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S o l i d a r i t a t e  î n  f a ţ a  m a n i f e s t ă r i l o r  a n t i s e m i t e
În ziua de 12 iunie, câţiva localnici 

clujeni care stau în vecinătatea Templului 
Deportaţilor, declarat monument istoric, au 
atenţionat conducerea Comunităţii Evre-
ieşti că pe faţada lăcaşului de cult a fost 
desenată cu spray Steaua lui David, tăiată 
cu roşu şi însoţită de mesaje antisemite în 
limba engleză, dintre care unul afirma că 
Holocaustul nu a existat niciodată. 

Într-o declaraţie de presă, Robert  
Schwartz, preşedintele Comunităţii Evre-
ilor, şi-a manifestat revolta faţă de acest 
gest şi a afirmat că este pentru a doua 
oară în ultimele zece zile când astfel 
de mesaje apar pe zidul sinagogii. El a 
sesizat poliţia, care a început o anchetă. 
Deocamdată nu se cunosc rezultatele 
acesteia. 

Presa din Cluj şi din Bucureşti a 
pre luat informaţia legată de profanarea 
monu mentului. Într-un comunicat dat pu-

blicităţii, Institutul ”Elie Wiesel” a protestat 
împotriva acestui gest de jignire a memo-
riei victimelor Holocaustului. În comunicat 
se arată că „în urmă cu mai puţin de două 
luni, în ziua de 24 aprilie 2017, în Cimitirul 
evreiesc din Şoseaua  Giurgiului au fost 
vandalizate zece monumente funerare”, 
iar în cazul Clujului a cerut instituţiilor 
abilitate să ia măsurile necesare pentru 
prevenirea unor astfel de manifestări. 
„Institutul Naţional pentru Studierea 
Holo caustului din România Elie Wiesel a 
subliniat de mai multe ori existenţa riscului  
pe care-l reprezintă antisemitismul poten-
ţial în România“, se arată în comunicat. 
”Un studiu pe care l-am realizat recent 
menţionează grave expresii ale discursu-
lui incitator la ură (antisemitism şi rasism) 
pe reţelele de socializare sau în comen-
tarii la articole de presă. Având în vedere 
că aceste postări constituie manifestări în 

spaţiul public, considerăm că instituţiile 
statului ar trebui să se sesizeze în con-
formitate cu prevederile legale pentru a 
descuraja astfel de opinii şi atitudini. Ne 
exprimăm solidaritatea cu Comunităţile 
Evreilor din România faţă de aceste acţi-
uni incitatoare la ură şi distrugere”.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Clujului 
consideră gestul ca ”un act de profana-
re”. „Clujul este o imagine în miniatură a 
Europei religioase. Aici trăiesc de secole 
ortodocşi, catolici, greco-catolici, unitari-
eni şi luterani, alături de evrei. De aceea 
nu putem rămâne indiferenţi la mesajele 
ce au murdărit un lăcaş sfânt şi au adus 
atingere nu doar comunităţii evreieşti, ci 
şi creştinilor care respectă marea tradiţie 
iudaică şi mai ales imensa jertfă pe care 
evreii nevinovaţi au făcut-o în faţa extre-
mismului şi a intoleranţei oarbe”, se arată 
într-un comunicat al Arhiepiscopiei. (M.O.)

Ferdinand Bol-Moise coborând  
de pe Muntele Sinai cu Tablele Legii

Şavuot 5777 
sărbătorit  

în comunităţile 
evreieşti  

din România
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Premierul Viktor Orban:

„Miklos Horthy  
a fost un strălucit 

om de stat“
Într-un discurs rostit la inaugurarea 

casei memoriale dedicate lui Kuno  
Klebelsberg, fost ministru ungar de 
interne şi al culturii din perioada interbe-
lică, premierul Viktor Orban a declarat, 

(Continuare în pag. 2)
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INTERVIUL lunii
iunie

cu preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer

Retrospectivă, probleme  
la zi, nevoia de soluţii

– Poziţia României, azi, în lume?
– Ne aflăm într-un moment de foarte 

bună cotaţie a României: mă refer la pri-
mirea călduroasă, la cel mai înalt nivel, 
a preşedintelui Klaus Iohannis în SUA, 
Germania, Franţa, participarea la summit-
ul Consiliului European, la Bruxelles. Iată 
de ce actuala criză politică internă mi se 
pare oarecum atipică şi sper ca ea să se 
soluţioneze cât mai curând posibil.

– Impresii de participant la Forumul 
Glo bal-2017 al American Jewish Com-
mittee?

– În virtutea Acordului de parteneriat 
între F.C.E.R. şi organizaţia American 
Jewish Committee (AJC), în urmă cu 
două luni am fost invitat la Forumul anual, 
dar nu eram decis să dau curs invitaţiei 
din cauza efortului fizic pe care-l implica. 
Când preşedintele Iohannis m-a inclus 
în delegaţia oficială a vizitei în SUA, am 
răspuns onoarei făcute. Nu voi insista 
asupra vizitei, larg relatată în media din 
ţară, inclusiv, în Realitatea Evreiască. Voi 
da doar o cifră, expresie a interesului de 
care s-a bucurat discursul domniei sale la 
Forum: peste o mie de participanţi. M-a 
impresionat Laudatio-ul făcut de direc-
torul general al AJC, David Harris, când 
preşedintele Iohannis a fost onorat cu dis-
tincţia „Light Unto the Nations”. Am reţinut 
accentul special al lucrărilor: susţinerea 
Israelului. Un moment de vârf: dezbaterea 
între amb. Wendy Sherman, fost consilier 
special al preşedintelui Clinton, şi Michael 
Doran, fost director al Consiliului de Secu-
ritate Naţională la Casa Albă în perioada 
administraţiei Bush. Am auzit cuvinte 
bune din partea multor participanţi despre: 
preşedintele Klaus Iohannis; ambasadorul 
României în SUA, George Maior; „legătura 
unică” între F.C.E.R. şi AJC. Vizita a fost 
un moment de referinţă în consolidarea 
parteneriatului strategic între România şi 
NATO. Ecouri pozitive am primit de la prof. 
univ. dr. Eliot Sorel, originar din România. 
Voi propune Comitetului Director al Fede-
raţiei organizarea unei adunări publice, la 
Templul Coral, cu tema „Forumul Global al 
AJC - 2017”, cu invitaţi speciali.

– Întâlniri în ţară?
– Cred că întâlnirea cu delegaţia Joint-

ului, la Comunitatea Evreilor din Ploieşti, 
câteva ore de la sosirea din America, a 
fost una din cele mai importante. Ne-am 
aflat împreună la ediţia a X-a a Keşet-ului 
din comunitatea ploieşteană, înainte de 
plecarea delegaţiei din ţară. A fost şi un 
bun prilej de a mă întâlni cu membri ai co-
munităţii, care au beneficiat de o relatare 
cuprinzătoare, „la cald”, a evenimentului 
din SUA.

– O opinie despre recenta ediţie a 
„Podurilor Toleranţei”?

– F.C.E.R. sprijină, de la prima ediţie, 
acest Program iniţiat de B’nai B’rith Eu-
ropa, organizat de B’nai B’rith România. 
Anvergura ediţiei recente a fost dată de 
locul desfăşurării, Aula Magna a Acade-
miei Române, susţinerea preşedintelui ei, 
acad. Ionel Valentin Vlad, participarea în 
număr mare a reprezentanţilor Grupului 
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale 
(GPMN), a altor parlamentari, prezenţa 
unor lideri ai B’nai B’rith Europa. Impor-
tanţa a pornit de la tematică, „Minorităţile 
naţionale din România – un secol de 
convieţuire”, şi s-a răsfrânt asupra comu-
nicărilor, dintre care una mi-a aparţinut. 
Ca moderator al unei sesiuni, am solici-
tat cooperarea preşedintelui Institutului 
Naţional de Statistică, dr. Tudorel Andrei, 
prezent în Aulă, şi a deputaţilor GPMN, 
în vederea publicării lor în volum, cu titlu 
sugerat de-o expresie din comunicarea 
susţinută de acad. Răzvan Theodorescu: 
„România – o Europă în miniatură”. 

– Cu toate acestea, morminte evreieşti 
în Cimitirul Giurgiului din Bucureşti au 
fost vandalizate, grafitti-uri antisemite au 
apărut la Templul Deportaţilor din Cluj.

– Imediat după vandalizările din Bu-
cureşti, F.C.E.R., C.E.B., alte organizaţii 
evreieşti din România au protestat public. 
Deputatul F.C.E.R., Silviu Vexler, a avut o 
intervenţie în Parlament. Am discutat situ-
aţia la reuniunea Comitetului Director din 
15 iunie a.c. Din păcate, până acum, cer-
cetările nu au dus la nici un rezultat. Am 
cerut finalizarea anchetelor şi pedepsirea 
vinovaţilor. Din Cluj şi împrejurimi au fost 
deportaţi la Ausch witz peste 20 000 de 
evrei. S-au întors 10%. Şi acum se neagă 
Holo caustul; o atitudine greu de acceptat. 
Vom face publică poziţia noastră.

– Ce alte teme au fost dezbătute la reu-
niunea amintită şi ce decizii au fost luate?

– A fost aprobată alocaţia primită prin 
Claims Conference, programată să se 
deruleze între 1 ianuarie-31 decembrie 
a.c., auditul alocaţiei urmând să fie reali-
zat de o firmă de audit extern. Comitetul 
Director (C.D.) a constatat că alegerile 
pentru noua conducere a Comunităţii 
Evreilor din Craiova (preşedinte, Sabe-
tay Corneliu, vicepreşedinte, Abraham 
Francisc) au fost statutare. C.D. a solicitat 
C.E.B. să acţioneze, în colaborare cu 
deputatul Silviu Vexler, pentru refacerea 
monumentelor vandalizate în Cimitirul 
evreiesc din Şos. Giurgiului, din Capitală. 
A fost aprobată atât susţinerea financiară 
a organizării Festivalului de Film Central 
European, Timişoara, ediţia a VII-a, cât şi 
a călătoriei de documentare a scritorului 
Cătălin Mihuleac, pentru o nouă carte cu 
tematică evreiască. A fost adoptat proiec-
tul programului „Ziua Victor Brauner”, la 
Piatra Neamţ. C.D. a aprobat organiza-
rea celei de-a doua ediţii a spectacolului 
„Mari compozitori evrei” la Templul Coral 
din Capitală.Comitetul Director a stabilit 
că Medalia „Prieten al Comunităţilor 
Evre ieşti din România” va fi decernată 
lui Alexander Hausvater, Daniel Gabriel 
Olariu, Steven Auschnit. A mai fost apro-
bată  participarea secretarului general al 
F.C.E.R., Eduard Kupferberg, la reuniunea 
Forumului Directorilor de Comunitate la 
Nivel Naţional, organizată de CME, de-
plasarea preşedintelui C.E. Oradea, ing. 
Felix Koppelmann, în Israel, pentru soluţi-
onarea expertizării cimitirelor evreieşti din 
România cu terenuri disponibile, libere de 
morminte. Au mai fost discutate şi aproba-
te: Regulamentul pentru alegerile C.E.B., 
calendarul de desfăşurare a lucrărilor de 
relocare a Muzeului de Istorie a Evreilor 
din România, implementarea proiectului-
pilot privind noile politici de personal şi 
salarizare, acordarea, în limita fondurilor 
disponibile, a unui ajutor de iarnă pentru 
asistaţi, în ultimul trimestru al anului 2017. 
C.D. sprijină propunerea preşedintelui 
Dan Has de a construi o sinagogă, prin 
achiziţionarea unei proprietăţi în Zalău.Co-
mitetul Director al F.C.E.R. acordă sprijinul 
pentru constituirea Centrului Educaţional 
„Cultura Nouă”, proiectul fiind coordonat 
de secretarul general Eduard Kupferberg. 
Directorul JDC pentru România, Israel 
Sabag, a adresat felicitări pentru succesul 
Festivalului ”Hamsa” şi al celei de-a X-a 
ediţii a Keshet.

– Perspective?
– Împreună cu prim-rabinul Rafael 

Shaffer şi secretarul general al F.C.E.R., 
Eduard Kupferberg, voi participa la come-
morarea Pogromului din Iaşi, din 29-30 
iunie1941. Voi lua parte, între 4-11 iulie 
a.c., la comemorarea anuală a victimelor 
Holocaustului în România, la Institutul Yad 
Vashem – Israel.

IULIA DELEANU

Israel – 69 de ani de independenţă
Cu prilejul împlinirii a 69 de ani de la 

declararea independenţei Statului Israel 
şi al Zilei Ierusalimului, Fundaţia Universi-
tară a Mării Negre (FUMN) în colaborare 
cu Ambasada Statului Israel a organizat 
pe 24 mai a.c. simpozionul „Israel 69”. La 
eveniment au participat reprezentanţi ai 
MAE, diplomaţi, reprezentanţi ai Preşe-
dinţiei şi Guvernului, ai unor organizaţii 
evreieşti din România, inclusiv din partea 
F.C.E.R. Potrivit dr. Dan Dungaciu, direc-
torul Fundaţiei, un foarte cunoscut analist 
politic, evenimentul oferă prilejul de a 
cunoaşte mai bine ce se întâmplă în Ori-
entul Mijlociu, ce schimbări au intervenit 
în regiune şi care sunt perspectivele rela-
ţiilor româno-israeliene. Pentru a aborda 
mai bine aceste aspecte, printre vorbitori 
s-au aflat specialişti români şi israelieni, 
a precizat directorul FUMN.

E.S. Tamar Samash, ambasadorul Sta-
tului Israel, a salutat organizarea simpozi-
onului dedicat Israelului şi a făcut o scurtă 
trecere în revistă a celor 69 de ani de isto-
rie, a eforturilor poporului evreu de a face 
din această ţară săracă în resurse, dar 
cu o istorie străveche, Israelul de astăzi, 
în care „roşiile cresc în deşertul pe care  
l-am făcut să înflorească”. Într-o notă 
personală, după ce a arătat că a slujit 
ţara peste 40 de ani, a spus că, în pofi-
da tuturor dificultăţilor, a 
diferitelor opinii despre 
ce este această ţară, 
pentru ea şi pentru alte 
opt milioane de cetăţeni, 
indiferent de religie sau 
convingeri, Israelul va fi 
întotdeauna ”acasă”.

Andreea Păstârnac, 
ministru pentru românii 
de pretutindeni şi fost am-
basador al ţării noastre în Israel, a vorbit 
despre rolul jucat de comunitatea evreilor 
de origine română în Israel şi despre 
personalităţile care s-au evidenţiat din 
această comunitate, mai ales în domeniul 
diplomaţiei. Ea a amintit şi personalităţi 
româneşti care au fost diplomaţi în Israel. 
Andreea Păstârnac i-a amintit apoi pe 
Reuven Rubin, pictor israelian de origine 
română, care a fost primul reprezentant 
al Israelului în România, pe ambasadorul 
Iosef Govrin, orfan din Transnistria, care a 
avut o activitate de excepţie în România 
şi căruia îi datorăm cunoaşterea activităţii 
lui Constantin Karadja, diplomatul român 
care în timpul celui de-al doilea război 
mondial a salvat numeroşi evrei români. 
Ea a menţionat şi activitatea lui Meir 
Rosen, diplomat de origine română, fost 
ambasador în SUA şi negociator al trata-
tului de pace cu Egiptul. Meir Rosen nu a 
uitat niciodată Iaşiul, oraşul lui de origine, 
şi această tradiţie a transmis-o până la a 
treia generaţie. Andreea Păstârnac a scos 
în evidenţă şi marele miracol de reînviere 
a limbii ebraice, un experiment politic şi 
social de excepţie, în cadrul căruia au 
existat şi lingvişti români care au contribuit 
la dezvoltarea ebraicii. În acest context, 
l-a menţionat pe Avraham Tal, cel care 
cunoaştea ebraica folosită în perioada 
celor două temple.

Evoluþia relaþiilor bilaterale –  
foarte bunã

Ambasador Ioan Donca, membru al 
Comitetului Director al FUMN, a făcut o 
trecere în revistă a relaţiilor româno-isra-
eliene, care au mai avut şi coborâşuri, dar 
despre care se poate afirma în general că 
au evoluat foarte bine. Vorbitorul a scos 
în evidenţă rolul României în negocierile 
de pace cu Egiptul, precum şi rolul israe-
lienilor originari din România. Raporturile 
dintre România modernă şi Israelul mo-
dern s-au creat odată cu vizita premie-
rului Golda Meir în România, a apreciat 
ambasadorul Ioan Donca. El a enumerat 
personalităţile politice israeliene care au 
vizitat România şi pe ambasadorii israeli-
eni de la Bucureşti, în primul rând pe Iosef 
Govrin, pe care l-a considerat unul dintre 
cei mai remarcabili ambasadori.

George Scarlat, director în cadrul 
FUMN, a vorbit despre importanţa şi pro-
gresele relaţiilor bilaterale România-Israel 
şi a analizat cauzele pentru care România 
reprezintă o ţară interesantă pentru Israel. 
El a apreciat că există un potenţial de 
creştere a relaţiilor dintre cele două ţări. 

Petrişor Peiu, director la FUMN, a 
ţinut o prelegere deosebit de interesantă 

despre dezvoltarea industriei 
israeliene de apărare, care 
a devenit una dintre cele 
mai performante din lume, 
Israelul fiind a 15-a putere 
militară din lume şi al zecelea 
exportator de arme, având 
cel mai mare export de arme 
pe locuitor. La ora actuală, a 
spus vorbitorul, Israelul exce-
lează în fabricarea de drone, 

rachete antirachetă, radare şi în domeniile 
securităţii cibernetice şi securităţii interne.

„Primãvara arabã” –  
o primãvarã musulmanã

Analistul Dan Dungaciu, preşedintele 
Fundaţiei, a arătat că Orientul Mijlociu a 
ajuns un laborator de geopolitică a reli-
giilor. Astăzi, paradigma în regiune s-a 
schimbat, taberele nu se mai formează pe 
baze etnice, ci religioase, de aceea abor-
dările politice, negocierile de pace bazate 
pe caracterul etnic nu mai corespund 
realităţilor. Aşa-zisa „primăvară arabă”, 
de fapt o denumire falsă, a acoperit o 
evoluţie profundă, a fost o primăvară mu-
sulmană, un conflict între liderii seculari, 
de obicei dictatori, şi cei religioşi. Expresia 
tipică a resurecţiei religioase este Statul 
Islamic. Potrivit lui Dan Dungaciu, noi, 
europenii, nu avem curajul să apropiem 
ISIS de islam şi de aceea este greu să 
elaborezi o altă politică faţă de această 
chestiune. Ţinând cont de noile premise, 
soluţia celor două state în conflictul isra-
eliano-palestinian este de tip etnic iar azi 
ne confruntăm cu o altă dimensiune, cea 
religioasă, iar dacă se va pune problema 
identităţii religioase, trebuie găsite alte 

(Continuare în pag. 12)
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referindu-se la anii 
1920-30, că naţiu-

nea ungară  a putut supravieţui în aceas-
tă „grea perioadă de încercare” datorită 
„unor străluciţi oameni de stat, precum 
guvernatorul Miklos Horthy, premierul 
Istvan Bethlen şi Kuno Klebelsberg”. 
„Mulţumită lor”, a spus premierul, „istoria 
nu ne-a îngropat sub imensa greutate a 
războiului pierdut, a celor 133 de zile de 
teroare roşie şi a Dictatului de la Trianon”. 

Aprecierile făcute de Orban se înscriu 
în politica promovată de el în ultimii ani, de 
preamărire a regimului Horthy în condiţiile 
în care, în timpul celui de al doilea război 

mondial, guvernatorul a permis deportarea 
a sute de mii de evrei din Ungaria şi Tran-
silvania de Nord în lagărul de exterminare 
Auschwitz-Birkenau. Alegerea însăşi a 
glorificării lui Kuno Klebelsberg se înscrie 
în cadrul  aceleiaşi tendinţe, ministrul fiind 
cunoscut pentru vederile sale revizioniste 
şi antisemite, el fiind cel care a introdus 
la începutul anilor ’20 numerus clausus 
pentru evrei în universităţile din Ungaria.

Congresul Mondial Evreiesc, Congre-
sul European Evreiesc, şi, la noi în ţară, 
Institutul Naţional pentru Studierea Ho-
locaustului ”Elie Wiesel” au condamnat 
declaraţiile premierului ungar. 

Premierul Viktor Orban:

„Miklos Horthy a fost  
un strălucit om de stat“

(Urmare din pag. 1)
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În perioada 4-9 iunie a.c., preşedintele 
Klaus Iohannis a efectuat o vizită de lucru 
în Statele Unite, unul dintre momentele 
de mare importanţă ale vizitei fiind par-
ticiparea la lucrările Forumului Global al 
American Jewish Committee. În cadrul 
acestei manifestări, preşedintelui Româ-
niei i-a fost conferită distincţia „Light Unto 
the Nations“, acordată unor personalităţi 
politice care au depus eforturi deosebite 
pentru ţara lor şi pentru promovarea 
democraţiei, a drepturilor omului, pentru 
combaterea discriminării, intoleranţei, 
rasismului şi antisemitismului. La acest 
eveniment au fost de faţă peste 3000 de 
participanţi din 70 de state.

Forumul Global al AJC este cea mai 
mare întrunire a unei organizaţii evreieşti 
la nivel mondial, la care participă şefi de 
state, de guverne, miniştri ai afacerilor 
externe, precum şi reprezentanţi ai Con-
gresului SUA şi ai instituţiilor federale. 
Înfiinţată în anul 1906, American Jewish 
Committee este o organizaţie care mili-
tează pentru combaterea antisemitismului 
la nivel global, promovarea drepturilor 
omului, a pluralismului religios, pentru 
consolidarea comunităţilor evreieşti din 
Statele Unite şi de pretutindeni. 

Premiul „Light Unto the Nations” a 
fost înfiinţat în anul 2005, printre perso-
nalităţile care l-au primit numărându-se 
preşedintele SUA, Bill Clinton, cancela-
rul german Angela Merkel, preşedintele 
Franţei, Nicolas Sarkozy şi alţii. 

Premiul i-a fost înmânat preşedintelui 
României de către Allen J. Reich, membru 
al Consiliului Executiv al AJC, „pentru rolul 
său decisiv în consolidarea democraţiei 
şi statului de drept, pentru eforturile sale 
susţinute în combaterea antisemitismului 
şi pentru întărirea relaţiilor României cu 
SUA şi cu Israel”, a afirmat Reich, care 
a subliniat, în numele organizaţiei, că 

şeful statului român a urmărit continuu „o 
viziune tenace pentru o lume mai justă şi 
mai armonioasă, fiind o voce a clarităţii 
morale”. Preşedintele Klaus Iohannis s-a 
poziţionat „de partea dreaptă a istoriei, 
impunându-se pentru statul de drept, 
democraţie, libertate şi transparenţă”.

În discursul său de răspuns, preşe-
dintele României a mulţumit pentru pre-
stigioasa distincţie, pe care a dedicat-o 
României şi poporului român, care „prin 
efort, implicare şi uneori sacrificiu şi-a 
câştigat locul printre naţiunile care preţu-
iesc, protejează şi promovează principiile 
democraţiei, statul de drept, economia de 
piaţă liberă şi o societate deschisă”.

Klaus Iohannis a arătat că România 
este o ţară puternică datorită valorilor pe 
care le promovează şi eforturilor de a-şi 
crea un rol special în păstrarea securităţii 
regionale şi transatlantice. El a sublini-
at că „acest eveniment dobândeşte o 
semnificaţie aparte, având în vedere că 
are loc la scurt timp după ce România a 
încheiat cu succes preşedinţia de un an 
a Alianţei Internaţionale pentru Memoria 
Holocaustului (IHRA). Anul trecut – a 
spus preşedintele român – am fost pro-
fund emoţionat în timpul vizitei mele de 
la Yad Vaşem, când România a preluat 
preşedinţia IHRA. Într-un moment în care 
extremismul, xenofobia şi radicalismul 
se răspândesc periculos în Europa şi 
în lume, ţara mea şi-a asumat pe deplin 
trecutul şi acţionează ca un promotor ferm 
al toleranţei, nediscriminării şi respectului 
pentru diversitate. Nu putem permite ca 
antisemitismul şi negarea Holocaustului 
să ameninţe democraţiile noastre. De 
aceea, în timpul preşedinţiei noastre, am 
acordat sprijin instituţiilor de învăţământ 
şi profesorilor, astfel încât aceştia să utili-
zeze adecvat învăţămintele ce decurg din 
tragedia Holocaustului şi să promoveze 
cunoaşterea şi toleranţa, pentru a creşte 
capacitatea de a preveni antisemitismul 
şi discriminarea”.

Klaus Iohannis a amintit şi faptul că 
în timpul preşedinţiei României, în cadrul 
sesiunii plenare de la Bucureşti, IHRA a 
adoptat o definiţie de lucru a antisemi-
tismului, menţionând şi paşii făcuţi de 
România pentru combaterea antisemitis-
mului. „În 2015 am promulgat o lege prin 
care România a introdus unul din cele mai 
moderne seturi de reguli din Europa, ce 

permite urmărirea penală a naţionalismu-
lui extremist, a rasismului, xenofobiei şi 
antisemitismului, inclusiv când acesta se 
manifestă pe reţelele sociale. (...) Exem-
plul pozitiv al României poate fi luat şi de 
către alte ţări din Europa Centrală şi de 
Est, unde distorsiunea comunistă a Holo-
caustului a lăsat societăţile vulnerabile 
către excesele populiste făcute pentru 
câştiguri politice efemere”, a declarat 
preşedintele Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a remar-
cat şi faptul că anul 2017 este unul special 
în relaţia bilaterală cu SUA, împlinindu-se 
două decenii de la fondarea Parteneria-
tului Strategic între cele două ţări, care 
are ca bază valorile democratice, statul 
de drept şi o puternică poziţie comună 
pentru securitatea euro-atlantică.

Referitor la raporturile româno-israeli-
ene, Klaus Iohannis a spus: „România are 
o legătură indestructibilă cu Israelul, fiind 
singura ţară din regiunea noastră care a 
avut relaţii diplomatice neîntrerupte cu 
Israelul din 1948”.

Preşedintele României a amintit cu-
vintele regretatului preşedinte israelian 
Shimon Peres, care afirma că pentru 
Israel „România nu este numai un loc 
în geografie, ci şi un capitol în istorie. 
Este o prietenie care nu se sfârşeşte şi 
va continua mult în viitor, nefiind numai 
o perioadă în istorie”. Klaus Iohannis a 
declarat, în finalul alocuţiunii sale: „Este 
obiectivul meu personal să continui, să 
dezvolt şi să consolidez această relaţie 
specială, strategică cu Israelul”.

România îşi asumă aplicarea definiţiei 
de lucru a antisemitismului, pe care sta-
tele membre ale Alianţei Internaţionale 
pentru Memoria Holocaustului (IHRA) 
au adoptat-o cu ocazia reuniunii plenare 
a IHRA din 23-26 mai 2016, desfăşurată 
la Bucureşti, în cursul mandatului Româ-
niei la preşedinţia organizaţiei, se arată  
într-un comunicat de presă al Guvernului. 
Această definiţie a fost de-acum asumată 
de mai multe state europene şi de SUA. 
La 25 aprilie a.c. Comisia Europeană a 
decis includerea ei pe site-ul său oficial.

Ministerul Justiţiei şi Ministerul Aface-
rilor Interne, se mai scrie în comunicat, 
vor iniţia consultări cu instituţiile de apli-
care a legii, pentru identificarea măsurilor 
adecvate de utilizare a acestui instrument, 
inclusiv în programele de pregătire profe-
sională. În baza propunerilor Ministerului 

Justiţiei, Guvernul României se va adresa 
Parlamentului în vederea consolidării 
cadrului legislativ în baza acestei iniţia-
tive. De asemenea, Ministerul Educaţiei 
Naţionale va asigura includerea definiţiei 
în programele de educaţie civică.

Asumarea de către Guvernul român 
a definiţiei de lucru a antisemitismului, 
adoptată de IHRA, constituie o confirmare 
a angajamentelor României ca membră 
a IHRA şi exprimă puternicul angajament 
politic al României de a acţiona hotărât 
împotriva antisemitismului, extremis-
mului, rasismului şi a oricăror forme de 
discriminare şi intoleranţă, se arată în 
document.

Parlamentul European  
a preluat definiþia de lucru  

a antisemitismului
Subliniind că recenta accentuare a 

antisemitismului în ţări ale UE necesită 
mai multe măsuri ferme, Parlamentul 
European a adoptat, cu o majoritate de 
voturi, definiţia de lucru a antisemitismu-
lui. În rezoluţie se cere urmărirea eficientă 
a cazurilor de antisemitism şi mai multă 
cooperare transfrontalieră, numirea unui 
coordonator naţional pentru combaterea 
antisemitismului, predarea istoriei Ho-
locaustului în şcoli acolo unde nu este 
inclusă în curriculum, denunţarea de către 
liderii politici a declaraţiilor antisemite. 
Discursul care incită la ură şi violenţă 
împotriva cetăţenilor europeni evrei este 
incompatibil cu valorile UE, de aceea toa-
te statele UE trebuie să ia măsuri care să 
asigure securitatea cetăţenilor lor evrei, 
se subliniază în rezoluţie. Pentru a face 
anchetele mai eficiente şi efective, toate 
statele membre ar trebui să adopte defi-
niţia antisemitismului elaborată de IHRA.

Congresul European Evreiesc a sa-
lu tat adoptarea rezoluţiei. „Este o zi mă-
reaţă în ceea ce priveşte combaterea urii 
şi apărarea drepturilor evreilor europeni“, 
a declarat dr. Moshe Kantor, preşedin-
tele C.E.E. „Singurii oameni care vor fi 
decepţionaţi de această decizie sunt cei 
care continuă atacurile antisemite, fără să 
fie sancţionaţi şi care cred că evreilor nu 
trebuie să li se acorde protecţie conform 
legii”, a spus el. (E.G.)

Klaus Iohannis: „România  
este un promotor ferm al toleranţei, 

nediscriminării şi respectului  
pentru diversitate ” 

Prezent la Washington, la 
ceremonia decernării premiului 
AJC „Light Unto the Nations” 
pentru preşedintele României, 
dr. AUREL VAINER, preşedinte-
le F.C.E.R.-C.M. a declarat:  
„Răspunsul şefului statului 
român, precis şi la obiect, s-a bu-
curat de o înaltă apreciere, fiind 
punctat în repetate rânduri cu 
aplauzele audienţei”.

Din delegaţia care l-a însoţit pe şeful statului român la Foru-
mul Global al AJC a făcut parte preşedintele F.C.E.R.-C.M., dr. 
Aurel Vainer. Acesta a declarat pentru „Realitatea Evreiască”, 
imediat după încheierea ceremoniei: 

„Directorul executiv al AJC, David 
Harris, care a vizitat România şi este 
un prieten al ţării noastre, a spus în 
reuniunea plenară a AJC că istoria 
este în continuă schimbare, dând ca exemplu trecerea României 
de la regimul comunist, când a fost condusă de Gh. Gheorghiu-
Dej şi Nicolae Ceauşescu, la democraţia din momentul actual, 
când a fost posibil ca şefului statului român să îi fie conferită cea 
mai înaltă distincţie a AJC.“ Vorbitorul a subliniat că nici măcar 
comunismul nu a putut întrerupe relaţiile româno-israeliene şi 
s-a referit la Parteneriatul Strategic al României cu SUA, dar şi 
la parteneriatul special cu Statul Israel.

Unul dintre cele mai apreciate evenimente a fost acor-
darea excepţionalei distincţii a AJC preşedintelui Klaus  
Iohannis. „Răspunsul şefului statului român, precis şi la obiect, 
s-a bucurat de o înaltă apreciere, fiind punctat în repetate rânduri 
cu aplauzele audienţei”, a spus dr. Aurel Vainer.

După încheierea ceremoniei, liderul AJC a oferit un dineu 
în onoarea preşedintelui Iohannis, preşedintele Aurel Vainer 
aflându-se printre cei invitaţi. „Şi aici, preşedintele Klaus  
Iohannis a dat răspunsuri sincere, directe, la întrebările care 
i-au fost adresate despre România”. 

La Forum şi la întâlnirile prilejuite de acesta au luat cuvântul, 
între alţii, consilierul naţional pe probleme de securitate, gen. 
H.R. McMaster, şi liderul republican din Senat, Charles Schumer, 

fiind evidenţiată soliditatea relaţiilor cu 
Israelul, cu ţările europene şi cu NATO.

