescu, din postul de
asistent de la Laboratorul de Histologie, şi
Gh. Rişcanu, pedagog la Seminarul „Veniamin Costachi”. Studenţimea ieşeană
a organizat un protest de desolidarizare
cu studenţii participanţi la devastările
antisemite.
Pogromul a schimbat definitiv atmosfera în Iaşi, marcând un precedent
pentru tulburările antisemite viitoare.
Manifestările violente împotriva evreilor,
de la sfârşitul secolului al XIX-lea, au
declanşat un mare val de emigrare spre
SUA – al aşa-numitor „fusgeyers”.

„Una dintre valorile
cu care ne mândrim”

execuţie pe un aeroport german, între Bacău şi Piatra Neamţ. Numai printr-o
minune am scăpat cu viaţă”. După absolvirea cu brio a Facultăţii de Filozofie din
Bucureşti, Hary Kuller a intrat în cercetare,
la Institutul de Filozofie al Academiei. Nu
pentru multă vreme. Era după plenara din
‘58, când secretarul de partid al Institutului
a considerat că „nu face parte dintre tinerii
cu perspective de dezvoltare marxistă”. A
doua zi a aflat că este – cum se zice azi
– „disponibilizat”. A trebuit să-şi câştige
existenţa „purtând dosarele bolnavilor
într-un spital de endocrinologie” şi, într-un
caz mai „fericit”, făcând tot soiul de corvezi la depozitul Bibliotecii Academiei.
Dar a cunoscut şi mari intelectuali de
omenie. În perioada în care a fost concediat, profesorul Miron Constantinescu
l-a făcut asistentul său personal. Acad.
Atanasie Joja, care a fost şi preşedinte
al Academiei, l-a reprimit în institutul de
unde fusese scos. Şi-a continuat apoi
cercetările la Institutul de Etnologie şi
Dialectologie al Academiei.
Pe Hary Kuller l-am cunoscut în „faza
a doua şi a treia a existenţei”, cum îşi
defineşte viaţa şi opera trăită şi scrisă
înăuntrul Federaţiei. Eram la un matineu

duminical, în Popa Soare. Tocmai îmi
apăruse în Revista Cultului Mozaic un
articol despre „Copilăria unui netrebnic”
de Ion Călugăru. Hary Kuller era atunci
un tânăr pensionar, eu – încă tânără; vieţi
„în comunitate”. Primii ani de după ‘90:
voluntariat pentru „Contribuţia evreilor
din România la cultură şi civilizaţie”, ediţia întâi. Hary Kuller ne dirijează nu fără
ironie: „Recompensa o să fie că vă veţi
vedea numele la Cuprins”. „Recompensa”
mea e şi mai „consistentă“: iau notiţe la
lansarea volumului şi-i fac şi cronica. În
drum spre un simpozion la Rădăuţi, prin
2006, cu soţii Kuller-Benjamin şi Otto
Adler. În microbuz se-ncinge un alt simpozion, neanunţat, despre metempsihoză
în iudaism.
Reporterul revine-n prezent: „De ce-aţi
ales sociologia?”. „Fiindcă-mi place să fiu
între oameni, să discut corect cu ei. Cred
că buberianul «eu» şi «tu» se referă la
Divin în măsura în care ne putem opune
răului prin comunicare”. „Credeţi că sunteţi sau nu autor al propriului destin?”. „A
te crede autor, convins că ai descoperit
ceva nou, e un lucru de mare responsabilitate. A relua în variantă proprie un
adevăr spus de alţii, asta da, presupune
o contribuţie la propriul destin”.

În cursul lunii februarie, un grup de
12 soldaţi, membri ai Gărzii Elveţiene
– corpul de elită care este responsabil
de securitatea Suveranului Pontif – au
făcut o vizită la Ierusalim. Acest pelerinaj
poate fi considerat un eveniment istoric,
întrucât a avut loc pentru prima dată de
la înfiinţarea acestui corp militar, în anul
1506, la iniţiativa Papei Julius al II-lea.
Părintele Juan María Solana, de la Institutul „Notre-Dame”, a afirmat că, deşi
potrivit cutumei, ei îl însoţesc pe Papă în
vederea asigurării protecţiei, acest lucru
nu s-a întâmplat cu ocazia vreunei vizite
efectuate de liderii Bisericii Catolice în
Ţara Sfântă, începând cu vizita istorică a

Papei Paul al VI-lea din anul 1964. Potrivit declaraţiilor sale, cei 120 de membri ai
Gărzii Elveţiene vor merge, rând pe rând,
în Israel, vizitând Locurile Sfinte. (D.D.)

(Urmare din pag. 11)

Garda Elveţiană în vizită la Ierusalim
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O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile

1

FMI ne-a spus ce ºtiam
deja. ªi ceva pe deasupra

Misiunea Fondului Monetar
Internaţional la Bucureşti a fost una de
rutină, de la început până la sfârşit. Ea a
avut loc în cadrul aşa-numitului Articol IV, în
baza căruia o delegaţie a Fondului vizitează
fiecare ţară membră, de obicei o dată pe
an, se vede cu reprezentanţii autorităţilor şi
ai partenerilor sociali, ca apoi să-şi prezinte
concluziile. Ceea ce s-a întâmplat şi acum.
Ceva, însă, e demn de toată atenţia. În
Declaraţia finală a misiunii, postată pe siteul oficial al FMI, apar lucruri pe care oficialii
guvernamentali s-au tot străduit să le nege,
argumentând că atât Consiliul Fiscal, cât şi
Comisia Europeană se înşală când prevăd
că deficitul bugetar al României va avea
cea mai mare creştere din UE în 2017.
Acum, FMI confirmă că anul acesta deficitul
bugetar va fi de 3,7%, iar când doi îţi spun
că eşti beat, te duci şi te culci! Fondul mai
trage câteva semnale grave de alarmă:
deficitul va creşte la 3,9% anul viitor şi, dacă
politicile actuale sunt menţinute, în câţiva
ani poate ajunge la 5,5%, adică aproape cât
era în 2011, la doi ani după criza economică! Şi organizaţia mondială nici măcar nu
s-a referit la efectul devastator al faptului
că guvernul a permis administraţiilor locale
să cheltuie cât cred că e necesar, fără a fi
trase la răspundere (OUG 9/2017), ceea
ce poate arunca deficitul în aer!
Desigur, când e vorba de FMI şi deficit,
se cuvine a sublinia că acesta are o obsesie
cu echilibrele macroeconomice (şi acum
a recomandat o revenire la un deficit de
1,5%, deci jumătate faţă de nivelul permis
de legislaţia europeană). Toate ţările care
s-au împrumutat de la Fond s-au văzut obligate să renunţe la dezvoltare în favoarea

prudenţei faţă de echilibrele bugetare, ceea
ce a făcut ca efectele crizei să treacă atât
de greu şi de dureros în mai multe ţări europene, inclusiv România. Pe de altă parte, în
UE, ţări ca Franţa, Marea Britanie, Spania
şi Croaţia etc. depăşesc de mai mulţi ani
pragul de 3%, fără să păţească ceva.
Dincolo de această obsesie, misiunea
FMI are însă dreptate când avertizează
că nu mai este loc pentru alte reduceri de
impozite, până ce nu vom relansa absorbţia
de fonduri europene, investiţiile (cele străine au scăzut deja cu 26 milioane de euro
într-o singură lună) şi, mai ales, până nu
vom muta accentul de pe consum pe dezvoltare economică. Altfel, ne previne Reza
Baqir, liderul delegaţiei, încrederea pieţelor
internaţionale în economia românească va
scădea, ceea ce, într-adevăr, ar fi extrem
de grav, pentru că afacerile se fac în primul
rând cu încredere şi abia apoi cu bani!

2

Israelul, acuzat de apartheid

Se pare că anumite organisme ale ONU s-au decis să
preia lozinca „din greşeală în greşeală spre
victoria finală”, aplicată cu atâta succes
în România comunistă. De această dată,
Comisia Economică şi Socială pentru Asia
de Vest (ESCWA), localizată la Beirut şi
din care fac parte 18 ţări arabe, condusă
de un secretar general adjunct al ONU,
în persoana iordaniencei Rima Khalaf, i-a
încredinţat lui Richard Falk (cu un bogat
dosar de scandaluri internaţionale pentru
anti-israelianism şi antisemitism) elaborarea unui studiu despre Israel. Concluzia?
Israelienii şi palestinienii sunt consideraţi a
fi „două grupuri rasiale (sic!) diferite”, şi deşi
raportul recunoaşte că cetăţenii israelieni
de origine palestiniană au drept de vot, el
stabileşte „dincolo de orice dubiu rezonabil

DezbaterilePodurile
Comitetului
Director al F.C.E.R.
Toleran- care au contribuit la dezvoltarea societăţii

(Urmare din pag. 5)

ţei, desfăşurată cu
sprijinul Preşedinţiei României, va avea o
structură mai complexă, cuprinzând şi alte
minorităţi din rândul celor reprezentate în
Parlament. Tema evenimentului va fi „Un
secol de convieţuire”, cu referire în special
la ultimul veac trăit împreună de minorităţile naţionale şi de populaţia majoritară.
Robert Schorr, directorul Departamentului Artă, Cultură, Media al F.C.E.R., a
prezentat cele mai recente evenimente
din acest domeniu, inclusiv spectacolul
de Purim, precum şi pe cele programate
până la Pesah – prezentări de cărţi ale
autorilor israelieni Riri Manor şi Carol
Feldman, precum şi Festivalul „Serile
Filmului Românesc”, realizat de Asociaţia
Studenţilor Jurnalişti din Iaşi, pentru care
s-a cerut sprijinul Federaţiei.
Eduard Kupferberg, secretarul general
al F.C.E.R., a prezentat un proiect de îmbunătăţire a promovării imaginii comunităţii
evreieşti prin realizarea unor pliante de
promovare a obiectivelor turistice evreieşti
(pentru Bucureşti şi pentru întreaga ţară, în
română şi engleză, realizarea unui ghid turistic şi a unui volum dedicat Centenarului
Unirii de la 1918 şi personalităţilor evreieşti

româneşti şi a comunităţii evreieşti în
perioada 1918-2018. De asemenea, va fi
modernizat şi site-ul F.C.E.R.
Au fost discutate pe larg subiecte ţinând
de asigurarea protecţiei şi pazei la obiectivele evreieşti şi un raport privind starea
de sănătate a salariaţilor din F.C.E.R.,
precum şi o serie de probleme privind
patrimoniul sacru şi imobiliar, precum şi
lucrările la C.I.R.-uri şi la Obeliscul de la
Iaşi (Rudy Marcovici, E. Rosner şi preşedintele Abraham Ghiltman). Lucia Apostol
a supus dezbaterii un interesant material
despre informatizarea evidenţei cimitirelor
evreieşti din România, pe baza unui program pus la dispoziţie de preşedintele Ionel
Schlesinger şi care să includă şi bazele
deja existente la Arad şi Bucureşti. Se va
crea un program-pilot la mai multe cimitire,
urmat de evaluarea rezultatelor.
Adrian Cioflâncă, directorul C.S.I.E.R.,
a prezentat un raport despre o cercetare de
teren din Republica Moldova, privind atrocităţi la care a fost supusă populaţia evreiască
din Orhei, Pepeni şi raionul Teleneşti.
Din lipsă de spaţiu, Deciziile adoptate
de Comitetul Director vor fi prezentate în
numărul viitor al revistei.

că Israelul se face vinovat de impunerea
unui regim de apartheid împotriva poporului
palestinian”.
Pe bună dreptate, noul şef al ONU, Anto
nio Guterres, a respins raportul, iar SUA au
cerut cu vehemenţă retragerea documentului.
Reacţia dură a lui Guterres a fost provocată „nu atât de conţinut, cât de procedura
prin care a fost dat publicităţii”, a spus un
purtător de cuvânt al şefului ONU, citat de
Ynetnews, deoarece şeful ONU„nu poate
accepta ca adjuncţii săi să aprobe publicarea unor documente în numele ONU,
fără a se consulta cu departamentele de
specialitate şi cu Secretarul General”.
Că documentul a fost retras e nu numai
foarte bine, ci şi firesc, este lăudabilă şi
reacţia promptă a lui Guterres şi a SUA, dar
asta nu înseamnă că raportul nu a produs
efecte. În scrisoarea sa de demisie, Rima
Khalaf acuză aceste luări de poziţie ca fiind
„presiuni şi intimidări” şi găseşte că acesta
este un caz în care „criminalii îi atacă pe
cei care iau apărarea victimelor”.
Într-o lume democratică, din care Israelul face parte, şi unde presa este liberă,
astfel de ştiri ajung instantaneu la public
şi produc reacţii în funcţie de mentalităţile
cititorilor. Ca atare, dacă Antonio Guterres
este chiar atât de supărat pe procedura prin
care raportul a fost făcut public, ar trebui
să găsească metodele instituţionale de a
îşi disciplina subalternii!
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Viitorul sunã bine?