„A mai fost o dezbatere mai restrân-
să, la care am participat – a precizat 
preşedintele F.C.E.R. – unde actorii 

principali au fost doi diplomaţi de rang înalt. Am rugat-o pe Vic-
toria Nuland să ne împărtăşească impresiile sale de la vizitele 
întreprinse în România, iar domnia sa ne-a vorbit în termeni 
laudativi despre întâlnirea avută la Bucureşti cu preşedintele 
Iohannis.

Am participat şi la întâlnirea dintre un senator american 
şi un grup de cetăţeni americani şi, după 14 ani de activi-
tate parlamentară în România, am rămas impresionat de 
relaţiile dintre un parlamentar american şi alegătorii săi, de 
interesul pentru informaţiile oferite de cetăţeni. Ar fi bine dacă 
şi în Parlamentul român ar fi promovate astfel de relaţii cu  
cetăţenii”.

În final, dr. Aurel Vainer a adăugat: „Forumul AJC a fost un 
eveniment deosebit pentru întreaga lume evreiască şi aş dori 
ca anul viitor, când Forumul va avea loc la Ierusalim, la lucrări 
să fie reprezentată şi comunitatea evreiască din România”. 

EVA GALAMBOS
ALx. MARINESCU

România îşi asumă aplicarea  
definiţiei de lucru a antisemitismului 

Declaraţia preşedintelui F.C.E.R., 
 dr. Aurel Vainer

„Răspunsul şefului statului român, precis şi la obiect,  
s-a bucurat de o înaltă apreciere, fiind punctat  

în repetate rânduri cu aplauzele audienţei“
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La Bucureşti, o comunitate cu preocupări complexe
– În orice comunitate evreiască, acti-

vitatea de cult este una esenţială. Ce a 
făcut conducerea C.E.B. pentru a asigura 
o viaţă religioasă constantă?

– Preocupările noastre în această di-
recţie s-au axat în special pe organizarea 
şi desfăşurarea constantă a rugăciunilor, 
asigurarea minian-ului zilnic, efectuarea 
cursurilor de Talmud Tora, organizarea 
de dezbateri pe teme specifice, unele în 
colaborare cu Centrul Comunitar Evreiesc 
(JCC) din Bucureşti. 

Şi la Bucureşti, ca şi în întreaga ţară, 
minian-ul zilnic este asigurat cu eforturi 
din ce în ce mai mari, deoarece comuni-
tăţile au o medie de vârstă înaintată, iar 
enoriaşii se deplasează tot mai greu. 

De asemenea, am avut o activitate 
intensă de predare a cunoştinţelor iudaice 

– Talmud Tora – care s-a desfăşurat pe 
grupe de vârstă în colaborare cu Cance-
laria Rabinică.

Trebuie spus şi că, de la reinaugura-
rea Templului Coral, acesta a prezentat 
un real interes pentru vizitatori din ţară 
şi străinătate, înregistrându-se un număr 
de vizitatori în continuă creştere. Aşadar, 
Templul Coral a devenit cel mai important 
lăcaş de cult pentru iudaismul din Româ-
nia, aici organizându-se multe dintre ce-
remoniile religioase, dar şi evenimentele 
importante pentru viaţa comunitară.

– Care au fost principalele evenimente 
organizate de C.E.B.? 

– Dintre evenimentele organizate 
de C.E.B. împreună cu F.C.E.R.-C.M. 
amintesc, în primul rând, reinaugurarea 
Templului Unirea Sfântă cu ocazia sărbă-
torii de Hanuca, în data de 27 decembrie 
2016. De asemenea, între evenimentele 
importante iniţiate de F.C.E.R.-C.M. şi 
de Fundaţia Filderman, la desfăşurarea 
cărora un rol determinant l-a avut C.E.B., 
au fost: „In Memoriam Radu Gabrea”, 
cu proiecţii ale filmelor sale; matineul de 
duminică cu titlul „Transfer de cunoaşte-
re”, realizat în colaborare cu Institutul de 
Fizică Nucleară de la Măgurele; lansarea 

cărţii scriitoarei Riri Manor „Bucuria de a 
nu fi perfectă. Memorii Bucureşti/Tel Aviv 
1935-2015”; Tu beŞvat „Omul – un arbore 
în câmp”; proiectul „Femeia, al cincilea 
anotimp“.

Reamint im, 
t o t o d a t ă ,  c ă 
Templul Coral a 
fost reinaugurat 
cu ocazia sărbătorii de Şavuot 5775, 
dedicată primirii Torei de către Moise pe 
Muntele Sinai. Ceremonia s-a desfăşurat 
sub egida Decalogul-fundament al justi-
ţiei, manifestare-punte spre buna înţele-
gere între oameni, indiferent de religie 
sau etnie, pornind de la nucleul comun al 
monoteismului – Cele Zece Porunci. Au 
participat membri ai comunităţii, Patriar-
hul Bisericii Ortodoxe Române, Muftiul 

Cultului Musulman, 
şi ne-au onorat cu 
prezenţa preşedin-
tele României, prim-
ministrul şi alte per-
sonalităţi ale vieţii 
publice şi culturale 
din România.

În cursul lunii 
mai 2017 a fost lan-
sat volumul „Evo-
cări”, de Lya Benja-
min, o monografie a 
Comunităţii Evreilor 
din Bucureşti pe o 
perioadă cuprinsă 
între anii 1921 şi 
1948. Lucrarea a 
fost realizată şi edi-
tată ca urmare a 
iniţiativei Comite-

tului de Conducere al Comunităţii, cu 
implicarea directă a conducerii C.E.B.

– De câţiva ani, membrii C.E.B., dar nu 
numai, se bucură de concertele Corului 
Hazamir şi ale formaţiei Bucharest Klez-
mer Band. Vorbiţi-ne despre activitatea 
lor în această perioadă.

– Atmosfera sărbătorilor şi evenimen-
telor a fost antrenată de Corul Hazamir, 
proiect demarat şi susţinut în comun de  
Comunitatea Evreilor din Bucureşti şi 
J.C.C., precum şi de formaţia Bucharest 
Klezmer Band, proiect iniţiat de Comu-
nitatea Evreilor Bucureşti. Celebrarea 
din luna septembrie 2016 a trei ani de la 
înfiinţare a coincis chiar cu un eveniment 
special, Ziua europeană a culturii iudaice.  
Între momentele importante ale Corului 
Hazamir şi ale formaţiei B.K.B. rămân 
concertele susţinute alături de Oana 
Sârbu şi de Joshua Band în spectacolul 
de Kosher Gospel. Atât Corul Hazamir 
cât şi Bucharest Klezmer Band sunt con-
duse de dirijorul Bogdan Lifşin şi se află 
sub managementul direct al directorului 
Silvian Horn, coordonatorul programelor 
artistice şi culturale ale Comunităţii. 

– Care este situaţia muzeelor evreieşti 
din Bucureşti?

– Finanţarea Muzeului Holocaustului 
este realizată prin grija Comunităţii Evrei-
lor din Bucureşti şi prin donaţiile acordate 
în acest scop. Muzeul Holocaustului din 
România a primit vizitatori din ţară, dar şi 

din foarte multe 
ţări din Europa 
şi din întreaga 
lume. Vizitatori-

lor le-au fost prezentate, în limba română, 
engleză sau franceză, „Monumentul Sina-
goga Mare” cu valorile sale arhitecturale, 
decorative, istorice, precum şi „Memo-
rialul Martirilor Evrei” prin expunerea 
documentelor Holocaustului din România.

– Este cunoscut faptul că aţi acordat 
o atenţie deosebită ameliorării stării cimi-
tirelor evreieşti.

– Comunitatea Evreilor din Bucureşti 
a intensificat programul de curăţare a 
cimitirelor. O prioritate a constituit-o toa-
letarea şi tăierea copacilor uscaţi de pe 
aleile principale ale cimitirelor, a celor care 
prezentau un potenţial pericol. Menţionez 
că există zeci de monumente care s-au 
deteriorat pe parcursul anilor din cauza 
vegetaţiei abundente şi a realizării lor 
nu în cele mai bune condiţii calitative. 
Între altele, s-au realizat noi modele de 
monumente cu rezistenţă mărită în timp. 
De asemenea, au fost restaurate mai 
multe monumente, în acord cu epoca în 
care au fost construite, fiind lucrate după 
fotografii păstrate de către aparţinători. 
Activitatea de pietrărie a fost executată 
atât prin atelierul propriu, cât şi prin ser-
viciu externalizat, executat pe bază de 
contract în vederea accelerării construirii 
monumentelor, iar în această perioadă, 
activitatea a fost intensă.

Un eveniment inedit a fost organizat la 
Cimitirul Sefard pe 10 martie 2017, pentru 
Comemorarea celor 131 de evrei decedaţi 
în cutremurul din 4 martie 1977, pentru 
prima dată după 40 de ani. 

Pentru păstrarea memoriei martirilor şi 
eroilor evrei, în fiecare an se organizează 
la Cimitirul Filantropia Ziua Eroilor Militari 
Evrei căzuţi în Primul Război Mondial, iar 
la Cimitirul Giurgiu-
lui – comemorarea 
martirilor rebeliunii 
legionare din ianu-
arie 1941. Recent 
au fost realizate 
două monumente: 
pentru col. Iancu 
Sin Marcu, erou 
al Primului Război 
Mondial, decedat 
în 1927 şi înhumat 
cu înalte onoruri 
militare, precum 
şi pentru Horovitz 
Şahar, decedat în 
1973. Lucrările au 
fost realizate la ini-
ţiativa conducerii 
C.E.B., cu sprijinul 

Asociaţiei de Prietenie România-Israel 
şi prin donaţiile acordate de diverse 
persoane.

– Unul dintre cele mai importante 
domenii de activitate rămâne asistenţa 
socială. Cum au evoluat lucrurile în acest 
domeniu?

– În cursul anului 2015, în cadrul 
Compartimentului de Asistenţă Socială 
Bucureşti (CASB), numărul total de asis-
taţi a scăzut faţă de anul precedent, fiind 
de 548, apoi, în 2016, numărul total de 
asistaţi a scăzut la 498. Cu toate acestea, 
numărul orelor de îngrijire la domiciliu 
a crescut de la 170.968 ore la 228.591 
ore, în 2016 faţă de 2013. Media orelor 
acordate pe an pentru un beneficiar a 
crescut aşadar de la 393 ore la 640 ore. 
Pe parcursul anului 2016 au fost alocate 
226.020 ore de îngrijire la domiciliu, din 
care 118.719 ore homecare şi 107.301 
ore nursing.

La finalul anului 2015 au fost depuse 
dosarele de licenţiere pentru Centrul care 
acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la 
domiciliu „Yad be Yad” din Bucureşti şi 
pentru Căminul pentru persoane vârstnice 
„Amalia şi Şef-Rabin Dr. Moses Rosen”. 
Licenţa provizorie privind funcţionarea 

H a m a s  î n  p i e r d e r e  d e  c r e d i b i l i t a t e
Gruparea radicală Hamas, aflată în mai multe ţări 

occidentale pe lista organizaţiilor teroriste, conduce cu 
mână de fier de zece ani fâşia Gaza. Atunci s-a produs 
o ruptură brutală între Hamas şi mişcarea Fatah a ac-
tualului preşedinte al Autorităţii Palestiniene, Mahmud 
Abbas, scindare care, în ciuda a numeroase eforturi 
de împăcare, nu s-a remediat. Deşi ambele mişcări 
sunt anti israeliene şi doresc crearea unui stat pales-
tinian, ceea ce le diferenţiază sunt metodele. Abbas 
alege demersurile la organizaţiile internaţionale pentru 
recunoaşterea statului. Cu destul succes, Autoritatea 
Palestiniană, deşi nerecunoscută legal ca stat, este 
de-acum prezentă în multe dintre organismele ONU 
şi are zeci de ambasade. În schimb, Hamas foloseşte 
forţa. Trei războaie au fost lansate de pe teritoriul fâşiei 
Gaza împotriva Israelului, şi chiar când sunt în vigoare 
acorduri de încetare a focului, se mai lansează rachete 
spre localităţile israeliene. 

Din păcate, au existat ţări şi organizaţii internaţiona-
le care, deşi au recunoscut, tacit, agresiunea Hamas, 
au considerat că Israelul ia măsuri disproproţionat de 
dure împotriva militanţilor terorişti şi au afirmat că ele 
au afectat şi populaţia civilă. Israelul a explicat că lan-
satoarele de rachete ale Hamas sunt plasate în zone 
dens populate, civilii fiind folosiţi ca scuturi umane. De 

asemenea, a afirmat partea israeliană, din Gaza sunt 
săpate tuneluri prin care, pe de-o parte, se transportă 
arme, pe de altă parte, grupuri de terorişti se infiltrează 
pe teritoriul israelian, fie pentru a răpi oameni, de obicei 
militari, fie pentru a organiza atentate. Şi dacă până nu 
demult occidentalii priveau cu scepticism aceste afirmaţii, 
de curând a fost descoperit un astfel de tunel în Gaza, 
săpat chiar... sub o şcoală a Agenţiei ONU pentru Re-
fugiaţi. Pentru a-şi masca agresiunea, teroriştii Hamas 
nu au pregetat să-i folosească pe copii, precum şi o 
organizaţie internaţională care, culmea, vine în ajutorul 
lor. Este greu de-acum înainte să explice comunităţii 
internaţionale această situaţie, chiar dacă au spus că, 
de fapt, era un tunel părăsit.

La ora actuală, Hamas trebuie să facă faţă unei crize 
interne şi externe  care, prin consecinţele sale, i-ar putea 
slăbi credibilitatea şi mai mult. Pe plan intern este vorba 
de criza de energie electrică. Cea mai are parte a ener-
giei electrice din Gaza provine din Israel, prin intermediul 
Autorităţii Palestiniene, care şi plăteşte o parte din facturi. 
Ca să exercite presiuni asupra Hamas, Mahmud Abbas 
a cerut Israelului să reducă furnizarea energiei electrice, 
în parte şi pentru că Hamas nu a plătit partea din factură 
ce-i revine. În aceste condiţii, spitalele din Gaza nu pot 
funcţiona decât la o treime din capacitatea lor, iar noaptea 

oraşul se află în beznă. Guvernul israelian a declarat că 
este o problemă internă a palestinienilor, pe care trebuie 
să o rezolve între ei. Potrivit unor surse din Gaza, Hamas 
ar putea plăti fără probleme factura electrică, deoarece 
încasează lunar impozite în valoare de 28 milioane de 
dolari, numai că, în loc să investească în economie, în 
condiţiile în care în Gaza şomajul este de 40 la sută şi 
două treimi din populaţie supravieţuieşte din ajutoarele 
organizaţiilor internaţionale, cea mai mare parte din bani 
merge spre infrastructura militară, spre construirea tune-
lurilor şi achiziţionarea rachetelor. Iar sărăcia populaţiei 
este folosită pentru a o incita împotriva Israelului. 

Hamas se confruntă cu o problemă dificilă şi pe plan 
extern. Unul dintre finanţatorii lui este Qatarul iar ţările 
din Golf i-au cerut categoric să expulzeze de pe teritoriul 
său organizaţiile extremiste, astfel că reprezentanţii aripii  
militare a Hamas, care se aflau la Doha, a trebuit să 
plece. Este pus sub semnul întrebării şi ajutorul financi-
ar pe care Qatarul îi dădea Hamas, de fapt, tot pentru 
achiziţionarea de rachete.

Este posibil ca, în curând, Hamas să se confrunte cu 
o serioasă şi multiplă criză de încredere şi cu o scădere 
a popularităţii sale, pe care nu le va putea soluţiona pe 
seama unui nou război cu Israelul.

EVA GALAMBOS

Interviu cu ing. Paul Schwartz, 
preşedintele C.E.B.

(Continuare în pag. 8)

A consemnat GEORGE GîLEA
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doua parte a simpozionului, a accentuat 
asupra actualităţii acestui eveniment, 
care „acţionează împotriva intoleranţei”, 
fenomen „înregistrând o creştere în 
ultimii ani”, pe fondul migraţiei masive 
spre Europa a refugiaţilor provenind, în 
special, din Orientul Mijlociu, devastat de 
conflicte militare. ”Integrarea pozitivă” a 
emigranţilor la realităţile ţărilor de adopţie 
este una din „provocările grele” şi pentru 
nou veniţi şi pentru populaţiile-gazdă. În 
acest domeniu, „poporul evreu are o mare 
experienţă”. 

 În confluenţă cu Podurile Toleranţei, 
vorbitorul a situat proiectul educaţional al 
BBE „Ziua Europeană a Culturii Iudaice”, 
ajuns la a 17-a ediţie. „Ziua Europeană 
a Culturii Iudaice” are loc şi în România, 
din 2000 încoace, a spus el. Tema aleasă 
pentru ediţia care urmează să aibă loc în 
acest an este, nu întâmplător, „Diaspora”, 
pentru că aminteşte „ce înseamnă să-ţi 
părăseşti ţara şi să te stabileşti în alta, 
ce înseamnă să trăieşti în mijlocul altei 
culturi şi cum se poate crea o relaţie de 
bună convieţuire cu populaţia din ţara 
de adopţie”. „Aceasta este lecţia pe care 
imigranţii şi Europa o pot învăţa din istoria 
evreiască”. Revenind la Podurile Toleran-
ţei, Daniel Citone a făcut aprecieri asupra 
strategiilor de luptă, pe termen scurt şi 
lung, împotriva rasismului, xenofobiei, 
antisemitismului. În privinţa strategiei pe 
termen scurt, este pozitiv faptul că unele 
state europene şi Parlamentul European 
au adoptat definiţia de lucru a antisemi-
tismului dată de România, în perioada în 
care a deţinut preşedinţia IHRA. Modali-
tatea cea mai eficientă, pe termen lung, 
de combatere a prejudecăţilor conducând 
la rasism, xenofobie, antisemitism este 
„educaţia, cunoaşterea diferitelor culturi 
şi civilizaţii” promovată de Podurile Tole-
ranţei, în colaborare cu Ministerul Culturii 
şi Ministerul Educaţiei. „România stă bine 
din acest punct de vedere”. Preşedintele 
BBE a lăudat România pentru eforturile 
făcute în ambele direcţii. România poate 
fi „un exemplu pentru alte ţări“.

Cultele joacã un rol important  
în consolidarea identitãþilor etnice

”Secolul XX a fost unul încărcat de 
lecţii cu privire la consecinţele catastro-
fale ale ignoranţei şi ale intoleranţei, ale 
respingerii Celuilalt pe motive rasiale, 
etnice, culturale, religioase sau ideolo-
gice: stau mărturie pentru aceasta cele 
două războaie mondiale, experienţele 
cumplite ale totalitarismelor, tragedia de 
neuitat a Holocaustului. În Europa, ca 
şi dincolo de graniţele ei, minorităţile au 
avut de suferit în mod tragic de pe urma 
intoleranţei radicale a unor regimuri poli-
tice. De aceea, construcţia europeană a 

început ca un proiect de depăşire şi com-
batere a intoleranţei”, a subliniat Victor 
Opaschi, secretar de stat pentru Culte. 
România a cunoscut şi ea experienţele 
tragice mai sus amintite. A cunoscut, de 
asemenea, o perioadă în care nu s-a 
putut cunoaşte, înţelege şi recunoaşte 
adevărul despre aceste lucruri. A trecut, 
în sfârşit, prin experienţa dureroasă, dar 
benefică a confruntării cu chipul uman 
real al acestor tragedii..., România recu-
noscând implicarea în Holocaust şi asu-
mându-şi pe deplin răspunderea pentru 
rolul său în această tragedie”. Ca latură 
pozitivă, Victor Opaschi a menţionat că, 
în contextul Centenarului Marii Uniri, tema 
simpozionului „Minorităţile naţionale din 
România – un secol de convieţuire” evocă 
şi ”dimensiunea pozitivă, luminoasă a plu-
ralismului cultural şi religios care face din 
România un spaţiu al întâlnirii”. Dar, ”deşi 
Constituţia din 1923 şi legislaţia ulterioară 
au consacrat experienţa pluralismului ca 
parte constitutivă a identităţii noii con-
strucţii politice, nu au putut împiedica şi 
nici pune capăt xenofobiei şi intoleranţei”. 
Victor Opaschi a vorbit şi despre rolul im-
portant al cultelor şi asociaţiilor religioase 
în consolidarea şi dezvoltarea identităţi-
lor, dar şi în promovarea unei culturi a 
deschiderii, a toleranţei şi pluralismului. 
„Experienţa României, mai ales cea a 
ultimelor decenii – a spus în încheiere 
vorbitorul – ne dovedeşte faptul că putem 
depăşi intoleranţa, că putem învăţa să 
ne cunoaştem şi să ne recunoaştem în 
Celălalt, că pluralismul etnic şi religios 
este vector important al dezvoltării, al 
progresului unei societăţi”. 

„Istoria minoritãþilor naþionale  
se confundã cu istoria României”

 Încredinţat că „există un ADN cultu-
ral”, preşedintele Grupului Parlamentar 
al Minorităţilor Naţionale, Varujan Pam-
buccian, a arătat că, în România, şansa 

oferită fiecărei etnii este aceea de „a 
exista aşa cum se simte ea bine”. „Istoria 
minorităţilor naţionale din România se 
confundă cu istoria României înseşi”. 
România a fost „un loc al oamenilor ve-
niţi, nu întotdeauna de plăcere, unde au 
adus cu ei tot ceea ce au mai bun” şi s-au 
manifestat ca atare. „Aşa s-a întâmplat 
cu evreii, armenii, turcii, germanii, grecii. 
Toate aceste minorităţi au făcut ca acest 
spaţiu cultural să fie ceea ce este azi, 
un spaţiu cultural rar”, care „şi-a păstrat 
diversitatea creativă”, în pofida trecerii, 

      odurile Toleranţei
         – Erika Van Gelder, ediţia a IV-a, 

Bucureşti, 14 iunie, 2017

Retrospective ºi prefigurãri 
Mulţumind, în mod special, preşe-

dintelui Academiei Române, acad. Ionel 
Valentin Vlad, şi consilierului prezidenţial 
dr. arh. Sergiu Nistor, moderatorul primei 
sesiuni, preşedintele BBR, ing. José 
Iacobescu, a accentuat, în deschidere, 

asupra faptului că simpozionul s-a desfă-
şurat în „cel mai înalt for de ştiinţă şi cultură 
al României, simbol al spiritualităţii, spaţiu 
al cercetării fundamentale”. Scopul pro-
iectului a fost „combaterea prejudecăţilor, 
discriminării, rasismului şi extremismului”, 
crearea unei ”platforme educaţionale” 
de prezentare a „contribuţiei evreilor la 
diverse aspecte ale vieţii culturale din ţara 
noastră şi colaborării cu populaţia majori-
tară”, „înţelegerea şi respectul reciproc”. 
Într-o retrospectivă asupra ediţiilor prece-
dente, vorbitorul a arătat că semnificativă 
pentru prima ediţie, cu tema „Contribuţia 
etniei iudaice la dezvoltarea României”, 
a fost calitatea comunicărilor. Faptul a 
suscitat publicarea unui volum cu ace-
laşi titlu, apărut cu sprijinul preşedintelui 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, şi al lui Silviu 
Vexler, acum deputat, două treimi din 
comunicări aparţinând neevreilor. Pivotul 
celei de-a doua ediţii a fost rolul educaţiei 
în păstrarea memoriei Holocaustului prin 
întâlniri ale elevilor din licee bucureştene 
cu supravieţuitori ai Holocaustului. Orga-
nizatorii au fost felicitaţi de preşedintele 
ţării, Klaus Iohannis. Ceea ce a adus nou 
a treia ediţie, sub înaltul patronaj al şefu-
lui statului, a fost alăturarea minorităţilor 
romă şi tatară, care – a spus preşedintele 
României – „de-a lungul istoriei, au trecut 
prin perioade grele de supravieţuire”. 
Actuala ediţie s-a conturat ca preambul 
la Centenarul Marii Uniri din perspectiva 
minorităţilor naţionale.

Academia Românã construieºte 
poduri ale toleranþei

Acad. Ionel Valentin Vlad a scos în evi-
denţă faptul că Templul Coral are aceeaşi 
vârstă ca Academia Română, subliniind 
că în 2018 vom asista la două evenimente 
majore – 100 de ani de la Marea Unire şi 
150 de ani de regalitate. Academia Ro-
mână are menirea de a duce mai departe 
munca înaintaşilor. Este un for obiectiv, 
fără implicaţii politice, dimpotrivă, con-
struieşte poduri ale toleranţei. Dicţionarul 
Academiei cuprinde nume de minoritari, 
dar toţi aparţin României.

De la un proiect cultural,  
la un program naþional 

Consilierul prezidenţial dr. arh. Sergiu 
Nistor a considerat că proiectul conceput 
în urmă cu cinci ani de regretata Erika van 

Gelder a devenit, prin modul în care a fost 
aplicat de preşedintele BBR, ing. José 
Iacobescu, „o sărbătoare a intercultura-
lităţii, un reper al dialogului şi convieţuirii 
paşnice” între minorităţile naţionale şi 
populaţia majoritară în România. „Ediţia 
de faţă, desfăşurată în Aula Magna a 
Academiei Române, marchează trece-
rea Podurilor Toleranţei de la un proiect 
cultural, la un program naţional”. Această 
manifestare, organizată în parteneriat cu 
Departamentul pentru Relaţii Interetnice, 
Ministerul Culturii, Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale, dă măsura a ceea 
ce înseamnă „colaborarea interminoritară 
şi colaborarea minorităţilor naţionale cu 
populaţia majoritară”. „România de azi 
nu poate fi concepută fără minorităţile 
etnice”. O analiză a contribuţiei lor pe 
parcursul unui secol de la Marea Unire, 
care se va împlini anul viitor, le atestă 
implicarea în eforturile ţării noastre de „a 
se moderniza, a deveni mai democratică, 
mai incluzivă pentru toţi“.

”Podurile – un eveniment  
românesc autentic, 

cu ecouri internaþionale”
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel 

Vainer, a vorbit despre Podurile Toleran-
ţei ca despre „un eveniment românesc 
autentic, cu ecouri internaţionale”. El i-a 

mulţumit acad. Ionel Valentin Vlad pentru 
că a pus la dispoziţie Aula Academiei şi 
a spus că simte aceeaşi emoţie ca anul 
trecut, când a vorbit la Palatul Cotroceni, 
în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis. 
Prezenţa ambasadorului Statului Israel, 
E.S. Tamar Samash, l-a făcut pe vorbitor 
să amintească participarea lui, împreună 
cu preşedintele Iohannis, la Forumul 
Global al AJC şi să-l citeze pe directorul 
general David Harris, care a subliniat 
parteneriatul strategic România-Israel. 
Preşedintele Iohannis este apreciat de 
către acest for deoarece susţine minori-
tăţile naţionale. Anul viitor se vor împlini 
100 de ani de la crearea României Mari; 
de aceea, noi va trebui să pregătim o 
istorie a celor 100 de ani de convieţuire 
a minorităţilor naţionale cu românii. Amin-
tind de Statutul minorităţilor naţionale, 
legiferat după primul război mondial, 
preşedintele F.C.E.R. a scos în evidenţă 
rolul esenţial al lui Wilhelm Filderman în 
elaborarea textului. Podurile Toleranţei, 
a spus în încheiere vorbitorul, este o 
ilustrare a ideii susţinute de comunitatea 
evreiască: ”cunoaştere reciprocă pentru 
recunoaştere reciprocă”.

Strategii împotriva intoleranþei
Preşedintele BBE, Daniel Citone, care 

a luat cuvântul atât în prima, cât şi în a 

Proiectul multinaţional „Podurile Toleranţei“, iniţiat de B’nai B’rith Europa (BBE), 
în Anul Cetăţeanului European, la propunerea regretatei Erika van Gelder z.l., fost 
preşedinte BBE, pus în operă de B’nai B’rith România (BBR) şi ajuns la ediţia a 
IV-a, s-a derulat sub genericul „Minorităţile naţionale din România – un secol de 
convieţuire”. 

Gazda simpozionului a fost Academia Română. În public – lideri ai F.C.E.R., 
C.E.B., BBR, prim-rabinul Rafael Shaffer, academicieni, reprezentanţi ai Preşe-
dinţiei, Guvernului, Parlamentului României, ai vieţii socio-culturale, mediului de 
afaceri, diplomaţiei. Oaspeţi – lideri ai BBE. A fost prezentă E.S. Tamar Samash, 
ambasadorul Israelului în România. 

Faţă de ediţia precedentă, când, pentru prima dată, alături de evrei, la „Podurile 
Toleranţei“ au participat minorităţile romă şi tătară, actuala ediţie s-a extins prin 
alăturarea a încă trei minorităţi: armeană, elenă şi italiană.

Spectacolul de gală a avut loc la Ministerul Culturii.

CLAUDIA BOSOI
IULIA DELEANU

DAN DRUŢĂ
EVA GALAMBOS

(Continuare în pag. 6)
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în secolul trecut, prin două totalitarisme, 
fascist şi comunist. „În Declaraţia de la 
Alba Iulia, actul Marii Uniri, se vorbeşte 
copios de diversitate culturală, unitate în 
diversitate”. Minorităţile etnice „au supra-
vieţuit şi s-au dezvoltat, în pofida faliilor 
mai sus amintite, pentru că s-a păstrat 
unitatea în diversitate care continuă să 
existe în lumea în care intrăm”.

„Împreunã” înseamnã  
sã acceptãm cultura Celuilalt
Apreciind importanţa unor manifestări 

cum este cea a Podurilor Toleranţei, Amet 
Aledin, subsecretar de stat la Departa-

mentul pentru Relaţii Interetnice (DRI), a 
subliniat importanţa educaţiei în spiritul 
prieteniei şi înţelegerii, în combaterea 
discriminării şi antisemitismului, în păs-
trarea memoriei Holocaustului. DRI pune 
un accent deosebit pe recunoaşterea 
reciprocă a valorilor, pe cultivarea unui 
spirit de dialog între culturile existente. 
Este esenţial să învăţăm că ”împreună” 
înseamnă să acceptăm cultura Celuilalt, 
să respectăm opinia Celuilalt. Misiunea 
DRI, a subliniat vorbitorul, este ”promova-
rea diversităţii etnoculturale şi lingvistice, 
prevenirea şi combaterea rasismului şi 
xenofobiei, cultivarea valorilor comune 
şi a dialogului cultural… Apreciem că 
minorităţile naţionale din România sunt 
creatoare de cultură, aduc numeroase 
elemente de noutate şi de originalitate în 
peisajul cultural naţional, în cel european 
şi internaţional”.

Toleranþã versus diversitate
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru 

Romi, dr. Daniel Rădulescu, a arătat că 
romii au luptat în războaiele de indepen-
denţă şi de reîntregire ale României, au 
contribuit la dezvoltarea patrimoniului 
cultural naţional, au fost deportaţi în la-
găre de exterminare în anii Holocaustului. 
Vorbitorul a obiectat faţă de termenul 
toleranţă, care are un sens peiorativ. A 
tolera pe cineva înseamnă să ai o atitu-
dine indulgentă şi să admiţi unele abateri. 
„Din păcate, după atâţia ani, minoritatea 
romilor din România este considerată, 
în continuare, ca un grup social pe care 
societatea românească trebuie să-l to-
lereze. Şi în prezent, unele comunităţi 
de romi au fost victimele unor conflicte 
interetnice violente, care au afectat con-
vieţuirea la nivel comunitar”. Vorbitorul 
a propus ca „recomandările de politică 
publică destinate romilor să aibă la bază 
principiile cetăţeniei active, capabilităţii 
şi diversităţii”. 

Sesiune de comunicãri 
„Minoritãþile naþionale 
din România – un secol 

de convieþuire”
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 

a anunţat începerea sesiunii de comuni-
cări, al cărei moderator urma să fie, şi şi-a 
exprimat speranţa că ea se va desfăşura 
în condiţiile unui dialog deplin şi activ.

Preºedinþia românã a IHRA  
ºi definiþia de lucru  
a antisemitismului

Ambasadorul Mihnea Constantinescu 
a relevat că, sub preşedinţia românească 
a IHRA, s-a adoptat definiţia de lucru a  

antisemitismului, la ora actuală promova-
tă de OSCE, UE şi de unele ţări, printre 
care şi România, care şi-a asu mat-o. 
România a insistat pentru elaborarea 
definiţiei pentru a nu se invoca lipsa ei în 
soluţionarea a numeroase cazuri de ma-
nifestare a antisemitismului, în condiţiile 
în care de obicei se manifestă două atitu-
dini – ignoranţa sau ostentaţia. După ce a 
amintit că România constituie un exemplu 
în promovarea tematicilor despre Holo-
caust, ambasadorul Constantinescu a 
arătat că definiţia este necesară mai ales 
dacă se ţine cont de manifestările xeno-
fobe şi antisemite din spaţiul public. Se 
întâmplă fenomene ca rescrierea istoriei 
Holocaustului sau încercarea de ”albire” 
a unor personalităţi îndoielnice. Trebuie 
să ieşim din zona de confort, să depăşim 
ambiguităţile. Aceasta se va realiza prin 
asumarea de către Guvernul român a 
definiţiei antisemitismului, a afirmat el.

România – o Europã în miniaturã
Acad. Răzvan Theodorescu a arătat 

că ediţiile Podurilor Toleranţei sunt în 

deplin acord cu specificul spiritului ro-
mânesc naţional şi contemporan: „Mă 
bucur imens, pentru că aţi lărgit paleta şi 
vorbiţi despre toate minorităţile, care sunt 
adevărata podoabă a unei majorităţi”. El 
a subliniat că prima şedinţă a Societăţii 
Academice Române (vechea denumire 
a Academiei Române, până la 1879) 
s-a desfăşurat în apropierea bustului lui 
Evanghelie Zappa, de origine greacă, 
primul mare donator al acestei institu-
ţii. De asemenea, Academia Română 
a fost desemnată legatar universal al 
testamentului evreului sefard Jacques 
M. Elias, care în 1923 a lăsat în urmă o 
avere evaluată la un miliard de lei. Prin 
urmare, Academia Română le datorează 
imens unor alogeni, dar, în fond, mari 
români. După 1990, într-o vreme în care 
antisemitismul era vizibil (el însuşi fiind 
numit „evreul de serviciu”), răspunsul 
lui la întrebarea dacă este evreu a fost: 

„Nu sunt, îmi pare rău”! În perioada în 
care a fost ministru al Culturii şi Cultelor, 
a căutat, pentru lumea internaţională, o 
formulă care să ilustreze plenar imaginea 
României. Formula găsită atunci, care 
îşi păstrează actualitatea, este aceea a 
unei „Europe în miniatură”, datorită celor 
aproximativ 20 de minorităţi, cu religii şi 
simboluri specifice, de pe teritoriul ei.

Transmiţând salutul ministrului Culturii, 
Ionuţ Vulpescu, Alexandru Oprean, secre-
tar de stat în cadrul Ministerului Culturii 
şi Identităţii Naţionale, a salutat iniţiativa 
organizării acestui eveniment, necesar 
societăţii româneşti. El a amintit că cei 
o sută de ani care au trecut de la Marea 
Unire de la 1 decembrie 1918 reprezintă 
un model de bună convieţuire. Totodată, 
vorbitorul a felicitat pe organizatori pentru 
proiectul Podurile Toleranţei, subliniind 
dubla lor dimensiune: educaţională şi 
interculturală. 

Când abordăm problema minorităţilor, 
trebuie să o facem din punct de vedere 
pragmatic, a arătat Adrian Barbu (Elveţia), 
preşedinte de onoare al BBRomânia. El  
s-a referit la relaţia dintre minorităţi şi 
migrare care, în actualul context interna-
ţional, este altceva decât cea cunoscută 
în istorie, deoarece este vorba de o popu-
laţie bine integrată, care s-a deplasat. De 
multe ori, motivele economice determină 
deplasarea oamenilor şi prezenţa unor 
astfel de minorităţi va influenţa atitudinea 
majorităţii.

În Primul Rãzboi Mondial,  
evreii au luptat fãrã sã fie  

cetãþeni români 
Pornind de la participarea minorităţilor 

naţionale din România în Primul Război 
Mondial, gral (r) prof. univ. dr. Mihail Io-
nescu, preşedintele ACPCCI, a arătat că, 
proporţional cu numărul populaţiei, cel al 
evreilor care au luptat fără a avea cetă-
ţenie română a fost egal cu al populaţiei 
majoritare. După război, 825 de evrei au 
fost decoraţi cu distincţii naţionale. „Evrei 
înrolaţi în armatele Vechiului Regat şi 
Imperiului Austro-Ungar au luptat unii 
împotriva altora. În registrul demobiliză-
rilor de la Medgidia figurează că 242 turci 
au fost mobilizaţi în mai multe unităţi ale 
armatei române. […] Este evident că ei 
au luptat împotriva turcilor din armata 
Imperiului Otoman. […] Centenarul Marii 
Uniri are loc sub semnul unităţii europene. 
Cunoaşterea trecutului ne arată ce trebuie 
să facem în viitor ca asemenea situaţii să 
nu se repete”.

Ovidiu Ganţ, deputat al Forumului 
Democrat al Germanilor din România, 
a reliefat trei caracteristici ale minorităţii 
germane după 1989: asumare, deschide-
re, loialitate. Primul aspect fundamental 
pentru o bună convieţuire îl reprezintă 
asumarea trecutului şi capacitatea de 
a învăţa din el prin publicarea de lucrări 
istorice, prin organizarea de conferinţe şi 
seminare, prin predarea orelor de istorie 
sunt discutate nu numai aspectele poziti-
ve, ci şi cele negative; indiferent cât timp a 
trecut de atunci, sunt condamnate crimele 

din timpul celui de-al Doilea Război Mon-
dial şi tragedia Holocaustului, sunt supuse 
oprobriului public simbolurile fasciste 
afişate, actele de vandalism practicate 
şi în zilele noastre. Al doilea aspect ţine 
de adoptarea unei politici a Forumului 
Democrat al Germanilor din România 
de totală deschidere faţă de majoritate, 
dar şi faţă de alte minorităţi naţionale. Al 
treilea aspect a relevat acţiunea politică 
şi contribuţia minoritarilor germani din 
România, în calitate de cetăţeni loiali, 
la extinderea şi aprofundarea relaţiilor 
româno-germane şi la aderarea României 
la UE şi NATO.

Deputatul Dragoş-Gabriel Zisopol, 
reprezentantul Uniunii Elene din Româ-
nia, a evocat personalitatea “cetăţeanului 
balcanic” Evanghelie Zappa, filantropul 
grec care, prin donaţia sa, a contribuit 
la organizarea primei reuniuni a Socie-
tăţii Academice Române. De asemenea, 
vorbitorul a afirmat că un secol de con-
vieţuire reprezintă doar o mică parte din 
îndelungata istorie a comunităţii elene din 
spaţiul românesc, a cărei istorie începe a 
se contura încă din sec. V-VI e.n. Referin-
du-se la necesitatea şi profilul unui astfel 
de eveniment precum Podurile Toleranţei, 
el a afirmat că noţiunile de toleranţă, 
înţelegere, cunoaştere influenţează atât 
relaţiile prezente, cât şi trecutul pe care 
îl împărtăşesc românii alături de celelalte 
minorităţi din ţara noastră.

E mai uºor sã treci podul,  
decât sã-l construieºti

Deputatul Silviu Vexler a căutat să 
explice sensul şi importanţa cuvântului 

toleranţă şi calea de a se ajunge la ea, 
deoarece „este relevant când ea devine 
practică“. Referitor la Podurile Toleran-
ţei, el a arătat că este mai uşor să treci 
podul, decât să-l construieşti, dar ca să 
ajungi la toleranţă ai nevoie de el. Silviu 
Vexler şi-a exprimat bucuria de a se afla 
în aula Academiei, deoarece şi-a amintit 
de momentul în care un om care i-a fost 
foarte apropiat a fost primit în rândurile 
”nemuritorilor”.

Lukas Blum, secretar general al BBE, 
a considerat inadecvată noţiunea de 
toleranţă. Vorbitorul a făcut un istoric al 
Alianţei Asociaţiilor de Solidaritate cu 
Israelul, funcţionând sub egida BBE, 
fondată în 1950 de oameni traumatizaţi 
de Holocaust, pentru ca asemenea orori 
să nu se repete. Asociaţiile funcţionează 
la nivel zonal şi, în cazuri speciale, „ele 
se unesc într-o singură voce”. Din 2015 
până în prezent, Alianţa Asociaţiilor de 
Solidaritate cu Israelul s-a dezvoltat mult, 
sprijinită de preşedintele BBE, Daniel 
Citone. În prezent, sunt filiale ale Alianţei 
în 24 de state europene, inclusiv în Româ-
nia. Israelul se confruntă, la ora actuală, 
cu mari probleme de securitate zonală, 
cu atât mai mult cu cât un nou factor de 
putere acţionează în regiune: Rusia, care 
sprijină regimul Assad din Siria şi Iranul. 
Până în prezent, Israelul a reuşit să ţină 
situaţia sub control. „Este important să 
susţinem Israelul şi pentru că o mare 
parte a evreilor din ţări europene occiden-
tale suferă din cauza antiisraelismului, o 
nouă formă de antisemitism în creştere”. 
În ultima vreme, valurile de imigranţi din 
Orientul Mijlociu contribuie la escaladarea 
antisemitismului. Vigilenţa este cuvântul 
de ordine al Alianţei.

Mihai Neacşu, directorul Centrului 
de Cultură al Romilor „Romano Cher”, a 

„Podurile Toleranţei – Erika Van Gelder”,  ediţia a IV-a
(Urmare din pag. 5)

(Continuare în pag. 7)
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Reportaje şi fotografii apărute în timpul Războiului de 
Şase Zile, în „The Jerusalem Post”, iunie 1967 (volumul 
„Front page Israel”, Editura The Jerusalem Post Press, 
1994), readuc, recitindu-le, emoţiile eliberării Zidului de 
Apus, ale reunificării Ierusalimului: premierul israelian 
Levy Eshkol, la Kotel Hamaravi; şef-capelanul Forţelor 
Armate, rabinul Shlomo Goren, rostind „Şeheheyanu” 
la Zid, sunând din Şofar, recitând psalmi; drumul spre 
Zid al sutelor de mii de israelieni. „Dacă cineva are vreo 
îndoială privind viitorul Ierusalimului – scria în editorialul 
din 15 iunie 1967 – drumul spre Zid oferă răspunsul”. 
La 20 Sivan 5727-28 iunie 1967, ministrul israelian de 
interne, la acea dată Moshe Shapiro, a dat publicităţii 
Declaraţia de reunificare a Ierusalimului. „Ierusalimul 
n-a fost vreodată divizat, nici în perioada triburilor”, a 
reamintit ministrul la ceremonia desfăşurată în prezenţa 
primarului Ierusalimului, Teddy Kolek. „A fost unicum. 
Sunt încredinţat că, de azi, pentru totdeauna va fi un 
oraş unit”. 

La 50 de ani de atunci, prim-ministrul israelian Benya-
min Netanyahu declara în faţa miilor de israelieni reuniţi 
la Turnul lui David să sărbătorească jubileul: „Noi n-am 
cucerit Ierusalimul, noi l-am eliberat”. „Prin eroismul 
luptătorilor din armata noastră, Ierusalimul a fost încă 

o dată unificat şi, de aceea, spunem azi lumii, cu voce 
clară, fără echivoc, că Ierusalimul a fost întotdeauna 
şi va fi întotdeauna capitala Israelului”. Premierul nu a 
eludat încercările celor care „încearcă să nege legătura 
noastră indestructibilă cu Ierusalimul, înfăţişându-ne 
cu obrăznicie drept străini în propria noastră ţară şi în 
propria noastră Capitală”. În acelaşi discurs, Netanyahu 
a subliniat că „statul evreu protejează locurile sfinte şi 
acordă libertate de credinţă în respect mutual”. 

Preşedintele Israelului, Reuven Rivlin, şi-a concentrat 
atenţia asupra Ierusalimului de Est şi a imperativului de 
începere a „lungii călătorii” pentru „punerea în practică” 
a reunificării oraşului.

Când va lua dialogul locul  
existenþelor separate?

„Valoarea sa spirituală unică” a fost pivotul eveni-
mentului la JCC Bucureşti. Câteva repere istorice au 
fost oferite, în preambul, de organizatoare, Delia Marc. 
În secolul X î.e.n., regele David a proclamat capitala 
regatului la Ierusalim. Primul Templu a fost construit de 
regele Solomon. Al doilea Templu – după reîntoarcerea 
evreilor din exilul babilonean. În Biblie, Ierusalimul e 

amintit de 632 de ori. De 2000 de ani, Ierusalimul este 
loc sacru pentru creştini. Pentru musulmani, este al 
treilea oraş sfânt. 

Expozeul a oferit o statistică a lăcaşurilor de cult 
aparţinând religiilor avrahamice şi precizări despre 
instituţiile centrale: religioase, administrative, juridice. 
Bine ales a fost filmul documentar, realizat de postul de 
televiziune National Geographic. Sentimentul sacralităţii 
a fost dublat de interesul pentru pitoresc, dar importantă 
a fost esenţa: găsirea unei căi de dialog interreligios, 
interuman. A fost ceea ce au realizat invitaţii speciali, 
prim-rabinul Rafael Shaffer şi preot prof. univ. dr. Emi-
lian Corniţescu. Excursul lingvistic şi istoric – relevarea 
de rădăcini ebraice ale unor cuvinte din limba română; 
bunele relaţii româno-israeliene –, a fost colorat afectiv 
de universitar, cu amintiri despre Ierusalim, începând 
din 1974-1975, când a fost bursier al Universităţii Ebra-
ice, până azi. Prezenţa Divinului n-a putut fi distrusă, 
nici ascunsă, cum au încercat unii cuceritori, a arătat 
prim-rabinul Shaffer. A fost subliniată valoarea morală a 
Zidului: modest, fiindcă a fost ridicat de săraci, puterea 
lui constând în interiorizarea credinţei. Celelalte, luxoase 
– semn al vanităţii, au dispărut. Evreii nu au avut acces 
la Zid sub ocupaţie iordaniană. Şalem, vechiul nume 
al oraşului, înseamnă se va vedea. S-a văzut Akeda, 
examenul suprem al lui Avraham întru credinţă. „Un 
pelerinaj la Ierusalim întăreşte credinţa în fiecare religie”.

IULIA DELEANU

punctat câteva mo-
mente esenţiale ale 

istoriei ultimului secol: genocidul romilor, 
deportarea în Transnistria, ignorarea 
lor în timpul comunismului, ultimii 27 de 
ani, care le-au dat dreptul de a-şi afirma 
apartenenţa etnică. El a subliniat că, 
pentru a nu se repeta ororile trecutului, 
relaţiile interetnice trebuie să fie bazate 
pe cunoaştere şi respect reciproc, valori 
aşezate înaintea toleranţei. Încercarea 
de cunoaştere a dus la adoptarea după 
1992  a unor măsuri de discriminare 
pozitivă dar, după cum a atras atenţia 
vorbitorul, dincolo de spaţiile protejate 
(şcoli, institute de cultură) conflictele nu 
au lipsit, astfel încât lupta pentru diminu-
area discriminării rasiale îşi păstrează 
importanţa. În încheiere, Mihai Neacşu a 
evocat trei nume ilustre de romi care au 
contribuit la cultura română: scriitorul Ion 
Budai-Deleanu, istoricul Petru Maior şi 
poetul Anton Pann, compozitorul muzicii 
imnului naţional al României.

Relaþia dintre minoritãþi  
ºi majoritate în interbelic

Directorul C.S.I.E.R., Adrian Cioflân-
că, a propus auditoriului prezentarea unor 
momente marcate de o fractură între ma-
joritari şi minoritari, survenite în deceniul al 
treilea al secolului trecut şi care a culminat 
cu Holocaustul. Potrivit vorbitorului, dacă 
unele surse redau imaginea societăţii de 
după Primul Război Mondial şi prezintă 
situaţii de bunăstare şi relaţii paşnice, 
ele nu cuprind neapărat o situaţie unitară, 
absolută. Cel mai bun exemplu este dat 
de statutul juridic al evreilor din România, 
care au primit cetăţenie abia după Primul 
Război Mondial, ca urmare a unei situaţii 
politice internaţionale complexe.

Holocaustul european a reprezentat 
culmea degenerării umane, a declarat 
dr. Liviu Beris, preşedintele AERVH. El a 
atras atenţia că se vorbeşte de cele mai 
multe ori de cele şase milioane de victi-
me evrei, dar în cel de-al Doilea Război 
Mondial au murit 50 de milioane de oa-
meni. Liviu Beris a avertizat că reapariţia 
antisemitismului este doar un prim pas al 
intoleranţei; după aceea, vor urma şi alte 
grupuri de oameni, de popoare-ţintă; de 
aceea combaterea tuturor manifestărilor 
de xenonfobie, rasism, antisemitism tre-
buie să preocupe categorii sociale largi. 

Prezenþa evreilor în Iaºi  
e atestatã de ºase secole

 Preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Iaşi, ing. Abraham Ghiltman, a obiec tat 
asupra genericului „Minorităţile naţionale 
din România, un secol de convie ţuire”, 
argumentând că „prezenţa evreilor în Iaşi 
e atestată de şase secole”. Înainte de 
cel de-al Doilea Război Mondial, evreii 

ieşeni reprezentau aproximativ jumătate 
din totalul locuitorilor. „Prin Pogromul de 
la Iaşi, din 29 iunie-1 iulie 1941, populaţia 
evreiască a fost masacrată. Circa 15.000 
de oameni au fost ucişi în trei zile”. Ma-
joritatea evreilor ieşeni erau meseriaşi şi 
intelectuali. Un scriitor ieşean de renume 
european, Beniamin Wexler, cunoscut 
sub pseudonimele Fundoianu şi Fonda-
ne, după ce s-a stabilit în Franţa, a fost 
ucis în 1944, la Auschwitz. Din iniţiativa 
Primăriei Municipiului Iaşi, o porţiune din 
strada apropiată de sediul comunităţii 
îi poartă numele. Din aceeaşi iniţiativă, 
a fost inaugurat un Memorial pe locul 
fostului Cimitir Evreiesc Ciurchi şi Piaţa 
Prieteniei România-Israel. Referindu-se 
la expozeul generalului (r) Mihail Ionescu, 
vorbitorul a arătat că, în Cimitirul Evreiesc 
din Păcurari, există o parcelă în care sunt 
înmormântaţi militari evrei căzuţi în Primul 
Război Mondial. 

Pentru a demonstra raporturile dintre 
evrei şi români, Paul Schwartz, preşe-
dintele C.E.B., s-a oprit asupra diferitelor 
perioade semnificative din istoria C.E.B. 
(dezvoltate în volumul Lyei Benjamin 
„Comunitatea Evreilor din Bucureşti 1921-
1948. Evocări”). Astfel, C.E.B. s-a reorga-
nizat în 1921, pe baza deciziilor adoptate 
la Marea Adunare de la Alba Iulia, în 1918 
(recunoaşterea drepturilor egale pentru 
toate minorităţile de pe teritoriul României 
Mari). În 1923 s-a adoptat noua Consti-
tuţie, care în art. 5 stipula: „Românii, fără 
deosebire de origine etnică, de limbă 
sau de religie, se bucură de libertatea 
conştiinţei, a presei, a întrunirilor, a aso-
ciaţiilor şi de toate libertăţile şi drepturile 
stabilite prin legi”. În 1919, comunitatea se 
confrunta cu probleme precum cerşetoria 
şi şomajul, de aceea a fost prevăzută 
asigurarea existenţei lor – în organizarea 
comunitară, nu în domeniul asistenţei 
sociale. Vorbitorul a amintit contribuţia 
Joint-ului în această perioadă. Prin întrea-
ga activitate moral-educativă desfăşurată, 
comunitatea evreiască din Bucureşti şi-a 
construit un prestigiu binemeritat; a cinstit 
mereu sărbătorile naţionale şi a venit în 
întâmpinarea nevoilor românilor (depune-
rea salariului pe o zi pentru înzestrarea 
serviciului militar românesc, ajutorarea 
refugiaţilor din Basarabia şi Bucovina de 
Nord), a dat dovadă de eroism în războa-
iele României.

Mulţumind tuturor participanţilor, în 
final, preşedintele Aurel Vainer a afirmat 
că simpozionul va aduce probe veritabile 
asupra semnificaţiei termenului de tole-
ranţă şi s-a arătat încrezător în menirea 
şi succesul unor astfel de reuniuni. 

În cuvântul său, José Iacobescu, pre-
şe dintele Forumului B’nai B’rith România, 
a mulţumit tuturor celor care au făcut 
posibil acest eveniment şi totodată parti-
cipanţilor. De asemenea, el şi-a exprimat 
recunoştinţa preşedintelui Academiei Ro-

mâne pentru găzduirea celei de-a patra 
ediţii a Podurilor Toleranţei. Vorbitorul a 
amintit că în anul 2018, cu prilejul Cen-
tenarului Unirii, va fi organizată o ediţie 
specială dedicată aniversării Unirii de la 
1 decembrie 1918 şi convieţuirii tuturor 
minorităţilor din spaţiul românesc. 

José Iacobescu a mulţumit sponsori-
lor: „Libra Bank”, preşedinte – Emil Bitu-
leanu; „Geneva RomFarm”, preşedinte 
– Adrian Barbu, preşedinte de onoare al 
BBR; F.C.E.R. – preşedinte, dr. Aurel Va-
iner; Joint România – director, Israel Sa-
bag; UCCBR – preşedinte, prof. univ. dr. 
Nasty Vlădoiu; S & T – preşedinte, Octav 
Nicolau; CCIRI – preşedinte, Călin Coşar; 
Q-east Software, preşedinte – Marius 
Sticlaru. Au fost aduse mulţumiri partici-
panţilor la proiect, media, colaboratorilor 
şi colegilor din BBR, F.C.E.R

„Martori evrei  
ai unui secol românesc”

Tot la Academia Română a fost des-
chisă expoziţia itinerantă de fotografie cu 
acest titlu, organizată de Centropa-Româ-
nia, coordonator, dr. Anca Tudorancea, 
expoziţie prezentată iniţial, în urmă cu 
10 ani, la Euroiudaica, apoi în diferite 
ocazii. Fotografiile şi documentele perso-
nale expuse sunt selectate din donaţiile 
intervievaţilor, grupate pe teme privind 
aspecte din viaţa evreiască înainte, în 
timpul Holocaustului, în anii postbelici: la 
şcoală, în armată, la muncă, în comunita-
te, timpul liber, portrete, viaţă religioasă. 
Proiectul a fost derulat în 15 ţări. Docu-
mentarea în România a început în 1999, 
când fotograful artistic Edward Serotta, 
directorul Centropa, a vizitat comunitatea 
evreiască din Arad. Unele comunităţi au 
dispărut, altele sunt total diferite faţă de 
anii interbelici. „Din fotografii rezultă că 
viaţa acestor oameni nu se deosebea 
de a celorlalţi, cu excepţia sărbătorilor 

evreieşti, a spus dr. Anca Tudorancea. 
Vorbim de o comunitate puternic integrată 
în societatea românească”.

Un spectacol al minoritãþilor
Seara a fost încheiată într-un cadru 

festiv, în Aula Ministerului Culturii, sub 
îndemnul formulat de Berti Barbera, mo-
deratorul acestui eveniment: „Să trăim 
împreună în pace, împărtăşind valori 
comune!”. Concertul de muzică şi spec-
tacolul de dansuri au surprins momente 
specifice câtorva minorităţi din România: 
greacă, italiană, romă, armeană şi evre-
iască. Ansamblul Kymata („Valuri”), al co-
munităţii elene din Prahova, a fost înfiinţat 
în 1996 şi prezintă dansuri din Creta şi din 
centrul Greciei. Formaţia Greek For You 
a completat fundalul muzical. Asociaţia 
Italienilor din România a fost reprezen-
tată de ansamblul L’Allondola, format din 
copii cu vârste între 7 şi 14 ani. Muzicienii 
tarafului Ionică Minune şi Cvartetul Roma-
no-Cher, avându-l ca invitat pe flautistul 
Cătălin Opriţoiu (Orchestra Simfonică 
Bucureşti), a interpretat cu virtuozitate 
partituri de muzică clasică ori evreiască, 
în a căror substanţă a fost integrat fol-
clorul tradiţional rom. Am ascultat „Mica 
serenadă” (Mozart), „Badinerie” (Bach), 
„Dansurile ungare” (Brahms), „A Yiddishe 
Mamme”, „Shalom Aleichem”. Ansamblul 
Hayakagha („Oraş armenesc”), aparţi-
nând comunităţii armeneşti din Gherla, 
condus de Esztegar Erika, a interpretat 
jocuri specifice tradiţiilor armeneşti din 
Gherla (dansuri precum „Sardarapat”, 
„Hyor Hayastan”, „Tsaghkadzari” şi „Var-
tavar”). Bucharest Klezmer Band – trupă 
înfiinţată în 2013, compusă din Bogdan 
Lifşin, Sorin Dobrotă, Christian Dragomir, 
Sergiu Marin, Rodica Doija, Geni Brenda, 
Carmen Hanna Ioviţu şi Arabela Neazi, 
aflată sub coordonarea directorului Silvi-
an Horn – a încheiat seara în acordurile 
muzicii ebraice, idiş, ladino.

„Podurile Toleranţei – Erika Van Gelder”,  ediţia a IV-a

Ziua Ierusalimului.  Istorie şi prezent
„Noi n-am cucerit Ierusalimul, noi l-am eliberat”

(Urmare din pag. 6)

Bucharest Klezmer Band
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B L E C H E R  F E S T,  E D I Ţ I A  I
Roman, 27-28 mai 2017

Incursiuni în operã via Roman
Centrul de greutate al festivalului a 

fost expozeul universitarului ieşean dr. 
Doris Mironescu. Critici ai vremii au avut 
reticenţe în a aplica prozelor lui Blecher 
denumirea de romane. Dacă au avut sau 
nu dreptate, lucrul n-ar trebui să facă 
obiect de discuţie. Valoarea nu cunoaşte 
etichetări. Prozele lui Blecher sunt poeme 
în proză, oaze de naraţiune compactă, 
eseuri filozofice, decojiri ale sinelui. Să 
fie ele „reportaj superior”, din familia lui  
Brunea-Fox şi Bogza, cum opina Că-
linescu, comparând „Inimi cicatrizate” 
cu „Muntele vrăjit” de Thomas Mann? 
Comparaţie la îndemână, fiindcă rama 
e aceeaşi, nu şi tabloul. Hans Castorp 
contemplă boala, suferinţa, moartea din 
poziţia foarte comodă a celui pentru care 
şederea la sanatoriu e pretext de desă-
vârşire a vocaţiei filozofice amuţită la „şes” 
şi redescoperită „sus”. Emanuel trăieşte 
tortura, mizeria biologică, drumul către 
moarte apărându-se „până la ultimele 
jetoane”. Redus la coşmar şi atras de forţa 
închipuirii, încercând să înţeleagă infernul 
în care a fost azvârlit, scrie ca să atingă 
„marginea liberă şi flotantă” a libertăţii de 
a exista în pofida limitelor materiei. Exe-
getul de azi are avantajul de a fi asimilat 
un veac de literatură în plus. 

Dr. Doris Mironescu a pus sub lupă 
proza scurtă, aforismele, poezia, romanul. 
Prozele scurte şi aforismele atestă partici-
parea la „un program de generaţie”. Dar, 
pe lângă demistificarea sentimentului, 
lumea-circ, acvariu, panopticum, motive 
relativ comune în epocă, apare „noţiunea 
de irealitate, legată de banalitatea coti-
diană”. Criticul a săpat în ceea ce-i este 
propriu poetului: „mediul constrângător”, 
de la calul întors cu capul spre căruţaş la 
„gaura din piept”. Cel dat afară din viaţa 
de om întreg apelează la viaţa cuvântului 
ca să existe, conştient de „obligaţia lui de 
a sfârşi pe hârtie”. Scriitorul e interesat de 
stranietatea ascunsă în derizoriu. Oraşul 
natal e o asemenea provocare: „un terito-
riu literar considerat minor, zona tematică 
a târgului de provincie, cu ambiţia de a-l 
preface într-unul major”.

Europenitatea
Printre invitaţii speciali a fost poetul 

Jan Mysjkin, tălmăcitor în neerlandeză al 
„Întâmplărilor în irealitatea imediată”, vo-
lum apărut în colecţia Clasici, scoasă de 
Grupul Editorial J.L.Veen din Amsterdam. 
A citit „Întâmplările…” în franceză, acum 
15 ani. Cartea „l-a convins, nu numai 
prin calitatea scriiturii, ci şi prin privirea 
insolită asupra realităţii din preajmă sau, 

mai curând, a irealităţii”. Nu peste multă 
vreme, aflat la Bucureşti, „a plonjat” asu-
pra principalelor sale opere reunite de 
Grupul Editorial Aius-Vinea în colecţia 
Cărţi fundamentale ale culturii române. 
A tradus apoi „Inimi cicatrizate”, roman 
publicat de Editura Vrijdag, din Anvers 
(Belgia). Referindu-se la tangenţele 
Blecher, Kafka, Bruno Schultz făcute de 
unii critici români, Mysjkin a considerat 
că „este foarte probabil ca o sensibilitate 
evreiască să-i apropie pe cei trei scriitori”. 
Interlocutorul a situat „Întâmplările…” pe 
aceeaşi frecvenţă de undă cu „Nadja” de 
André Breton şi „Aurora” de Michel Leiris: 
explorarea subconştientului. „Ţinta lor 
este înregistrarea autentică a unei lupte 
cu existenţa. O luptă trăită nu doar pe 
plan obiectiv, raţional, logic, ci, totodată, 
pe planul visului, absurdului, hazardului. 
[…] Inimi cicatrizate n-are nimic de-a face 
cu o carte de avangardă; acolo e vorba 
de o naraţiune care se desfăşoară de la 
A la Z […]. Cartea nu e mai puţin puterni-
că”. Graţie festivalului, „oraşul are în fine 
un punct muzeal Max Blecher la Muzeul 
Hogaş, foarte bine organizat cu docu-
mente bibliofile, extrase din presa vremii, 
scrisori şi, desigur, ediţiile princeps”. 
Mysjkin a fost impresionat de spectaco-
lul de pe strada Ştefan cel Mare: „mi s-a 
spus că e prima oară când o asemenea 
manifestare a fost organizată pe străzile  
Romanului”.

Altă prezenţă notabilă a fost Gabrielle 
Danoux, originară din România, traducă-
toare în premieră a „Inimilor cicatrizate” în 
franceză. A vizitat oraşul Berck-sur-mer, 
personaj ambiental, antinomic sanato-
riului, într-o vacanţă petrecută în veci-
nătate, la Calais. A cercetat documente 
iconografice de epocă. A retrăit momente 
proprii „de mare cumpănă”. Revenirea 
lui Blecher în actualitate „este rezultatul 
voinţei de prezervare a patrimoniului 
nostru cultural” şi al unor afinităţi estetice: 
„hiper-realitatea” lui Blecher o precedă pe 
cea a lui Cărtărescu.

Dimensiunea iudaicã
„Am fost mişcat văzând o mare de 

oameni la maţeiva lui Max Blecher z.l. 
din cimitirul evreiesc, unde am rostit El 
Male Rahamim”, a spus preşedintele 
comunităţii evreieşti romaşcane, prof. 
Iancu Wexler. „Printre ei – primarul Lucian 
Micu; deputatul de Roman, Laurenţiu Leo-
reanu. A fost un prilej să amintesc şi alte 
personalităţi evreieşti romaşcane: prof. 
univ. dr. Zigmund Feider, biolog renumit, 
rabinul predicator Mendel Fränkel, care 
m-a pregătit pentru Bar Miţva; excelentul 
profesor de franceză Şuhăr Rivensohn, 
care a predat la Liceul Evreiesc în anii 
Holocaustului. Despre Blecher am vorbit 
şi la Biblioteca Municipală: cum a fost 
receptat de Călinescu şi de Lovinescu; 
ce a însemnat prietenia cu Saşa Pană şi 
Geo Bogza. Dezbaterea a fost moderată 
de directoarea Bibliotecii, Cristina Pana-
ite. I-am aplaudat pe laureaţii Premiului 
Max Blecher, citind din lucrări la Colegiul 
Naţional «Roman Vodă»”. 

Prezent ºi viitor
„Seara blecheriană” a fost moderată 

de poetul Emilian Pal, laureat al unor 
importante premii de poezie. De reţinut - 
subtilele observaţii despre „jindul de a se 
bucura de cei care se bucură de viaţă” 
strâns în volumul de poezie „Corp trans-
parent”, complementar cu proza, despre 
simboluri ca modalităţi „de a păstra legă-
tura cu realitatea”. A selecta înseamnă a 
te autodefini. Emilian Pal s-a oprit asupra 
unei mărturisiri făcute de Max Blecher lui 
Saşa Pană, la apariţia cărţii: „E un început 
în care nu mă recunosc, dar pe care îl iu-
besc pentru că în el îmi stă inima ca într-o 
cupă”. A ilustrat argumentul prin câteva 
poeme proprii: „Obsesii”, „Luminile din 
Soho”, „Confesional”, „Hisingen Blues”.  
Tot el a dat microfonul câtorva laureaţi, 
care au glosat cu îndrăzneală şi pros-
peţime pe teme din „Corp transparent”:  
Nicoleta Nap (poezie), Ozana Ciobanu 
(proză), Ovidiu Rogalski şi Paul Simula 
(dramaturgie).