Depinde pentru cine. Pentru
Europa, se pare că nu. Conform cunoscutei
companii multinaţionale PricewaterhouseCoopers (PwC), în 2050, produsul intern
brut (PIB) al ţărilor europene nu va mai
reprezenta decât 10% din cel mondial, iar
SUA vor ceda primul loc în ierarhia economiilor lumii în favoarea Chinei.
În raportul său, PwC apreciază că economia chineză va reprezenta 20% din cea
globală, India va realiza 15% din PIB-ul
lumii, SUA se vor mulţumi cu 12%, iar UE va
cădea la 9%, de la 15% în prezent. Următoarele clasate vor fi Indonezia, Brazilia, Rusia,
Mexic, Japonia, Germania şi Marea Britanie.
Asta nu va însemna însă o stagnare a
economiei mondiale, deoarece aceasta este
prognozată a se dubla până în 2050, cu condiţia ca politicile protecţioniste să nu prevaleze şi să nu se producă vreo catastrofă care
să ameninţe civilizaţia. Motorul creşterii se
va muta din SUA şi Europa de Vest în China,
India, Indonezia, Brazilia, Rusia, Mexic şi
Turcia, care ar putea să realizeze jumătate
din PIB-ul mondial. „Sigur că nu trebuie
neglijate şocuri politice de genul victoriei lui
Donald Trump în SUA ori al deciziei Marii
Britanii de ieşire din Uniunea Europeană, în
special tendinţe populiste împotriva globalizării şi automatizării, amplificând inegalităţile
veniturilor şi slăbind coeziunea socială”, mai
spun specialiştii în prognoze de la PwC, dar
un lucru e clar: lumea noastră, a europenilor
de azi, pierde teren şi e greu de spus cum
va arăta, deşi aici vor continua să fie concentrate cele mai ridicate niveluri de trai, tot
conform sursei citate.
Alx. Marinescu

Din nou artişti evrei pe lista premiilor Oscar 2017

În fiecare an, printre câştigătorii premiilor Oscar figurează
artişti de origine evreiască din toate categoriile: regizori, actori
şi actriţe, scenarişti, compozitori, textieri, creatori de costume,
producători de film. Nu este de mirare, ţinând cont că o mare
parte a industriei cinematografice americane de la Hollywood
a fost creată şi aparţine evreilor, mai ales dacă ne gândim la
începuturi. Atunci „inovatorii“ nu numai că au fost evrei dar veneau din Europa de est, inclusiv din România.
Dacă în acest an artiştii evrei nu au figurat pe lista actorilor
(din păcate, Natalie Portman, interpreta rolului Jacquelinei Kennedy pierzând în favoarea Emmei Stone din „LaLaLand”), au
fost alţii care au primit trofee. Astfel, compozitorul Justin Hurwitz
şi textierul Benj Pasek au primit Oscarul pentru cel mai bun
cântec – „City of Stars” din filmul ”LaLaLand”. În cuvântul său,
Benj Pasek i-a mulţumit mamei lui pentru că, în adolescenţă, l-a
retras din echipa de fotbal a JCC din Philadelphia şi l-a înscris
într-o şcoală de muzică.
Interesante sunt comentariile legate de regizorul Damien

Chazelle, căruia i s-a decernat Oscarul pentru regia filmului
”LaLaLand” (dintr-o eroare, pelicula „a câştigat” Oscarul pentru
cel mai bun film doar pentru aproximativ un minut, ca ulterior
să se recunoască greşeala şi Oscarul să revină filmului ”Moonlight”). Chazelle nu este evreu, este catolic din Princeton, dar
părinţii lui nu au fost mulţumiţi de educaţia religioasă primită
la şcoala de duminică de la biserică, drept care l-au înscris pe
Damien la o şcoală evreiască, pe care a frecventat-o patru ani.
Printre cei premiaţi mai figurează Jeremy Kleiner, producătorul filmului ”Moonlight”, Kenneth Lonergan, cu părinţi evrei,
pentru cel mai original scenariu al peliculei ”Manchester by
the Sea”. De altfel, el figura şi pe lista celor mai buni regizori.
Un alt deţinător al unui Oscar 2017 este Ezra Edelman, care a
câştigat, împreună cu Caroline Waterlow, în categoria ”cel mai
bun documentar de lung metraj” pentru ”O.J.: Made in America”.
Părinţii lui Edelman, Marian şi Peter, figurează printre finanţatorii
Noului Fond pentru Israel iar Ezra este membru al consiliului de
conducere al organizaţiei ”Americans for Peace Now”. (E.G.)

„Legea industrială,
un succes al nostru”
Aceste cuvinte de apreciere la adresa
primelor succese obţinute de Uniunea
Evreilor Pământeni au fost rostite de
preşedintele Adolf Stern la Adunarea
Generală, întrunită la Bucureşti în decembrie 1912. Căci dacă iniţial, Legea
încurajării industriei naţionale, adusă
în dezbaterea Parlamentului în 1910, îi
includea pe angajaţii evrei în categoria
străinilor, luându-le dreptul la muncă şi prin
urmare la existenţă, cu intervenţiile sale
energice UEP a obţinut ca legea să nu fie
votată cu o astfel de prevedere. În legea
promulgată la 14 februarie 1912 se făcea
precizarea că „muncitorii, meseriaşii, care
nu sunt supuşi unei protecţii străine, nu
sunt consideraţi străini pe câmpul muncii.
Cu această lămurire, evreii români se pot
declara mulţumiţi”, scria „Curierul israelit”
din 24 februarie 1912. Dar discuţiile în
cadrul Adunării Generale nu s-au limitat la
această problemă. Primul punct la ordinea
de zi a fost discutarea raportului conducerii
asupra situaţiei generale şi a liniei de conduită ce trebuia urmată.
Printre participanţii la dezbatere s-a remarcat îndeosebi intervenţia
lui Moses Schwarzfeld. Spre
deosebire de părerile celor
care considerau că ţinta finală, respectiv lupta pentru obţinerea încetăţenirii evreilor,
este dată uitării când conducerea se ocupă
de cazuri izolate, Moses Schwarzfeld a
exprimat un alt punct de vedere. „Suntem
datori să veghem asupra tuturor restricţiilor
– susţinea el – şi să urmărim pas cu pas
tot ce se atinge de chestiunea noastră.
Suntem o organizaţie făcută pentru luptă.
Chestiunea mare a viitorului se compune
tocmai din chestiunile mici ale prezentului”.
În acest spirit au fost trase concluziile pe
marginea acestor discuţii şi de către Adolf
Stern. „Ori de câte ori un evreu pământean
suferă din cauza originii sale, datoria noastră este să intervenim. Dacă vom renunţa
la lupta contra fiecărei restricţiuni, iscălim
noi înşine la decapitarea noastră”, conchidea el. Un alt subiect de dezbatere a
fost situaţia evreilor pământeni în armată,
considerată „revoltător de jignitoare”, din
cauza măsurilor adoptate. Astfel, soldaţii
evrei nu puteau dobândi nici măcar grade
inferioare, precum cel de caporal, deoarece nu erau primiţi în şcolile unde se
pregăteau militarii pentru aceste grade, iar
pentru gradul de ofiţer în rezervă trebuia
să fi obţinut naturalizarea la vârsta de 21
de ani. S-a hotărât trimiterea unui memoriu
către autorităţile de stat prin care să se
ceară abrogarea restricţiilor care opreau
înaintarea în grad pentru soldaţii evrei.

Evrei
în viaţa
publică

Cu privire la necesitatea
unui ziar sãptãmânal
”Nu numai banul este nervul vieţii ci
şi organul de publicitate”, susţinea Leon
Gheller din Iaşi. Ziarul „Înfrăţirea”, ca
organ săptămânal al UEP, a apărut între
anii 1913-1916. Nu întâmplător s-a intitulat „Infrăţirea”; ”Dorim să vedem realizată
înfrăţirea tuturor fiilor României” – se scria
în primul număr al ziarului – „căci cu toate
loviturile directe şi piezişe pe care le-am
primit, nu s-a clintit în noi adânca dragoste
ce ne leagă de această ţară”.
Referatul pe probleme organizatorice susţinut de S.Labin în faţa Adunării
Generale a fost foarte critic. Avem 50 de
secţiuni – se spunea în referat – şi mii de
membri, „dar mişcarea nu e solid organizată.Secţiunile nu sunt încă centre de
activitate politică”.
Lucrările Adunării au fost încheiate de
Adolf Stern cu următoarele concluzii: ”A
fost laborioasă şi de multe ori furtunoasă.
Nu suntem încă o forţă, dar trebuie să
devenim. La aceasta vom ajunge prin
perseverenţă. Trebuie să facem educaţia
maselor. Încetul cu încetul le vom câştiga
şi astfel şi izbânda finală va fi a noastră. Să
avem încredere în izbânda finală”.
LYA BENJAMIN
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O duioasă aducere aminte şi un binemeritat omagiu

Activitatea de cult “Yachad” din cadrul
Comunităţii Evreilor din Iaşi a organizat
un matineu muzical omagial: “Izu Gott,
talentat muzician şi mentor desăvârşit pe
drumul cunoaşterii folclorului evreiesc şi
românesc”, în memoria celui care a fost
un adevărat maestru al muzicii evreieşti,
la împlinirea unui an de la plecarea sa în
veşnicie.
La evenimentul găzduit în Sinagoga
Merarilor, devenită neîncăpătoare pentru
numerosul public, au participat şi doamnele Hana Gott şi Sarit Glodan, soţia
şi fiica celui omagiat, venite special din
Israel la Iaşi în ziua de 5 martie 2017,
o minunată zi de primăvară, în care şi
natura a adăugat frumuseţe şi solemnă
nostalgie manifestării.
Doamnele şi domnişoarele au primit
în dar simboluri tradiţionale ce vestesc
sosirea primăverii, mărţişoare lucrate
cu măiestrie de copiii din comunitatea
ieşeană.
Moderatorul matineului, ing. Abraham
Ghiltman, preşedintele comunităţii, a rostit câteva cuvinte despre personalitatea
cunoscutului muzician şi dirijor Izu Gott.
Izu (Itzhak) Gott s-a născut în anul

A idişe mame

Cu ochii minţii, o revăd: firavă, surâzătoare, mereu optimistă, tonică, plină
de poftă de viaţă. În ultimele luni însă,
aveam o strângere de inimă. Chipul,
altădată vesel, era palid, trupul părea
mai mic, neobişnuit de plăpând.
Berta Finkel, robusta şi vrednica
fiică a familiei Grimberg, din Suliţa, cea
mai vârstnică dintre cei trei copii (un fiu,
Salu Grimberg, bun cunoscător al Torei,
mort prematur la Sibiu, şi Miriam Hermon, care trăieşte în Israel) a întruchipat toate calităţile unei mame evreice:
bunătate, devotament, duioşie şi spirit
de sacrificiu. Nu era darnică vreodată
cu mângâierile, dar sufletul ascundea
griji nespus de multe pentru toţi ai ei.
Sunt zile triste, pricinuite celor rămaşi de dispariţia ei neaşteptată, într-o
zi de iarnă incertă, când norii cenuşii ne
învăluiau, răi şi apăsători.
Paradoxal, îmi vin în minte cuvintele
unui cântec evreiesc, iar lacrimile se
strâng în suflet şi apoi în ochi: A idişe
mame. Vus ken zan şener of der velt?
(O mamă evreică. Ce poate fi mai frumos pe lume?)
Rămân dorul, amintirile tinereţii
alături de ea şi o imensă şi sfâşietoare
durere .
Fie-i amintirea binecuvântată!
BEATRISA FINKEL

1934 la Dorohoi şi a crescut într-o familie evreiască cu şase copii. În anul
1941, când avea doar şapte ani, a fost
deportat, împreună cu întreaga familie,
în Transnistria. Copilăria i-a fost adânc
marcată de mizeria, bolile, foamea şi frigul
din lagărele Transnistriei, pe care nu le-a
putut uita toată viaţa. La puţin timp de la
întoarcerea din deportare, după terminarea războiului, prin anul 1946, a început
să cânte la nunţi şi baluri pentru a-şi ajuta
financiar familia.
În timpul stagiului militar, la regimentul
de pompieri din Bucureşti, a intrat şi în
ansamblul artistic al armatei. La terminarea stagiului a dat concurs la Teatrul
Evreiesc de Stat din Iaşi şi a fost încadrat
pe post de contrabasist iar după un timp
a devenit dirijorul orchestrei teatrului
alături de Icu Segal, fratele regretatului
muzicolog Iosif Sava.
După desfiinţarea T.E.S. Iaşi, în anul
1963, a dat concurs şi a fost angajat la
orchestra de muzică populară “Doina
Moldovei” din cadrul Filarmonicii Moldova
din Iaşi, unde a cântat la contrabas şi la
acordeon. Apoi a devenit dirijorul ansamblului timp de câteva decenii, fiind foarte
cunoscut sub pseudonimul Ionel Gotescu.
Cu acest ansamblu a întreprins turnee de
succes în ţară precum şi în Franţa, Italia,
Turcia, Bulgaria, Moldova.
În anii `70 a devenit şi dirijorul corului
„Talmud Tora” al Comunităţii Evreilor din
Iaşi, învăţându-i pe tinerii evrei să iubească folclorul tradiţional evreiesc şi muzica
modernă israeliană dar în egală măsură
şi muzica populară românească.
Din anul 1983, corurile din Iaşi şi Bucureşti, reunite sub conducerea lui Izu
Gott, au repurtat succese memorabile în
numeroase turnee întreprinse în Elveţia,
Israel, Franţa şi S.U.A. În 1989 a făcut
Alia împreună cu familia, dar s-a întors în
România şi a mai condus corurile reunite
până în anul 2000.
La sfârşitul lunii februarie 2016, maestrul Izu Gott a plecat pentru totdeauna
de lângă cei dragi, lăsând un gol imens
în inimile soţiei, copiilor, nepoţilor, strănepoţilor, familiei apropiate, prietenilor şi ale
tuturor celor ce l-au cunoscut şi preţuit.
Uri Fernbac, unul dintre organizatorii
evenimentului şi totodată unul dintre
coriştii veterani care l-au avut ca mentor
pe maestrul Gott, a citit mesajul transmis
de Ami Gott, în amintirea tatălui său, şi a
redat înregistrarea melodiei “TATA, la un
an de la plecarea ta”. O melodie emoţio
nantă, interpretată de Ami Gott, care a
compus muzica şi versurile, un minunat
omagiu adus părintelui iubit.
Doamna Sarit Glodan, fiica maestrului
Izu Gott, a mulţumit tuturor pentru orga-