Arte în spaþiu închis  
ºi spectacol stradal

Antrenarea unui public cât mai di-
vers s-a produs prin proiecţia filmului 
lui Radu Jude şi spectacolul trupei de 
teatru experimental din Cehia „Chemické 
divadlo”, inspirate din proza blecheriană. 
Alte capete de afiş: Galeria Wall of Art, 
unde şi-au primit trofeele tineri literaţi, 
graficieni, pictori – Blecher şi-a încer-
cat puterile şi-n arte plastice –, Muzeul  
Hogaş, cu mărturii vizuale despre scriitor, 
mai ales, spectacolul stradal. „Am avut 
peste 50 de artişti din Roman, din ţară 
şi străinătate care au animat «Strada 
Mare» timp de patru ore”, povestea Irina 
Mihălcuţ, cu emoţiile şi bucuria reuşitei, 
cu gândul la ediţii viitoare, la înfiinţarea 
unui Institut Cultural „M. Blecher“, care 
„să împiedice orice formă de rasism, 
xenofobie, antisemitism”.

IULIA DELEANU

Interesul concertat, azi, pentru opera lui Max Blecher vine din faptul că proza lui 
rezonează cu sensibilitatea actuală: verismul, nevoia de a descifra, în cheie proprie, 
resorturile existenţei, transcrierea fără inhibiţii a senzaţiilor. O editură emergentă îi 
poartă numele; un regizor în vogă îl popularizează pe ecrane; un tânăr critic literar 
îi consacră o carte, primind laurii Academiei Române. 

Organizarea unui Festival Blecher a fost ideea a patru tineri romaşcani: Irina 
Mihălcuţ, manager de proiecte sociale şi coordonatoarea primei ediţii, Alina Donosă, 
specialist în comunicare, Ciprian Fechetă, inginer, Andreea O. Farcaş, psiholog. 
Ei au fondat Asociaţia Anima Intelligentia pentru a crea un festival în spirit „disrupt 
movement”. Fiecare episod, „puzzle de energie şi emoţie”, şi-a unit participanţii în 
împlinirea ultimei dorinţe încredinţate de Blecher lui Saşa Pană: „Spune surorilor 
mele să-şi trăiască viaţa”.  

La Bucureşti, o comunitate cu preocupări complexe
Serviciului pentru 
Cămin de persoa-

ne vârstnice a fost acordată în cursul 
anului 2016, iar în luna noiembrie 2016, 
Centrul care acorda servicii de îngrijire 
şi asistenţă la domiciliu „Yad be Yad” din 
Bucureşti a înregistrat licenţa definitivă 
de funcţionare, cu valabilitate până la 
sfârşitul anului 2021. 

În acelaşi timp, în perioada 2013-2016 
în cadrul Căminului „Rosen“ s-a  desfăşu-
rat o amplă activitate de modernizare şi 
reabilitare a construcţiei existente, acţiu-
ne care a condus la creşterea cu 43,46%  
a potenţialului de cazare, constând în 
51 de noi locuri de cazare organizate în 
29  de camere, precum şi cinci noi spaţii 
destinate recreerii şi socializării.

Activitatea Centrului de Ajutor Medical 
al F.C.E.R.-C.M. a fost intensă în perioa-
da 2013 – 2016. Asistaţii, colaboratorii, 
salariaţii F.C.E.R. şi membrii comunită-
ţilor evreieşti din Bucureşti şi provincie 

au beneficiat de consultaţii, tratamente, 
investigaţii şi recoltări de analize conform 
specialităţilor medicale.

Prin programul „Children in Need”, 
pus în operă de D.A.S.M. începând din 
anul 2004, s-a avut în vedere susţinerea 
copiilor evrei care provin din familii cu 
venituri reduse sau cu probleme de să-
nătate, contribuindu-se la îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă ale copiilor comunităţii 
şi la menţinerea în viaţă a spiritului va-
lorilor iudaice. La finele anului 2016, în 
program sunt 42 de copii, faţă de 33 la 
începutul anului 2013.

În anul 2016, prin testament, doamna 
Dr. Freifeld Mirela a acordat Comunităţii 
Evreilor din Bucureşti o sumă de bani, „cu 
sarcina achiziţionării de aparatură me-
dicală pentru uzul Policlinicii Medicale“.

Noile aparate şi echipamente achizi-
ţionate au contribuit la dotarea şi moder-
nizarea cabinetelor medicale, fiind astfel 
create condiţii optime pentru tratamente 

pe diverse specialităţi.
– Care sunt domeniile prioritare pentru 

viitor?
– Pentru perioada următoare, în activi-

tatea C.E.B. trebuie luate în considerare 
schimbările în economia de piaţă şi să se 
acţioneze în consecinţă.

În acest sens, în etapa care urmează 
ne vom concentra, între altele, pe direcţii 
precum: continuarea acţiunilor de realiza-
re a monumentelor din donaţii individu-
ale sau colective; creşterea gradului de 
preocupare faţă de cerinţele religioase; 
implicarea în viaţa comunităţii şi întreţi-
nerea patrimoniului evreiesc al evreilor 
originari din România şi al urmaşilor 
acestora; reluarea conceptului  „Buton 
de urgenţă” pentru ajutorarea membrilor 
comunităţii aflaţi în cele mai dificile situa-
ţii; dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu 
alte comunităţi evreieşti.

– Vă mulţumesc.

(Urmare din pag. 4)
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I U D A I C A
C e l e  t r e i  j u r ă m i n t e

În anul 1959 a văzut lumina tiparului cartea „Vaioel 
Moşe”. Autorul ei, Rabi Joel Teitelbaum, născut la Sighet în 
anul 1887, rabin al oraşului Satu Mare între anii 1934-1944, 
fondatorul mişcării hasidice Szatmar în Brooklinul postbelic, 
a fost cunoscut ca unul din cei mai înverşunaţi oponenţi ai 
mişcării sioniste. În această carte, el prezintă fundamentele 
teologice ale opoziţiei sale la întemeierea statului Israel şi 
la folosirea limbii ebraice.

Recunosc, am fost impresionat atât de erudiţia autorului, 
cât şi de elocvenţa sa. După cum am fost învăţat la ieşiva, 
am lăsat la o parte cartea şi am pornit de la sursele ei, în-
cercând să-mi croiesc propria cale de interpretare.

Textul de bază al întregii construcţii este un pasaj din 
Talmud, tratatul Ketubot, fila 111a. Sunt menţionate acolo 
trei jurăminte cu care HAŞEM i-a pus pe fiii lui Israel să se 
lege. Primul: că nu vor urca (nu vor face alya) ca un zid. 
Explică Raşi: ”Împreună, cu mână puternică”. Al doilea: să 
nu se revolte împotriva neamurilor. Al treilea: să nu grăbeas-
că forţat venirea lui Mesia. Explică Raşi: ”Să nu se roage 
pentru aceasta prea mult”.

Talmudul este o lucrare complexă. Pe lângă pasajele 
din care avem de învăţat legi, numite Halaha, el conţine şi 
istorisiri cu tâlc ascuns, numite Agada. Acestea din urmă 
au rolul de a ne deschide calea către tainele Torei, dar 
nicidecum pentru a extrage din ele legi. Cele mai multe 
texte se încadrează clar în una din cele două categorii. Cele 
trei jurăminte se pretează pentru a fi încadrate în ambele 
categorii.

Pasajele de Halaha nu sunt nici ele întotdeauna con-
cludente. În multe cazuri, găsim în Talmud păreri care se 
contrazic. Multă cerneală s-a scurs, îndeosebi în perioada 
Evului Mediu timpuriu, pentru a le concilia sau a decide între 
ele. Maimonide, în monumentala sa carte „Mişne Tora” a 
emis verdicte în toate aceste cazuri, afirmând că a extras 
din Talmud toate verdictele care puteau fi extrase. Din cele 
trei jurăminte n-a extras nimic. 

În anul 1516 a văzut lumina tiparului cartea „Ein Yaakov”. 
Autorii ei, Rabi Yaakov ben Haviv şi fiul său, Rabi Levi ben 
Haviv, au selecţionat din textul Talmudului numai pasajele 
de Agada. Printre textele selecţionate apar şi cele trei jură-
minte. Mai rămâne de înţeles tâlcul lor profund dar pentru 
ceea ce căutăm noi răspunsul este clar: ele nu sunt lege.

Presupunând totuşi că ele ar fi lege, rămâne de văzut 
în ce măsură mişcarea sionistă le-a încălcat. Jurământul 
de a nu face alya ca un zid nu a fost încălcat. E drept, mi-
lioane au făcut alya, dar ei au venit pe rând, în grupuri mai 
mari sau mai mici, ca refugiaţi. Refugiaţii pogromurilor din 
Rusia ţaristă, refugiaţii nazismului, refugiaţii Holocaustului, 
refugiaţii din ţările arabe de după întemeierea statului Israel, 
refugiaţii comunismului şi acum refugiaţii islamizării Europei. 
E drept, au existat şi mai există până astăzi evrei care fac 
alya motivaţi de idealul sionist dar, trebuie să recunoaştem, 
numărul lor a fost departe de a fi preponderent. 

Jurământul de a nu se revolta împotriva neamurilor nu a 
fost încălcat nici el. În vremuri în care ideea de ”lege inter-
naţională” era încă foarte puţin cunoscută, Theodor Herzl a 
lansat ideea de a crea căminul naţional al neamului evreu cu 
acordul şi sub garanţia marilor puteri. În perioada stăpânirii 
otomane, colonizarea s-a făcut cu acordul sultanului. În peri-
oada mandatului britanic, Declaraţia Balfour garanta dreptul 
evreilor de a coloniza pământul Israelului. Statul Israel a fost 
şi el înfiinţat cu acordul ONU. 

Unii, mai ales din aripa religioasă a mişcării sioniste, 
privesc înfiinţarea statului Israel ca o modalitate de a grăbi 
forţat venirea lui Mesia. Acest fapt însă nu poate fi imputat 
mişcării sioniste, care este preponderent laică şi pragmatică.

Opoziţia unor cercuri ultraortodoxe a însoţit mişcarea 
sionistă de la începuturile ei. Faptul că manifestul acestei 
mişcări antisioniste a văzut lumina tiparului cu o întârziere 
de multe decenii lasă de înţeles că el este nu mai mult decât 
o scuză teologică pentru o atitudine ale cărei adevărate 
motivări nu au fost dezvăluite. 

Propun următoarea explicaţie: până la începutul miş-
cării sioniste, autoritatea centrală a neamului nostru era 
cea rabinică. Unii le dădeau mai multă ascultare, alţii mai 
puţină, dar oricum ei rămâneau centrul. Mişcarea sionistă 
a fost prima care a adus o instituţie seculară într-o poziţie 
de autoritate centrală a neamului.

A fost mai mult decât o schimbare politică. Identitatea 
evreului, care avea până atunci un caracter pur religios, a 
dobândit o faţetă naţională. Faţeta naţională a câştigat trep-
tat în pondere, lăsând faţeta religioasă într-un mare con de 
umbră. Au fost rabini care au prevăzut această metamorfoză 
şi au tras semnalul de alarmă. Mulţi din cei care nu le-au 
dat ascultare au căzut sub tăvălugul laicizării. 

Ţin minte cum, în urmă cu mulţi ani, l-am întrebat indignat 
pe maestrul meu din acele vremuri, rabinul Shimon Boden-
heimer, despre comportamentul extremiştilor de la Ierusalim. 
Mi-a răspuns laconic: „Au şi ei rolul lor”. De atunci au trecut 
mai mult de treizeci de ani şi maestrul nu mai e printre cei vii. 
Mă întreb ce mi-ar fi răspuns astăzi. Greu de spus. 

Prim-rabin RAFAEL ShAFFER

De la Tora şi Talmud la „incubatoarele start-up”
Keşet, ediţia a X-a, Bucureşti, 11 iunie 2017

La Sinagoga „Credinţa” din Bucureşti, ediţia a X-a a 
Keşet-ului a fost realizată tridimensional: reverenţă faţă 
de trecut, prezent şi perspectivă, perenitate iudaică. 
Moderator – directorul Centrului Comunitar Evreiesc 
(JCC) din Capitală, Adrian Gueron; organizatoare – 
Delia Marc. 

Lăcaşul, scăpat ca prin miracol de demolările 
ceauşiste, a fost proiectat în 1928, de arh. Mihail 
Dolliner, tatăl Sandrei Segal, fostă coordonatoare a 
O.T.E.R. Sinagoga a fost renovată între 1934-1935. 
Preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz, s-a oprit şi 
asupra numelui lui Harry Ghisibel. Fiul lui a lucrat 
candelabrele-unicat ale sinagogii. Vorbitorul a propus 
ca lăcaşul să adăpostească, în viitor, şi o „galerie a 
meseriaşilor evrei”.

Ilan Laufer, secretar de stat în Ministerul pentru 
Mediu, Comerţ şi Antreprenoriat, a schiţat istoricul şi 
rezultatele conceptului israelian start-up nation, pe care 
„guvernul român doreşte să-l adapteze”. Aplicarea ideii 
a început în Israel acum circa 30 de ani, prin investiţii 
statale consistente în întreprinderi cu potenţial de 
inovare şi dezvoltare. Chiar dacă, de prima dată, din 
câteva start-up-uri reuşeşte unul, „dintr-o investiţie de 1 
dolar, statul îşi recuperează 10”. Start-up-ul reprezintă 
„un mod de a fi al societăţii israeliene”, având la bază 
excluderea „fricii de eşec”, stare de spirit născută din 
nevoia Israelului de a-şi apăra dreptul la existenţă. 
Dar – şi o trăsătură de caracter: huţpa – în traducere 
literală, tupeu; dar având sens de îndrăzneală. A apărut, 
apoi, interesul mediului privat pentru start-up-uri, mai 
ales, în tehnologie informaţională, medicină, securitate, 
armată. „Mediul privat a creat incubatoare start-up”, 
oferind logistica implementării de proiecte. Instituţiile 
de învăţământ superior transferă rezultatele cercetări-
lor ştiinţifice de ultimă oră către mediul privat, care le 
pune în practică. Datorită start-up-urilor, Beer-Sheva, 
de pildă, este, azi, centru al securităţii cibernetice is-
raeliene. Sistemul israelian de start-up „vine cu soluţii 
la nivel global”. În România, înscrierile candidaţilor la 
acest program au început din iunie a.c., guvernul ro-
mân urmând să-i finanţeze pe cei care vor să creeze 
minimum 2-3 locuri de muncă. Mottoul de dorit pentru 

antrepenori: „Important e să încerci şi să ştii s-o iei, 
oricând, de la capăt”. 

Incursiunea prim-rabinului Rafael Shaffer în istoria 
Torei scrise şi orale s-a axat pe  „adaptabilitatea” Legii 
la situaţii imprevizibile şi „echilibru între ceea ce e îngă-
duit şi ceea ce nu-i”, cu referire la orientarea reformată 
şi ortodoxism iudaic actual. Moşe a primit Decalogul 
pe Muntele Sinai. Dumnezeu i-a dictat întreaga Tora, 
scrisă de Moşe fără punctuaţie pe un pergament. Există 
acolo „sute de ambiguităţi în cuvinte şi paragrafe”. Ca 
s-o citim avem nevoie de vocalizare, versete, modalităţi 
de deducţie a legilor. De aceea „ne-a fost dat dreptul 
de a o completa”, ceea ce au făcut cărturarii evrei 
de-a lungul timpului. Tot atunci ne-a fost dată Tora 
orală, transmisă astfel timp de 1500 de ani. Interdicţia 
de a o scrie venea din primejdia închistării. Când, sub 
stăpânire romană, mozaismul a fost periclitat, Yehuda 
Hanassi a scris Mişna, dar dificultatea lecturii provenea 
din faptul că presupunea o prealabilă cunoaştere a 
învăţăturii iudaice. Nevoia de „a face un gard în jurul 
Torei” a dus la crearea Talmudului babilonean şi a Tal-
mudului ierusalimitean. Dar Talmudul babilonean este 
îndreptar de bază. Talmudul clarifică Mişna. Alcătuit 
din comentarii contradictorii asupra aceloraşi teme, 
Talmudul oferă posibilitatea de a judeca şi soluţiona 
probleme noi. Dorinţa de modernizare a creat, în SUA, 
mişcarea reformată depăşind restricţiile Legii. „Teama 
de nou” a stârnit reacţii dure din partea ortodocşilor. De 
aici – nevoia de echilibrare a balanţei. 

Despre Aron Kodeş-ul Sinagogii din Hârlău, adus 
pentru restaurare la Sinagoga „Credinţa” din Capitală, 
a vorbit dr. Iulian Olteanu, prezentat de directorul CAPI, 
ing. Rudy Marcovici. Emil Stanciu, reprezentant al 
Fundaţiei Art Promo, s-a referit la importanţa „actului 
cultural de restituire a moştenirii înaintaşilor”, punct de 
pornire pentru filmul documentar „Şi lespezile vorbesc. 
Filmul este un periplu prin Cimitirele Evreieşti din Bu-
covina”, realizat cu sprijinul DRI, scenariul – Simona 
Macovei, consultant ştiinţific – dr. Felicia Waldman. 
Albumul de artă cu acelaşi titlu a apărut, cu sprijinul 
fostului consul al Elveţiei la Bucureşti, Simon Geiss-
bühler, la Editura Media Film. (E. SUhOR)

Erev Şavuot 5777 la Templul Coral din Capitală

Valenþã aniversarã
Preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz, a subliniat 

valenţa aniversară a sărbătorii din acest an: 50 de ani 
de la eliberarea Kotel Hamaravi (Zidul de Apus) după 
Războiul de Şase Zile din 1967, când peste 200.000 de 
israelieni s-au rugat de Şavuot în acest loc. De Şavuot 
se încheie numărătoarea Omer-ului, se prăznuieşte 
primirea Torei, se serbează prima recoltă (în Israel), se 
citeşte Cartea lui Ruth, fiindcă în perioada secerişului, 
Ruth moabita, a cărei solidaritate cu Naomi merge 
până la adoptarea credinţei acesteia în Dumnezeu Uni-
cul, reîncepe viaţa în Ereţ Israel, devenind strămoaşa 
regelui David. Când a fost dată Tora, Muntele Sinai, 
pleşuv, a înverzit. În amintirea miracolului, sinagogile 
şi casele sunt împodobite cu frunze şi flori. Vorbitorul a 
mulţumit echipei Serviciului Administrativ, coordonată 
de Jean Bercu, pentru împodobirea Templului Coral.

De ce cabala e artã de a trãi?
Ca să răspundă acestei întrebări, dr. Felicia 

Waldman a amintit că termenul de Cabala vine de la 
lekabel, în ebraică – a primi. A oferit o definiţie: miş-
care de idei, replică la raţionalismul maimonidean, de 
la sfârşitul veacului al XII-lea – începutul veacului al 
XIII-lea. „Tora ne învaţă ce să facem, Talmudul – cum 
să facem, Cabala – de ce să facem”. Magistrul îşi în-
vaţă elevul să interpreteze singur textul sacru. Au fost 
trecute în revistă: arborele sefirotic şi corespondenţa 
micro-macrocosm; tipurile de Cabala; creaţia lumii prin 
cuvânt – energia literelor –, şi lumină; scopul studierii 
Cabalei – apropierea de Dumnezeu. Textul cabalistic 
e viu, întrucât fiecare generaţie, fiecare om caută inter-
pretarea proprie, care poate fi variată, contradictorie, 
dar validă prin legătura cu Tora. „Dumnezeu nu poate 
ţine lumea în mişcare fără faptele bune ale omului. 
Fapta bună determină echilibrul lumii”. „Dumnezeu a 
creat lumea pentru om”. „Odată cu liberul arbitru, omul 

primeşte responsabilizare la maximum”: când alege un 
drum, el nu se mai poate întoarce la punctul de plecare. 
Toate direcţiile de studiu converg spre parteneriatul 
Divinitate-om. Arta de a trăi constă în armonia omului 
cu sine şi cu universul.

Decalogul, privire antropologicã 
Unii antropologi susţin că peregrinarea de 40 de ani 

a evreilor în deşert semnifică etapele unui rit: „desprin-
dere” (de mentalitatea de sclav), „trecere” (la condiţia 
de om liber), „integrare” (în noua situaţie), a afirmat dr. 
Andrei Oişteanu. „Libertatea nu e uşor de gestionat”. 
Au existat reacţii adverse: impulsuri spre întoarcerea la 
robie, politeism (viţelul de aur). „Vechii evrei nu au par-
curs o trecere dintr-un spaţiu într-altul, ci dintr-un statut 
într-altul”. Referindu-se la credinţele politeiste în zona 
estică mediteraneană şi la cele dualiste (bogomilice) 
în Balcani, vorbitorul a interpretat prima poruncă din 
Decalog – Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine –,  

Tikun Leil Şavuot este un vechi obicei instituit de cărturari evrei din Spania medievală şi Ţfat. Simpozionul 
prilejuit de Şavuot 5777, de la Templul Coral din Bucureşti, a fost moderat de secretarul general al F.C.E.R., 
Eduard Kupferberg, director al Cancelariei Rabinice. În numele preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, vice-
preşedintele Federaţiei, ec. Ovidiu Bănescu, a urat participanţilor Hag Sameah! A fost aplaudată o premieră 
la această sărbătoare: corul de copii al JCC, dirijor – Bogdan Lifşin, coordonatoare – Magda Kupferberg. În 
public – lideri ai F.C.E.R., C.E.B., BBR.

(Continuare în pag. 10)

IULIA DELEANU
DAN DRUŢĂ
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Andrei Oişteanu şi Eduard 
Kupferbeg la Şavuot
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Premieră B’nai B’rith România: excursie ştiinţifică 

Vizita organizată, în premieră, de B’nai 
B’rith România (BBR) la Institutul Naţional 
de Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hu-
lubei” ar putea fi comparată cu o aducere 
la zi a cărţilor lui Jules Verne. Strămoşul 
literaturii SF se transfigura în cercetător 
contemporan, ficţiunile – în lucruri palpabile. 
„Cel mai mare institut naţional de cercetare-
dezvoltare din România – spunea directorul 
proiectului Extreme-Light-Infrastructure 
Nuclear Physics (ELI-NP), acad. Nicolae 
Zamfir – a fost fondat acum 65 de ani de 
acad. Horia Hulubei. În 1949, Horia Hulubei 
a primit misiunea de a construi un institut 
de fizică atomică în România. Competiţia 
Est-Vest îşi spunea cuvântul şi în acest 
domeniu. Construcţia institutului a început 
în anii ‘50. În timp, colectivul acestui institut 
a creat primul calculator românesc, primul 
laser românesc, al patrulea din lume“. Con-
ferenţiarul a schiţat câteva repere de ordin 
sociologic. „În anii ‘80 devenise foarte greu 
să obţinem materiale din import. Anii ‘90 au 
fost ani de tranziţie. Mulţi cercetători tineri 
au plecat din ţară. Acum am ieşit din acest 
marasm. Prin proiectul ELI-NP, lansat în 

2013, unul din cele mai importante proiecte 
europene, în valoare de peste 300 milioane 
de euro, cofinanţat de Comisia Europeană 
şi de Guvernul României din fonduri struc-
turale via Fondul European de Dezvoltare 
Regională, suntem în prima ligă a cercetării 
ştiinţifice mondiale. Cercetători din 20 de 
ţări ale lumii lucrează în cadrul acestui 
proiect. După aproape 50 de ani, România 
are şansa să ocupe locul întâi în lume în 
domeniul laserelor de mare intensitate“.Se 
doreşte ca ELI – aflat încă în construcţie, 
fiindcă va deveni operaţional în 2019 – să 
fie complementar cu Institutul de Cercetări 
Nucleare de la Geneva (CERN). Au fost 
evidenţiate aplicaţii ale fizicii şi ingineriei 
nucleare în geologie (determinarea vârstei 
standard a oricărei materii organice); în me-
dicină (depistarea unor maladii ale glandei 
tiroide cu ajutorul iodului radioactiv, distru-
gerea oricărui microorganism din produse 
care trebuie sterilizate), în restaurări din 
patrimoniul cultural (cărţi, lemn). Institutul 
deţine acceleratoare de 9 milioane de volţi, 
cyclotron, laborator pentru confecţionarea 
de detectori care înregistrează radiaţiile. 

Reactorul nuclear ELI are 10 milioane de 
miliarde de waţi: a zecea parte din puterea 
Soarelui, dar care se manifestă într-o milio-
nime de miliardime de secundă! Cu ajutorul 
lui se acţionează cu lumină asupra parti-
culelor de materie. Cercetările au aplicaţii 
în medicină (pentru depistarea şi tratarea 
bolilor cardiovasculare, în tratamentele prin 
chimioterapie, în tomografii), în astrofizică 
(pentru misiuni spaţiale, în legătură cu no-
civitatea radiaţiilor cosmice), în prevenirea 
unor acte ilegale, cum ar fi trecerea peste 
frontierele admise a materialelor nucleare 
cu posibilă utilizare teroristă. De pildă, îmbo-
găţirea uraniului. În componenţa proiectului 
ELI-NP intră laserul, radiaţia gama, clădirea, 
protecţia radiologică la câmpul electromag-
netic şi la vibraţii, laboratoare specializate, 
acceleratorul, 7000 de metri pătraţi pentru 
experimente. „Există o puternică legătură 
între mediul ştiinţific şi mediul economic”, 
a precizat acad. Zamfir. Din public au venit 
întrebări concrete – asigurarea protecţiei la 
vibraţii –, şi generale – dacă aceste cerce-
tări pot duce la precizări despre formarea 
universului. Primul răspuns: a fost calculată 
rezistenţa materialelor la un seism de peste 
7 grade pe scara Richter. Al doilea: puterea 
Soarelui este continuă, un generator de 
lumină extremă, laser, funcţionează cu 
întrerupere.

„Este prima excursie ştiinţifică a Foru-
mului. Cred că sunt în asentimentul general 
în a afirma că expozeul conferenţiarului, 
acad. Nicolae Zamfir a fost un regal. Pro-
pun ca domnia sa să devină membru de 
onoare al B’nai B’rith România”, a spus 
preşedintele BBR, ing. José Iacobescu.

Vizita în facilitatea ELI-NP şi explicaţiile 
oferite de cercetători de marcă din con-
ducerea ELI-NP au creat participanţilor 
sentimentul unui univers straniu, cople-
şitor, în afara unităţilor ştiute de măsurat  
timpul. (I.D.) 

ca apel la mono-
teism adresat unei  

„populaţii politeiste”. Cea de-a doua po-
runcă – Să nu-ţi faci chip cioplit – drept 
certificat al iconoclastiei. Din cele Zece 
Porunci, patru sunt „cultuale”, şase sunt 
„morale”. Prevalenţa eticului în Decalog 
a fost punct de pornire pentru definirea 
identităţii europene, bazată pe moralitate 
iudaică, civilizaţie romană, cultură elenă.

În intervenţia sa intitulată „Paralizia mo-
rală a Holocaustului“, directorul C.S.I.E.R., 
Adrian Cioflâncă, a vorbit despre un posibil 
context moral şi social care a generat o 
atitudine greu de explicat, şi mai ales de 
înţeles, a tuturor celor care au fost mar-
tori la crimele Holocaustului. Cum a fost 
posibil? Aceasta este întrebarea care stă 
pe buzele tuturor atunci când ne referim 
la atitudinea sau scuza pe care o invocă 
grupurile sociale contemporane tragediei 
secolului al XX-lea. Printre cele mai des în-
tâlnite argumente la care se face apel este 
cel al lipsei de putere şi influenţă sau cel al 
necunoaşterii, de fapt, aici putându-se vorbi 
despre o autocenzură a cunoaşterii, pe 
care orice individ o poate activa atunci când 
intră în contact cu evenimente de natura 
Holocaustului. Deşi răspunsurile specialişti-
lor variază, soluţiile simple, monocolore pot 
reprezenta cea mai mare capcană, întrucât 
chiar unicitatea fenomenului Holocaustului 
oferă o paletă largă de ipoteze. 

Prim-rabinul Rafael Shaffer a prezentat 
o prelegere intitulată „Cabala – Calea justi-
ţiei, calea unicităţii“. Un exemplu elocvent al 
căii unicităţii este reprezentat de povestea 
lui Iosif şi a fraţilor săi. Deşi premisele – 
istoria familiei lui Iosif şi trădarea fraţilor 
săi – indicau un cu totul alt deznodământ, 
relatarea biblică a acestui episod arată că 
rezultatul era deja stabilit de Dumnezeu, 
iar voia Sa a fost împlinită, fie şi printr-un 
proces sinuos, pe care noi, oamenii, nu 
avem puterea de a-l desluşi totalmente. De 
asemenea, deşi iudaismul include principiul 
liberului arbitru, se poate vorbi despre un 
„fatalism al binelui final”, una dintre faţetele 
căii unicităţii. În această lume rezultatul 
este stabilit şi noi nu îl putem schimba, a 
afirmat prim-rabinul Shaffer. Potrivit vor-

bitorului, calea aleasă de om nu schimbă 
finalitatea acţiunilor sale, iar ceea ce trebuia 
să se întâmple rămâne neschimbat. 

În cadrul comunicării intitulate „Inte-
lectualul evreu – de la Haham Talmid la 
modernitate“, prof. univ. dr. Liviu Rotman 
s-a referit la valoarea şi rolul Torei în viaţa 
evreului. Abordând subiectul dintr-o dublă 
perspectivă – sincronică şi diacronică – el 
a făcut referire la istoria devenirii intelectu-
alului evreu, pornind de la Haham Talmidul, 
absolvent de ieşiva, expert în scrierile Torei 
şi până la primii intelectuali de orientare 
laică: Baruch Spinoza şi promotorul cu-
rentului Hascala, Moses Mendelssohn. 
Potrivit universitarului, cel mai important 
rol al Torei este introducerea principiului de 
lege, iar acest principiu a guvernat destinul 
poporului evreu încă din vremuri străvechi 
şi până la actul capital al secolului al XX-lea, 
renaşterea Statului Israel, care s-a bazat pe 
un acord cu Marile Puteri, în esenţă un gest 
dominat de legalitate, a precizat el. 

„Şavuot – provocarea necunoscutului“  
a fost titlul comunicării secretarului gene-
ral al F.C.E.R., Eduard Kupferberg. El a 
realizat o paralelă între conceptul juridic 
modern de contract social şi dăruirea de 
către Dumnezeu a Torei. Deşi ar fi putut să 
o impună, Creatorul a ales ca societatea 
ce tocmai se forma să aibă ca principiu 
de bază ideea legii. Nici locul unde ea a 
fost primită nu este ales întâmplător – de-
şertul Sinai – acesta simbolizând faptul 
că lumea care nu cunoaşte conceptul de 
lege nu poate exista. De asemenea, un alt 
element care a fost subliniat de 
vorbitor este caracterul universal 
al sărbătorii de Şavuot, care poate 
fi înţeleasă şi celebrată fie chiar 
şi de cei mai puţin credincioşi, în-
trucât ea simbolizează unul dintre 
cele mai importante momente ale 
civilizaţiei. 

Carmen-Hannah Ioviţu, cura-
tor-şef al Muzeului de Istorie a 
Evreilor din România şi solistă a 
trupei Bucharest Klezmer Band, a 
schiţat o posibilă istorie a muzicii 
klezmer din spaţiul românesc şi 
nu numai. Deşi la ora actuală 

nu există un tratat de referinţă în ceea ce 
priveşte istoria muzicii idiş, se poate vorbi 
cu certitudine despre o zonă de confluenţă 
unde a luat naştere acest gen şi anume 
ghetourile din Europa Centrală şi de Est. 
Primele menţiuni demne de luat în consi-
derare datează încă din secolul al XV-lea, 
iar pe măsură ce evreii au ajuns în diferite 
zone geografice, muzica klezmer a fost 
îmbogăţită cu elemente folclorice specifice. 
De asemenea, un important reper temporal 
îl constituie sfârşitul secolului al XIX-lea, 
atunci când a avut loc o masivă emigrare 
a evreilor est-europeni, care au dus peste 
ocean acordurile muzicii klezmer. 

Despre istoria şi menirea rugăciunii a 
vorbit cantorul Emanuel Pusztai, în prele-
gerea cu titlul „Rugăciunea – de la exprima-
re individuală la colectivitate“. Conform lui, 
rugăciunea se bucură de o dublă valenţă 
– este o experienţă individuală, dar poate 
deveni o experienţă comună – iar ceea ce 
este mai important este că se adresează 
oricărei persoane. O definiţie simplificată a 
rugăciunii: ar putea fi un mijloc de a comuni-
ca cu Divinul, dar şi de a modela relaţia cu 
el. Potrivit unui tratat care abordează pro-
blematica rugăciunii, aceasta are două părţi 
componente – actul rugăciunii şi motivaţia, 
ambele aspecte având un rol determinant. 
Asupra originii şi particularităţilor rugăciu-
nii, vorbitorul l-a citat pe Maimonide, care 
afirma că doar timpul, conţinutul şi numărul 
rugăciunilor ar fi de origine rabinică, iar 
textele fixe au apărut după perioada celui 
de-al Doilea Templu.

Erev Şavuot 5777 la Templul Coral din Capitală
(Urmare din pag. 9)

Viaţă comunitară  
intensă, în domeniile  

cultural şi religios

Keshet…
Ideea centrală a zilei dedicate 

celei de-a X-a ediţii a Keshet, 
regăsită în documentatele alocu-
ţiuni, a fost dorinţa din totdeauna 
a poporului evreu de a studia, de 
a înţelege mai bine universul în 
care trăieşte. 

La începutul dezbaterilor, Gus-
tav Finkel a vorbit despre impor-
tanţa Torei, amintind momentul 
primirii acesteia de către Moshe, 
pe Muntele Sinai. De un real inte-
res au fost dezbaterile privitoare la 
cele 613 Miţvot, precum şi la cele 
cinci Cărţi ale Torei. 

Importanţa serviciului religios în 
viaţa iudaică şi amploarea „Marşu-
lui Vieţii“ din 29 iunie a.c. au fost 
relevate în luarea de cuvânt a lui 
Avi Halevi. 

Semnatara acestor rânduri 
a subliniat că Israelul reprezintă 
cea mai mare concentrare de 
inovaţie şi antreprenoriat în lumea 
de astăzi. Pe milenarul tărâm al 
poporului evreu au fost create uni-
versităţi de renume internaţional, 
muzee şi institute de cercetare 
ştiinţifică. Evreii, „popor al cărţii”, 
adesea marginalizaţi, nedreptăţiţi 
şi umiliţi, au ştiut mereu să depă-
şească vicisitudinile istoriei şi să-şi 
cinstească renumele prin munca şi 
inteligenţa lor. 

Isaac Bashevis Singer, Amos 
Oz, Boris Pasternak, Bob Dylan, 
Ilia Mecinikov sunt doar câteva 
nume din lunga listă a laureaţilor 
evrei ai Premiului Nobel pentru 
literatură.

Într-o erudită alocuţiune, M. 
Butnaru i-a condus pe cei pre-
zenţi prin zbuciumatele epoci ale 
istoriei poporului evreu şi a scos 
în evidenţă frumuseţile Israelului 
modern.

Musafirii noştri, Liviu David 
şi soţia (Israel) şi Petrică Aldea 
(Anglia) şi-au exprimat bucuria de 
a asista la discuţii atât de intere-
sante, purtate de oameni calzi şi 
primitori.

Bun cunoscător al Israelului 
de azi, Liviu David a vorbit despre 
relaţiile interumane şi despre viaţa 
adesea dură, aidoma unei lupte 
permanente, a locuitorilor statului 
evreu. 

…şi Şavuot
Sărbătoarea eliberării spirituale 

a poporului evreu şi a primirii Torei 
de către Moshe, pe muntele Sinai a 
fost primită cum se cuvine în mica 
şi dinamica noastră comunitate. 

Între zidurile impunătoare ale 
Sinagogii din Botoşani au răsunat 
rugăciunile specifice, iar în cea 
de-a doua zi s-a rostit şi Izkor, în 
amintirea celor care nu se mai află 
printre noi. 

Duminică, 4 iunie 2017, activi-
tatea organizată de C.C.I. Botoşani 
a fost dedicată aceleiaşi sărbători 
importante din calendarul iudaic. 

În alocuţiunea sa, Gustav Fin-
kel a amintit semnificaţia Şavuot-
ului, iar Avi Halevi a vorbit despre 
datinile, obiceiurile şi tradiţiile 
păstrate în Israel în aceste zile de 
sărbătoare. 

Melodii vechi şi noi au adus 
zâmbete şi nostalgii. 

Prilej de meditaţie asupra con-
diţiei evreului într-o lume agitată şi 
tulbure, sărbătoarea de Şavuot ne 
readuce convingerea că puterea 
spirituală ne-a unit mereu, peste 
milenii. 

Prof. BEATRISA FINkEL

Botoşani
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condus de Bogdan Lifşin
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Ziua 
Comemorării 

Martirilor
La 4 iunie a.c., Comunitatea Evreilor 

din Satu Mare a organizat la Monumentul 
Martirilor ceremonii de comemorare a 
evreilor deportaţi din Satu Mare şi din 
localităţile apropiate în urmă cu 73 de 
ani. Majoritatea celor 18.000 de evrei 
sătmăreni deportaţi în lagărul de exter-
minare Auschwitz-Birkenau au pierit, fiind 
exterminaţi.

La Sinagoga Mare a avut loc un 
concert omagial  de muzică tradiţională 
evreiască, dedicat memoriei evreilor 
sătmăreni deportaţi. Concertul a fost 
susţinut de corul „Goldmark” al Academiei 
Rabinice din Budapesta.

Public numeros şi aplauze 
în „Noaptea sinagogilor deschise”

Elevi  
în vizită  

la Templul Israelit
Vizitele la lăcaşuri de cult mozaic sunt 

una din modalităţile de educaţie civică 
primită, azi, de tinerele generaţii. Prin 
„politica uşilor deschise”, de „cunoaştere şi 
recunoaştere”, promovată de conducerea 
F.C.E.R., se urmăreşte eliberarea de pre-
judecăţi antisemite, cu efectele nefaste cu-
noscute din prima parte a secolului trecut, 
culminând cu Holocaustul în timpul celui 
de-al doilea război mondial. Este ceea s-a 
petrecut şi la Tulcea, unde Templul Israelit, 
recent restaurat, a fost vizitat de un grup 
de elevi de la Colegiul Dobrogean „Spiru 
Haret”, condus de prof. Simona Răileanu. 

Coresp. prof. SOLOMON FAIMBLAT

Eroi evrei 
tecuceni care 

s-au jertfit pentru 
apărarea Patriei

Anul 2017 este unul de adevărată rea-
ducere în memorie a celor ce şi-au dat viaţa 
pentru apărarea patriei noastre. Acum, iată, 
se împlinesc o sută de ani de la participarea 
României în primul război mondial.

La fel ca şi în alte localităţi, şi la 
Tecuci presa locală publică diferite ma-
teriale legate de acest mare eveniment, 
iar profesorul Ştefan Andronache, un 
adevărat istoric al oraşului, dar şi un 
prieten apropiat al comunităţii noastre, a 
publicat recent pe site-ul „Pro Tecuci“ un 
interesant material intitulat: „Să omagiem 
cum se cuvine eroii din Tecuci care s-au 
jertfit pentru patrie’’.

Să reamintim că acest neobosit cule-
gător de date istorice a realizat, cu sprijinul 
doamnei Medy Goldemberg, nepoata re-
gretatului Avram Goldstein Goren, lucrarea 
„Evreii din judeţul şi oraşul Tecuci“, care 
s-a bucurat şi se bucură de un mare suc-
ces şi care a fost distribuită gratuit tuturor 
evreilor tecuceni. Să mai menţionăm şi 
faptul că profesorul Andronache a fost în 
vizită, în Italia, la Avram Goldstein Goren 
şi prin dânsul s-a realizat renovarea totală 
a singurei sinagogi din Tecuci.

Acum, în materialul consacrat eroilor 
tecuceni căzuţi la datorie, la rubrica „Eroi 
din timpul Războiului de Independenţă“, 
găsim şi nume de eroi evrei: Cracalia Leon, 
căpitan; Dumitraşcu Iancu şi Jidon Sandu, 
caporal, căzuţi toţi la Plevna în 1877.

La rubrica „Eroi din Primul Război 
Mondial“, îi găsim pe următorii eroi evrei: 
Braunfeld Marcu, regimentul 24 infan-
terie, căzut în iulie 1917 lângă Braşov; 
Buchman Şmil, reg. 50/64 infanterie, 
căzut la 3 august 1917; Cherchel Wolf, 
căzut la 10 august 1917; Cahan Casian, 
regimentul 7 Rahova, căzut în august 
1917; Grinberg Leibu, căzut la 21 august 
1917; Ianculovici Natan, soldat, căzut la 
1 august 1917 la Tg. Ocna; Lazarovici 
Simion, soldat, reg. 24 infanterie, dece-
dat la 17 aprilie 1917; Moglescu Iancu, 
decedat în august 1917; Pitam Ştrul, de-
cedat la 18 august 1917; Sapira Simion, 
decedat în august 1917.

Să le cinstim în veci memoria şi să 
le vorbim celor de azi despre vitejia lor. 

IANCU AIZIC

C o m u n i tAt i
Satu Mare

Piatra-Neamţ

Tulcea

Tecuci

n  Preşedintele C.E. Tecuci , 
IANCU AIZIC ,  se 
remarcă prin perse-
verenţă, capacitate 
de a-şi apropia co-
laboratorii, artă de 
a-şi crea prieteni. Are 
meritul de a fi ştiut, 
printre primii lideri 
comunitari, să atragă 
fonduri pentru reînno-
irea sinagogii, modernizarea sediului 
comunitar şi a casei de oaspeţi. Grija 
faţă de asistaţi, buna întreţinere a patri-
moniului sacru, dezvoltarea relaţiilor cu 
autorităţile locale, cultivarea dialogului 
interreligios sunt priorităţi pentru el.
n Preşedintele C.E. Alba Iulia, LIA 

BORZA, conduce de 
ani buni o comunitate 
restrânsă numeric, cu 
realizări însemnate. 
Demnă de menţio-
nat este reabilitarea 
sinagogii, aflată în 
stadiu de finalizare, 
cu atât mai mult cu 
cât Municipiul Alba 
Iulia va fi anul viitor scena principală de 
celebrare a Centenarului Marii Uniri. 
Calităţile umane şi manageriale ale 
Liei Borza se resimt în tot ce înseamnă 
viaţă comunitară: sărbători şi educaţie 
iudaică, asistenţă socială şi medicală. 
n  Preşedintele 

C.E. Bistriţa, FREDI 
DEAC, şi-a dovedit, 
deopotrivă, pragma-
tismul şi dragostea 
pentru frumos prin 
darea în comodat a 
sinagogii, devenită 
unul dintre reperele 

culturale ale zonei prin concertele, 
expoziţiile, lansările de carte care au 
loc în acest spaţiu. A ştiut să atragă re-
prezentanţi ai generaţiei de mijloc spre 
activităţi comunitare. Acordă o atenţie 
specială memorialelor dedicate victi-
melor Holocaustului şi supravieţuitorilor 
Catastrofei.
n Preşedintele C.E. Dorohoi, IOjI 

SACAGIU, veghează 
cu responsabilitate 
asupra celor două 
sinagogi, dintre care 
una, Muzeul de is-
torie a evreilor din 
Dorohoi şi împreju-
rimi, poartă numele 
mentorului său, mem-
bru marcant al Alialei 
române, Shlomo David z.l. O egală 
atenţie este acordată şi cimitirului din 
oraş, precum şi celor din împrejurimi, 
dar şi sediului comunitar. Ca medic, se 
preocupă mult de starea sănătăţii celor 
asistaţi şi de asigurarea condiţiilor unui 
trai decent. 
n Preşedintele C.E. Sibiu, OTTO 

DEUTSCh, gospo-
dăreşte comunitatea 
cu multă pricepere, 
dăruire, cumpătare. 
A fost gazda Festi-
valului Euroiudaica 
în 2007, când Sibiul 
a fost prima capitală 
culturală europea-
nă din România. În 
toamna anului 5778, comunitatea sibi-
ană va fi gazda Programului Bereşit 15. 
Sinagoga este unul dintre cel mai bine 
menţinute lăcaşuri de cult din ţară. Ac-
tivează, în parteneriat cu şcoli sibiene, 
pentru predarea istoriei Holocaustului. 

AD MEA VEESRIM!  
Preşedinţi de comunităţi nãscuþi în luna iulie

Istoria şi 
memoria publică  
a Holocaustului 

în România 
postcomunistă
Universitatea „George Bacovia” din 

Bacău a fost gazda seminarului „Istoria 
şi memoria publică a Holocaustului în 
România postcomunistă”, organizat 
de Primăria Municipiului, Consiliul 
Judeţean – Bacău, în parteneriat cu 
Institutul „Wiesel” şi Muzeul Memorial 
al Holocaustului – Washington. Semi-

narul reprezintă debutul proiectului de 
instruire în tematica istoriei Holocaus-
tului a consilierilor locali, funcţionarilor 
publici, personalului din administraţie, 
al cărui promotor este prof. Gabriel 
Stan, consilier local, proiect sprijinit de 
primarul Municipiului, Cosmin Necula. 
Implementarea proiectului reprezintă o 
nouă treaptă în cunoaşterea adevărului 
istoric despre Holocaust, combaterea 
antisemitismului, xenofobiei, rasis-
mului. Alături de funcţionari publici, 
au luat parte elevi, studenţi, profesori 
băcăuani, participanţi la programul 
„Young Ambassadors – Twin Schools”, 
organizat în parteneriat cu Municipali-
tatea din Petach Ticva, oraş înfrăţit cu 
Bacăul. Invitat special a fost E.S. Tamar 
Samash, ambasadorul Israelului în Ro-
mânia, prilej cu care a avut întâlniri cu 
primarul Municipiului şi cu reprezentanţi 
ai mediului local de afaceri. Evenimen-
tul a fost organizat de SIF Moldova, cu 
sprijinul Camerei de Comerţ şi Industrie 
Bacău şi Centrul de Afaceri şi Expoziţii 
„Mircea Cancicov” din localitate. Amba-
sadorul a fost oaspete la noul sediu al 
comunităţii evreilor băcăuani, a vizitat 
Sinagoga „Arie Leib Rosen” şi Muzeul 
„Dr. Alexandru Şafran”.

Bacău

Este posibil ca în 20 mai a.c., cu 
ocazia evenimentului ”Noaptea sinago-
gilor deschise”, la Sinagoga Catedrală 
”Baal Shem Tov” din Piatra-Neamţ să se 
fi înregistrat un record de prezenţă: am 
reuşit să numărăm aproape o sută de 
persoane în interior, dar în curte mai erau 
foarte mulţi oameni ”în aşteptare”! Încât 
se confirmă faptul că acest monument 
vechi de peste două secole şi jumătate a 
devenit, în ultimii ani, un obiectiv frecven-
tat cu regularitate de nemţenii interesaţi 
de istorie şi cultură. 

Iar ”oferta” organizatorilor a încercat 
să răspundă acestui interes. Concertul 
formaţiei ”Noii Macabei” (coordonată de 
prof. Lucreţia Stroici), alcătuită din elevi 
de la Liceul de Arte ”Victor Brauner”, a 
fost ascultat cu plăcere şi aplaudat in-
tens. Apoi, proiecţia filmului documentar 
„Şi lespezile vorbesc – Cimitire evreieşti 
din Moldova şi Bucovina” (o producţie a 
Fundaţiei Art Promo, 2016) a reuşit să îm-

bogăţească sufletul şi mintea asistenţei, 
după cum s-a înţeles din aplauzele finale. 

O prezenţă remarcabilă de-a lungul 
întregii manifestări a fost Dragoş Chitic, 
primarul municipiului, care a şi deschis 
programul cu un ”cuvânt sensibil” referitor 
la tradiţiile evreieşti locale şi la înfrăţirea 
dintre oraşele Piatra-Neamţ şi Kiryat 
Malachi din Israel. (E.N.)

Şavuot la 
Sinagoga „Rosen”

Anul acesta, Comunitatea din Ba-
cău a sărbătorit Şavuot la „Sinagoga 
Rosen“, unde au fost prezenţi 30 de 
enoriaşi. Ca în fiecare an de Şavuot, 
sinagoga a fost împodobită cu plante 
verzi şi cu flori. S-a oficiat Şmone-Esre 
de Şaloş Regalim, urmată de Halel 
Şalem. Din Aron Kodeş au fost scoa-
se două Suluri de Tora, citindu-se, cu 
explicaţiile corespunzătoare din Cartea 
Dvarim, pericopa Rehe, cu referire la 
cele trei mari sărbători de pelerinaj şi, 
pentru Maftir, capitolul corespunzător 
din Cartea Bamidbar, pericopa Pinhas.

Oficiantul a explicat că sărbătoarea 
de Şavuot semnifică primirea Torei pe 
Muntele Sinai, prin intermediul lui Moşe 
Rabeinu şi faptul că muntele a înverzit 
în acel moment, ceea ce explică flo-
rile care au împodobit Sinagoga. S-a 
reamintit despre Sfirat HaOmer, timp 
de şapte săptămâni, de la cea de-a 
doua zi de Pesah până de Şavuot. S-a 
desfăşurat apoi un moment deosebit de 
solemn, Izkor, când fiecare enoriaş s-a 
rugat, individual, pentru cei dragi care 
au părăsit această lume. După slujba 
de Musaf şi celelalte rugăciuni de în-
cheiere, s-au servit plăcinte cu brânză. 

hAINRICh BRIF
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Daniel Stejerean. Temele dezbătute în 
această ediţie s-au referit la semnificaţia 
noţiunilor de Ereţ (ţară), Tora, HaAm 
(popor). La deschiderea ediţiei au vorbit 
Dan Has şi Daniel Stejerean. Prelegerile 
au fost ţinute de profesorii Doina Gross 
(Ereţ), Adriana Carmen Groza (Tora) şi 
Daniel Stejerean (HaAm).

În afara membrilor comunităţii, la 
Keshet au luat parte şi 120 de elevi şi 
profesori. La sfârşitul evenimentului, ei au 
primit diploma de participare la Keshet. 
Presa locală a relatat despre această 
acţiune. (D.h.)

În perioada 9 mai-9 iunie, la Iaşi a 
avut loc cea de-a V-a ediţie a Festivalului 
Internaţional al Educaţiei (FIE). 

În calitate de susţinător continuu al 
educaţiei, C.E. Iaşi a fost invitată să par-
ticipe la această manifestare culturală. 
La ceremonia solemnă ce a avut loc 
cu acest prilej, alături de Mihai Chirica, 
primarul Municipiului Iaşi, Î.P.S. Teofan, 
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, P.S. 
Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi (al 
Bisericii catolice) şi de rectorii universi-
tăţilor ieşene, a fost invitat să ia cuvântul 
şi preşedintele Abraham Ghiltman, care 
a subliniat în alocuţiunea sa: „Consider 
această manifestare ca un moment de 
plecare pentru absolvenţi, când aceştia 

încep o nouă etapă din via-
ţă. Şi din cadrul comunităţii 
noastre avem, în acest an, 
două absolvente şi anume 
Liana Ţucăr la Facultatea 
de Informatică, şi Radana 
Stein bach, la Facultatea 
de Construcţii.(...) Nu-mi 
rămâne decât să vă urez 
mult succes în activitatea 
pe care v-o alegeţi ca ab-
solvenţi ai unui institut de 
învăţământ superior de 
prestigiu din Municipiul 
Iaşi. Să ne rugăm ca bunul 
Dumnezeu să vă ocroteas-

că în această nouă etapă de viaţă şi să vă 
realizaţi cel puţin visele legate de profesia 
aleasă, pe care le-aţi avut atunci când aţi 
păşit pentru prima dată într-un amfiteatru 
al facultăţii pe care tocmai aţi absolvit-o”.

În contextul celebrării valorilor spiritu-
ale prin intermediul FIE 2017, C.E. Iaşi a 
primit o Diplomă de recunoştinţă acordată 
pentru susţinerea şi promovarea valorilor 
culturale şi educaţionale ale Iaşiului. Este 
o diplomă pentru prezentul comunităţii, 
dar în egală măsură pentru trecutul ei 
plin de contribuţii de valoare deosebită la 
edificarea culturală şi spirituală a Iaşiului 
modern.

MARThA EŞANU

Profesorul Nahum Finger Doctor Honoris Causa 
al Universităţii Tehnice din Cluj

Cluj

La 16 mai 2017, în sala festivă din 
clădirea centrală a Universităţii Tehnice 
din Cluj a avut loc decernarea titlului de 
Doctor Honoris Causa lui Nahum Finger, 
profesor universitar emerit al prestigioasei 
Universităţi Ben Gurion din Neghev, un 
savant de marcă şi o personalitate de 
seamă a învăţământului tehnic superior 
din Israel.  

Nahum Finger a studiat ştiinţele in-
ginereşti la Universitatea Columbia din 
SUA, obţinând două doctorate, în ştiin-
ţele inginereşti şi în cele ale educaţiei, 
o combinaţie care i-a asigurat ulterior 
competenţe excelente pentru funcţiile 
de rector al Universităţii Ben Gurion din 
Neghev (1994-2002) şi director adjunct 
al Consiliului Israelian al Învăţământului 
Superior (2008-2012). 

La festivitate a participat un public 
numeros, format din membrii Senatului, 
cadre didactice, mulţi tineri – studenţi şi 
masteranzi –, precum şi prieteni ai sărbă-
toritului din Israel şi din România. 

Profilul savantului Nahum Finger a 
fost creionat de cuvântările rostite de 
profesorii Nicolae Burnete, preşedintele 
Senatului Universităţii Tehnice din Cluj, şi 
Vasile Ţopa, rectorul Universităţii Tehnice 
din Cluj. Ambii şi-au exprimat satisfacţia 
pentru primirea în familia ştiinţifică a Uni-
versităţii Tehnice clujene a unui savant de 

talia lui Nahum Finger, precum şi speran-
ţele într-o viitoare colaborare cât mai bună 
între savanţii ingineri şi instituţiile tehnice 
din Cluj şi Beer Sheva. Ion Vasile Abru-
dan, rectorul Universităţii Transilvania din 
Braşov, a vorbit cu însufleţire despre co-
laborarea îndelungată şi fructuoasă dintre 
instituţia pe care o conduce şi profesorul 
Nahum Finger, care de mai mulţi ani este 
Doctor Honoris Causa al Universităţii 
Transilvania. Dr. Ştrul Moisa, vechi prieten 
şi coleg al profesorului Finger, la Universi-
tatea Ben Gurion din Neghev, a ţinut să-l 
însoţească la acest eveniment important 
şi să le vorbească celor prezenţi despre 
omul Nahum Finger, plin de înţelepciune 
şi iubire faţă de semeni.  

Nahum Finger, născut la Noua Suliţă, 
lângă Cernăuţi, şi-a trăit primii ani ai co-
pilăriei în lagărele din Transnistria, unde 
a fost deportat de regimul Antonescu, 
fiind printre puţinii copii supravieţuitori ai 
acelui infern. Imediat după război, familia 
s-a mutat la Dej. În amintirile lui Nahum 
Finger, meleagurile someşene sunt strâns 
legate de bucuriile copilăriei descătuşate 
şi de prietenii din clasele primare. Un 
minunat semn al acestei neuitări a fost şi 
faptul că la ceremonia de la Universitatea 
Tehnică au fost invitate soţia şi fiica bunu-
lui său prieten şi coleg de clasă primară 
de la Dej, Gelu Neamţu, care, din păcate, 

nu mai este printre cei vii.
Profesorul Finger a mai arătat că prin 

conferirea titlului de Doctor Honoris Ca-
usa a fost învestit şi cu responsabilitate 
şi că doreşte să contribuie semnificativ la 
apropierea dintre Universitatea Tehnică 
din Cluj şi Universitatea Ben Gurion, de 
la Beer Sheva, la cunoaşterea reciprocă 
şi colaborarea dintre profesori şi studenţi, 
pentru că legăturile dintre oameni stau la 
baza consolidării relaţiilor instituţionale. 

Prezent la ceremonie, profesorul Ioan 
Chirilă, preşedintele Senatului Universi-
tăţii Babeş-Bolyai, a subliniat importanţa 
colaborării dintre instituţiile de învăţământ 
superior ale celor două oraşe înfrăţite, 
Cluj şi Beer Sheva, dar şi a celei dintre 
diferitele universităţi clujene sau din ţară, 
un semn de bun augur fiind evenimentul 
actual, la care au fost reprezentate la cel 
mai înalt nivel trei instituţii de învăţământ 
superior din România.

Au trecut peste şase decenii de la 
plecarea din România, dar Nahum Finger 
mai vorbeşte destul de bine româneşte. 
La discursul de recepţie a recitat câteva 
versuri simbolice dintr-o poezie a profe-
sorului Ioan Chirilă, exprimându-şi astfel 
speranţa şi încrederea în viitorul colabo-
rării rodnice dintre Universitatea Tehnică 
clujeană şi cea din Beer Sheva.

ANDREA GhIŢĂ

Cu ocazia “Zilei Eroilor”, la 25 mai 
a.c., preşedintele comunităţii, Solomon 
Faimblat, şi secretara comunităţii, Mi-
haela Albu, au participat la ceremonialul 
militar şi religios organizat de Prefectura 
Tulcea şi garnizoana Tulcea la Cimitirul 
Eroilor din oraş.

Din partea comunităţii evreilor a fost 
depusă o coroană de flori la Mausoleul 
Eroilor.

ing. SOLOMON FAIMBLAT
preşedinte C.E. Tulcea

Comunitatea Evreilor Iaşi,  
invitată la FIE 2017

Tulcea

Iaşi E v e n i m e n t  c o m e m o r a t i vZalău

La 11 iunie a.c., Comunitatea Evre-
ilor din Zalău a comemorat victimele 
Holocaustului din Transilvania de Nord. 
Comemorarea a avut loc la singura sina-
gogă existentă din judeţul Sălaj, cea de 
la Şimleu Silvaniei, care adăposteşte şi 
Muzeul Holocaustului din Transilvania de 
Nord. La eveniment au participat urmaşi 
ai familiilor ucise în Holocaust, membrii 
comunităţii, cadre didactice împreună cu 
elevi ai şcolilor locale.

Rugăciunile El Male Rahamim şi Ka-
diş au fost rostite de către preşedintele 
C.E., Dan Has, în calitatea lui de oficiant 
de cult.

Tot în aceeaşi zi, la Sinagoga din 
Şimleu Silvaniei s-a desfăşurat cea de 
a zecea ediţie a Keshet, Ziua Studiului 
Iudaic. Evenimentul a fost organizat în 
colaborare cu Muzeul, condus de istoricul 

Z i u a  e r o i l o r

Israel – 69 de ani 
de independenţă

soluţii. Dan Dun-
gaciu şi-a exprimat 

convingerea că Israelul va fi în stare să 
facă faţă acestor noi provocări.

Dr. Zaki Shalom, cercetător în dome-
niul securităţii, a vorbit despre experienţa 
Israelului în combaterea terorismului şi 
i-a îndemnat pe europeni să preia din 
această experienţă. El a adăugat că 
puterea ţării se bazează şi pe alte ele-
mente, cum ar fi infrastructura, energia, 
cu o influenţă politică substanţială, apa, 
domeniu în care prin desalinizare ţara nu 
mai depinde de natură, transportul. Ca un 
element pozitiv în evoluţia internaţională, 
Zaki Shalom este de părere că pentru 
prima dată după 1967 nu sunt exercitate 
presiuni asupra Israelului şi nu i se mai 
spune ce să facă.

Jurnalista Smadar Perry, specialistă 
în probleme ale Orientului Mijlociu, s-a 
referit la dificultăţile de a relata despre 
problemele sensibile din acest domeniu. 
Cunoscând foarte bine toate aspectele 
situaţiei din zonă, atât din Israel, cât şi 
din ţările arabe, precum şi pe protagonişti, 
şi Perry şi-a exprimat opinia că, deocam-
dată cel puţin, nu se va ajunge la o pace 
între Israel şi palestinieni.

(Urmare din pag. 2)
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eVigilo realizează 
o hartă care permite 
autorităţilor să trimită 
alerte de masă în 
acelaşi timp către cal-
culatoare, telefoane 
mobile, radio, sirene, 
reţele sociale şi te-
leviziune în câteva 
secunde, chiar dacă 
toate reţelele obiş-
nuite sunt ocupate. 
Pentru chilieni, de 
exemplu, un astfel de 
sistem de avertizare 
este esenţial pentru 
salvarea vieţilor în caz de cutremure, 
tsunami şi erupţii vulcanice. Lior Shalev 
povesteşte cum în 2010, Chile a suferit 
un cutremur masiv cu magnitudinea de 
8,8 şi un val tsunami care a ucis 560 de 
persoane. Patru ani mai târziu, un cutre-
mur cu magnitudinea de 8,3 a lovit ţărmul 
chilian, dar de această dată, datorită 
sistemului eVigilo, numărul morţilor a fost 
de doar cinci persoane. „Toată lumea a 
primit un avertisment, dar nu putem forţa 
oamenii să plece”, spune Shalev despre 
cele cinci decese. 

Sistemul eVigilo s-a dovedit din nou 
util în Chile când, în 2015, vulcanul Cal-
buco a erupt de două ori după ce a fost 
inactiv timp de 42 de ani. Colaborând cu 
autoritatea de urgenţă din Chile, ONEMI, 
eVigilo a trimis alerte pentru a avertiza 
cetăţenii şi turiştii să evacueze clădirile 

în care se aflau. Guvernul chilian a spus 
că evacuarea timpurie a facilitat munca 
forţelor de urgenţă în salvarea de vieţi şi 
reducerea expunerii la cenuşă şi gaze 
eliberate în timpul acestor erupţii. De ase-
menea, când ţara sud-americană a fost 
din nou lovită de un cutremur pe 25 aprilie 
2017, guvernul chilian a fost pregătit şi nu 
au fost înregistrate daune majore. 

Sistemul de alertă eVigilo este singurul 
sistem de difuzare celulară din întreaga 
lume care avertizează milioane de oa-
meni în mai puţin de 20 de secunde în caz 
de cutremure, tsunami şi alte ameninţări 
iminente percepute prin intermediul ima-
ginilor prin satelit, al citirilor seismografice 
sau altor tipuri de senzori care comunică 
cu sistemul. Shalev spune că eVigilo 
poate trimite mai mult de cinci milioane 
de alerte în mai puţin de cinci secunde.

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Sistem de avertizare pentru cutremure

O apă mai curată pentru viitor

Sănătatea şi pâinea

Combustibil  
eco pentru 

avioane
Inginerii aerospaţiali israelieni au 

dezvoltat şi brevetat o tehnologie care 
poate fi utilizată la bordul aeronavelor 
în timpul zborului pentru a produce hi-
drogen din apă şi particule de aluminiu. 
Hidrogenul produs ar putea prelua apoi 
funcţia de energie electrică necesară 
aeronavei. Importanţa acestei invenţii 
este aceea că ar putea deschide calea 
aeronavelor mai puţin poluante, bazate 
mai mult pe combustibil electric, în locul 
sistemelor hidraulice şi pneumatice ac-
tuale care sunt alimentate de motorul 
principal. Promotorul acestui proiect 
de cercetare, prof. Shani Elitzur, de la 
Institutul Technion din Haifa, a afirmat 
că această tehnologie oferă o soluţie 
bună pentru mai multe provocări, cum ar 
fi depozitarea hidrogenului, fără proble-
mele asociate cu stocarea hidrogenului 
în stare lichidă sau gazoasă. Cercetă-
rile lui Elitzur s-au axat pe dezvoltarea 
unei reacţii termo-chimice spontane 
şi susţinute care produce hidrogen 
atunci când pulberea de aluminiu este 
activată fie de o cantitate de apă dulce, 
fie de ape reziduale la temperatura ca-
merei. Deoarece ambele tipuri de apă 
sunt deja disponibile în avioane, nu ar 
trebui să se adauge la bord nicio canti-
tate suplimentară de apă pentru acest 
proces şi nu ar fi necesare rezervoare 
de stocare a hidrogenului. Producătorii 
de aeronave, inclusiv Boeing şi Airbus, 
au luat deja în calcul utilizarea acestei 
inovaţii israeliene.

O echipă de cercetători israelieni, 
germani şi americani a dezvoltat noi 
membrane de ultrafiltrare care îmbună-
tăţesc în mod semnificativ procesul de 
înlăturare a virusurilor din apele reziduale 
tratate şi utilizate ca apă potabilă de că-
tre oraşele care suferă de lipsă de apă. 
Aceasta este realizarea unei echipe de 
la Universitatea Ben-Gurion din Negev, 
alături de alte două grupuri de oameni 
de ştiinţă de la Universitatea din Essen 
şi Universitatea Illinois, S.U.A. Profesorul 
Moshe Herzberg, de la Departamentul de 
Desalinizare şi Tratare a Apelor din cadrul 
Institutului Zuckerberg pentru Cercetarea 

Apelor de la UBG şi grupul său au reuşit 
crearea unui hidrogel polimeric care res-
pinge virusurile şi adenovirusurile care pot 
provoca o gamă largă de afecţiuni care 
includ: răceala obişnuită, durere în gât 
(faringită), bronşită, pneumonie, diaree, 
ochi roz (conjunctivită), febră, inflamaţie 
sau infecţie a vezicii urinare (cistită), 
inflamarea stomacului şi a intestinelor şi 
boli neurologice. Rezultatul constă într-o 
rată semnificativ mai mare de eliminare 
a impurităţilor din apă şi implicit a ade-
novirusurilor. 