Beate Fredanov – o mare artistă uitată

La 13 martie 1997, cu două decenii în
urmă, s-a stins din viaţă la Düsseldorf o
artistă de valoare incontestabilă: Beate
Fredanov. S-a născut la 11 mai 1913, la
Cernăuţi. A studiat arta dramatică la Viena
între anii 1929-1934, preluând maniera
„clasică”, pe care publicul cult
din Bucureşti a apreciat-o. În
1934 a fost primită în Compania Bulandra-Maximilian-George Storin, fiind partenera lui
Tony Bulandra în piesa „Lume
de hotel”, de Vicky Baum. Avea
un timbru special al vocii, cu un
tremolo. După doi ani, la recomandarea lui Soare Z. Soare
a fost angajată de Sică Alexandrescu la
Teatrul „Comedia”. A jucat sub îndrumarea şi cu aprecierea Mariei Filotti şi a lui
Tudor Muşatescu la Teatrul din Sărindar.
În cariera sa de lungă durată a interpretat sute de roluri în piese româneşti şi
străine. În 1940, prin înfiinţarea teatrului
evreiesc Baraşeum, ca urmare a legilor
de discriminare rasială, a colaborat cu Al.
Finţi, M.H. Maxy, Moni Ghelerter. ”Cântăreţul tristeţii sale”, „Lozul cel mare”, „Nopţi
fără lună” (traduse de Mihail Sebastian)
au beneficiat de participarea Beatei
Fredanov. S-a remarcat în rolul Nastiei

din „Azilul de noapte”, de Maxim Gorki.
Eleganţa şi dăruirea ei pentru artă i-au
asigurat un succes continuu. După război a jucat la Teatrul Municipal cu Lucia
Sturdza Bulandra, Jules Cazaban, ş.a.,
fiind totodată o maestră care a îndrumat
artişti mai tineri. A interpretat
roluri din piese de Shakespeare, G.B. Shaw, Lope de Vega.
A strălucit în rolul prinţesei de
Eboli din „Don Carlos”. S-a
bucurat de aplauzele îndelungate ale publicului la fiecare
spectacol.
Aş adăuga faptul că şi eu
am aplaudat-o cu entuziasm,
în copilărie. În anii 1957-1959 a predat
arta teatrală la Studioul TES din Bucureşti. A jucat şi în filme: „Fii cuminte, Cristofor!”, „Trecătoarele iubiri” (1974), „Bietul
Ioanide” (1980). Au urmat anii petrecuţi
departe de luminile rampei. Actorul Sebastian Papaiani îşi amintea: „Profesoara
mea, Beate Fredanov, era foarte pedantă
în a-ţi vorbi. Avea o metodă pedagogică
foarte bună, nu lucra cu toţi studenţii, ci cu
individul. După firea fiecăruia, schimba şi
ea metodele de lucru“. Actorul Virgil Ogăşanu remarca şcoala germană a artistei.
BORIS MEHR

nizare şi prezenţă şi, cu multă emoţie, a
rostit următoarele cuvinte: “Cu toţii cred
că ştiţi că a fost un om deosebit. Pentru
mine a fost o minune de tată, pe care
nu-l voi uita niciodată. De aici, cu enormă
dragoste îi transmit: Odihneşte-te în pace,
tatăl meu iubit !”
Sarit a citit şi o poezie, dedicată de
Mela Gott memoriei unchiului iubit. Despre omul dăruit cu harul muzicii a vorbit
inginerul Mihai Caba iar doctorul Adrian
Fiterman a vorbit şi despre alţi muzicieni
evrei din Iaşiul trecutelor secole.
A urmat un reuşit recital muzical alcătuit, în mare parte, din melodii aranjate şi
orchestrate de Izu Gott şi interpretate de
Uri Fernbac, acompaniat la acordeon de
profesorul Romeo Luchian, conducătorul
formaţiei muzicale „NIGUN” a C.E. Iaşi.

La reuşita programului muzical şi-au mai
adus contribuţia Mihaela şi David Luchian. Maestrul Ştefan Pintilie, bun prieten
şi colaborator al lui Izu Gott, a interpretat
melodiile „Prieten drag” şi „Iaşiule, Iaşiule, mândră grădină”, ca un omagiu adus
„prietenului drag ce iubea, din tot sufletul,
Iaşiul, oraşul celor şapte coline”.
A fost o dimineaţă de duioasă aducere
aminte şi un binemeritat omagiu adus
omului ce şi-a închinat întreaga viaţă
muzicii, dăruindu-i talentul, abnegaţia şi
devotamentul său.
În încheiere, doamna Hana Gott a
mulţumit tuturor pentru cinstirea memoriei
soţului ei, omul drag ce i-a fost alături, la
bine şi la greu, întreaga viaţă.
MARTHA EŞANU

Poezii de Ştefan Farcaş,
puse pe muzică

Ştefan Farcaş este un poet cunoscut printre amatorii de literatură din zona sătmăreană. În afara talentului său, care adună în jurul lui mulţi prieteni, este o persoană
credincioasă, care apreciază toate religiile ce caută lumina de la Dumnezeu. Este
şi un apropiat al Comunităţii Evreilor din Satu Mare. Potrivit celor spuse de poet,
după ani de rătăcire şi neîncredere, Domnul i-a sugerat să cânte despre Israel. Aşa
s-a născut volumul ”Cântările Sionului”.
Dar pe Ştefan Farcaş l-au inspirat şi locurile natale, copilăria, începutul creaţiei,
iar poeziile lui cu această tematică au avut ecouri puternice în sufletul cititorilor.
Cuvintele erau atât de frumoase şi melodioase, încât patru dintre ele – ”O slavă
pierdută”, ”Dor de casă”, ”Zece puişori” şi ”Omul din grădină” – nu numai că au fost
puse pe muzică ci au ajuns, în urmă cu puţin timp, şi pe YouTube, unde are de-acum
un număr mare de accesări.
Cine ar dori să le asculte le poate găsi dând numele autorului şi titlul cântecelor.
Îl felicităm pe Ştefan Farcaş şi-i dorim să aibă cât mai mulţi auditori. (E.G.)

In Memoriam Radu Gabrea

Departamentul de Cultură, Artă, Media al F.C.E.R. a organizat pe 10 martie
a.c., la Sinagoga Mare din Bucureşti,
o evocare a celui care a fost regizorul
Radu Gabrea, un artist care s-a simţit
foarte apropiat de comunitatea evreiască. La evenimentul comemorativ au
participat şi actriţa Victoria
Cociaş, văduva regizorului,
şi fiica lui, Maria Magdalena
Schubert.
După ce Robert Schorr,
directorul Departamentului,
a prezentat personalitatea lui
Radu Gabrea, a luat cuvântul
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. El l-a caracterizat
pe regizor drept ”un mare
prieten al comunităţii evreieşti
din România”. Referindu-se la
filmul ”Călătoria lui Gruber”,
care tratează tema Pogromului de la Iaşi,
preşedintele F.C.E.R. a arătat că „o calitate enormă a regizorului a fost dorinţa
de a descoperi şi a prezenta publicului
larg adevărul nedistorsionat”. Noi, evreii,
ştim ce înseamnă valorea recunoştinţei,
a mai arătat dr. Aurel Vainer, iar ca semn
al acestui sentiment, Radu Gabrea a
primit înalta distincţie de ”Prieten al Comunităţii Evreilor”. Preşedintele F.C.E.R.
a cerut participanţilor să păstreze un moment de reculegere în memoria artistului.
Ing. Paul Schwartz, preşedintele
C.E.B., a subliniat că Radu Gabrea a fost
„un Om cu O mare din toate punctele de
vedere. Cuvintele sunt prea sărace pentru a vă reda adevărata lui personalitate,
un om de o mare cinste şi o corectitudine
extraordinară, de o cultură fabuloasă.
În tot ce a făcut, a respectat adevărul
istoric”, a spus vorbitorul.
Eduard Kupferberg, secretarul general al F.C.E.R., l-a comparat pe Radu
Gabrea cu un restaurator al unor tapiserii
destrămate, care prin opera lui a reuşit
să refacă o parte din istoria comunităţii
evreilor.
Florin Paraschiv, colaborator apropiat
al regizorului, a vorbit despre munca
de documentare efectuată de acesta în
realizarea filmelor, despre viziunea artistului legată de comunităţile despre care
făcea filmele şi a atras atenţia asupra
primului film artistic al lui Radu Gabrea,
”Prea mic pentru un război atât de mare”,

care, dacă nu ar fi fost regimul politic de
atunci de la noi, ar fi putut avea şansa
unui Palme d’Or la Cannes.
”A vorbi despre Radu Gabrea este nu
numai o datorie de onoare, ci şi imperativul afirmării unui extraordinar cineast
pe care l-a avut România”, a spus Călin
Stănculescu, autorul cărţii ”Radu Gabrea. Biografia
unei opere”. El a menţionat
dificultăţile pe care regizorul
le-a întâmpinat din partea
autorităţilor pe parcursul eforturilor lui de a organiza cinematografia română şi despre
valoarea filmelor documentare pe care le-a realizat de-a
lungul carierei.
Ziarista Eva Galambos a
subliniat diversitatea tematică
a filmelor lui Radu Gabrea privind minorităţile şi a menţionat peliculele
dedicate problemelor minorităţii germane
din România („Cocoşul decapitat”, „Mănuşile Roşii” şi „O poveste de dragosteLindenfeld”). De asemenea, s-a referit la
unicitatea Festivalului de film est-central
european de la Mediaş şi la includerea în
program a unui ciclu de filme idiş, ”având
parcă intuiţia revirimentului din ultimii ani
al cinematografiei în această limbă”, a
spus vorbitoarea. Ing. Iancu Ţucărman
şi ing.Corneliu Cherbis au făcut aprecieri
despre filmele artistice ale regizorului.
Dr. Irina Cajal Marin, subsecretar de
stat la Ministerul Culturii, s-a angajat să
sprijine continuarea Festivalului filmului
est-central european.
Actriţa Victoria Cociaş a mulţumit atât
pentru ajutorul pe care F.C.E.R. i l-a oferit
în clipele grele ale dispariţiei artistului,
cât şi pentru organizarea comemorării.
„Pentru mine este foarte important să
fiu aici alături de cei ce i-au fost prieteni
apropiaţi lui Radu Gabrea. Faptul că aţi
organizat acest eveniment este foarte
importante pentru noi, pentru familie şi
doresc să menţineţi vie amintirea acestei
mai personalităţi culturale. Pentru mine,
el e încă aici, atâta timp cât memoria lui
este pomenită”.
În continuare au fost prezentate filmele ”Struma” şi ”Împărăteasa Roşie. Viaţa
şi aventurile Anei Pauker”.
MAGDALENA PORUMBARU
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JEWISH

PURIM 5777

Purim was celebrated in Bucharest, at the Choral Temple and the Jewish State
Theater, as well as in all the Jewish Communities all over the country.
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Romania has successfully concluded
the chairmanship of the International
Holocaust Remembrance Alliance

This month ended Romania’s mandate
as Chairman of IHRA - International
Holocaust Remembrance Alliance.
After all the assessments, our country
activity in this area has been a success.
At the end of the mandate two events
occurred, both particularly interesting: an
international conference at the Vatican on
the issue of the refugees and an event in
Hague linked to the history of Romanian
Jews.
The Conference in Vatican Policies
concerning refugees from 1933 until
today: challenges and responsibilities, a
joint initiative of the Holy See and IHRA,
emphasized the common elements
of the problem of refugees in the past

Teodor Meleşcanu: Relations between
Romania and Israel can only thrive

In an interview to the magazine „Jewish Reality”, Foreign
Affairs Minister Teodor Meleşcanu stated, inter alia, that bilateral
relations between Romania and Israel were continuously
maintained at an excellent level, therefore they „can only thrive
due to the cooperation potential in areas still expanding, such
as energy, by setting up joint projects on third markets, through
a more important presence of Romanian societies in Israel as
subcontractors”.
Referring to the Romanian State attitude towards Israel in
the framework of the international organizations, T. Meleşcanu
said that „within the framework of international forums,
Romania promotes a balanced, positive policy according to
the international commitments undertaken, leading to progress
in sensitive cases and settling crises. Regarding the peace
process in the Middle East, our position is to adhere to the
European Union position, aiming to encourage dialogue and
negotiations”.
In the fight against terrorism, the high dignitary said „Israel
is one of the states with a significant experience”, an important
element in cooperation among our countries being the possibility
to use multiple formats of cooperation”. The Minister recalled that
Romania considers that „there can be no justification, religious,
political, ideological, racial, ethnic” for terrorist acts, which is why
Romania has proposed „the establishment of an international
criminal court for the crime of terrorism”.

Referring to Romania’s priorities in the
year during which our country has held the
Presidency of the IHRA, Minister T. Meleşcanu
pointed out that these included „developing
Holocaust education, combating anti-Semitism,
discrimination, xenophobia. We have managed
to organize during 2016 two training sessions dedicated to
magistrates and police officers and focused on prevention and
combating anti-Semitism, xenophobia, hate speech. Another
important success of the Romanian Presidency of IHRA was
the adoption of the working definition of anti-Semitism”.
The head of the Romanian diplomacy has also highlighted
that „Romania cannot support the concept of an European Union
with concentric circles and multiple speeds in which there is a
risk of increasing the economic and social rifts between the
member states”.
Referring to the reason for the establishment of the new
Romanian General Consulate in Haifa, the Minister explained
that „40 to 50 percent of the consular requests originate in the
Northern part of Israel” and the new Romanian consular office
will have „in addition to the traditional role of providing consular
services, assistance and consular protection for Romanian
citizens, an important component of economic cooperation
and will represent an institutional and cultural presence for the
important Israeli community of Romanian origin”.