O astfel de tehnologie este absolut 
necesară, întrucât, conform estimărilor 
O.N.U., cererea de apă potabilă proiec-
tată pentru anul 2050 va fi cu 50% mai 
mare. Potrivit echipei de cercetare, meto-
dele curente de filtrare a apei nu necesită 
substanţe chimice, cum ar fi clorul, care 
pot contamina apa cu produse secundare 
de dezinfecţie. Israelul a fost implicat în 
cercetarea membranelor pentru tratarea 
apei timp de mulţi ani şi are o reputaţie 
mondială privind inovaţiile şi progresele 
sale pentru a aduce apă potabilă în zo-
nele cu deficit de apă dulce. 

O cercetare recentă asupra consu-
mului şi sortimentelor de pâine realizată 
la Institutul de Ştiinţă Weizmann relevă 
faptul că alegerile pe care le considerăm 
drept „sănătoase” nu sunt neapărat cele 
mai potrivite pentru toată lumea. Oame-
nii de ştiinţă au comparat două tipuri de 
pâine considerate ca fiind la capetele 
opuse ale spectrului de sănătate: una 
era o pâine industrială albă produsă din 
grâu rafinat şi considerată mai puţin să-
nătoasă, iar cealaltă a fost o pâine prăjită 
făcută într-o brutărie artizanală, din făină 
de grâu integral. Douăzeci de participanţi 
la studiu au fost împărţiţi în două grupuri 
şi li s-a cerut să consume o cantitate mare 
de pâine, iar timp de două săptămâni au 
consumat în mod alternativ din cele două 
tipuri de pâine. 

Testele au arătat că în mod sigur 
consumul de pâine de orice fel a afectat 
nivelul de zahăr, minerale, enzime he-
patice şi alte substanţe din sânge. Dar 
când oamenii de ştiinţă au comparat 
efectele celor două tipuri de pâine, au 
fost surprinşi deoarece nu au găsit nicio 
diferenţă în ceea ce priveşte efectele 
consumului celor două tipuri de pâine, 

Cauzele maladiei 
Alzheimer mai 

aproape de adevăr
Un recent studiu ştiinţific efectuat de 

cercetătorii conduşi de prof. dr. Debo-
rah Toiber a scos la iveală că proteina 
SIRT6 se dovedeşte a fi necesară pentru 
procesul de reparare a ADN-ului orga-
nismului, în timp ce nivelurile scăzute 
sunt observate la pacienţii cu boli neu-
rodegenerative. 

O proteină numită SIRT6 este aproape 
complet absentă la pacienţii cu Alzheimer, 
iar această deficienţă contribuie probabil 
la apariţia bolii, se arată potrivit unui 
studiu medical. Totodată, s-a descoperit 
că SIRT6 este o componentă-cheie în 
procesul de reparare a ADN-ului, în timp 
ce nivelurile scăzute de SIRT6 permit 
acumularea agresiunilor asupra ADN-ului. 

Eşecul organismului de a imple-
menta procese de reparare a daunelor 
acumulate în ADN-ul uman este consi-
derat a fi cauza maladiilor asociate cu 
îmbătrânirea, printre care se numără şi 
Alzheimer. În cazul în care se constată 
că o scădere a SIRT6 şi implicit o impo-
sibilitate de reparare a ADN-ului repre-
zintă începutul lanţului care se încheie 
cu boli neurodegenerative la seniori, ar 
trebui să ne concentrăm pe o cercetare 
cu privire la modul de a menţine produ-
cerea de SIRT6 şi de a evita daunele 
ADN-ului care duc la aceste boli, susţine 
conducătorul studiului, prof. dr. Deborah  
Toiber.

Pagină realizată de 
DAN DRUŢĂ

La 18 mai a.c., a avut loc simpozio-
nul „Reabilitarea sistemelor de irigații 
și afacerile din agricultură în România 
și Republica Moldova”. Au participat 
ministrul Agriculturii, Petre Daea, am-
basadorul S.U.A. la Bucureşti, E.S. 
Hans Klemm, ambasadoarea Statului 
Israel în România, E.S. Tamar Samash,  
experţi şi membri ai comunităţii de afa-
ceri din domeniul agro-alimentar. 

Reuniunea a avut o agendă bogată 
care a inclus prezentări ale ultimelor 
strategii şi inovaţii din domeniul agri-
culturii, precum şi proiecţii asupra unor 
planuri de combatere a dificultăţilor 
cauzate de schimbările climatice. Un 
bun exemplu în acest sens poate fi 
Israelul, ţară care, în pofida dificultăţilor 
naturale – climă, temperatură, deficitul 
de precipitaţii – înregistrează perfor-
manţe în domeniul agricol. „Israelul nu 
e doar lider mondial în ceea ce privește 
reciclarea apei și folosirea ei în agricul-
tură, ci a dezvoltat şi noi tehnologii de 
desalinizare a apei. În Israel, 80% din 
apa reziduală municipală este reciclată 
în agricultură”, a afirmat ambasadoarea 
Tamar Samash. De asemenea, diplo-
matul israelian a subliniat că orice stat 
ar putea urma exemplul ţării sale şi 
şi-a exprimat convingerea că dinamica 
cooperării dintre România şi Israel se 
va situa pe un trend ascendent.

cum afirmă prof. Eran Segal. Studiul a 
arătat, de exemplu, că aproximativ jumă-
tate dintre participanţi au avut niveluri mai 
ridicate de zahăr din sânge după ce au 
consumat pâine albă, în timp ce cealaltă 
jumătate a avut un nivel de zahăr în sân-
ge mai mare după ce a consumat pâine 
integrală prăjită. Pe baza acestor studii, 
cercetătorii au dezvoltat un algoritm care 
leagă compoziţia microbiomei de răspun-
sul persoanei la tipul de pâine. Folosind 
acest algoritm, ei au reuşit să anticipeze 
nivelul de zahăr din sânge în funcţie de 
tipul de pâine consumat.

Experienţa 
israeliană  

în agricultură 
prezentată  

în cadrul unui 
simpozion

Totul despre 
competiţie...

Potrivit studiilor unor oameni de şti-
inţă israelieni, succesul într-o competiţie 
nu ne face întotdeauna mai buni. Aceştia 
au demonstrat că persoanele care au 
câştigat în trecut concursuri deveneau, 
în timp, mult mai predispuse la a trişa. 
Pentru a testa integritatea concurenţilor, 
o echipă de cercetători ai Universităţii 
Ebraice din Ierusalim şi ai Universită-
ţii Ben-Gurion din Negev, au studiat 
comportamentul a 86 de subiecţi, care 
s-au oferit în mod voluntar pentru a se 
implica într-un joc matematic. Ceea ce 
avea  fiecare de făcut era să privească 
pe monitorul unui computer, timp de 
2,5 secunde, mai multe obiecte. După 
ce imaginile erau întrerupte, voluntarii 
trebuiau să estimeze numărul total al 
obiectelor, urmând ca aproximarea cea 
mai bună să fie declarată câştigătoare. 
Apoi, voluntarilor li se cerea să se gru-
peze câte doi, pentru a se întrece într-
un joc cu zaruri. Fiecare competitor era 
răsplătit ulterior cu o sumă de bani, în 
funcţie de rezultatul pe care îl obţinea. 
Dar, dat fiind faptul că scorul era ţinut de 
fiecare concurent în parte, rezultatul final 
putea fi falsificat fără nici o problemă. 
Tocmai aşa s-a şi întâmplat.

Rezultatele experimentului au arătat 
că subiecţii care câştigaseră iniţial o 
competiţie, aveau tendinţa ca apoi să 
trişeze în timpul jocurilor. Motivul acestui 
comportament, susţin oamenii de ştiinţă, 
se regăseşte în încrederea sporită pe 
care o au cei victorioşi în propria per-
soană, după ce şi-au asigurat succesul 
într-un concurs. Acest fapt îi determină 
să nu mai depună la fel de mult efort pe 
parcursul înfruntărilor ulterioare, deşi 
ţin cu tot dinadinsul să le câştige şi pe 
acestea.
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„Ambasadorii JDC” în vizită în România

Între 7-11 iunie a.c., un grup de voluntari şi filantropi , 
membri ai JDC Israel, au vizitat mai multe comunităţi din 
România, respectiv din Bucureşti, Braşov şi Ploieşti, pen-
tru a cunoaşte atât situaţia asistenţei sociale cât şi viaţa 
evreiască ce se desfăşoară în ţara noastră. Supranumiţi 
”ambasadorii JDC”, ei au venit înarmaţi cu toţii, în frunte 
cu liderul grupului, Amir Halevy, cu aparate de fotografiat 
şi au imortalizat toate momentele petrecute aici. ”Suntem 
un fel de grup itinerant, reprezentând Joint-ul, care dorim 
să vedem cum trăiesc evreii în diferite părţi ale lumii şi 
cum i-am putea ajuta, mi-a spus Joel Katz, unul dintre 
participanţi. Până acum am vizitat Cuba, Venezuela, 
ţările baltice, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan şi, după 
România, vom merge şi în alte ţări est-europene”. El 
mi-a explicat că după fiecare vizită, fac câte o expoziţie 
de fotografii cu ţara respectivă.

Abia sosit în ţara noastră, Joel, ca de-altfel şi Amir 
Halevy, care face parte şi din boardul Joint-ului, au rămas 
încântaţi de ceea ce au văzut. ”Am fost la DASM, am 
cunoscut-o pe d-na doctor Mona Bejan, directoarea De-
partamentului, am văzut centrul medical şi mi s-a părut 
uluitor”, mi-a relatat Joel, care a adăugat că aşa ceva nu 
a mai întâlnit în nici o altă ţară. Delegaţia şi-a putut da 
seama de preocuparea DASM pentru asistaţi, vizitând 
trei supravieţuitori ai Holocaustului care se bucură de 

programul gospodăresc oferit de Claims Conference şi 
de sprijinul Joint. Ea s-a întâlnit şi cu un copil din cadrul 
programului ”Children in Need”. De asemenea, a vizitat 
şcoala Lauder. Delegaţia a avut o scurtă întrevedere cu 
conducerea F.C.E.R., respectiv cu ec. Ovidiu Bănescu, 
vicepreşedintele Federaţiei, cu preşedintele C.E.B., 
ing. Paul Schwartz, şi cu Israel Sabag, director al Joint 
pentru România,Serbia şi Muntenegru. Vicepreşedintele 
F.C.E.R. a apreciat ajutorul oferit de JDC comunităţii 
evreilor din România, subliniind că relaţia dintre Joint 
şi România are o vechime de 100 de ani. El a ţinut să 
sublinieze excelenta colaborare pe care o are cu Israel 
Sabag, care ajută comunitatea oricând este cazul.

Două momente deosebite au punctat prima zi a pre-
zenţei delegaţiei la Bucureşti: participarea la cea de a 
patra ediţie a Festivalului de coruri „Hamsa“ şi întâlnirea 
cu trei lideri tineri din comunitatea Bucureşti. Profitând de 
o pauză a concertului, Amir Halevy a spus câteva cuvinte 
despre rolul JDC în sprijinirea vieţii evreieşti şi despre 
dorinţa de a cunoaşte cât mai multe despre activitatea 
comunităţii şi despre asistenţa socială. Toţi membrii 
delegaţiei au rămas încântaţi de prestaţia corurilor par-
ticipante la festival. Seara, împărţiţi în trei, au luat masa 
la Ina Dinescu, Roby Roth şi David Finţi, tânărul a cărui 
viaţă a fost salvată printr-un extraordinar efort comun al 
F.C.E.R., Joint, Sohnut şi Ambasadei Israelului. Delegaţii 
au ascultat cu mare interes povestea evenimentului dra-
matic dar cu sfârşit fericit. Ei s-au mai întâlnit şi cu doi 
tineri deputaţi evrei din Parlamentul României – Silviu 
Vexler, reprezentantul F.C.E.R. şi Cristian Seidler – USR.

A doua zi, delegaţia a inclus în program vizite la 
grădiniţa Gan Eden, la Căminul ”Rosen”, un tur al Bu-
cureştiului evreiesc. Seara a petrecut-o la JCC, unde 
a participat la Kabalat Şabat şi a fost informată despre 
activităţile multiple desfăşurate la Centrul Comunitar.

Însoţiţi de dr. Mona Bejan, în următoarele zile delega-

ţii au fost prezenţi la comunităţile din Braşov şi Ploieşti. 
La Braşov au participat la rugăciunea de dimineaţă, au 
luat masa la comunitate unde au stat de vorbă cu con-
ducerea şi membrii comunităţii.

Keshet la Ploieºti
Ajungând la Ploieşti, ”ambasadorii JDC” au aflat o 

serie de date prezentate de Adela Herdan, preşedintele 
comunităţii, despre istoria sinagogii şi despre comunitate 
şi au participat la Keshet, manifestându-şi entuziasmul 
faţă de eveniment. La Ploieşti, ei au fost întâmpinaţi 
de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, întors de la 
Washington, unde l-a însoţit pe preşedintele Iohannis. 
Dr. Aurel Vainer i-a informat pe delegaţii Joint despre 
vizita şefului statului în SUA şi a apreciat excelentele 
relaţii dintre comunitatea evreiască din România şi Joint, 
mulţumindu-i în acelaşi timp lui Israel Sabag pentru co-
laborare. Delegaţii au vizitat apoi doi asistaţi la domiciliu 
iar, la sfârşit, Amir Halevy a mulţumit în numele delegaţiei 
pentru primirea călduroasă din România.

”A fost o vizită extrem de importantă, ne-a declarat 
Israel Sabag, directorul Joint România. Acum, când 
marcăm 100 de ani de prezenţă Joint în ţara noastră, 
membrii delegaţiei pot să-şi dea seama de rezultatele 
colaborării cu comunitatea evreilor de-aici. În plus, prin 
fotografiile pe care le-au făcut la toate evenimentele, în 
toate momentele vizitei şi cu care vor organiza o expozi-
ţie, vor face cunoscute în străinătate tot ceea ce se face 
aici, eforturile Federaţiei şi ale Jointului care reuşesc să 
menţină o adevărată viaţă evreiască. Ei vor face pentru 
noi un fel de activitate PR, ceea ce, din păcate, nouă ne 
lipseşte. Mai vreau să menţionez că toţi sunt voluntari şi-şi 
finanţează singuri aceste vizite, fiind şi filantropi, fac un fel 
de miţva. Ne-a bucurat mult prezenţa lor în comunităţile 
noastre”, a spus directorul Joint România”. (E.G.)

La 2 iunie 2017, la sediul JCC din Bucu-
reşti a avut loc vernisajul unei expoziţii de 
portrete de tip caricatură denumite „Actori 
români de ieri şi de azi. Zâmbet amical şi 
umor tonic”, realizate de Eduard Mattes. 
Dintre figurile creionate pot fi menţionaţi 
Toma Caragiu, Ştefan Mihăilescu-Brăila, 
Ştefan Iordache, Gheorghe Dinică, Şerban 
Ionescu, Mircea Albulescu, Radu Beligan, 
Marin Moraru, Sebastian Papaiani, Alexa 
Visarion, Dorel Vişan, Florin Piersic, Maia 
Morgenstern, Ilinca Goia, Cristi 
Puiu, Horaţiu Mălăele. Eveni-
mentul a fost moderat de Delia 
Marc, care, împreună cu preşe-
dintele Uniunii Caricaturiştilor 
din România, Cristian Topan, 
a organizat această expoziţie.

Eduard Mattes este născut 
în România şi stabilit în Israel, 
iar direcţiile în care activează 
sunt multiple: arhitect, grafici-
an, fotograf artistic, prozator 
şi caricaturist. Pentru această 

din urmă ipostază, Delia Marc l-a descris 
drept un autor al unui mic pamflet, al unei 
şarje calde, pline de umor şi de amiciţie: 
„Numai spiritele mari, luminate sunt ca-
pabile să-şi exprime atenţia şi preţuirea 
pentru ceilalţi prin această formă a artei. 
Beneficiarii acestui zâmbet amical se 
dovedesc şi ei soldaţi înrolaţi în armata 
spiritelor luminate”.

Cristian Topan a apreciat multiplele 
valenţe creatoare ale artistului Eduard 

Mattes şi a subliniat perfor-
manţa realizării unor portrete 
caracterizate de bonomie şi 
candoare.

Corneliu Vlad, publicist şi 
scriitor, a reliefat solidaritatea 
şi spiritul de întrajutorare apa-
rent paradoxale ale breslei 
caricaturiştilor, ale oamenilor 
cu un simţ critic foarte ascuţit, 
în contrapartidă cu oamenii 
de cultură care afişează va-
lorile umaniste, dar le aplică 

în mod falimentar. În opinia vorbitorului, 
expoziţia portretelor de tip caricatură ale 
lui Eduard Mattes se constituie într-o 
probă de respect faţă de colegii din alte 
domenii de expresie artistică.

Laurenţiu Ghiţă, redactor-şef al revis-
tei „Epigrama“, şi-a exprimat bucuria unei 
colaborări fructuoase, care datează de un 
an, între artistul onorat astăzi şi revista pe 
care o conduce, şi i-a dedicat lui Eduard 
Mattes o epigramă: „Cu un chef de toată 
anvergura, / Îmi zice Edi: «Bagă tu de 
seamă / Să nu îmi desenezi o epigramă, 
/ Că îţi scriu şi eu acum caricatura!»”.

Autorul, Eduard Mattes, a arătat că 
portretele expuse sunt o dovadă de stimă 
faţă de marii actori de teatru şi film din 
România, priviţi ca personaje împreună 
cu care a simţit nevoia să râdă. Totodată, 
caricatura a fost o formă de cunoaştere; a 
realizat portretele după fotografii, având 
şansa de a-i fi întâlnit numai pe Gheorghe 
Dinică, Dorel Vişan şi Horaţiu Mălăele.

CLAUDIA BOSOI

Eduard Mattes şi caricatura ca formă de cunoaştere

E v r e i i  c a r e  a u  î n f r u m u s e ţ a t  C l u j u l

Omagiu adus familiei Sebestyén
După cuvintele de deschidere rostite 

de Lucian Natasă Kovacs, directorul 
Muzeului, şi de Robert Schwartz, pre-
şedintele C.E. Cluj, în faţa unui public 
numeros, F.C.E.R. fiind reprezentată de 
Robert Schorr, director al Departamentu-
lui de cultură, artă, media, prof. univ. dr. 
Ladislau Gyémánt, unul dintre organiza-
torii simpozionului, a reliefat importanţa 
tematicii alese, aceea de a conştientiza 
rolul întreprinzătorilor evrei în evoluţia 
economică a Clujului. Acest oraş, aşa 
cum arată astăzi, se datorează întreprin-
zătorilor, arhitecţilor, constructorilor evrei, 
a relevat vorbitorul.

Tematica a fost plasată într-un context 
mai larg, cu referiri şi la alte spaţii româ-
neşti din Vechiul Regat , cum au fost pre-
legerile prof.univ.dr. Liviu Rotman şi ale 
dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., 
extinzându-se şi la întreprinzători din alte 
domenii care, prin activitatea lor, au con-
tribuit la dezvoltarea economică a ceea 
ce va deveni România Mare. 

Astfel, în referatul ”Ingineri, arhitecţi, 
antreprenori evrei şi fizionomia urbană 
românească”, prof. Liviu Rotman a făcut 
o amplă trecere în revistă a consolidării 
intelectualităţii evreieşti în perioada de 
după Haskala. Chiar dacă meseriaşi, 
ca pietrari, geamgii, zidari, apar în no-
menclatorul de meserii evreieşti încă din 
secolul al XVIII-lea, cele de arhitect, de 
constructor evreu apar abia în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea şi se mani-
festă mai ales în construcţiile sinagogale. 
Pe parcurs, apar arhitecţi evrei titraţi, 
cu studii în străinătate. Liviu Rotman a 
enumerat apoi marii arhitecţi evrei din 
prima jumătate a secolului XX care, prin 
operele lor, au schimbat imaginea capita-
lei. El a subliniat că o preocupare aparte 
a arhitecţilor evrei a fost construcţia de 

şcoli româno-israelite. Au fost menţionaţi 
şi inginerii constructori, printre care şi 
tatăl lui, ing. Marcu Rotman, precum şi 
antreprenori care au finanţat construirea 
unor cartiere sau clădiri importante.

Prelegerea dr. Aurel Vainer, ”Perso-
nalităţi evreieşti din Moldova”, prezentată 
de Robert Schorr, se referă la rolul pre-
dominant jucat de întreprinzătorii evrei 
în dezvoltarea Moldovei şi Bucovinei. În 
secolul al XIX-lea se constată o creştere 
a populaţiei evreieşti, care după război 
se reduce. La început, ca meserii, a sub-
liniat autorul, evreii erau mici meseriaşi şi 
negustori, apoi treptat s-au desprins din 
rândurile lor antreprenori şi mari industri-
aşi, cei mai cunoscuţi fiind fraţii Wexler, 
de la Iaşi. Domeniile în care evreii s-au 

manifestat au fost industria textilă, alimen-
tară, comerţul cu cereale şi procesarea 
lor, dar şi cel al băncilor. În Bucovina, o 
personalitate marcantă a fost E. Ziffer, 
care s-a ocupat cu construcţiile de căi 
ferate; cea mai importantă operă lui a fost 
tunelul de la Mestecăniş.

De remarcat în prelegerea dr.-lui L. 
Gyémánt, ”Începuturile prezenţei evreieşti 
în viaţa economică a Clujului”, marile 
dificultăţi întâmpinate de evrei pentru sta-
bilirea lor în acest oraş şi pentru lansarea 
unor afaceri, dificultăţi care au încetat abia 
în 1867, după compromisul austro-ungar, 
când evreii au primit cetăţenie şi drepturi 
depline.

”Cariera lui Dávid Sebestyén şi dezvol-
tarea Clujului modern”, prelegere ai cărei 

autori au fost descendenţii 
familiei, Monica şi Andrei 
Sebestyén, strănepoată şi 
nepot, a reprezentat nucleul 
în jurul căruia s-a organizat 
de fapt acest simpozion. 
Prin contribuţia sa ca antre-
prenor, om de afaceri, mai 
târziu mare filantrop şi ani de 
zile preşedinte al comunităţii 
evreieşti ortodoxe din Cluj, 
Dávid Sebestyén, a cărui 
principală preocupare au 
fost construcţiile, şi-a pus 
amprenta pe imaginea de 

astăzi a Clujului. Dar activitatea lui a fost 
de mare anvergură, a depăşit cu mult 
provincia în care a trăit, fiind cunoscut pe 
teritoriul Imperiului austro-ungar. După 
primul război mondial, Dávid Sebestyén 
s-a implicat şi în activitatea bancară. A 
fost apreciat şi decorat. În rândul comu-
nităţii evreieşti este cunoscut ca un mare 
filantrop care a iniţiat construcţia spita-
lului evreiesc de la Cluj, oferind gratuit 
terenul şi sprijinind financiar realizarea 
acestuia. A avut un sfârşit tragic, fiind o 
victimă a Holocaustului. Profesiunea sa 
au moştenit-o copiii, nepoţii şi acum una 

(Continuare în pag. 19)
EVA GALAMBOS

De şase ani, Comunitatea Evreilor din Cluj vrea să reconstituie ce a însemnat să 
fii evreu la Cluj, cum s-a născut comunitatea şi ce a reuşit să creeze în oraş, timp 
de peste 200 de ani de când primul evreu s-a stabilit aici. Aşa s-a născut iniţiativa 
”File din istoria evreimii clujene” care, în zilele de 29 şi 30 mai a.c., a ajuns la cea 
de-a şasea ediţie. Şi dacă anul trecut subiectul abordat a fost despre medicii evrei 
din Cluj, anul acesta, timp de două zile, au fost prezentaţi arhitecţii, constructorii şi 
întreprinzătorii evrei, datorită cărora, în afara celor câteva construcţii baroce care 
s-au mai păstrat (ca, de pildă, Muzeul de Artă, unde a avut loc simpozionul), ora-
şul, prin edificiile ridicate de ei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi până în 
perioada interbelică s-a aliniat marilor oraşe europene. Clujul nu a fost un fenomen 
singular, acelaşi avânt al construcţiilor, de modernizare şi înfrumuseţare, realizat de 
evrei, s-a desfăşurat în toate municipiile din vestul Transilvaniei sau din Banat – Satu 
Mare, Oradea, Arad, Timişoara. 

Marin Moraru
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Alexander Hausvater şi regăsirea 
cărării pierdute

La 16 mai 2017, la filiala Cărtureşti 
Verona a avut loc lansarea volumului 
„Ce dacă” (ed. Integral), aparţinând re-
gizorului Alexander Hausvater. Au fost 
invitaţi să ia cuvântul poeta Nora Iuga, 
prof. univ. dr. Vasile Dîncu, sociolog, şi 
autorul. Tot acum a avut loc şi vernisa-
jul expoziţiei de ilustraţii-colaj pe care 
artistul Dan Lăcătuş le-a realizat pentru 
această ediţie bibliofilă.

Înaintea formulării ideilor şi a opiniilor 
asupra cărţii lansate, actriţa Maia Mor-
genstern a oferit o mostră de spectacol-
lectură. Povestirea selectată („Actorul”) a 
arătat cum a devenit copilul Hausvater ac-
tor, pornind de la un gest de solidaritate cu 
un coleg de birou şi cu mama sa; acesta 
avea nevoie de cineva care să le distragă 
atenţia angajaţilor Securităţii, iar el să 
poată pleca fără a fi urmărit: „Să fii actor 
n-are nicio legătură cu piesele de teatru şi 
cu personajele. A fi actor înseamnă să fii 
curajos, să reuşeşti să-ţi controlezi frica şi 
să devii un alt om, un om liber – omul care 
nu se supune”. Copilul le recită o poezie 
de 11 strofe, într-un stil mai curgător ca 
niciodată pentru el – acum, când avea un 
scop pentru a o rosti –, răstimp în care 
prietenul său mai vârstnic reuşeşte să 
plece neobservat.

Nora Iuga, autoarea postfeţei cărţii 
lansate, a reliefat calitatea scrisului lui 
Hausvater de a ridica la rang de artă 
candoarea privirii asupra lumii: „Citind 
cartea, am avut senzaţia că a fost scrisă 
nu de un bărbat, ci de un copil”. Firea 
contemplativă este întregită de com-
ponenta activă – obsesia aventurii, a 
călătoriilor, a eroismului în formarea unei 
fiinţe complete: „Cartea am citit-o aşa cum 
aş cunoaşte un om. [...] Nimic nu e mai 
important decât să fii deosebit, pentru că 
numai atunci reuşeşti să fii tu însuţi, să 
fii ca nici un altul şi să arăţi că exişti cu 
adevărat. Asta e, după părerea mea, o 
dovadă de supremă libertate – prima şi 
ultima calitate a unui om”.

Prof. Vasile Dîncu, care a semnat pre-
faţa acestui volum, a întărit ideea meritului 
cărţii de a descrie experienţa fundamenta-

lă a dominării fricii şi 
a câştigării libertăţii. 
Dacă lumea poate fi 
reconstruită pornind 
de la o poveste – nu 
neapărat o naraţiune 
în formă fixă, cu per-
sonaje tipologice –, 
atunci absenţa unui 
final îi lasă cititorului 

rolul de a-l căuta şi de a oferi o alterna-
tivă coerentă şi viabilă. Obsesia „cărării 
pierdute” (puritatea, în sens mai larg, la 
Alain Fournier) arată, în opinia vorbitoru-
lui, un lucru semnificativ pentru realitatea 
secolului al XXI-lea: deşi am pierdut 
mai multe cărări înspre natura noastră 
frumoasă, cartea lui Al. Hausvater tinde 
să recupereze aceste cărări şi pledează 
pentru înnobilarea existenţei umane.

Alexander Hausvater a definit titlul căr-
ţii prin recurs la jocul copilăriei, „Ce dacă” 
(cum ar fi fost dacă ar fi trăit în timpul lui 
Ştefan cel Mare; dacă ar fi fost fată, şi nu 
băiat; dacă ar fi trăit în Veneţia secolului 
al XVI-lea; dacă ar fi fost arheolog etc.), 
prin care avea loc nu doar o evadare ima-
ginară din realitate, ci executarea acelei 
evadări, posibilitatea de a fi atunci şi aco-
lo. „Doar prin realizările noastre obiective 
(Ce) noi nu suntem oameni, (dacă) nu 
le îmbinăm cu o conduită alternativă, cu 
un vis, cu o creaţie (Ce dacă). E absolut 
important ca omul să-şi dea seama de ca-
pacităţile lui, de talentul şi de posibilităţile 
înscrise în natura lui. Tragismul real stă 
în imposibilitatea omului de a-şi realiza 
destinul prin propria lui forţă. De aceea, în 
societatea modernă, el se specializează 
în zone foarte mărunte. [...] Oamenii nu 
mai simt nevoia să respire în alt fel”. În 
concluzie, prozele scurte care compun 
volumul sunt, în viziunea autorului, nu 
atât o formă de literatură, cât mărturii 
ale copilului care a fost: „Fiecare dintre 
noi are o istorie; e datoria noastră să o 
povestim. [...] Dacă n-am rămas copii 
(păstrând naivitatea, onestitatea vârstei), 
n-am rămas oameni”.

C. GĂLĂŢEANU

HASEFER – LA ÎNĂLŢIMEA AŞTEPTĂRILOR
Salonul Internaţional de Carte Bookfest, Bucureşti – 2017

 Câteva cifre despre Bookfest, ediţia a 
XII-a, ilustrează anvergura evenimentului: 
un milion de cărţi, 350 de lansări de carte, 
dezbateri, colocvii, proiecţii cinemato-
grafice, evenimente interactive, 20 de 
ateliere cu programe destinate copiilor, 
organizate de Suedia, ţară invitată de 
onoare la această ediţie. 

Lansãri de carte  
la standul Hasefer 

Hasefer, editura care funcţionează în 
cadrul F.C.E.R.-C.M., a venit cu „150 de 
titluri de carte, ceea ce nu e puţin pentru o 
editură mică la stat, mare la sfat”, observa 
directorul CIEP, Alexandru Marinescu, 
argumentându-şi aserţiunea prin calita-
tea şi diversitatea ofertei editoriale. Trei 
dintre cele mai recente volume – „După 
colţ” de Carol Feldman, „Ultimul curs de 
istorie” de Maud Haymovici, „Dinamica 
unei structuri de autoguvernare” de Liviu 
Rotman – au fost lansate la Bookfest. „În-
cercăm, prin editura Hasefer, să oferim o 
imagine scrisă despre ceea ce reprezintă 
istoria, religia, memorialistica, beletristica 
iudaică”, a spus secretarul general al 
F.C.E.R., Eduard Kupferberg. În public 
– şeful adjunct al Misiunii diplomatice la 
Ambasada Israelului, Tania Berg Rafaeli.

„Imn al absenþei”  
ºi „Tablou simbolist”

Carol Feldman este „unul dintre cei 
mai importanţi scriitori israelieni de limbă 
română”, a apreciat criticul literar Răzvan 
Voncu. Faţă de peisajul prozei israeliene, 

preponderent memorialistic, grefat pe si-
onism, Holocaust, antisemitism „îndelung 
ocultat” în perioada comunistă, în proza 
lui „ficţiunea ocupă un loc central”. Dintre 
romanele sale „remarcate de critica lite-
rară românească”, vorbitorul a menţionat 
„Domnişoara” şi „Romanul unui evreu”. 

„După colţ”, actu-
alul volum de proză 
scurtă, e legat de un 
„accident biografic 
trist, dispariţia soţiei 
lui, Betty, care i-a 
schimbat stilul din 
ficţional în memori-
alistic”. Cartea este 
un „imn al absen-
ţei” – părinţi, bunici, 
personaje pitoreşti 
din lumea copilăriei 

tulcene –, şi se bazează pe „tehnica sur-
prizei”. „Şcoala sa de mare actor a fost 
şi o şcoală de literatură, pentru că foarte 
greu ajungi la o asemenea tehnică prin 
procedee naturale”. „Nu se văd cusăturile. 
Efectul cathartic este mult mai profund”.