In Israel the students
of the Lauder School have practiced
their diplomatic skills

In visit for almost a week in Israel, a
group of 10 students from the LauderReut School had the opportunity to put
into practice the diplomatic skills learned
in the courses dedicated to this subject,
either professionally, through activities
on the occasion of the exchange with
students from Tichon Hadash High School
from Herzliya, and as guests of Israeli
families who have hosted them. At Tichon
Hadash School the students attended to
its overview and to the presentation of its
program of diplomacy and international
relations. Then both the Romanian and
the Israelis students have made a brief
illustrated description of their country. A
funny moment allowed the expression
of fantasy in children, but also their
closeness: the realization of some painted
flower pots brought on the occasion of
the celebration of the New Year of the
Trees, Tu biShvat. For two days the
Lauder School students and their fellow
Israelis from Tichon Hadash participated
in MUN-The Israel Middle East Model
United Nations Conference 2017. It was
organized at the American International
School, Walworth Barbour from Even
Yehuda, being its 17th meeting of the kind.
The current edition was attended by 700
students from 52 schools.

The Conference was organized with
debates in commissions, similar to those
of the United Nations. Our students were
appointed to represent Ukraine and had
to expose in the various commissions the
views of this State regarding the issues
discussed and they all have managed
successfully the task. The program also
included a visit to the ICD Herzlyia, a
vast higher education complex, where
some of Lauder School graduates are
studying at present. The different faculties
and specializations were presented. The
children had the opportunity to listen
to the lecture The Chaos in the Middle
East, held by Professor Ely Karmon,
a specialist in diplomatic relations and
Israeli counterterrorism. The Israeli
organizers and hosts, teachers of the
school also offered an entertainment and
relaxation program, taking them on a visit
to the Dead Sea and Yaffo. The visit in
the old town near the sea, with the narrow
and curved streets, with its Arabic flavor,
with dozens of galleries, souvenir shops,
Mediterranean restaurants and the flea
market, where one can find anything
one’s imagination couldn’t dream of,
had ended the six days journey of the
students from Lauder-Reut School.

and at present. Between the treatment
of refugees in the past and those of
today one can identify some parallel,
especially regarding the closure of the
borders, the increasing xenophobia and
the use of dehumanizing and humiliating
speech, pointed out Ambassador Mihnea
Constantinescu, IHRA’s President, an
idea outlined by other participants as
well. A. Cioflâncă, Director of CSIER,
who participated on behalf of Romania,
stressed the importance of this event
in the attempts to find solutions to the
refugees’ problem.
Professor Andrei Oişteanu held in
Hague the lecture The Jews of Romania
in the European context, similarities and
differences. The event was organized
by the Romanian Cultural Institute in
Brussels and the Romanian Embassy in
the Kingdom of the Netherlands, with the
support of the Liberal Jewish Community
in Hague and Rabbi Marianne van
Praag. The lecture brought together
an important number of personalities
and Dutch officials, members of the
Diplomatic Corps, representatives of
the Academia, guests from civil society,
of the Romanian community, of the
League of Romanian Students Abroad
and numerous journalists. Before the
lecture, Mrs. Marianne van Praag, Rabbi
of the of Liberal Jewish Community
in Hague, Her Excellency Brânduşa
Predescu, Romanian Ambassador to
the Kingdom of the Netherlands, and
Deputy Director of the Romanian Cultural
Institute in Brussels held speeches.
The speakers underlined the priorities
and achievements of the Romanian
Presidency of the IHRA.
Professor Oişteanu referred to the
history of Jews in the Romanian territories,
to the similarities and differences among
the Romanian Jews and those from other
European countries, due to the different
political and social context of Eastern
Europe compared to the Central and
Western Europe.

Radu Gabrea – In memoriam

On 10 March 2017 the Department of
Culture, Arts and Media of the Federation
of Jewish Communities from Romania
organized at the Great Synagogue in
Bucharest a memorial in honor of the film
director Radu Gabrea, who died recently.
The Symposium, moderated by Dr. Aurel
Vainer, FJCR president, presented the
director’s life and works, a great friend
of the Jewish people. Călin Stănculescu,
author of Radu Gabrea – biography of
a work, Florin Paraschiv, vice-president
of UPFAR-ARGOA (The Association of
films producers and distributors), Eva
Galambos, journalist, spoke on the
occasion. After the evocation
of the personality of the great
artist, two of his creations,
Struma and The Red Queen,
were presented.
Along his life, Radu Gabrea,
a non-Jew, was preoccupied by
the history, the culture and the
fate of the Jewish people. He
read the Jewish philosophers
of the last century Joseph
Roth and Franz Rosenzweig.
This interest led him to make
several films with Jewish theme, both
documentary and artistic movies, among
which we mention, aside from Struma,
The Goldfaden’s Legacy, the moving film
about Itzhik Manger, Yiddish language
poet, the series on klezmer history and
its American success, a documentary

about the Barasheum Theater. As for the
contemporary history worth mentioning
are Jews for sale, and his last film, The
Red Queen, about Ana Pauker. The film
Gruber’s Journey is an original approach
on the Iaşi Pogrom.
Radu Gabrea was also interested
in other minorities’ problems, to which
he felt close, that of the Saxons, with
particularly sensitive matters which he
tried to clarify. He addressed this theme in
artistic movies The Decapitated Rooster,
Red Gloves and Lindenfeld, reflecting the
slow disappearance of the Saxons that
remained with the native land nostalgy.
Another great achievement
of the film director was his
singular initiative to organize
an annual Festival of Movies
of Central and Eastern Europe
in Mediaş (MECEFF), which
has reached six editions. At
this event, the Jewish-themed
films were present and at every
edition at the Synagogue of
Mediaş, Yiddish-language
films made in the United
States were projected. At each
Festival a foreign country was always
invited and Israel was present at the first
edition. FJCR has always been a partner
in this initiative. Through his death, our
community is losing an extremely close
person and the Romanian culture, a top
value.
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Land of Creation –
Israelul ca destinaţie turistică

Israelul a avut pentru prima dată, anul
acesta, un stand oficial la Târgul de turism
al României.
Sub genericul Land of Creation, delegaţia israeliană a promovat la Bucureşti
o multitudine de oferte pentru vizitatorii
târgului. De la pachete pentru vizitarea
Locurilor Sfinte, la variante de city-break,
destinaţii moderne şi inovaţii în materie de
turism, Israelul a fost una dintre prezenţele spectaculoase ale târgului.
E.S. Tamar Samash, ambasadoarea
Statului Israel la Bucureşti, a vorbit într-un interviu pentru „Realitatea Evreiască“ despre imensul potenţial turistic al
ţării în rândul turiştilor români şi nu numai:
”Este pentru prima dată când avem
un stand la Târgul de turism al României.
Am mers pe conceptul Land of Creation
pentru că, într-adevăr, avem parte de
foarte multă creativitate în Israel, în toate
domeniile. În tehnologie, desigur, dar şi
în cultură, în turism. În acest sens, multe
locuri s-au dezvoltat în funcţie de nevoile
turiştilor, cum ar fi Marea Moartă, un loc
foarte special. În Israel poţi trece uşor de
la spaţii vechi, istorice la locuri moderne.
Poţi folosi bicicleta sau autobuzul… Este
o ţară mică, dar extrem de spectaculoasă.
Cât despre domeniul cultural, suntem
creativi şi spectaculoşi pentru că avem
în Israel oameni din toate colţurile lumii,
care au adus cu ei propriile specificităţi.
În România, a doua cea mai mare
comunitate de turişti vine din Israel. Şi
invers, în Israel vin foarte mulţi turişti
români, aproximativ un sfert de million.
E adevărat că majoritatea nu vizitează
The Land of Creation ci The Holy Land,
(Locurile Sfinte), ceea ce este, de asemenea, foarte important. Dar, tocmai de
aceea, noi am venit aici să promovăm şi
acest concept al ţării creativităţii”, a spus
Tamar Samash.
Despre oportunităţile de creştere a
numărului turiştilor români în Israel, dar
şi despre câteva posibile destinaţii pentru
aceştia, ne-a vorbit şi Ami Alon, director

responsabil pentru Europa Centrală în
Ministerul Turismului din Israel:
”Unul dintre lucrurile pe care le-am
observat atunci când am preluat acest
post, în urmă cu un an, a fost că numărul
turiştilor români creşte foarte mult în fiecare an. A devenit al doilea cel mai mare
grup de turişti care ne vizitează, după Polonia. Dacă lucrurile vor evolua în acelaşi
sens, cred că anul viitor turiştii români îi
vor depăşi pe cei polonezi în Israel. Deci
oportunităţile în România sunt foarte
mari. Faptul că românii iubesc Israelul, iar
combinaţia dintre cele două ţări este atât
de bună, ne determină să investim mai
mult aici, iar acesta este unul din motivele
pentru care suntem astăzi aici.
Marele avantaj al Israelului este că
poate oferi foarte multe lucruri în interiorul
unei ţări mici. Majoritatea turiştilor români
care vin la noi sunt de fapt pelerini. Ei vin
de obicei pentru 7-8 zile să exploreze Israelul şi ţara vecină şi pentru a se apropia
mai mult de Biblie. Ceea ce încercăm să
transmitem anul acesta este că, dacă tot
vin în Israel, ar trebui să experimenteze
şi alte lucruri. Pot merge în city-breaks,
pot face drumeţii în deşert, pot face trasee
cu bicicleta aproape de Marea Galileei,
pot face cumpărături şi, de asemenea,
avem mâncăruri extraordinare. Pot face,
aşadar, o grămadă de lucruri, într-o ţară
foarte mică.
Tel-Aviv, spre exemplu, este un oraş
perfect pentru city-break. Ai marea şi plaja, iar alături, multitudinea de restaurante.
Este ceea ce numim un oraş de 24 de ore.
Nu se opreşte niciodată. Îi spunem chiar
oraşul care nu se opreşte. Poţi merge în
pub-uri toată noaptea, este un oraş în
care poţi lua cina şi la 1 noptea. La toate
astea, adăugăm o multitudine de muzee,
opere, poţi face, aşadar, de toate. Unde
mai pui că din Tel-Aviv te poţi urca într-o
maşină, conduci 40 de minute şi ai ajuns
în Ierusalim - Oraşul Sfânt”, a spus Ami
Alon.
GEORGE GÎLEA

n Preşedintele C.E.
Bucureşti, ing. Paul
Schwartz, s-a făcut
remarcat de la venirea sa
în Federaţie, atunci când
credea că această etapă
va fi una scurtă în viaţa
sa, ceea ce, în beneficiul comunităţii,
s-a dovedit a nu fi fost adevărat. Când
Joint-ul şi-a concentrat atenţia asupra
generaţiei de mijloc, crezând-o îndepărtată de iudaism, consilierul F.C.E.R.
pentru generaţia de mijloc, ing. Paul
Schwartz, a înfiinţat cluburile destinate
acestei vârste. Înzestrările organizatorice, dedicarea, bucuria de a face bine,
forţa de muncă au contribuit la succesul
său atât ca vicepreşedinte al F.C.E.R.,
cât şi ca preşedinte C.E.B., cea mai numeroasă comunitate evreiască din ţară.
n Preşedintele C.E.
Craiova, prof. univ. dr.
Corneliu Sabetay,
somitate medicală în domeniul pediatriei, respectat ca atare în capitala Băniei, în ţară, peste hotare,
conduce de ani buni destinele comunităţii craiovene. O face cu dăruire de sine,
cultivare a dialogului interetnic şi interreligios, educaţie civică prin organizare de
vizite ale elevilor la sinagogă, celebrări
ale sărbătorilor evreieşti, festivităţi culturale marcând Ziua Internaţională de
Comemorare a Victimelor Holocaustului,
Ziua Naţională a Israelului. Promovează
în lume valorile evreieşti din România.
n Preşedintele C.E. Dej, Mişu
Rosenberg, a reuşit într-un scurt
interval de timp, de când a preluat
conducerea comunităţii, să-i cunoască
problemele şi să le abordeze cu tact. A

continuat să aibă grijă de
cei vârstnici, singuri, suferinzi. Se luptă pentru revitalizarea obştii sale, iniţiind
acţiuni comemorative de
amploare la memorialele
din oraş şi din zonă. Şi-a
făcut un obiectiv din restaurarea sinagogii, a reuşit să o plaseze printre priorităţile
CAPI. Altă ţintă: atragerea tinerilor spre
viaţa comunitară. Totodată, veghează la
menţinerea în bună stare a cimitirului.
n Preşedintele C.E. Piteşti, ing.
Aurel Davidovici, îşi cunoaşte foarte bine comunitatea, devenită a doua
sa familie, prin tot ceea ce face pentru
membrii ei, cu inerente probleme de
sănătate cauzate, în principal, de vârsta
înaintată a evreilor piteşteni. Ştie să le
creeze motive de a-şi surmonta suferinţele prin organizarea de acţiuni de
socializare, cu bune rezultate. Meritorii:
grija faţă de sinagogă, mai rezistentă în
timp ca multe altele, modul în care sunt
celebrate sărbătorile, atenţia cu care ştie
să primească oaspeţi; zgârcit la vorbă,
generos în fapte.
n Preşedintele C.E. Galaţi, ing. Sorin
Blumer, a făcut mari eforturi, din
fericire, încununate de succes, pentru
restaurarea Sinagogii Meseriaşilor,
modernizarea sediului comunitar, a
restaurantului ritual. Pentru el, viaţa comunităţii se confundă cu propria-i viaţă.
Şi asta de când conducea doar corul,
pe care-l dirijează şi acum, de când –
consilier fiind – participa, împreună cu
soţia sa Violeta, la festivaluri interetnice
din Galaţi, unde reuşea ca istoria comunităţii evreieşti să fie cât mai bine pusă-n
valoare. Sionismul este o dominantă în
tot ce face. (I.D.)