„Dispariţia lui Betty, care era primul 
cititor al scrierilor sale, l-a afectat foarte 
mult pe Carol Feldman. I-am spus, ca şi 
alţi prieteni ai săi: pune mâna şi scrie”, 
a deconspirat geneza cărţii prefaţatorul 
ei, Alexandru Marinescu. Referindu-se 
la tehnica volumului, vorbitorul a arătat 
că „personajele ale căror portrete le 
face sfârşesc prin a fi arhetipuri: bunicii, 
mama, profesorii”. „Autorul porneşte de 
la o realitate, o lasă pe planul doi şi pune 
pe primul plan detaliul şi simbolistica  
acestuia”. 

 O incursiune fascinantã  
în evoluþia comunitãþii evreieºti

A fost concluzia opiniei exprimate de 
Eduard Kupferberg, secretar general al 
F.C.E.R. şi director al Cancelariei Rabi-
nice, legată de volumul „Dinamica unei 
structuri de autoguvernare”, semnat de 
istoricul şi profesorul universitar dr. Liviu 
Rotman. Prezentând cartea, Alexandru 
Marinescu, în calitatea sa de director al 
editurii Hasefer, a caracterizat-o ca „deo-
sebit de interesantă şi plăcut de citit”. 

Şi pentru Eduard Kupferberg această 
poveste a evoluţiei comunităţii evreieşti – 
în general şi în spaţiul românesc – este 
pasionantă, reuşind să facă lumină asu-
pra unor aspecte neclare privind structura 
organizaţiilor evreieşti, etapele ei de dez-
voltare şi evoluţia, deschiderea societăţii 
evreieşti spre modernitate. Interesant 
este că, în decursul timpului, lucrurile 
importante pentru comunitatea evreiască 
– religia, educaţia, asistenţa socială – au 
rămas aceleaşi, doar modul de finanţare 
s-a schimbat, a subliniat vorbitorul. 

Prof. univ. dr. Mihai Răzvan Ungurea-
nu a apreciat că volumul umple un gol, în 
condiţiile în care nu există studii despre 
dezvoltarea comunităţii evreieşti din acest 
spaţiu. Cartea este rezultatul preocupări-
lor lui Liviu Rotman şi completează lipsa 
istoriei comunităţii evreieşti din România. 
Autorul a avut o mare răbdare pentru 

a găsi documente-
le menţionate, care 
nu sunt adunate în 
vreun dosar ci sunt 
răs pândite, risipite. 
Ca istoric, autorul 
por neşte de la un nu-
măr redus de studii 
ale subiectelor mici, 
rămase insulare, şi 
reuşeşte să facă o 
sinteză. Cercul celor 
care s-au ocupat de 
istoria comunităţilor evreieşti din spaţiul 
balcanic este mic, a mai arătat M.R. 
Ungureanu, menţionând că subiectul a 
început să fie abordat de către cercetători 
tineri după 1989.

Prof. univ. dr. Elena Siupiur, cercetător 
la Institututul de Studii Sud-Est Europene, 
a apreciat că volumul lansat completează 
o bogată istoriografie românească privind 
marile valuri de imigraţie în Principatele 
Române din secolele XVIII-XIX şi in-
tegrarea lor instituţională în societatea 
românească, unde putem discerne două 
direcţii: adaptarea la sistemul instituţional 
românesc şi crearea unui sistem instituţi-
onal interior al comunităţilor etnice. Merită 
de menţionat efortul comunităţlor, inclusiv 

CLAUDIA BOSOI
IULIA DELEANU

EVA GALAMBOS
(Continuare în pag. 21)

Por tret David Levinsky…
“M-am născut în Antomir, în zona de 

nord-vest a Rusiei, în anul 
1865. Tot ceea ce îmi mai 
amintesc legat de tatăl meu 
este barba sa de culoare 
arămie, un măr galben, uriaş, 
pe care mi l-a dat odată la 
poarta unei livezi unde lucra 
ca paznic şi lumânarea care 
a ars la căpătâiul lui, în timp 
ce trupul său înfăşurat într-un  
giulgiu se afla pe podea. 
Aveam mai puţin de trei ani 
când a murit, aşa că mama 
mă ducea în braţe la sinagogă 
pentru ca cineva să rostească 
Kadiş cu mine. Sigur că nu 
eram capabil să înţeleg semnificaţia 
ceremoniei, dar patosul şi solemnitatea 
ei nu s-au risipit pentru mine”. Aşa îşi 
începe Abraham Cahan romanul intitulat 
„The Rise of David Levinsky” – probabil 
cea mai cunoscută operă a sa, publicată 
în 1917.  

Abraham Cahan s-a născut în anul 
1860, în Belarus, pe atunci parte com-
ponentă a Imperiului rus, într-o familie 
cu ascendenţă rabinică. Deşi tatăl său, 
profesor de limbă ebraică şi Talmud, îl 
iniţiază în domeniul studiilor religioase, 
el se apropie mai curând de activităţile 
politice. După asasinarea ţarului Alexan-
dru al II-lea emigrează în Statele Unite, 
mai precis la New York.  Aici desfăşoară 
o intensă activitate politică şi jurnalisti-
că. Treptat, reuşeşte să devină o figură 
importantă, înfiinţându-şi propriul ziar de 
limbă idiş, „Arbeiter Tsaytung“.  Alături de 
alţi intelectuali evrei de stânga, reuşeşte 
să publice, la 22 aprilie 1897, primul nu-
măr al ziarului „Forverts“, continuator al 
cotidianului „Arbeiter Tsaytung“. Până la 

moartea sa – 31 august 1951 –  desfă-
şoară o prodigioasă activitate 
culturală şi politică.  

“The Rise of David Levin-
sky” poate fi citit în cheia unei 
autobiografii, cu elemente de 
ficţiune, care îmbină tema 
devenirii personale cu cea a 
arhetipului emigrantului evreu 
din Rusia care porneşte într-o 
călătorie de autoregăsire. Ci-
titorul află creionate, rând pe 
rând, originile modeste, pasi-
unea pentru studiile talmudice 
urmate la îndemnul mamei, 
imaginea sinagogii din oraşul 
natal, dar şi povestea unui om 

de afaceri de succes în America începu-
tului de secol XX. Nefericirea, nu nea-
părat acompaniată de eşecul personal, 
îşi găseşte locul în paginile amintirilor 
lui David Levinsky. Capacitatea de a se 
adapta propriei transformări, şi totodată 
Lumii Noi în care a ajuns, constituie o 
temă predilectă în roman. “Acum am 
o avere mai mare de două milioane de 
dolari […], dar, cu toate acestea, când 
mă gândesc la structura mea interioară, 
ceea ce mă impresionează este că am 
rămas exact acelaşi ca şi acum treizeci 
sau patruzeci de ani”. Caracterul social al 
romanului este dat de observaţiile despre 
viaţa din SUA de dinainte de Primul Răz-
boi Mondial, marcată nu de puţine ori de 
lipsuri sau nedreptăţi. Structura interioa-
ră a personajului îl impinge adesea spre 
unele remarci de natură moralizatoare, 
care readuc în atenţia cititorului o frescă 
opunând două lumi – cea proiectată de 
autor conform idealurilor sale şi cea la 
care se face părtaş. 

DAN DRUŢĂ

Foto: Laurenţiu Zilberman
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Festivalul „Hamsa“ – ediþia a 4-a
După succesul „Nopţii Sinagogilor 

Deschise”, la care au participat 15 sina-
gogi din 11 comunităţi, vizitate de 7000 
de persoane, bucureştenii au luat parte la 
un adevărat Festival al Corurilor Evreieşti, 
cu participarea specială a corului „Baruch 
Brothers” din Belgrad, cel mai vechi cor 
evreiesc din lume.

Totul s-a întâmplat în cadrul celei de-a 
4-a ediţii a Festivalului „Hamsa” în cea 
mai mare şi mai frumoasă sinagogă bu-
cureşteană – Templul Coral. Aflat pentru 
prima oară în România, corul „Baruch 
Brothers” din Belgrad (Serbia) a fost 
înfiinţat în 1879, în scopul conservării şi 

transmiterii patrimoniului cultural şi artistic 
evreiesc precum şi a tradiţiilor poporului 
evreu. 

Corul „Macabi” al Comunităţii Evreilor 
din Brăila a fost înfiinţat în 1997 cu ocazia 
sărbătorii de Hanuca. Festivalul a fost 
completat de prestaţia corului „Hazamir” 
al evreilor din Bucureşti şi a formaţiei de 
muzică evreiască tradiţională „Bukarest 
Klezmer Band”, cu participarea extraor-
dinară a lui Alexandru Arşinel, cu un text 
semnat de Aurel Storin z.l.

Festivalul „Hamsa” a fost organizat 
de Centrul Comunitar Evreiesc (JCC) 
Bucureşti al F.C.E.R.

Keshet 10 Bucureºti  
– zi de studiu iudaic

Organizat pentru prima oară la Si-
nagoga Credinţa, ediţia a X-a a Keshet 
Bucureşti a oferit celor peste 130 de 

participanţi subiecte şi prezentatori inediţi:
• „Învăţăturile Torei în epoca vitezei“ 

– prim-rabin Rafael Shaffer. O temă care 
a pus în discuţie relevanţa învăţăturilor 
Torei în epoca vitezei, a comunicării ŞI a 
Internetului. 

• Expoziţia şi prezentarea inedită: 
„Aron Kodesh-ul Sinagogii din Hârlău la 
Bucureşti“ – dr. Iulian Olteanu, restaura-
tor, care a prezentat provocările apărute 
în procesul de restaurare a unor obiective 
din patrimoniul sacru evreiesc. 

• „Israel – Start-up Nation: de la de-
şert la leagănul inovaţiei“ – Ilan Laufer, 
secretar de stat.

• Special: demonstraţii practice de 
scriere a Torei pe pergament autentic din 
piele, din Israel – prim-rabin Rafael Shaffer.

• Proiecţie film documentar: „Şi les-
pezile vorbesc. Periplu prin cimitirele 
evreieşti din Bucovina”.

În paralel, s-a desfăşurat, sub coordo-

narea Magdei Kupferberg şi manifestarea 
„Keshet-ul copiilor – programe speciale 
pentru cei mici“, în curtea Sinagogii 
Credinţa. 

Keshet, ediţia a 10-a se desfăşoară 
simultan în 15 comunităţi evreieşti din 
România, însumând peste 1400 de par-
ticipanţi. 

Din viitorul apropiat
#Evenimente speciale pentru genera-

ţia medie: joi, 6 iulie, 18:30 – proiecţie de 
film documentar din ediţiile de anul acesta 
ale festivalurilor de film documentar din 
Romania. Intrarea liberă, în limita locurilor 
disponibile.

#Duminică, 16 iulie, ora 11:00 – vă 
invităm în vizită la MNAR – Sala Tronului 
şi Scara Voievozilor. Pentru detalii su-
plimentare, folosiţi datele de contact din 
subsolul acestei pagini.

ADRIAN GUERON

Pagină coordonată de 
GEORGE GîLEA

JCC  
BuCureşti

rOMÂNiA

La Sinagogã, în ceas de noapte…
„Noaptea Sinagogilor Deschise“ a fost 

un program care a adus în Sinagoga din 
Cetate aproape 1200 de vizitatori, locuitori 
ai urbei de pe Bega. Dincolo de fascinaţia 
acestei clădiri, o adevărată atracţie locală 
aflată în plin centru, a fost şi o ocazie 
inedită de a afla despre obiecte de cult, 
sărbători evreieşti şi mâncare tradiţiona-
lă evreiască. Peste 20 de voluntari i-au 
întâmpinat pe cei ce au trecut pragul 
acestei clădiri de suflet, care îşi aşteaptă 

renovarea. Încă de la poarta monumen-
tală au făcut cunoştinţă cu Sărbătoarea 
de Şabat, care tocmai se încheia, şi au 
putut gusta dintr-un tradiţional „şolet”, 
preparat în restaurantul ritual. În timp ce 
gazdele prezentau elemente de religie şi 

arhitectură evreiască, au trecut prin alte 
câteva celebrări din ciclul vieţii evreieşti. 
Cei prezenţi au avut şansa să descopere 
Roş Haşana, chalot şi miere alăturate, 
Pesah cu a sa pâine nedospită, Hanuca 
cu sufganiot gustoase şi Tu BeŞvat cu 
fructe colorate şi parfumate. Pentru cei 
mai mulţi a fost o experienţă cu totul ine-
dită, despre a cărei repetare multă lume 
şi-a exprimat dorinţa. 

1 Iunie la Buziaº pentru  
peste 30 de copii

Ziua Copilului a fost celebrată de cei 
mici, de familiile lor dar şi de mulţi alţi 
membri ai comunităţii prin onorarea unei 
invitaţii lansate cu mult timp în urmă. Fa-

milia Lowinger din Buziaş a invitat peste o 
sută de oameni în „colţul lor de Paradis”, 
plin de flori. Cei 36 de copii prezenţi, dar 
şi adulţii care i-au însoţit, au avut parte de 
o zi de relaxare ca în familie. Ospitalita-
tea desăvârşită a gazdelor a transformat 
acest program într-un extraordinar eveni-
ment, de care s-au bucurat în special cei 
mici. Plimbaţi cu caleaşca, la joacă sau 
degustând bucate excepţionale, ei s-au 
bucurat de ziua care le-a fost dedicată. 
Locul de joacă, unde sălăşluiesc două 
avioane transformate în restaurant, a fost 
o altă ieşire fascinantă pentru copii. Iar 
când s-a cântat „mulţi ani să trăiască, cine 
să trăiască, copiii să trăiască!”, distracţia 
s-a dezlănţuit în jurul tortului delicios. 

LUCIANA FRIEDMAN

JCC  
tiMişOArA

O lunã plinã de evenimente
• În perioada 11-14 mai, cu ocazia 

sărbătorii de Lag BaOmer, JCC Iaşi, în 
colaborare cu Centrul „Yachad” Iaşi, au 
organizat o excursie la Cristian, la care 
au participat 21 de membri ai comunităţii. 
Periplul a inclus vizitarea unor obiective 
turistice renumite din zona Braşovului, 
precum şi o întâlnire cu membrii Comuni-
tăţii Evreilor din Braşov, care au organizat 
o primire specială oaspeţilor ieşeni. 

Ceremonia de Kabalat Şabat, desfă-
şurată în Sinagaoga „Beth Israel”, a fost 
precedată de un frumos program artistic, 

susţinut de Corul Comunităţii Evreilor 
din Braşov, care a cuprins cântece religi-
oase, cântece israeliene, precum şi alte 
momente artistice, seara încheindu-se cu 
masa tradiţională de Oneg Şabat la resta-
urantul Comunităţii. A doua zi, la Cristian 
a fost organizată ceremonia de Havdala, 
încheiată cu un foc de tabără, prilej pentru 
membrii celor două comunităţi de a petre-
ce împreună ieşirea din Şabat. 

• Sâmbătă, 20 mai, cu prilejul eveni-
mentului „Noaptea Sinagogilor Deschi-
se”, desfăşurat sub egida manifestării 
„Noaptea Muzeelor”, Sinagoga Merarilor 
şi-a deschis larg porţile pentru toţi cei 
interesaţi să afle cât mai multe informaţii 
despre cultura, religia şi tradiţia evreilor 
ieşeni. Astfel, cele câteva sute de vizitatori 
au putut viziona o expoziţie de fotogra-
fii, standuri cu obiecte de cult specifice 
sărbătorilor evreieşti şi au putut degusta 

dulciuri tradiţionale. Evenimentul a inclus 
câteva conferinţe pe diverse teme iudaice 
şi s-a încheiat cu un concert de muzică 
klezmer, susţinut de formaţia „Nigun”, 
foarte apreciat de cei prezenţi.

• Duminică, 28 mai, JCC Iaşi a orga-
nizat, cu sprijinul Polinger Family Foun-
dation şi al JDC, evenimentul: „Polinger 
Day of Children – Ziua Internaţională a 
Copilului”, prilej cu care peste 50 de pă-
rinţi, bunici şi copii au petrecut câteva ore 
plăcute, într-un decor festiv la complexul 

„Little Texas”. De ziua lor, copiii s-au dis-
trat copios alături de clovni şi animatori, 
au cântat, au dansat, au participat la 
diverse jocuri şi concursuri, rămânând cu 
o amintire de neuitat.

• Cu ocazia Sărbătorii de Şavuot, 
Comunitatea ieşeană s-a bucurat de pre-
zenţa unui oaspete de seamă, rabinul dr. 
Rafael Shuchat, din Israel, care, împreună 
cu oficiantul de cult Albert Lozneanu, au 
oficiat serviciul religios desfăşurat la Si-
nagoga Merarilor. Invitatul a vorbit despre 
originea şi semnificaţiile acestei sărbători 
precum şi despre conexiunea dintre Şavu-
ot şi primirea Torei, prin care sărbătoarea 
agricolă capată sensuri morale şi filozofi-
ce. Ceremonia religioasă a fost urmată de 
o masă festivă, organizată la restaurantul 
ritual al comunităţii, la care au fost servite 
mâncăruri specifice sărbătorii. 

SILVIAN SEGAL

Sãrbãtorile verii
Între cele mai recente şi semnificative 

acţiuni de care s-au bucurat evreii orădeni 
au fost: Ziua Independenţei Statului Isra-
el, Lag Ba’Omer, „Noaptea Sinagogilor 
Deschise“, vizita generaţiei „de aur“ la 
Timişoara, Ziua Ierusalimului, o super-
petrecere dată în cinstea celor mici, cu 
ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, dar 
şi zilele dedicate sărbătorii de Şavuot.

Am sărbătorit Ziua Independenţei Sta-
tului Israel în sala festivă din cadrul JCC, 
unde rabinul Shraya Kav şi cei prezenţi 

au ţinut un moment de reculegere în 
amintirea celor care au luptat şi au reuşit 
să reînfiinţeze Statul Israel. În încheierea 
evenimentului, invitaţii au savurat falafel 
în lipie, un preparat vegetarian, pregătit 
cu măiestrie de către echipa de la JCC. 

Lag Ba’Omer a fost celebrat prin dan-
suri israeliene în jurul focului de tabără 
şi la un grătar în aer liber. Atmosfera de 
petrecere şi veselie a fost întreţinută de 
fetele din trupa de dansuri „Or Neurim“, 
care au dansat împreuna cu invitaţii, pe 
muzică tradiţională israeliană. 

Noaptea Sinagogilor a fost organizată 
cu sprijinul JOINT România, în colaborare 
cu Muzeul de Istorie şi Cultură a Evreilor 
din România. Cu acest prilej am pregătit 
o expoziţie de prezentare a celor mai im-
portante sărbători evreieşti (Oneg Şabat, 
Hanuca, Purim şi Pesah), care a avut loc 

în Sinagoga Zion. Din prezentare au făcut 
parte gustări evreieşti, care au putut fi sa-
vurate de vizitatori. Evenimentul s-a înche-
iat cu un concert live, susţinut de formaţia 
klezmer ,,Mazel Tov’’ din Cluj-Napoca. 

Ziua Ierusalimului a debutat cu re-
citarea rugăciunii Halel pentru laudă şi 
mulţumire, în Sinagoga Chevra Sas. Ru-
găciunea a fost urmată de vizionarea unui 
film documentar despre istoria şi cultura 
Ierusalimului. După film, participanţii au 
fost invitaţi la o bucată de pizza, dezbă-
tând şi împărtăşind păreri despre proiecţia 
specială dedicată Ierusalimului.

În avans, pe 28 mai, în sala de la 
etaj din incinta JCC am avut o petrecere 
frumoasă cu ocazia Zilei Copilului. La 
petrecere au participat peste 40 de copii, 
dintre care 20 proveniţi de la Centrul 
de plasament nr. 3 din Oradea. Invitaţii 

au fost întâmpinaţi de clovnul Igor şi de 
prinţesa Elsa, care au animat atmosfera 
prin jocuri şi activităţi distractive. Pe lângă 
face-painting şi distracţie, cei mici au fost 
invitaţi de coregrafa trupei de dans „Or 
Neurim“ să danseze pe muzică israelia-
nă. Ne bucurăm nespus că, împreună cu 
JOINT România, am reuşit să le oferim o 
zi plină de bucurie celor mici, în special 
copiilor nevoiaşi. 

Mai mult, impresionat de situaţia tristă 
a copiilor nevoiaşi prezenţi la petrecere, 
un membru al comunităţii noastre, Ilan 
Zakaria, a avut iniţiativa să facă o donaţie 
consistentă, cuprinzând haine, încălţă-
minte, produse de igienă corporală şi 
dulciuri. Emoţiile au fost de nedescris în 
momentul în care, pe 1 iunie, copiii evrei 
au înmânat personal cadourile celor de la 
centru.              ANA MIRUNA ZAhARIE

JCC  
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JCC  
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Adeseori, în public ori în mod dis-
cret, mi-a fost pusă o întrebare, care şi 
atunci în primii ani ai adolescenţei, ca şi 
acum, la vremea senectuţii, mă tulbură 
şi îmi provoacă o aspră dispută cu mine 
însumi, cu conştiinţa mea, cu valorile 
mele morale şi etice în care cred în mod 
necondiţionat. Tatăl tău a pierit în chinuri 
atroce, într-unul din Trenurile Morţii şi-şi 
doarme somnul cel veşnic într-o groapă 
comună; tu însuţi ai cunoscut iadul în 
Trenul Morţii Iaşi-Podu Iloaiei. Nu ai 
adunat destulă ură împotriva celor ce ţi-
au lovit de moarte familia? Nu te macină 
gândul răzbunării? Era o întrebare care 
mă punea întotdeauna în încurcătură. 

Pentru mine viaţa s-a frânt brusc şi 
brutal în două: înainte şi după dispariţia 
tatălui meu, înainte şi după pogrom. 
Zilele acelei veri fierbinţi, scăldate 
în sângele evreilor ieşeni, au adus o 
adevărată răsturnare a lumii. Pogromul 
s-a constituit într-o piatră de hotar între 
ceea ce a fost până atunci şi ceea ce 
avea să urmeze. Nimic nu a mai fost ca 
înainte. Prin amploarea sa, prin ororile 
sale, Pogromul din 29 iunie 1941 mar-
chează intrarea într-o nouă paradigmă 
a existenţei noastre! 

Sigur, mă urmăreau şi mă frământau 
discuţiile cu prietenii mei, iar eu am ajuns 
să-mi construiesc scenarii pe tema unei 
eventuale întâlniri cu Toma, pe care nu 
eram sigur că mi-o doream. Mă întrebam, 
care ar fi reacţia mea faţă de acest ticălos 
cu vocaţie de ucigaş? Şi acum, după 
zeci de ani, nu pot uita spaima pe care 
o simţeam numai la auzul acestui nume. 
Îmi amintesc cum într-una din frumoasele 
zile de vacanţă, copii evrei şi neevrei, 
de prin străzile I. C. Brătianu, Stroescu, 
Vovidenie, ne adunaserăm la jocurile 
noastre, când am auzit ţipătul îngrozit, 
disperat, al micuţei Ţipora: “Fugiţi, vine 
bestia!” Şi noi ne-am răspândit, care 
încotro. Bestia era Toma, dar spaima o 
făcuse pe Ţipora să-i uite numele acestui 
individ care ne-a amărât copilăria, ne-a 
întunecat-o şi ne-a chinuit numai fiindcă 
eram copii ai lui Israel. Sunt amintiri, care 
mă tulbură şi mă răscolesc fără încetare. 

În romanul lui Iacov Tihman, “Motl 
peţitorul”, unul dintre personaje, supra-
vieţuitor al Holocaustului, spune: “Sigur, 
sunt răni care se vindecă, dar ce te faci 
cu sufletul? El plânge şi tot plânge...” 

Continuăm proiectul # Numenunume-
re cu istorii personale de victime, reluând 
povestea familiei Moscovici din Iaşi. 
Prima imagine aflată în fototeca CSIER 
şi publicată în „Realitatea Evreiască“ nr. 
474-475 din iunie 2016, a adus la Centrul 

de Istorie a Evreilor din România mărturia 
lui Camil Moscovici, copilul lui Ştrul (Israel) 
Moscovici (stânga), decedat în Trenul 
Morţii, în Pogromul de la Iaşi. Despre 
copilăria înainte şi după pogrom a ales 
să vorbească tot prin intermediul unei 
fotografii de nuntă, unde apare şi el. O 
imagine a unei familii unite din care vor 
dispărea tragic toţi cei patru bărbaţi adulţi, 
sprijinul şi reperele unui copil.

În numărul din iunie 2016, scriam 
despre urmele documentare ale vieţii 
şi morţii comerciantului de cereale Ştrul 
Moscovici în dosarele Congresului Mon-
dial Evreiesc (1945) şi dosarul C.D.E. 
– I.O.V.R. (1948). Ştrul Lupu Moscovici 
(30 ani), fiul lui Haim Israil şi al Surei 
Moscovici (din Podu Iloaiei) s-a căsătorit 
la Iaşi, pe 20 decembrie 1928, cu Henia 
Malca Klein (21 ani, născută în Rohatin, 
Polonia), fiica lui Solomon şi a Ţirlei Klein 
(din Iaşi, str. Ştefan cel Mare 32). Un alt 
act din dosarul I.O.V.R. atestă naşterea 
în 1933 a lui Camil Moscovici (2 noiem-
brie, ora 1), fiul lui Ştrul Lupu (35) şi Heni 
Malca (26) precum şi adresa familiei în 

strada Academiei 
3, Iaşi. 

Despre Avram 
Rizel (n. 1909), 
fost avocat, aflăm 
de la nepotul său 
că a  lucra t  în 
perioada 1940-
1941 ca director 
la şcoala primară 
evreiască de bă-
ieţi Junimea 2, de 
pe strada Palat. 
Max Perlof, avo-
cat, lucra în peri-
oada 1940-1941 
la casa de avo-
catură Schreiber. 
Solomon Klein (n. 
1879) este trecut 
în tabelul celor de-
cedaţi în Trenul Morţii – Podu Iloaiei la 
numărul 554. 

Declaraţia Heniei Malca (în manuscris 
şi cu semnătură) din dosarul C.M.E., nr. 
1578, din 29 mai 1945, ne dă o mărturie 
a fracturării destinului familiei lui Ştrul 
Moscovici (asfixiat în Trenul Morţii Iaşi-
Călăraşi, înmormântat la Târgu Frumos).

Am suferit persecuţii, iar în ziua de 29 
iunie soţul meu a fost ridicat cu mine şi 
copilul [8 ani, la data respectivă, n.n.] şi 
aduşi la Chestură. Eu şi copilul am fost 
eliberaţi, iar el a murit asfixiat în vagonul 
CFR. Am rămas fără mijloace de existen-
ţă. Totuşi, a trebuit să plătesc pentru soţul 
meu decedat taxe militare fixe şi poprire 
pe venit pe anul financiar 1940-1941: 
12.000 lei. Din cauza evacuărilor evreilor 
din anumite cartiere ale oraşului conform 
ordonanţei am fost nevoită să vând cu 
preţuri derizorii obiecte şi mobilă.

Iată ce povesteşte Camil Moscovici 
despre ce a văzut în dimineaţa zilei de 29 
iunie 1941: Ştiind ce se petrece în oraş, 
toţi cei din a doua fotografie, cu excepţia 
lui Avram Rizel, se adunaseră în strada 
Ştefan cel Mare nr. 32. La un moment 
dat, doi civili au pătruns în curte, sărind 
gardul care o despărţea de curtea de la 
nr. 30, au intrat în casă, au cotrobăit şi 
au găsit un teanc de bancnote, pe care şi 
le-au însuşit, folosind expresia ”bani do-
siţi”, apoi ne-au scos în stradă, unde se 
afla un convoi de evrei. Pentru a ajunge 
în stradă, am trecut prin singura cale de 
comunicare directă, culoarul ce străbătea 
clădirea de la numărul 34. Intrarea în 
acest culoar se vede în dreapta fotogra-
fiei, dincolo de gardul scund, unde exista 

o poartă. În stradă, un militar în uniformă 
a lovit-o pe mama mea cu patul puştii în 
spate pentru a o face să se mişte mai 
repede în convoi. Convoiul a ajuns în faţa 
Chesturii de pe strada Vasile Alecsandri, 
unde, în stradă, bărbaţii au fost reţinuţi, 
iar femeile şi copiii au fost trimişi acasă. 

Mai târziu, în cursul zilei, ne-a mai 
vizitat o echipă de ”vânători de evrei”, din 
care făcea parte şi un neamţ. Constatând 
că nu mai existau bărbaţi, aceştia s-au 
retras. Am aflat ulterior că Avram Rizel a 
încercat să se adăpostească la biserica 
Sf. Teodor (de la intersecţia străzilor M. 
Eminescu şi Sf. Teodor), căci era prieten 
cu preotul de acolo. Fratele preotului l-a 
alungat, ameninţându-l că, dacă nu se 
predă singur la Chestură, îl predă dânsul. 
Şi s-a dus la Chestură. 

Pincu Ciubotaru, un vecin de la nr. 34, 
din strada Ştefan cel Mare, s-a ascuns şi 
a scăpat de razii. Auzind că s-ar da nişte 
bilete de control ”liber”, s-a dus singur 
la Chestură. Toţi cei patru bărbaţi din 
fotografie, precum şi vecinul Pincu, 
au pierit în Trenul Morţii. 

Fotografia adusă de Camil Moscovici 
este liantul numelor acestor persoane şi 
imaginea vieţii lor înconjuraţi de părinţi, 
cumnaţi, soţii. O viaţă ca oricare alta 
înainte de Pogromul din Iaşi. După ”du-
minica aceea”, rămâne imaginea străzilor 
pline de sânge, dispariţiile dureroase, 
deznădejdea femeilor de a continua sin-
gure să se lupte pentru copiii lor. 

Orice moarte este sfârşitul unei lumi. 
Şi totuşi, aceasta este o imagine dintr-un 
album de familie, care continuă astăzi cu 
copii şi nepoţi.

ANCA TUDORANCEA

MăRtuRII Fot gRAFICE
Ştrul Moscovici, Avram Rizel, Max Perlof, Solomon Klein
#NUME,
NU NUMERE

Ştrul Lupu şi Henia Malca Moscovici  
(n. Klein), Iaşi, 20 decembrie 1928 (ACSIER)

Căsătoria familiei Rizel, Iaşi, 1939, în curtea bunicilor din strada Ştefan 
cel Mare nr. 32. Pe rândul de jos, nepoţelul Camil Moscovici şi bunicii: 
Solomon şi Ţirla Klein. Sus, de la stânga la dreapta) Ştrul Lupu şi Henia 

Malca Moscovici, (mirii) Beila şi Avram Rizel, Ita şi Max Perlof.  
(arhiva Camil Moscovici)

Heinrich Weiss 
– bijutier, 

ceasornicar,  
furnizor al 

Casei Regale, 
„engrosist”?

Printre bijutierii-ceasornicari din al 
treilea deceniu al secolului al XX-lea, 
un nume dovedeşte, prin priceperea sa, 
nu doar falsitatea conflictului dintre ”de-
tailişti” şi ”engrosişti”, ci şi adaptarea la 
abundenţa de posibilităţi a epocii. Intrat 
în breaslă în 1930, aflăm că Heinrich 
Weiss îşi transformă firma în societate 
pe acţiuni, la sfârşitul anului 1936. 

S.A. Bijuteria Weiss a fost admi-
nistrată de Heinrich Weiss şi soţia sa, 
Salomeea Weiss, şi încă din primele luni 
de funcţionare va prelua atelierul deţinut 
anterior de  Heinrich Weiss. Preluarea 
implică atât sediul de pe Calea Victo-
riei 100, cât şi angajaţii, mobilierul şi 
materialele. În tot acest timp, Heinrich 
Weiss deţine o companie ce se ocupă 
cu vânzarea „engros“, pe strada Carol I,  
nr. 10, celebra stradă a ceasornicarilor 
Bucureştiului. 

Tavannes, Cyma, Roskoff, Langedorf 
şi bijuteriile duble ale Kollman & Jourdan 
A.G. din celebrul Pforzheim sunt com-
panii al căror portofoliu Heinrich Weiss 
îl distribuie. 

Actele societăţii, aflate la Arhivele 
Naţionale (al căror prim cititor am fost 
după atâţia ani de la data predării lor), îl 
prezintă pe Heinrich Weiss printre dis-
tribuitori chiar şi la sfârşitul lui 1940 şi 
în prima luna a lui 1941. Din octombrie 
1940, Heinrich Weiss este reprezentat 
de o procuristă, iar Consiliul de Adminis-
traţie, din care face parte şi ea, motivând 
prezenţa lui Heinrich Weiss în străinăta-
te, numeşte un nou membru în consiliu. 
De la numirea sa până când devine unic 
reprezentant al societăţii sunt doar 11 
zile. La puţin timp, acesta anunţă intrarea 
companiei în lichidare. 