AD MEA VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi nãscuþi în luna martie
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Concer t la Ateneu dedicat
memoriei Holocaustului

Concertul simfonic din zilele de 2 şi 3 martie a.c. de la Ateneul Român a fost dedicat
Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Astfel, în program a
figurat un ciclu de piese în primă audiţie internaţională – ”Lamento pentru Holocaust”,
„Zorii victoriei” şi „Meditaţie”, de compozitorul român George Foca Rodi, suită compusă ”în amintirea suferinţelor poporului evreu, ce au culminat cu tragedia petrecută
în Europa în timpul celui de-al doilea război mondial, când şase milioane de oameni
nevinovaţi au fost ucişi în odioasele lagăre de concentrare”, a declarat compozitorul.
În acelaşi spirit, cea de-a doua piesă din program a fost Recviemul de W.A. Mozart.
Înainte de concert, la care a participat şi a luat cuvântul E.S. Tamar Samash,
ambasadorul Israelului în România, Andrei Dimitriu, directorul Filarmonicii ”George
Enescu”, a declarat că dedică acest concert Holocaustului european în care şi-au
pierdut viaţa şase milioane de persoane, dintre care 1,5 milioane de copii. E.S.
Tamar Samash a scos în evidenţă necesitatea păstrării memoriei Holocaustului,
în condiţiile în care numărul martorilor se reduce an de an, şi a apreciat România
pentru eforturile făcute în această direcţie.
A fost un eveniment deosebit, în care soprana Irina Iordăchescu, alături de ceilalţi
artişti, au avut contribuţii remarcabile. (M.O.)

Redescoperirea Ierusalimului
pământesc (V)

Reîntors la Ierusalim, după un scurt
periplu prin provincia pe-atunci otomană
a Palestinei, vicontele François-René de
Chateaubriand, în Partea a IV-a a jurnalului său de călătorie intitulat „Itinerariu de
la Paris la Ierusalim” (1811), înfăţişează
modalitatea de culegere şi de notare a
impresiilor care vor servi drept materie
a cărţii, după compararea şi trecerea lor
prin filtrul unei vaste bibliografii tematice:
„M-am ocupat timp de câteva ore pentru
a aşterne notele despre locurile pe care
tocmai le văzusem; mod de lucru pe care
l-am respectat pe durata întregului popas la Ierusalim, alergând ziua şi scriind
noaptea”.
Se dispensează de redactarea manu
propria a unei descrieri a Bisericii Sfântului
Mormânt, monument pe care-l consideră
principalul ţel al călătoriei sale, apelând
– după ce prefiră critic aproape întreaga
literatură descriptivă ce îi este consacrată
lăcaşului – la relatările diplomatului francez Louis Deshayes de Courmenin (16001632), trimis al lui Ludovic al XIII-lea în
Palestina, autorul memorialului „Călătoria
în Levant de la 1621, din însărcinarea regelui”, Paris, 1624 şi aducând, în sprijinul
opţiunii sale, argumentele că publicul contemporan sieşi nu mai citea vechile însemnări de călătorie şi pentru că – aşa cum
recunoaşte el însuşi – „Biserica Sfântului
Mormânt nu mai există; a fost incendiată,
arzând în totalitate, după plecarea mea
din Iudeea; sunt, ca să spun aşa, ultimul
călător care a văzut-o şi, din acelaşi motiv,
şi ultimul istoric”. Aici se impune precizarea
că autorul se referă la vechea ctitorie a
Împăratului Constantin cel Mare, ridicată
la anul 333 d.Hr. şi distrusă prin incendiul
din 1808.
Mergând pe urmele relatărilor lui Deshayes – pe care-l consideră o sursă credibilă („cu un stil atât de îngrijit şi de precis,
niţel învechit, folosit de secretarul său”),
deoarece, dată fiind calitatea sa oficială,
autorităţile otomane s-au grăbit ele însele
să-i arate oraşul şi, „dacă ar fi dorit, ar fi
putut pătrunde până şi în moscheea de
pe Muntele Templului” şi datorită faptului
că acel secretar al lui Deshayes, Paul
Lucas, „a copiat cuvânt cu cuvânt [însemnările trimisului diplomatic], fără a avertiza
asupra plagiatului comis, după bunul său
obicei” – Chateaubriand extrage următorul pasaj, în care se statorniceşte locaţia
bazilicii: „În vechime, Muntele Calvarului
se afla în afara oraşului, aşa cum am mai
spus; era locul unde erau executaţi criminalii condamnaţi la moarte, [locaţie aleasă
anume] ca să înlesnească întregului oraş
parisia la execuţii, dată fiind întinderea
cuprinsă a locului aflat între Munte şi zidurile cetăţii. Încolo, Muntele era înconjurat
de grădini, din care una aparţinea lui Iosif
din Arimateea, prozelit în taină al lui Isus
Cristos, unde acesta, [proprietarul locului],
pusese să i se ridice mormântul în care a
fost aşezat trupul Domnului Nostru Isus.
Datina la evrei era de a nu se îngropa corpul celui decedat în pământ, aşa cum se
obişnuieşte printre creştini. Fiecare, după

putinţă, punea să i se sape în vreo stâncă
o criptă de forma unei mici încăperi, unde
se astruca trupul mortului, întins pe un
catafalc dăltuit din piatra aceleiaşi stânci;
apoi se astupa intrarea, de regulă nu mai
înaltă de patru picioare [circa 1,20 m], cu
un bolovan pe potrivă”.
Evenimentele consemnate în cronografia Bisericii Sf. Mormânt – pe care
învăţatul călător nu uită să o menţioneze
– face parte din însăşi istoria pământească a Cetăţii Sionului: „Această bazilică
a fost devastată [în 614, după cucerirea
Ierusalimului de către generalul persan
Shahrbaraz] de regele persan Cosroe II
[ultimul monarh sasanid, domnind între
590-628], la aproape trei veacuri de la
înălţarea ei de către Constantin [cel Mare].
Heraclius [Flavius Heraclius Augustus,
bazileu bizantin sub numele de Heraklius
I, domnind între 610-641] reintră în posesia
[627] Adevăratei Cruci [a Răstignirii, capturată anterior de către persani], iar Modest,
episcopul Ierusalimului [locţiitor al patriarhului Zaharia între 614-627; de fapt prelatul
Zaharia fusese luat prizonier împreună cu
Sf. Cruce şi tot el o va reaşeza în bazilica
redeschisă], târnoseşte din nou lăcaşul
Sf. Mormânt. După ceva vreme, califul
Omar [Umar ibn Al-Khattāb (583-644),
cunoscut ca Umar I, al doilea conducător al
Califatului Raşidun; potrivit tradiţiei iudaice,
acest calif a desfiinţat interdicţia impusă
de creştini care proscrisese cultul mozaic
în cuprinsul Cetăţii Sionului] ia Ierusalimul
sub stăpânire [639], dar permite creştinilor
libera practicare a cultului lor. Către 1009
[la 18 octombrie 1009 a ordonat dărâmarea bazilicii], Hequem sau Hakem [Abū Alī
Manūr (985-1021), al şaselea calif fatimid],
care domnea în Egipt, a produs mare
amărăciune mormântului cristic. Spuneau
unii că maica acestui prinţ, care ar fi fost
creştină, ar fi ridicat la loc zidurile bisericii;
alţii susţin că fiul acestui calif al Egiptului, la
rugămintea împăratului Argyropile [Roman
al III-lea Argyros, bazileu bizantin între
1028-1034], a permis credincioşilor să
ridice împrejurul Locului Sfânt o nouă zidire
ecleziastică. Cum însă, în vremea domniei
lui Hakem, creştinii din Ierusalim nu erau
nici atât de avuţi, nici atât de vrednici ca
să înalţe edificiul care adumbreşte în zilele
noastre [1806] Muntele Calvarului, [se
pretinde că zidirea s-a săvârşit prin dania
soţiei lui Hakem, maica noului calif, ajutată
în această pioasă lucrare de Constantin
Monomahul [Constantin al IX-lea Monomahul, împărat al Bizanţului între 10421055 >; n.aut.]; în ciuda unui pasaj peste
măsură de dubios aflat la Guillaume de Tyr
[autor al unei Istorii a Cruciadelor (1180)],
nimic nu ne îndreptăţeşte să credem că
sub stăpânirea cruciaţilor s-ar fi înălţat
vreo altă biserică a Sf. Mormânt; cea de
faţă, ctitorie probabilă a lui Constantin, a
dăinuit ca atare, cel puţin în ceea ce priveşte zidurile [exterioare ale] clădirii. Simpla privire asupra arhitecturii lor serveşte
drept dovadă îndestulătoare a adevărului
cuprins în spusele mele”.
Traducere şi prezentare V. PAPPU
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ג' אדר תשע"ז  -ד' ניסן תשע"ז

כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

פורים תשע"ז

חג פורים נחגג בבוקרשט ,בהיכל הכוראלי ובתיאטרון היהודי הממלכתי וכן בכל
הקהילות היהודיות שברומניה.

בישראל תלמידי בית הספר "לאודר" אימנו
את זריזותם הדיפלומטית

בביקור של כמעט שבוע בישראל,
לקבוצה של עשרה תלמידים התאפשר
להפעיל הלכה למעשה את הזריזות
הדיפלומטית שאותה למדו בשיעורים
המיועדים לתחום מקצוע זה.האימון
התאפשר באמצעות פעילויות שהתקיימו
במסגרת החלפות ניסיון עם תלמידי
התיכון "תיכון חדש" שבהרצליה ,ובתור
אורחים של משפחות ישראליות שאיכסנו
אותם .בבית הספר "תיכון חדש" השתתפו
התלמידים בהצגתם הכללית של אותו
בית ספר תיכון ושל תוכניות הלימודים
בדיפלומטיה ויחסים בינלאומיים
–לאחר מכן גם התלמידים הרומניים וגם
התלמידים הישראליים הציגו תיאור
מואר של ארצם .רגע משעשע ,שאיפשר
את דמיונם של הילדים והביא לקירבה
ביניהם ,היה פעילות משותפת של ציורים
על עציצי פרחים שהובאו לרגל ט"ו בשבט,
ראש השנה לאילנות .כמו כן ,במשך
יומיים ,תלמידי בית הספר "לאודר"
ועמיתיהם הישראליים השתתפו בוועידה
של האו"ם "ישראל דגם במזרח התיכון"
 .2017היא אורגנה על ידי בית הספר
האמריקאי הבינלאומי "וואלאורט ברבר"
שבאבן יהודה וזה המפגש ה 17-מסוג זה.
במהדורה הנוכחית השתתפו  700תלמידים

מ 52-בתי ספר .הוועידה הנ"ל התקיימה
בצורה של דיונים בוועדות ,בדומה
לוועדות שבארגון האומות המאוחדות.
התלמידים שלנו נתבקשו להציג את
אוקראינה והצטרכו להציג בוועדות
השונות את נקודת המבט של המדינה הנ"ל
לגבי הדברים שנדונו וכולם הצליחו יפה
בדיונים .בתוכנית היה גם ביקור במרכז
הבינתחומי ,הרצליה ,מוסד אוניברסיטאי
ענק ,שבו לומדים כעת גם בוגרי בית
הספר "לאודר" .הוצגו הפקולטות השונות
והתנאים להתמחות .לילדים הייתה
הזדמנות להאזין להרצאת "תוהו ובוהו
במזרח התיכון" של פרופ' אלי כרמון,
מומחה ביחסים דיפלומטיים ובמאבק
בטרור.
המארגנים הישראלים ומורי בית
הספר אירגנו גם טיולים יפים :המארחים
הישראליים הביאו את התלמידים לבקר
בים המלח וביפו .הביקור בעיר העתיקה
הזאתשיושבת על חוף הים ,שבה סימטאות
נפתלות בסגנון ערבי ,עשרות גלריות,
חנויות למזכרות ,מסעדות ים-תיכוניות
ושוק פשפשים שבו אפשר למצוא כל דבר,
גם מה שהדמיון לא מעלה ,סיים בהצלחה
יפה את הטיול בן שישה הימים של
התלמידים מבית הספר "לאודר-רעות".

רומניה סיימה בהצלחה את נשיאות הברית
הבינלאומית לזיכרון השואה

בחודש זה הסתיים המנדט של רומניה
בתור נשיאת הברית הבינלאומית לזיכרון
השואה .לפי כל ההערכות ,פעילותה של
ארצנו בתחום זה הייתה הצלחה .בסוף
תקופת המנדט היו שני אירועים ,שניהם
מעניינים מאוד :ועידה בינלאומית
בוותיקן בענייני פליטים ואירוע מיוחד
בחאג ,קשור בתולדות יהודי רומניה.
בוועידת הוותיקן ,המכונה
"מדיניות לגבי פליטים משנת 1933
ועד היום :התגרויות ומעשי אחריות",
יוזמה משותפת של הכס הקדוש ושל
הברית הבינלאומית לזיכרון השואה,
הושם דגש על היסודות המשותפים
של בעיית הפליטים בעבר ובהווה.
בטיפול בפליטים בעבר ובהווה אפשר
לזהות מעשים מקבילים אחדים,
במיוחד במסגרת הגבולות של המדינות,
עלייה בשנאת הזרים ,שימוש בנאום
משפיל ואנטי אנושי ,הדגיש השגריר
מיכניאקונסטאנטינסקו ,נשיא הברית
הבינלאומית לזיכרון השואה ,רעיון
שהעלו גם המשתתפים האחרים .מרומניה
השתתף גם אדריאן צ'יופלנקא ,מנהל
המרכז ללימוד תולדות יהודי רומניה.הוא
הדגיש את חשיבות האירוע הנ"ל במסגרת
הניסיונות למצוא פתרונות בבעיית
הפליטים.
בחאג הועברה הרצאתו של
פרופ' אנדרי אויישטאנו "יהודי רומניה
במסגרת האירופית :דמיונות והבדלים".
את האירוע הנ"ל ארגנו המכון הרומני
לתרבות שבעיר בריסל ושגרירות רומניה
בארצות השפלה ,בתמיכת הקהילה

ראדו גאבריא :לזכרו
המחלקה לתרבות אמנות ומדע של
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה
אירגנה ב 10-במרץ  2017בבית הכנסת
הגדול כנס לזיכרו של הבמאי ראדו
גאבריא ,שהלך לעולמו לפני זמן לא
רב .יו"ר הכנס היה יו"ר הפדרציה ,ד"ר
אאורל ויינר .בכנס דנו בחייו וביצירתו
של הבמאי ,שהיה ידיד גדול של העם
היהודי .נאמו :קאלין סטאנקולסקו,
מחבר הספר "ראדו גאבריא :ביוגרפיה
של יצירה"; פלורין פאראסקיב ,סגן יו"ר
אגודת המפיקים והמפיצים של סרטים;
העיתונאית אווה גאלאמבוש .לאחר
שתוארה אישיותו של האמן הדגול ,הוצגו
שתיים מיצירותיו" :סטרומה" ו"הקיסרית
האדומה".

"תיאודור מלשכנו" :היחסים בין רומניה לבין ישראל לא יכולים
להתפתח אלא לכיוון של עלייה בלבד"
בריאיון שהעניק לכתב-העת "המציאות
היהודית" ,שר החוץ של רומניה ,תיאודור
מלשכנו ,אמר בין היתר שהיחסים הדו-
צדדיים בין רומניה למדינת ישראל נשארו
תמיד ברמה מצוינת והם אכן "אינם
יכולים להתפתח אלא לכיוון של עלייה
בלבד ,דרך ניצול האפשרות של שיתוף
פעולה בתחומים מתפתחים ,כמו למשל
התחום האנרגטי דרך יצירת פרויקטים
משותפים בשווקים שלישיים ,דרך נוכחות
חשובה יותר של החברות הרומניות
במרחב הכלכלי הישראלי בתור בעלי
חוזים משניים".
בעניין עמדתה של רומניה כלפי
ישראל במסגרת הארגונים הבינלאומיים,
תיאודור מלשכנו אמר ש"במסגרת
הפורומים הבינלאומיים רומניה מקדמת
מדיניות מאוזנת ,חיובית ,בהתאם
להתחייבות הבינלאומיות שלקחה על
עצמה ,שתוביל לקידום בתיקים הרגישים
וסילוק המשברים ,במידת האפשר .לגבי
תהליך השלום במזרח התיכון ,העמדה
שלנו מצטרפת לעמדת האיחוד האירופאי,

לכיוון עידוד הדו-שיח ולכיוון של המשא
ומתן".
בתחום המאבק נגד הטרור ,השר
הבכיר אמר ש"ישראל היא אחת המדינות
בעלות ניסיון רב" ,ויסוד חשוב בשיתוף
הפעולה בין הארצות שלנו הוא האפשרות
להשתמש בשיתופי פעולה מסוגים שונים.
עוד ציין השר ,שלדעתה של רומניה
לנושא פעולות הטרור "לא יכולה להיות
שום הצדקה אידאולוגית ,דתית ,מדינית,
גזענית ,לאומית" ,וזו הסיבה שרומניה
הציעה את "הקמתו של בית דין פלילי
בינלאומי לפשעי טרור".
לגבי עדיפויותיה של רומניה
בשנה שבה החזיקה בנשיאות "הברית
הבינלאומית לזיכרון השואה" ,השר
תיאודור מלשכנו הדגיש שבין שאר
הפעילויות היה "חיזוק החינוך על
השואה ,במאבק נגד האנטישמיות,
ההפליה ושנאת הזרים .בשנת 2016
הצלחנו לארגן שני כינוסים של טריינינג,
מיועדים לפרקליטים ולקציני משטרה,
שהתרכזו במניעתם של האנטישמיות,

היהודית הליברלית מן העיר חאג ושל
הרַ ּ ָבה מאריאנה ואן פראג .בהרצאה
השתתפו מספר רב של אנשים ובכירים
הולנדיים ,חברי הסגל הדיפלומטי,
נציגים של העולם האקדמי ,מוזמנים
מטעם החברה האזרחית ,מטעם הקהילה
הרומנית ,מטעם הארגון של הסטודנטים
הרומנים מחוץ לארץ ,עיתונאים רבים.
רבה של הקהילה
לפני ההרצאה נאמו ּ ָ
היהודית הליברלית מן העיר חאג,
גברת מאריאנה ואן פראג; שגרירת
רומניה בממלכת ארצות השפלה ,גברת
בראנדושהפרדסקו; סמנכ"ל המכון
הרומני לתרבות שבעיר בריסל .הדוברים
שמו דגש על העדיפויות וההצלחות
של הנשיאות הרומנית של הברית
הבינלאומית לזיכרון השואה.
פרופ' אויישטאנו התייחס
לתולדות היהודים בשטחים הרומניים,
לדמיונות ולהבדלים בין הקהילה של
היהודים הרומניים לבין אלה שבמדינות
אירופאיות אחרות בעקבות המסגרת
המדינית והחברתית השונה בין אירופה
המזרחית לבין אירופה המרכזית
והמערבית.

שנאת זרים ונאומי השנאה ובמאבק
בהם .הצלחה חשובה אחרת של הנשיאות
הרומנית של הברית הבינלאומית לזיכרון
השואה הייתה אימוץ הגדרת העבודה של
האנטישמיות".
כמו כן ציין ראש הדיפלומטיה
הרומנית ש"רומניה לא יכולה לתמוך
באיחוד אירופאי בעל עיגולים מרכזיים
משותפים ומהירויות רבות שכולל את
סכנת ההדגשה של ההבדלים בתחום
הכלכלי והחברתי בין המדינות החברות
בו".
לגבי הסיבה להקמת הקונסוליה
הכללית הרומנית בחיפה ,השר הסביר
ש"כ 50%-40%-מן הפניות בתחום
הקונסולרי באות מן האזור הצפוני של
מדינת ישראל" ,ולמשרד הקונסולרי
הרומני החדש יהיה "נוסף לתפקיד
המסורתי של הענקת שירותים קונסולריים
לאזרחים הרומניים ,גם מרכיב חשוב של
שיתוף פעולה בתחום הכלכלי ושל נוכחות
ממסדית ותרבותית בשביל הקהילה
הישראלית הגדולה ממוצא רומני".

לאורך חייו ,העסיקו את ראדו
גאבריא ,שלא היה יהודי ,ההיסטוריה,
התרבות והגורל של העם היהודי .הוא קרא
את כתבי הפילוסופים היהודיים מן המאה
הקודמת ,יוסף רות ופרנץ רוזנצווייג.
התעניינות זו השפיעה עליו לעשות סרטים
בנושא היהודי – גם סרטים תיעודיים גם
סרטים אמנותיים – ביניהם נציין ,נוסף
לסרט "סטרומה" – את "מורשת גולדפדן"
– הסרט המרגש על המשורר הבוקובינאי
שכתב ביידיש איציק מאנגר; הסדרה על
תולדות הכליזמר והצלחתו האמריקאית;
סרט-תיעוד על התיאטרון "באראשאום".
לגבי ההיסטוריה בת-זמננו ניתן לציין את
הסרט "יהודים למכירה" וכן את סרטו
האחרון "הקיסרית האדומה" על אודות
אנה פאוקר .הסרט האמנותי "מסעו של
גרובר" היה תיאור מקורי של פרעות יאסי.
אמנם ראדו גאבריא עסק
גם בבעיותיהם של בני מיעוט אחר
אליו הרגיש קירבה ,הסאשים )גרמנים
מטרנסילבניה( .הוא ניסה להבין ולהסביר
את בעיותיהם הרגישות מאוד .נושא זה
נדון בספרי אמנות – "התרנגול הערוף";
"הכפפות האדומות"; "לינדרפלד" –
שמשקפים את היעלמותם של הסאשים,
בני מיעוט זה ,שנשארו עם הנוסטלגיה של
מולדתם.
יצירה מיוחדת אחרת של הבמאי
הנ"ל היא ביוזמתו האישית לארגן מדי
שנה פסטיבל סרטים מרכז-אירופאיים
ומזרח-אירופאיים בעיר מדיאש ,פסטיבל
שהגיע לשש מהדורות .בתוכניות האירוע
הנ"ל לא חסרו סרטים בנושא יהודי ובכל
מהדורה שלו הוצגו גם סרטים בשפת
היידיש שצולמו בארצות-הברית ,שהוצגו
בבית הכנסת שבעיר מדיאש .בפסטיבל
הייתה גם מדינה מוזמנת במיוחד :ישראל
נוכחה במהדורה הראשונה .הפדרציה
של הקהילות היהודיות מרומניה הייתה
שותפת מתמדת ביוזמה זו.
במותו של ראדו גאבריא ,הקהילה
שלנו מאבדת אדם קרוב מאוד ,והתרבות
הרומנית מאבדת איש בעל ערך מן הדרגה
הגבוהה ביותר .יהי זכרו ברוך.
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În amintirea Janinei Ianoşi

La începutul acestui an, pe 6 ianuarie 2017 a
încetat din viaţă JANINA IANOŞI (z.l.), una dintre
cele mai active traducătoare de cărţi din limbile
rusă, franceză, germană.
S-a născut la 12 iulie 1930. A studiat la Bucureşti şi la Sankt-Petersburg şi a fost cadru
universitar la Facultatea de Limbi Străine. A fost
soţia şi cea mai apropiată colaboratoare a regretatului Ion Ianoşi.
A început cu o traducere din opera filozofului
Habermas şi a continuat cu poeţii Pasternak,
Ţvetaeva, Rilke, cu mari scriitori, ca Tolstoi, Va-

sili Grossman, cu filozofi ca Nietzsche, Şestov.
A redat în limba română poezia lui Heine, opera
lui Jankelevitch, a lui Thomas Mann, a istoricului
Leon Poliakov, a învăţatului Moses Mendelssohn
ş.a. Tematica majorităţii cărţilor traduse se raportează la filozofie, istoria evreilor, relaţia creştinism-iudaism, antisemitism, istoria religiilor, poezie, literatură din diverse ţări, inclusiv din Israel.
A colaborat cu numeroase edituri, inclusiv cu Hasefer. Lasă în urmă roadele unei pasiuni culturale
neobişnuite.
B.M.M.

Când am păşit prima oară în casa
lui – o placă memorială vorbeşte azi
despre această prelungire a fiinţei,
acolo „a trăit şi a creat…” –, Dan
Mizrahi intrase-n legendă: pianistul,
compozitorul, profesorul. Memorialistul nu exista încă, fiindcă abia peste
vreo zece ani avea să apară „Aşa
a fost” la Hasefer. Cea mai veche
amintire: la patru ani, reîntors acasă
de la cinema, unde văzuse „Luminile
oraşului”, cu Charlie Chaplin. S-a
aşezat la pian şi a reprodus fără greş
melodia. Bar Mitzva la Cahal Grande,
cu binecuvântarea Marelui Rabin sefard Sabetai
Djaen. Legile rasiale. Din cauza asta e dat afară de la Liceul „Spiru Haret” şi de la Academia
Regală de Muzică şi Artă Dramatică. Interpretează un fragment din coloana sonoră a „Listei
lui Schindler”. Când a ajuns – povesteşte – la
paginile în care-s descrise trăirile protagonistului,
zvârlit în închisoare fără să ştie de ce, din „Cel

mai iubit dintre pământeni” de Marin
Preda, carte en vogue prin ‘80, n-a
mai putut continua lectura. Retrăia
propriile traume. Revenit în ţară după
război – terminase, la Ierusalim Academia de Muzică –, este arestat fără
vreo acuzaţie în România anilor ‘51.
După 28 de luni este eliberat fără să fi
fost adus în faţa vreunei instanţe. Pe
biletul de ieşire – un singur cuvânt:
„reeducare”. Doi ani a fost exclus din
viaţa muzicală.
Deşi considerat, pe bună dreptate,
promotorul creaţiei lui Gershwin în România, Dan Mizrahi se considera muzician clasic,
fără să ierarhizeze partiturile „greilor”. Zilele de
naştere, la început de martie, şi le sărbătorea
în acelaşi salon; amfitrioană fără cusur – Cici
Mizrahi, ea însăşi cunoscută soprană.
L-ascult în gând, la fiecare început de martie.
De şapte ani…
IULIA DELEANU

În timp ce-n cuvântările oficiale figuram la
categoria „şi alţii”, copiii de la corul de Talmud
Tora, din primele generaţii postbelice, învăţau prin
muzică, poate mai mult decât buchisind alef-betul, ce-nseamnă viaţă evreiască. Când era ca ei,
dirijorul, prietenul lor, Izu Gott, a fost deportat, cu
toată familia, cu toţi evreii din Dorohoiul natal în
Transnistria. La Ataki a dormit pe podelele unei
sinagogi părăsite, cu morţi alături. După trecerea
Nistrului, a fost „cazat” în aceleaşi condiţii la Moghilev. A zăcut de tifos exantematic la Şargorod.
Cum a rezistat familia Gott? Făcând muzică. Fraţii
mai mari cântau la vioară şi acordeon. Mezinul
le „fura meseria”.
Reîntors din deportare, a terminat şcoala,
apoi Conservatorul din Iaşi. A fost dirijor la Teatrul
Evreiesc ieşean şi la ansamblul „Doina Moldovei”.
Era pasionat de folclorul românesc şi-i studia

conexiunile complexe, profunde cu folclorul idiş.
„Hasidim-ii dansează şi cântă la nunţi, în Israel,
pe motive folclorice româneşti”, povestea. Din ‘79
a preluat conducerea corului Talmud Tora din Iaşi
şi din ‘80 a celui din Bucureşti. Cei de la „Doina
Moldovei” i-au spus: „Ori noi, ori comunitatea!”.
A ales comunitatea, fără să înceteze să poarte-n
suflet iţari şi opinci, yarmulka şi vestă de klezmer. Să ţii în mână 40 de corişti şi orchestra, să
faci publicul de după ‘90 să se ridice în picioare
aplaudând la concursuri interetnice, să treci
oceanul cu extraordinar succes – corul tinerilor
evrei din România cu dirijorul lor sunt fotografiaţi
cu George Bush senior la Casa Albă – nu e chiar
la îndemâna oricui. Din Israel – ultimul domiciliu
pământean – a plecat acum un an să-i cânte lui
Răboinişe L’oilăm.
E. suhor

Dan Mizrahi, impalpabilul

Pentru Izu Gott z.l., muzica a fost viaţa însăşi

Comemorare a victimelor
cutremurului din 1977

Vineri, 10 martie, la Cimitirul Spaniol din Capitală a avut loc
o reuniune de comemorare a evreilor victime ale cutremurului
din martie 1977. Iniţiativa comemorării a aparţinut Comitetului
C.E.B., condus de preşedintele Paul Schwartz. Alături de rabinul Rafael Shaffer, a fost prezent la eveniment şi preşedintele
F.C.E.R. dr. Aurel Vainer. Spre amintirea victimelor care şi-au
pierdut viaţa în urma seismului din primăvara anului 1977,
rabinul Rafael Shaffer a rostit rugăciunile Izkor şi El male rahamim. Preşedintele C.E.B. a subliniat importanţa unor astfel de
comemorări spre aducerea aminte a celor 131 de evrei dispăruţi
acum 40 de ani, cutremurul având loc, printr-o tristă coincidenţă,
chiar în seara de Purim. Dr. Aurel Vainer a evocat numele a patru
cunoscuţi evrei care s-au numărat printre cei decedaţi – Veronica
Porumbacu, scriitoare, Mihai Petroveanu, critic şi istoric literar,
prof. Savin Bratu şi prof. Carli Marcu, de la Universitatea de
Medicină şi Farmacie din Bucureşti – toţi cei patru având merite
deosebite în viaţa cultural-ştiinţifică a României postbelice. În
memoria victimelor, în Cimitirul Spaniol există un monument pe
care sunt înscrise numele tuturor celor decedaţi.
DAN DRUŢĂ

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
Familia anunţă cu profundă
durere trecerea în nefiinţă a iubitei
noastre CLARIŢA BUTOI (CLARA
BRUMFELD) vineri, 10 martie
2017. Înmormântarea a avut loc la
Cimitirul Giurgiului din Bucureşti.
Familia îndurerată, din toată ţara şi
din Israel, nu te va uita niciodată:
Dragoş, Adi, Leon, Virginica, Gaby,
Bogdan, Roza, Dorina.

La 29 Şvat s-au împlinit
30 de ani de la plecarea
în veşnicie a iubitului meu
tată SOLOMON FAIBIŞ
din Iaşi. Mereu bunătatea,
verticalitatea şi înţelepciunea sa îmi sunt pilde de
viaţă pe care nu le voi uita
niciodată. Fie amintirea sa
binecuvântată.

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna
februarie 2017: ELIAS SĂPĂTORUMARIA (89 de ani, Cimitirul Giurgiului),
PASCALOVICI EDITH (93 de ani,
Cimitirul Sefard), MOSCOVICI MIHAIL
(78 de ani, Cimitirul Giurgiului), ERGAS
RODICA (77 de ani, Cimitirul Sefard),
DASCĂLU BENTIN-DASCAL (87
de ani, Cimitirul Giurgiului), MAYER
MIHAELLE (70 de ani, Cimitirul Sefard).
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Evrei născuţi în luna aprilie

Claude Cohen-Tannoudji – fizician. Născut la Constantine, Algeria,
1 aprilie 1933, membru în Academia
Franceză, 1981. Premiul Nobel pentru fizică, 1997.
Nachman din Breslov – rabin.
Născut la Medzybizh, 4 aprilie 1772.
A dezvoltat o cale nouă în hasidism,
reunind Cabala cu învăţătura Talmudului. Stabilit la Bratslav,1802 şi la
Uman, 1810, unde a murit în acelaşi
an. Mormântul lui este loc de pelerinaj.
Simcha Jacobovici – regizor,
arheolog, scriitor canadian. Născut
în Israel din părinţi originari din România, 4 aprilie 1953. Autor de cărţi
şi producător de filme asupra istoriei
evreieşti antice.
Mircea Săucan – regizor şi prozator. Născut la Paris, 5 aprilie 1928,
revenit cu familia in România, 1934.
Emigrat în Israel, 1987, decedat la
Nazareth-Illit, 2003.
Edmund Husserl – filozof. Născut la Prossnitz, Moravia, 8 aprilie
1859, convertit la luteranism,1886.
Întemeietorul şcolii de fenomenologie. Decedat la Freiburg, 1938,
respins de regimul nazist.
Maria Banuş – poetă. Născută
la Bucureşti, 10 aprilie 1914. Primul
volum, Ţara fetelor, 1937. Premiul
Herder pentru poezie, 1986. Decedată la Bucureşti, 1999.
Stefan Heym (Helmut Flieg)
– scriitor. Născut la Chemnitz,
10 aprilie 1916. Refugiat în SUA,
1935-1952. Romane, unele pe teme
evreieşti. Decedat la Ein Bokek, Israel, 2001, înmormântat în Germania.
Claudio Magris – scriitor şi istoric. Născut la Trieste, Italia, 10 aprilie
1939. Dintre scrieri: Dunărea, o
călătorie sentimentală de la izvoare
până la Marea Neagră.
Leo (Calvin) Rosten – scriitor
şi lexicograf idiş. Născut la Lodz,

11 aprilie 1908, emigrat cu familia în
SUA,1911. Autorul cărţii The Joys of
Yiddish. Decedat la New York, 1987.
Tristan Tzara (Samuel Rosenstock) – poet. Născut la Moineşti, 16
aprilie 1896, stabilit în Franţa. Unul
dintre întemeietorii dadaismului.
Decedat la Paris, 1963.
Cynthia (Shoshana) Ozick –
scriitoare. Născută la New York, la
17 aprilie 1928. Autoare de povestiri
şi romane despre viaţa evreilor din
America.
Menachem Mendel Schneerson – Lubavitcher Rebbe, cel de
al 7-lea lider al mişcării ChabadLubavitch. Născut la Nikolaev,
18 aprilie 1902. Stabilit în SUA,
1941, a întemeiat o reţea de sinagogi, şcoli, instituţii medicale. Decedat la New York, 1994.
Rita Levi-Montalcini – neurobiolog. Născută la Torino, 22 aprilie
1909. Premiul Nobel pentru medicină şi fiziologie, 1986. Senator pe
viaţă în Senatul Italiei. A decedat
în 2012.
Ana Maria Shua – scriitoare.
Născută la Buenos Aires, 22 aprilie
1951, regina micro-povestirii în
limba spaniolă. Romane şi povestiri inspirate de folclorul şi umorul
evreiesc.
Barbara Streisand – actriţă de
cinema şi cântăreaţă. Născută la
New York, 24 aprilie 1942. Printre
cântecele interpretate sunt şi melodii
ebraice clasice, de exemplu ”Kol
Nidre”.
Adolphe (Isaac Moise) Crémieux – jurist, om politic şi lider al
evreimii franceze. Născut la Nîmes,
30 aprilie 1796. Preşedinte al Consistoire Central des Israélites de
France, 1834-1880 şi întemeietor al
Alliance Israélite Universelle, 1860.
Decedat la Paris, 1880.

Evrei decedaţi în luna aprilie

Helena (Chaja) Rubinstein –
producătoare de cosmetice, femeie
de afaceri, colecţionară de artă.
Născută la Cracovia, 1870, stabilită
în SUA, 1914. Decedată la New
York, 1 aprilie 1965.
Lev Davidovich Landau – fizician. Născut la Baku, 1908, a condus
Institutul pentru probleme de fizică
din Moscova, 1937-1962. Premiul
Nobel pentru fizică,1962. Decedat
la Moscova, 1 aprilie 1968.
Allen Ginsberg – poet. Născut
la Newark, New Jersey, 1926. A scris
şi poezii pe teme iudaice. Decedat la
New York, 5 aprilie 1997.
Isaac Asimov (Isaak Yudovich
Ozimov) – biochimist şi scriitor.
Născut la Petrovichi, Rusia, 1920,
emigrat cu familia în SUA, 1923. Autor a circa 500 cărţi de literatură ştiinţifico-fantastică, unele bestsellers,
de pildă trilogia Fundaţia. Decedat la
New York, 6 aprilie 1992.
Ilarie Voronca (Eduard Marcus)
– poet şi eseist. Născut la Brăila,
1903, stabilit în Franţa, 1933. S-a
sinucis la Paris, 8 aprilie 1946.
Primo Levi – scriitor, supravieţuitor al lagărului de la Auschwitz.
Născut la Torino, 1919. Romane şi
povestiri referitoare la experienţele
sale în Holocaust. S-a sinucis la
Torino, 11 aprilie 1987.
Ludwik Lazarus Zamenhof –
medic şi lingvist. Născut la Byalistok,
1859. Creator al limbii esperanto.
Decedat la Varşovia, 14 aprilie
1917.
Nina Cassian (Renée Annie
Cassian Mătăsaru) – poetă. Născută la Galaţi, 1924, refugiată în
SUA, 1985. Decedată la New York,
14 aprilie 2014.
Meir A. Halevy – rabin şi istoric
al evreimii române. Născut la Piatra
Neamţ, 4 aprilie 1900. Rabin al
Templului Coral din Bucureşti, întemeietor al Societăţii de Studii Iudaice, autor de studii şi cărţi de istorie.
Emigrat în Franţa,1960, decedat la
Paris, 15 aprilie 1972.
Liviu Librescu – inginer. Născut
la Ploieşti, 1930, profesor la Virginia
Tech, Blacksburg, SUA, 1985. Ucis
în timpul orei de curs de către un

criminal care pătrunsese în clădire,
16 aprilie 2007.
Chaim Herzog – general şi om
politic israelian. Născut la Belfast,
1918, emigrat cu familia în Palestina,
1935. Cel de al şaselea preşedinte al
Statului Israel, 1983-1993. Decedat
la Tel Aviv, 17 aprilie 1997.
Benjamin Disraeli (1st Earl of
Beaconsfield) – scriitor şi om politic.
Născut la Londra,1804, convertit
la anglicanism de tatăl său, 1817.
Prim-ministru al Regatului Unit în
trei rânduri, în perioada 1868-1881.
A păstrat legătura cu iudaismul.
Decedat în Anglia, 19 aprilie 1881.
Marcel Hermann Iancu (Janco)
– pictor şi arhitect. Născut la Bucureşti, 1895, emigrat în Palestina,
1941, stabilit la Ein Hod, 1953. Lider
al constructivismului european. Premiul Israel, 1957. Decedat în Israel,
21 aprilie 1984.
Estée Lauder – femeie de afaceri, producătoare de cosmetice.
Născută la Corona, N.Y., 1906. Întemeietoare a societăţii internaţionale
Estée Lauder Companies,1946. Decedată la New York, 24 aprilie 2004.
Ezer Weizman – general şi
om politic israelian. Născut la Tel
Aviv,1924, ministru al Apărării,
1977-1980 şi cel de al şaptelea
preşedinte al Statului Israel, 19932000. Decedat la Cesarea, Israel,
24 aprilie 2004.
Moşe Teitelbaum – rabin hasidic. Născut la Ujfeherto, Ungaria,
1914, supravieţuitor al Holocaustului, emigrat în SUA, 1947. Lider
al hasidismului de Satu Mare (Satmarer Rebbe), 1979. Decedat la
Williamsburg, N. Y., 24 aprilie 2006.
Iosif Iser (Iosif Isidor Rubinsohn) – pictor şi grafician. Născut
la Bucureşti, 1881. Membru al Academiei Române, 1955. Decedat la
Bucureşti, 25 aprilie 1958.
Ludwig Wittgenstein – filozof.
Născut la Viena, 1889. Specialist
în logică, epistemologie, filozofia
limbajului. Refugiat în Anglia, 1939.
Decedat la Cambridge, 29 aprilie
1951.

Biografii şi informaţii culese de
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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Drumul
spre teatru

„Şofer/Pictor” de Hillel
Mittelpunkt

TES a lansat (odată cu alte două
premiere) ciclul „Dramaturgi israelieni în
contemporaneitate”. Inaugurarea s-a făcut
printr-o dramă (cu reflexe autobiografice) „Şofer/Pictor” de
Hillel Mittelpunkt. Un autor prolific, jucat, cândva, tot aici cu
„Varşovia ghid turistic”.
„Şofer/Pictor” are ca premisă o „întâlnire imposibilă”, care devine o relaţie
greu acceptată, apoi necesară, salvatoare. Protagoniştii: doi oameni care
nu au nimic în comun. El – Aaron, cvasi-autist, trăieşte singur, rupt de lume,
într-un fel de conac dărăpănat şi izolat. Ea, Mira, năvăleşte intempestiv în
acest peisaj dezolant, în care noaptea e sfâşiată de urletul hienelor. Revenirea
ei tocmai din Brazilia, după 40 de ani de absenţă, „tăcere”, rătăcire prin lume
(şi, pretinde ea, existenţă artistică şi prosperitate materială!) nu e un tribut
plătit, fie şi tardiv, fratelui, cândva violonist, retras în acel loc şi mort de patru
luni. Mira se reîntoarce (dintr-un instinct al salvării sufleteşti) acasă; acolo unde
a fost fericită alături de ai săi. Femeia se manifestă extrem de ostil şi arogant
faţă de locatarul nedorit. Numai că acesta nu e doar un prieten al fratelui, ci
este chiar cel care a răscumpărat proprietatea ipotecată. În plus, „străinul”,
care a intrat cu camionul într-un zid, pare obsedat de un proiect (utopic) de
rentabilizare a fostei ferme de portocali... Intenţiile Mirei de răscumpărare nu
au nici o acoperire, pretinsa soţie de milionar fiind o divorţată falită.
Dar revelaţia cea mai şocantă este alta: eroina, grav bolnavă, este pândită
de orbire şi aflată pe ultimii metri ai filmului vieţii.
Nu voi dezvălui etapele şi formele conflictului îndârjit, al respingerilor
reciproce dintre cei doi: un sinucigaş cu memoria pierdută şi o muribundă
ce îşi recuperează selectiv preţioasele amintiri. Şi nici multiplele răsturnări
de situaţii şi stări din această „Livadă de vişini” mixată cu un „Azil de noapte”
pândit de nebunie şi neant.
Vă voi face atenţi la motivul poetic al regăsirii contactului cu natura:
mirosul pământului reavăn, legănarea portocalilor, norii şi mai ales cerul
impenetrabil, mereu misterios. Vă voi face atenţi la dorinţa lui Hillel Mittelpunkt de a sugera, cu o supratemă preţioasă: puterea artistului implicat,
sensibil, şi totodată creativ; resursele artei de a fi o formă de cunoaştere a
adevărului despre om; de a fi mărturie a suferinţei umane; de a fi un paleativ
al sfârşitului inevitabil (Vezi: trimiterea la „trupul gol şi chinuit” din „Judecata
de apoi” a lui Michelangelo!)
Regizorul montării de la TES, Al Dabija, recurge la multe soluţii şi metafore expresive (proiecţii video, jocuri de umbre, un drum pătat cu sânge
etc.). Spectacolul reţine însă prin evoluţia actorilor – expresivi, tensionaţi
emoţional, versatili. Îl descoperim în „Şofer” pe Lucian Iftime, cu un registru
notabil şi deloc ostentativ (alienare, ciudăţenie, enigmă, simplitate, firesc,
căldura compasiunii etc.)
O regăsim în „Mira” pe Maia Morgenstern, cu vocaţia sa de a propune
o compoziţie apăsată, cu multe detalii revelatoare. Aici: comportamentul
unei perdante ce adoptă masca răcelii şi strategia agresivităţii; o declasată
şi mai ales o dezrădăcinată, tulburată psihic. Dar şi o artistă perfecţionistă.
Suntem surprinşi de apariţia femeii neîngrijite şi neglijente (gen clochard homeless). Suntem intrigaţi de fiinţa (ca rătăcită, ca hărţuită) într-o continuă
agitaţie dezordonată. O descoperim apoi pe artista obsedată de culori şi
forme şi orgolioasă în aspiraţii. Şi mai ales o descoperim din nou – emoţionantă schimbare de registru – drept o fiinţă fragilă, în criză vitală de timp.
O femeie care, învăţând „cum să mori între oameni”, învaţă să dăruiască
atenţie şi să primească alinare.			
NATALIA STANCU
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Coşmarurile raţiunii

Indiferent dacă expresia a devenit celebră
datorită cugetărilor lui Descartes sau Capriciilor
lui Goya, nimeni nu contestă că somnul raţiunii
naşte monştri.Dar pentru că termenul folosit de
pictorul spaniol (suenos de la razon) poate fi
tradus şi cu visele raţiunii, în care visele sunt o
sinecdocă a somnului, aş zice că trebuie să ne
temem de suprimarea gândirii noastre prin adormirea ei, dar mai ales de coşmarurile acesteia.
Din păcate, realitatea de azi ne oferă multiple
exemple pentru ambele ipostaze, şi pentru cea în
care raţiunea aţipeşte cu capul pe masă, dar şi
pentru cea în care întruchipările groazei zboară
în jurul pictorului, doborât de oboseală şi boală.
De multe ori, când politicienii picotesc, strada
este cea care îi trezeşte.
S-a întâmplat recent în Olanda şi anterior în
România, când o clipă de suprimare a conştienţei
a produs Ordonanţa 13. A durat mult mai mult
decât ar fi trebuit ca mai marii ţării să se smulgă
din vise şi să revină la realitate. Dar, aşa cum
am mai scris, România a ieşit întărită din această
amorţeală, demostrându-se că strada are armele
necesare pentru a ucide monştrii născuţi din
somnul raţiunii politicienilor. Aşa cum ştim cu toţii
din proprie experienţă, momentul trezirii nu este
unul plăcut, iar întâi-stătătorii trebuie să priceapă
că e periculos să se lase prea des zgâlţâiţi ca săşi revină în simţiri, iar strada trebuie să accepte
că rolul său de a-l alunga pe Moş Ene nu e unul
permanent.
În „Proclamaţia România 2017+”, emisă de
reprezentanţii protestatarilor din Timişoara, se
arată că statul de drept trebuie apărat, atunci
când este în pericol, ceea ce e pe deplin adevărat, dar să ceri schimbarea Constituţiei „pentru ca
legea să ne permită nouă, cetăţenilor, să intervenim în mod legitim în procesul decizional” este
nu somnul raţiunii, ci unul dintre cele mai rele
coşmaruri ale acesteia, care ar avea ca rezultat
un stat eşuat şi neguvernabil, instabil legislativ,
cu o economie prăbuşită şi părăsită de investitori.
Pe de altă parte, solicitarea făcută în acelaşi document ca „nici o persoană care a fost
condamnată printr-o hotărâre judecătorească
definitivă să nu mai poată candida, respectiv,
să nu mai poată fi numită într-o funcţie sau
demnitate publică” este una care ar putea curăţa
politica românească. Aş adăuga şi un alt avantaj,
deloc neglijabil, şi anume că această măsură ar
uşura sarcina justiţiei şi a relaţiei dintre societate
şi Curtea Constituţională. Asta, dacă membrii
celei din urmă ar ajunge să fie numiţi pe criterii
de competenţă, nu politice, ca acum, când trei
judecători sunt propuşi de Senat, trei de Camera
Deputaţilor şi trei de Preşedinţie.

Gândul
scris

O dovadă a modului
în care calitatea dubioasă a unor politicieni şi actele lor tensionează relaţia CCR-justiţie-societate
a fost şi decizia Curţii – corectă, după părerea
mea – că DNA şi-a depăşit atribuţiile şi a încălcat
principiul separaţiei puterilor în stat atunci când
a cercetat oportunitatea şi legalitatea adoptării OUG 13. Scandalul a fost total, pe stradă
s-a strigat „CCR, şperaclul PSD”, or, amestecul
străzii în deciziile justiţiei ţine iarăşi de cele mai
zbuciumate coşmaruri ale raţiunii şi poate arunca
în aer orice democraţie.
Numai că şi reacţiile politicienilor au fost
o dovadă a somnului raţiunii la nivel înalt.
Parlamentul a adoptat o declaraţie în care „se
angajează cu fermitate să respecte riguros art.
69 din Constituţie”, de parcă nu ar fi fost obligat
să o respecte şi fără angajament, şi afirmă
ritos că „opinia structurată şi legală a societăţii
româneşti” este exprimată legitim şi „exclusiv”
de Legislativ. Or, tocmai asta e lipsa de raţiune,
în democraţie nu poate exista o singură voce
a societăţii, fie ea a străzii, a Parlamentului, a
guvernului sau a preşedintelui. Iar ultimul cuvânt
trebuie să îl aibă justiţia, care poate fi oarbă, dar
nu şi mută!
Cu tot atâta raţiune s-a exprimat şi Klaus
Iohannis, care a declarat că a amânat referendumul pentru că „societatea s-a exprimat foarte
clar prin proteste”! Să pui semnul egal între
protestele în piaţa publică şi referendum ţine tot
de coşmarul raţiunii, nici măcar de somnul ei!
Un alt tip de manifestări lipsite de o logică
elementară şi sancţionate, în cazurile fericite,
de popor îl constituie extremismul de dreapta,
populismul şi naţionalismul. Un moment favorabil, în care naţiunile şi-au trezit politicienii din
somn, a fost cel al recentelor alegeri din Olanda,
unde extrema dreaptă a lui Geert Wilders a fost
învinsă de liberalii lui Rutte, dar să nu uităm că
diferenţa a fost de numai 7%. UE a considerat că,
pentru moment, poate răsufla uşurată, dar rămâne ca acelaşi bun-simţ politic şi aceeaşi raţiune
(care s-au manifestat cu succes şi la alegerea
preşedintelui Austriei, dar tot la un scor strâns)
să se facă simţite şi în Franţa, prin înfrângerea
extremistei Marine Le Pen, şi în Germania, ca
să vorbim numai pe termen scurt.
Să nu uităm însă că strada şi popoarele
chemate la urne nu au întotdeauna puterea de
a învinge somnul raţiunii politicienilor, iar când
aţipeşte şi strada, se ajunge la coşmaruri, ca în
cazul Brexit.
Şi, uneori, coşmarurile pot deveni colective!

Î n t r e B u c u r e ş t i ş i Te l A v i v
Realitatea
cărţii

Una dintre cele
mai bune cărţi de
proză ale anului trecut aparţine scriitoarei
româno-israeliene Riri
Sylvia Manor şi poartă
titlul Bucuria de a nu
fi perfectă. Memorii
Bucureşti - Tel Aviv,
1941-2015*.
Organizate la modul romanesc, de
către o autoare care
nu-şi povesteşte viaţa „aşa cum a fost”,
ci iscodindu-i semnificaţiile şi căutându-i
resorturile ascunse, amintirile cuprinse în
textul de faţă se plasează între două repere spaţiale şi culturale: România natală, a
amintirilor copilăriei şi tinereţii, şi Israelul,
Patria Veche-Nouă a poporului evreu, în
care autoarea şi-a aflat împlinirea, ca om,
savant şi scriitoare.
Întrebarea care, deşi nerostită, subîntinde naraţiunea este cum a devenit
„cehoviana” Riri Aberfeld, născută în

Bucureşti, în 1935, „felliniana”scriitoare
şi profesoară israeliană Riri Sylvia Manor,
de azi? Pentru a răspunde, autoarea
procedează la o organizare arhitecturală
a textului, atât pe secvenţe narative (care
nu respectă cronologia), cât şi pe „teme”.
Treptat, pe măsură ce textul avansează, romanul se configurează ca o structură duală: în plan orizontal, întâmplările
povestite cu umor de Riri Sylvia Manor
alcătuiesc o insolită istorie personală a
perioadei postbelice (deopotrivă, în istoria
României şi a Israelului), în timp ce, în
plan vertical, intelectuala de calibru, care
este autoarea, ne livrează perspectiva ei
asupra „temelor” amintite. Unele, umane:
relaţia cu mama (de departe, cea mai
importantă), cu ceilalţi membri ai familiei,
cu soţul de care a divorţat, cu copiii ei, cu
cele două profesii (cea de medic şi cea
de scriitoare). Altele, intelectuale: condiţia
evreului, Holocaustul, comunismul, libertatea, exilul.
Deşi furnizează amănunte de viaţă intimă, Riri Sylvia Manor nu povesteşte tot.
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Partea „felliniană” a textului
(adică întâmplările incredibile prin care trece şi întorsăturile neaşteptate de destin,
care-i jalonează existenţa)
este mai bine reprezentată
decât partea „cehoviană”,
ascunsă, adesea, sub un
văl de pudoare. Holocaustul
în România, de pildă, deşi
nu este ocolit, este descris
prin atmosfera antisemită
şi vexaţiunile neîntrerupte
suportate de evreii români
din partea legionarilor, a
autorităţilor şi chiar a omului
obişnuit. Etica medicinei
este condensată admirabil
într-o pagină de reflecţii, dar cititorul trebuie să deducă singur de ce profesiunea
în care Riri Manor a devenit o autoritate
în Israel şi în lume nu pare la fel de iubită
ca profesiunea de scriitor, abandonată în
tinereţe şi reluată de-abia la senectute. E
o discreţie, poate, dezamăgitoare pentru
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Alx. Marinescu

amatorii de detalii picante,
dar benefică naraţiunii. Care
este, în pofida umorului şi a
unei inteligenţe ce sclipeşte
în fiecare pagină, una mai
degrabă lucidă şi vag-melancolică.
Îmi place şi faptul că
autoarea rezolvă autentic
conflictul cu mama sa cea
autoritară, care i-a influenţat
viaţa într-o măsură apreciabilă: portretul mamei, oricât
de necomplezent, nu este
niciodată caricatural.
Prin acest volum, Riri
Sylvia Manor îşi confirmă, o
dată în plus, valoarea.
RĂZVAN VONCU

*RIRI SYLVIA MANOR – Bucuria de a nu
fi perfectă. Memorii Bucureşti-Tel Aviv, 19412015, Editura Humanitas, Bucureşti, 2016,
351 pag.
Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei. Abonamentele
pentru cititorii din provincie se vor face la comunităţile evreieşti
din localitatea respectivă. ABONAŢII SUNT RUGAŢI SĂ COMPLETEZE ADRESA EXPEDITORULUI PE CUPON! Pentru
cei din Bucureşti – la sediul F.C.E.R. din str. Sfânta Vineri nr.
9 – 11, cod poştal 030202. Cod fiscal F.C.E.R.: 7426470.
Abonamentele se mai pot achita şi prin mandate poştale fie pe
adresa F.C.E.R. – la oficiile poştale din localitate, fie la BCR
SECTOR 3, SUCURSALA UNIREA. Adresa băncii: BD-UL
UNIRII NR. 43-45 BL. E2-E3, SECTOR 3, BUCUREŞTI. Contul
IBAN: BCR RO51RNCB0074011952750001(LEI), RO40RNCB0074011952750005 (USD), RO94RNCB0074011952750003
(EURO), swift: RNCBROBU, sau BANK LEUMI ROMÂNIA,
SUCURSALA MOŞILOR, Adresa băncii: CALEA MOŞILOR
NR. 280, SECTOR 2, BUCUREŞTI, Contul IBAN: RO89DAFB108000090989RO02, RO06DAFB108000090989US02,
RO46DAFB108000090989EU02, swift: DAFB RO22. Pentru
EUROPA, un abonament pe un an costă 45 de euro (cu toate
taxele incluse). Pentru EXTRA EUROPA, un abonament costă
95 de dolari USA (cu toate taxele incluse). Pentru Israel, un
abonament pe un an costă 40 de dolari USA.