În 1941 se încheie documentele S.A. 
Bijuteria Weiss din arhive şi, cu ele, isto-
ria unui bijutier-ceasornicar-comerciant 
care, la finele perioadei interbelice, le-a 
adus ceasornice de marcă şi bijuterii 
preţioase domnilor şi doamnelor Bucu-
reştiului. 

Heinrich Weiss este doar unul dintre 
bijutierii şi ceasornicarii evrei, deloc 
puţini, care democratizează piesele 
preţioase, însă istoria lui se dezvăluie 
timid. De aceea orice amintire despre 
Heinrich Weiss şi familia sa, despre 
magazinele sale, sau fotografia unei bi-
juterii semnate  Heinrich Weiss ar putea 

ajuta la desluşirea unui puzzle preţios 
şi la documentarea unei lucrări despre 
bijutieri evrei din România.

IOANA MALANCU
voluntar CSIER

Din activităţile de cercetare ale

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

F U G I Ţ I ,  V I N E  B E S T I A ! 

LEONARD ZĂICESCU
(Continuare în pag. 20)
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România pregãteºte  
o nouã crizã?

Opinia guvernatorului BNR pare a fi 
că da. Mugur Isărescu urăşte să facă pro-
gnoze, dar la o recentă manifestare el a 
pus degetul pe o rană a economiei noas-
tre: stimularea excesivă a consumului. A 
se reţine, nu stimularea consumului e de 
blamat, ci numai creşterea sa excesivă. 

Desigur, la prima vedere, unii ar putea 
fi tentaţi să întrebe revoltaţi de ce nu au 
voie şi românii să o ducă mai bine, să aibă 
bani mai mulţi în buzunare şi să cheltuie 
după pofta inimii, pe lucruri care le-au lipsit 
zeci de ani la rând. Şi o statistică recentă 
a Eurostat pare – dar numai pare – să le 
dea dreptate: în România, consumul re-
prezintă numai 63% din media ţărilor UE, 
deşi în ţări ca Germania şi Luxemburg el 
este cu 22%, respectiv cu 32% mai mare 
decât media UE 28. Şi atunci?

Atunci, explicaţia este simplă şi lim-
pede, dar deloc plăcută sau optimistă. În 
ultimii doi ani, când lefurile românilor s-au 
tot mărit, importurile au crescut de trei ori 
mai repede decât exporturile României. 
Cumpărând mai multe mărfuri decât 
poate produce economia noastră, deci 
lăsând importurile să fie sursa principală 
a creşterii consumului, „finanţăm, de fapt, 
locurile de muncă din exterior. Hai să le 
finanţăm pe cele din interior, să finanţăm 
investiţiile şi crearea de locuri de muncă”, 
a îndemnat şeful Băncii Centrale.

Aici apare însă un cerc vicios, pe care 
numai o guvernare înţeleaptă, capabilă să 
coopereze serios cu mediul de afaceri, îl 
poate rupe. În ţară, în companii „există o 
atmosferă proastă, de neîncredere”, afirmă 
şeful BNR, iar aceasta nu este prielnică 
investiţiilor. Şi dacă băncile,(prea) pru-
dente, nu finanţează investiţiile, cele din 
urmă nu pot creşte, populaţia are nevoie 
de bunuri, care continuă astfel să vină din 
import, iar dezechilibrele nu fac decât să se 
adâncească. Aşa, „nu facem nimic decât 
să pregătim o nouă criză”, a conchis Mugur 
Isărescu, un om atent cu declaraţiile sale.

Un alt aspect al situaţiei economice 
din România, despre care am mai scris şi 
care îi exasperează, pe drept cuvânt, pe 
români, este că mult trâmbiţata creştere 
economică ajunge greu pe mesele şi în 
pungile oamenilor, iar când începe să o 
facă, se găsesc unii care să clatine din 
cap şi să spună că deja se consumă prea 
mult. Şi aici pare a fi un paradox. România 
are cea mai mare creştere a produsului 
intern brut (PIB) din UE şi totuşi, creşterea 
lefurilor şi a consumului sunt prezentate ca 
nişte pericole pentru stabilitate de FMI, UE 
şi majoritatea analiştilor economici. Apa-
rentul paradox a fost însă limpezit de Eric 
Stab, preşedintele Consiliului Investitorilor 
Străini din România, care a declarat că 
una dintre provocările actualeeste trece-
rea de la creşterea PIB la dezvoltare. Iar 
cea din urmă nu este nimic altceva decât 
„materializarea în rezultate tangibile a 
creşterii economice”.

Printre rezultatele creşterii de care 

vor să beneficieze oamenii şi firmele se 
numără îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport. 60% dintre companii indică 
lipsa autostrăzilor, şoselele şi căile ferate 
proaste drept principalul obstacol în calea 
dezvoltării afacerilor lor în România, faţă 
de numai 38% în restul UE.

Românii se plâng şi de starea deplo-
rabilă a spitalelor, ceea ce este de înţeles 
dacă ne gândim că România cheltuie 
anual 300 de euro pe cap de locuitor pen-
tru finanţarea sistemului de sănătate, faţă 
de Polonia – 600 şi Germania… 1700!

Un alt domeniu către care ar trebui să 
se îndrepte investiţiile (în afara industriei) 
este şi cel al reţelei de conducte pentru 
distribuţia gazelor naturale. „Reţelele 
de gaze din România au fost proiectate 
la o presiune de două ori mai mică faţă 
de ţările din jur, astfel că va fi nevoie de 
investiţii de miliarde de euro pentru a mo-
difica sistemul, bani care se vor reflecta 
în facturile consumatorilor finali” (a se citi 
scumpirea gazelor), a afirmat ambasado-
rul Mihnea Constantinescu, care a afirmat 
că în domeniul gazelor „România este o 
gaură neagră, dar plină de resurse”!

Pe scurt, dacă vrem să trăim mai bine, 
ar trebui băgaţi mai puţini bani în consum 
şi mai mulţi în investiţii. Numai că o astfel 
de politică nu aduce voturi!

Asalt coordonat  
al ONU ºi palestinienilor 

împotriva Israelului
În ultima lună, o serie de declaraţii şi 

acţiuni au ţintit credibilitatea Israelului ca 
stat democratic şi legitimitatea felului în 
care acesta se apără împotriva teroris-
mului. De pildă, ambasadorul Rusiei în 
Israel, Alexander Shein, afirma la canalul 
israelian de limbă rusă că Moscova nu 
consideră că Hamas şi Hezbollah sunt 
organizaţii teroriste. „Dvs. puneţi semnul 
egal între ISIS şi cele două organizaţii, 
ceea ce este greşit”! Ca să vezi cum lumi-
na încearcă iar să vină de la răsărit, chiar 
şi în Israel! Afirmaţia înaltului diplomat se 
bazează, conform World Israel News, 
pe faptul că legea rusească defineşte 
ca organizaţie teroristă numai structurile 
care comit  atentate pe teritoriul rus sau 
împotriva intereselor ruseşti din alte ţări! 
Restul sunt nişte bieţi indivizi care trag 
rachete, bombardează, intră cu maşina 
în oameni, dar nu aparţin unor organizaţii 
teroriste! Deci, conform Rusiei, Israelului 
i se pare că se confruntă cu două organi-
zaţii teroriste, Hamas şi Hezbollah!

Nici ONU nu e mult mai brează de-
cât amintitul ambasador. La finele lunii 
iunie este programată la sediul central 
al organizaţiei mondiale o conferinţă in-
titulată „50 de ani de ocupaţie israeliană”. 
Principalii şefi ai mişcărilor anti-Israel şi 
de boicotare şi sancţionare a acestei ţări, 
alături de trimişi ai palestinienilor, vor 
veni la cartierul general al organizaţiei, al 
cărei scop este păstrarea păcii în lume, 
pentru a comemora o jumătate de secol 
de aşa-zisă „ocupaţie israeliană”. Evi-

dent, Israelul a cerut anularea reuniunii, 
dar fără succes, cel puţin până acum. Şi 
simpla programare a unei astfel de acti-
vităţi afectează grav imaginea Israelului.

Consiliul Economic şi Social al ONU, 
care recent a elaborat un raport ce definea 
Israelul un stat de apartheid, acum s-a ară-
tat înduioşat de faptul că 63 de palestinieni 
autori ai unor atentate teroriste au fost ucişi 
de armata şi poliţia israeliană, acuzate că 
recurg disproporţionat la forţă şi că respec-
tivele cazuri au fost nişte „execuţii extrajudi-
ciare”. Nu se suflă o vorbuliţă despre faptul 
că respectivii terorişti au ucis 50 de israelieni 
şi au rănit 759, între care nu se află şi cazul 
poliţistei de 23 de ani Hadas Malka, ucisă 
de trei palestinieni la Ierusalim pe 16 iunie 
2017. Şi nici despre faptul că teroriştii de 
la Londra, Paris, Marsilia, Bruxelles au fost 
ucişi de forţele de ordine, felicitate pentru 
vigilenţă de autorităţile respectivelor state. 
Dacă acele oraşe s-ar fi aflat în Israel, pro-
babil că pentru Consiliul ONU ar fi fost alte 
cazuri de execuţii extrajudiciare.

Aşa că, de ce să ne mai mirăm că Abu 
Mazen (Mahmoud Abbas, dacă preferaţi) 
îl acuză pe Benjamin Netanyahu de ra-
sism pentru că îi numeşte „terorişti” pe 
atentatorii palestinieni aflaţi în închisorile 
israeliene!

Ştia el Alexander Shein ce ştia, când 
spunea că Hamas şi Hezbollah nu sunt 
organizaţii teroriste!

Achiziþiile strategice  
ale Chinei, motiv  

de îngrijorare  
la Consiliul European

Politica Beijing-ului de achiziţionare 
a unor companii strategice din Europa a 
ajuns, destul de târziu, aş spune, motiv 
de îngrijorare pentru şefii de stat şi de 
guvern reuniţi recent la Consiliul Euro-
pean de vară.

Desigur, grija de a rămâne „politically 
correct” i-a determinat pe liderii reuniţi în 
capitala Belgiei să înlocuiască termenul 
de „screening” cu cel de analiză a investi-
ţiilor străine în economiile statelor Uniunii.

Nu este vorba însă de orice investiţii, 
ci (probabil) în special de cele chineze 
şi mai ales în domenii sensibile. Nu mai 
amintim de cumpărarea unor companii 
germane de robotică şi alte obiective de 
înaltă tehnologie. Recent însă, State Grid 
din China a achiziţionat 24% din acţiunile 
la cea mai mare companie de electricitate 
din Grecia (ADMIE), după ce a cumpărat 
cote importante din patrimoniul operatori-
lor de electricitate din Portugalia  şi Italia. 
În Grecia, investitorii chinezi au obţinut 
deja 51% din acţiunile portului Pireu şi 
intenţionează să mai cumpere alte 16%. 
Iar energia şi transporturile sunt domenii 
la fel de sensibile ca şi înalta tehnologie.

Această politică le prieşte bogaţilor din 
China, unde numărul persoanelor care au 
averi de peste 1,47 milioane de dolari a 
crescut de nouă ori într-un deceniu. În Eu-
ropa, viitorul sună bine, dar e în chineză.

ALx. MARINESCU

Acesta era laitmotivul petiţiilor şi 
apelurilor adresate de Uniunea Evreilor 
Pământeni autorităţilor oficiale, poporului 
român în general, în ajunul întrunirii Con-
stituantei pentru revizuirea Constituţiei. 
Guvernul liberal, în frunte cu I.I.C. Bră-
tianu, format în ianuarie 1914, a supus 
Parlamentului, ales în februarie, propu-
nerea de a revizui Constituţia. În acest 
scop, în luna mai au avut loc alegeri 
pentru convocarea Adunării Naţionale a 
Constituantei, iar la 15 iunie s-a deschis 
Constituanta şi s-a ales Comisia pentru 
studierea reformelor agrare şi electorale, 
urmând ca la 15 noiembrie să se întru-
nească Corpurile Legiuitoare pentru a 
hotărî căile de realizare a reformelor. 
După cum se vede, problema evreiască 
nu figura la ordinea zilei. 

Totuşi, conducerea UEP 
a sperat că, printr-o intensă 
activitate de petiţionare şi 
totodată propagandistică, 
va putea obţine anumite 
rezultate în favoarea cauzei evreieşti, 
va putea impune Adunării Constituante 
„dezlegarea chestiunii evreieşti”. În ve-
derea adoptării unui program de acţiune 
a fost convocată o conferinţă specială cu 
preşedinţii şi delegaţii secţiunilor UEP. În 
moţiunea votată de conferinţă s-a pre-
văzut organizarea petiţionării în masă, 
împărţirea de apeluri şi broşuri în toată 
ţara, în sute de mii de exemplare, pentru 
a convinge toate spiritele că nedreptatea 
ce se face evreilor este nemeritată şi că 
nu este în interesul moral şi naţional al ţă-
rii de a ţine în robie politică şi economică 
o populaţie autohtonă care a dat dovadă 
că este românească. În documentele di-
fuzate se prezenta situaţia dezastruoasă 
a populaţiei evreieşti, declarată străină. 
„Zeci de mii de evrei au fost goniţi de la 
sate; li s-au luat sute de mijloace de trai. 
Aproape din toate ramurile de existenţă 
reglementate prin legi evreii pământeni 
au fost excluşi, au fost izgoniţi din şcoli, 
iar în armată situaţia era mai prejos de 
orice închipuire”. Pentru informarea 
opiniei publice despre această situaţie, 
în ziua deschiderii Constituantei, în 18 
iunie, au fost lipite pe zidurile Capitalei 
şi ale oraşelor ţării, ori s-a împărţit şi cu 
mâna, apelul adresat membrilor Consti-
tuantei şi poporului român, în care se 
conchidea: „Avem conştiinţa că n-am 
meritat prin nimic această soartă. La 
1877, în Războiul de Neatârnare, şi la 
1913, în campania din Bulgaria, evreii 
pământeni au răspuns la chemarea ţării 
cu acelaşi avânt ca şi fraţii lor români”. 
În apel s-a cerut ca evreii pământeni, 
adică cei născuţi în ţară şi nu sunt supuşi 
străini, să fie consideraţi fii ai ţării, cetă-
ţeni români. „Suntem supuşi la aceleaşi 
îndatoriri de bir şi de sânge ca şi ceilalţi 
români, se cuvine de aceea să avem 
aceleaşi drepturi“. Efectul apelului a fost 
cel prevăzut: presa democratică l-a apro-
bat, dar cea mai mare parte a ziarelor a 
păstrat tăcere. Riposta a venit din partea 
presei naţionalist-antisemite. Principalul 
combatant a fost Liga Culturală. Dar 
oricum acţiunea a rămas fără rezultat. 

Din cauza izbucnirii războiului mondi-
al, chiar dacă România a adoptat politica 
neutralităţii, Constituanta nu s-a mai în-
trunit în luna octombrie. În contextul răz-
boiului, UEP a încetat să mai acţioneze în 
direcţia revendicărilor politice. S-a limitat 
la măsuri de organizare a vieţii interne, 
sperând că după terminarea războiului 
vor apărea „stări de lucruri cu totul noi. 
Dar dacă, contra tuturor aşteptărilor, eve-
nimentele nu ne vor aduce emanciparea, 
atunci Uniunea va trebui să continue a 
protesta contra injustiţiei; ea întrupează 
idealul de libertate al populaţiei evreieşti 
din România; şi, atâta vreme cât idealul 
acesta nu va fi realizat, Uniunea va trebui 
să rămâie la postul ei de luptă”, scria în 
documentul epocii.

LYA BENjAMIN

O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile

Top 3 din 30

E v r e i  
î n  v i a ţ a 
p u b l i c ă

„Nu suntem 
străini“

1

2
3

Lucia Heilman – o supravieţuitoare din Austria
În prezent, Claims Conference a relu-

at acţiunea de acordare a unor compen-
saţii pentru evreii din Austria. Pe site-ul 
acesteia am citit despre destinul Luciei 
Heilman, născută în 1929, la Viena, care 
acum îşi petrece o bună parte din timp 
evocând la întâlniri cu elevi şi studenţi 
suferinţele ei şi ale familiei, aşa cum toţi 
evreii din Europa au avut de suferit în faţa 
maşinii de exterminare naziste. 

La 12 martie 1938, trupele germane 
au intrat în Austria. Era dreptul celui 
mai tare, iar Europa a tăcut. Naziştii din 
interiorul Austriei au pregătit agresiunea 
conform ordinelor de la Berlin. Lucia îşi 
aminteşte cum grupuri de pro-nazişti 
strigau pe stradă „Heil Hitler“. Cei circa 
185.000 de evrei, locuitori în Austria, 
au simţit imediat ostilitatea celor ce se 

alăturau aventurii lui Hitler. La şcoala pe 
care o frecventa Lucia Heilman, directorul 
a intrat în clasă şi a anunţat că toţi elevii 
evrei trebuie să părăsească şcoala. Ea 
îşi aminteşte şi acum sentimentul de 
umilinţă şi de frustrare pe care l-a avut în 
acele momente. Mama Luciei era evrei-
că, iar tatăl era creştin. Acesta a încercat 
să se refugieze în Iran, dar nu a reuşit 
să-şi scoată familia, iar el a fost exilat, 
ca element ostil, departe, în Australia. 
Bunicul din partea mamei a fost internat 
în 1938, la Buchenwald. Înainte de de-
portare, evreii arestaţi au fost adunaţi pe 
un stadion, fiind numeroşi. După un an 
şi nouă luni, familia a primit o telegramă 
prin care erau anunţaţi că bunicul murise 
la 29 octombrie 1939, în lagăr. Era omul 
pe care Lucia l-a iubit şi nu l-a uitat. Un 

prieten al tatălui, Reinhold Duschka, le-a 
ascuns pe Lucia şi pe mama ei timp de 
patru ani şi jumătate pe teritoriul unei 
fabrici.

Au cunoscut teama de a fi deportaţi, 
zi de zi şi clipă de clipă. Au reuşit o dată 
să meargă în Pădurea vieneză, singurul 
moment de relaxare în acea perioadă. 
Orice zgomot, orice persoană necunos-
cută le provocau panică. Astfel au trecut 
anii până la terminarea războiului. Lucia 
a plecat la tatăl ei, în Australia, apoi a 
revenit la Viena, a studiat medicina, s-a 
căsătorit cu un evreu din Ucraina, Alfred 
Heilman, şi a născut două fete. Totul 
pare a fi în ordine, dar trecutul, teama de 
deportare au rămas în memoria fetiţei de 
nouă ani, devenită o femeie în vârstă de 
86 de ani. (B.M.M.)
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Monument pentru 
un erou evreu  
din Primul Război 
Mondial

Comunitatea Evreilor din Bucureşti 
şi F.C.E.R. au făcut un gest de excepţie 
pentru memoria unui erou evreu, care a 
participat la bătăliile duse de armata ro-
mână în Primul Război Mondial. În urma 
unui efort colectiv, la 12 iunie a.c. în cimiti-
rul Filantropia a fost ridicat şi inaugurat un 
monument care-l cinsteşte pe colonelul 
Iancu Sin Marcu. Ceremonia s-a desfă-
şurat în prezenţa preşedintelui F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer, şi a preşedintelui C.E.B., 
ing. Paul Schwartz, a generalului (r) Mihail 
Ionescu, preşedintele Asociaţiei Centrale 
de Prietenie şi Colaborare Culturală cu 
Israelul (ACPCCI), a familiei Teodorescu, 
cea care a oferit fondurile pentru ridica-
rea monumentului, şi a membrilor C.E.B. 
Partea religioasă a fost condusă de prim-
rabinul Rafael Shaffer. Colonelul Iancu 
Sin Marcu a fost cinstit cu onoruri militare.

Preşedintele F.C.E.R. a relevat carac-
terul emoţionant al manifestării, dovadă de 
solidaritate umană. Din motive obiective, 
până acum colonelul Iancu Sin Marcu nu 
a avut o piatră de mormânt. Acum, prin 
efortul preşedintelui C.E.B., ing. Paul  
Schwartz, al ACPCCI şi prin donaţia făcută 
de familia Margareta şi Vasile Teodorescu, 
judecător, respectiv procuror şi membri în 
conducerea Asociaţiei, s-a putut marca 
aşa cum se cuvine locul unde  se odihneş-
te în veci militarul evreu. Este o reparaţie 
istorică şi sperăm că acolo sus, în ceruri, 
colonelul va vedea că nu l-am dat uitării, 
iar nouă ne pare bine că am adus situaţia 
la normal, a spus preşedintele Federaţiei, 
care a mulţumit pentru prezenţa gărzii de 
onoare. Războiul în care a murit colonelul 
Iancu Sin Marcu a dus la crearea României 
Mari, de aceea nu trebuie să-i uităm pe 
eroii noştri care s-au jertfit pentru cauză, 
români şi evrei deopotrivă, a mai adăugat 
dr. Aurel Vainer.

În continuare, prim-rabinul Rafael  
Shaffer a rostit rugăciunile pentru inaugu-

rarea monumentului şi pentru morţi – El 
Male Rahamim şi Kadiş.

În cuvântul său, preşedintele C.E.B. a 
vorbit pe larg despre contribuţia şi jertfele 
de sânge ale evreilor în timpul Războiului 
de Independenţă şi al Primului Război 
Mondial, o parte îngropaţi în cimitire dar 
alţii, chiar pe câmpurile de luptă unde 
au căzut. Aceste jertfe au fost aduse în 
condiţiile în care evreii nu erau cetăţeni 
ai României, cetăţenia fiindu-le acordată 
abia în 1923. Ing. Paul Schwartz a amintit 
numele altor militari evrei care s-au distins 
pe fronturi, cum a fost colonelul Mauriciu 
Brociner sau Herman Kornhauser, din 
Târgovişte, executat de militarii germani 
deoarece a ajutat la evadarea unor pri-
zonieri români. 

Generalul (r) Mihail Ionescu a arătat 
că în timpul Primului Război Mondial au 
fost mobilizaţi 23.000 de evrei dintr-o 
populaţie de 230.000 de evrei. Numărul 
morţilor, de peste 900, a reprezentat 4,1 
la sută, procent care s-a apropiat de cel al 
românilor – de 5  la sută. 825 de evrei au 
fost decoraţi. Numeroşi eroi s-au distins 
prin fapte vitejeşti, ca Albert Focşăneanu 
la Oituz, Iacob Iacob la Mărăşeşti, Nusen 
Klausberg sau David  Weintraub, despre 
care s-a afirmat că ar fi dezertat, ca apoi 
să se afle că a murit în lupte. Comandanţi 
ai armatei române, ca de pildă generalul 
Răşcanu, au elogiat eroismul lor şi au 
afirmat că evreii şi-au făcut datoria. Alţi 
evrei au murit pe câmpurile de luptă 
făcând parte din armatele altor ţări, ca 
Austro-Ungaria sau Rusia. Azi cinstim 
memoria tuturor militarilor căzuţi în luptă, 
a arătat gen. (r) Ionescu. Şi el a menţionat 

că monumentul a fost ridicat prin eforturile 
preşedintelui C.E.B., banii fiind daţi de 
familia Teodorescu (români creştini) ca 
dedicaţie pentru eroii evrei din război. În 
arhivele militare au fost identificate mai 
multe nume dar în acest caz informaţiile 
au fost luate de la familie şi prieteni. În 
context, preşedintele C.E.B. a amintit de 
recent apăruta culegere de texte ”Evo-
cări”, despre istoria comunităţii din Bucu-
reşti, a cercetătoarei dr. Lya Benjamin, în 
care se găseşte o lungă listă de nume ale 
evreilor care au murit în timpul Primului 
Război Mondial.

Acad. Jean Askenazy (Israel) a tri-
mis un mesaj de omagiere a eroismului 
ostaşilor evrei căzuţi în războaiele de 
reîntregire a României. El a citat apre-
cieri făcute de numeroase personalităţi 
româneşti, inclusiv de regele Ferdinand 
sau de istoricul Nicolae Iorga. Evreii nu 
numai că au luptat efectiv pe front ci au 
sprijinit şi material efortul de război, a 
menţionat acad. Jean Askenazy, care a 
vorbit şi despre gesturile unor persona-
lităţi evreieşti de susţinere a economiei 
sau culturii, cum au fost Jacques Elias, 
care şi-a lăsat averea Academiei Româ-
ne, sau bancherul A. Blank. În perioada 
interbelică, forţele politice evreieşti şi-au 
strâns rândurile pentru a forma un front 
antifascist, pentru a lupta împotriva ne-
dreptăţilor unui regim fascist  care a lovit 
comunitatea evreiască. Mesajul a fost citit 
de istoricul Sergiu Iosipescu.

După ce garda militară a prezentat 
onorul, au fost depuse coroane de flori 
din partea F.C.E.R. şi a organizaţiei B’nai 
B’rith România. (E.G.)

O familie 
poloneză care 
a salvat evrei, 

omagiată  
la Memorialul  

din Sighet
La 24 mai a.c., la Memorialul Victi-

melor Comunismului şi Rezistenţei de 
la Sighet, Institutul Polonez din Bucu-
reşti a vernisat expoziţia „Samaritenii 
din Markowa”. Ea este dedicată familiei 
Ulma care, în timpul celui de-al doilea 
război mondial, a salvat evrei. Wiktoria 
şi Jozef Ulma au fost ţărani din regiu-
nea subcarpatică din sudul Poloniei. 
Deşi au ştiut că dacă vor fi prinşi, vor fi 
executaţi şi, în plus erau foarte săraci, 
au adăpostit opt evrei: cinci din familia 
Szall, tatăl cu cei patru fii, şi trei femei. 
Au fost probabil denunţaţi. Prinşi de 
ocupanţii germani, Wiktoria şi Josef, 
împreună cu cei şase copii ai lor, şi cei 
opt evrei  au fost împuşcaţi. Institutul 
Yad Vaşem le-a acordat post-mortem 
titlul „Drepţi între Popoare”.

După vernisaj, în organizarea In-
stitutului Polonez şi a Memorialului a 
avut loc o întâlnire pe tema polonezilor 
şi românilor declaraţi „Drepţi între Po-
poare”. La eveniment au participat E.S. 
Marcin Wilczek, ambasadorul Poloniei, 
reprezentanţi ai autorităţilor locale, 
elevi şi studenţi din Sighet. Dr. Mateusz 
Szpytma, vicepreşedintele Institutului 
Memoriei Naţionale din Polonia, şi prof.
univ. Liviu Ţîrău, de la Universitatea 
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, au 
relatat istoria familiei Ulma, respectiv 
a familiei Pop din Maramureş, care la 
rândul ei a primit titlul „Drepţi între Po-
poare” pentru salvarea evreilor. Familia 
Pop, ţărani din Lăpuşul Românesc din 
nordul Transilvaniei, a ascuns-o pe 
Hanna Marmor şi pe copiii ei, în 1944, 
când în această regiune, care a ajuns 
între 1940-44 sub administraţie ungară, 
a avut loc deportarea evreilor în lagărul 
de exterminare de la Auschwitz. (M.O.)

dintre strănepoate, 
continuând activita-

tea de arhitect.
Prelegerea despre Dávid Sebestyén a 

fost ilustrată de filmul documentar ”Clujul 
şi moştenirea lui Dávid Sebestyén”, reali-
zat de Andrea Ghiţă, peliculă ce prezintă 
cele mai impozante clădiri ridicate cu 
ajutorul acestuia şi frânturi despre istoria 
familiei.

Izsó Diamant, un manager  
modern avant-la-lettre

Personalitatea industriaşului Izsó Dia-
mant, cel care a înfiinţat la Câmpia Turzii 
întreprinderea „Industria sârmei“, prima 
de acest fel în România, a fost schiţată 
de prof. univ. dr.Vasile Soporan, de la 
Universitatea Tehnică din Cluj. Acest om 
de afaceri evreu a venit în Transilvania  
dintr-o mică localitate din Slovacia, unde 
tatăl lui avea un atelier de fabricat cuie. 
Izsó Diamant şi-a creat, condus şi dez-
voltat întreprinderea pe baza celor mai 
moderne metode de management, într-o 
perioadă în care nici măcar cuvântul nu 
exista. A avut o viziune de industriaş, om 
de afaceri, finanţist şi, toate, de anver-
gură. Aceasta s-a extins nu numai la Ro-
mânia, ci şi la ţările din jur, a fost atent 
la inovaţiile tehnice dar şi la tendinţele 
economice sau la mişcarea şi concen-
trarea capitalului. În plus, s-a ocupat şi 
de aspectele sociale ale angajaţilor lui, 
ridicând case pentru muncitori, şcoală, 
terenuri de sport şi punând bazele unei 
echipe de fotbal. A fost un mare colec-

ţionar de artă şi filantrop. A fost şi el o 
victimă a Holocaustului.

Aspecte importante legate de tema-
tica simpozionului s-au regăsit şi în alte 
prelegeri prezentate. ”Dezbatere asupra 
unui viitor repertoriu al întreprinzătorilor 
evrei din Cluj”, de ing. Andrei Zàdor, 
porneşte de la o listă care cuprinde 50 
de mari întreprinderi din şapte domenii. 
Ele au creat mii de locuri de muncă. Trei 
mari personalităţi au dominat investiţi-
ile evreieşti: Dávid Sebestyén, Mózes 
Farkas, proprietarul întreprinderii ”Der-
mata”, şi Izsó Diamant, a arătat autorul 
listei, care şi-a exprimat speranţa că ea 
va fi completată şi de alte nume, aşa 
cum s-a întâmplat cu lista medicilor 
clujeni, prezentată la simpozionul de 
anul trecut. „Renner-Dermata. Istoria 
juridică a unei societăţi comerciale 
clujene de la înfiinţare până la naţio-
nalizare”, de dr. Emöd Veress, prezintă 
modalitatea în care măsuri juridice pot 
duce la consolidarea şi dezvoltarea unei 
întreprinderi. Depăşind cadrul clujean, 
prelegerea ”Consideraţii privind profilul 
economic al evreilor din Diaspora”, de 
dr. Grigore Buda, se ocupă de investiţiile 
evreieşti din judeţul Sălaj: ”Arhitectura 
civilă a evreilor din Transilvania. Studii 
de caz din oraşul Satu Mare”, de arh.
Lilla Dohi Trepszker, descrie situaţia 
specifică a arhitecturii acestui oraş în 
care aproape toate casele din centru şi 
magazinele au aparţinut evreilor, strada 
principală fiind cunoscută drept ”Corso-
ul evreiesc”. Autoarea deplânge nepă-
sarea administraţiei oraşului, care lasă 

să se degradeze clădirile maiestuoase 
din centru. În sfârşit, lucrarea ”László 
Devecsery, un antreprenor deosebit 
de abil”, de dr. Daniel Löwy, cunoscut 
istoric al Clujului, aduce în atenţie un 
personaj extrem de interesant şi colorat, 
antreprenor, care şi-a început cariera la 
Cluj, a reuşit să supravieţuiască Holoca-
ustului, construind, printre altele, barăci 
pentru armată şi ajungând să realizeze 
proiecte în toată lumea.

Toate aceste prelegeri îşi vor găsi 
locul in extenso în volumul dedicat sim-
pozionului care se scoate în fiecare an. 
Aşa s-a întâmplat şi acum când a fost 
lansat volumul V al ”Filelor din istoria 
evreimii clujene”.

Moment emoþionant
În cadrul simpozionului, Robert  

Schwartz, preşedintele C.E. din Cluj, a 
oferit, din partea F.C.E.R., medalia ”Prie-
ten al Comunităţii Evreilor” prof. univ. dr. 
György Gáal. Istoric literar şi al Clujului, 
dr. György Gáal a dedicat mai multe lu-
crări istoriei evreimii clujene. Emoţionat, el 
a mulţumit pentru distincţie şi a promis că 
se va ocupa în continuare de cercetarea 
sorţii evreilor clujeni.

Participanţii la simpozion s-au putut 
bucura şi de concertul de muzică idiş 
al formaţiei de klezmeri ”Mazel Tov”, 
condusă de prof. Vasile Socea, solistă 
Sulamita Socea. Înfiinţată în urmă cu 
15 ani, formaţia depune eforturi pentru 
a păstra şi promova tezaurul muzicii 
evreieşti.

E v r e i i  c a r e  a u  î n f r u m u s e ţ a t  C l u j u l
(Urmare din pag. 14)

Irene Sandler 
– o salvatoare 
necunoscută

În presa rusă este relatată viaţa 
eroică a Irenei Sandler. Născută în 
1910 la Varşovia, la începutul războiu-
lui, în 1939, a activat în societatea de 
ajutorare a evreilor, desigur, ilegală. 
Sarcina ei era să îngrijescă minorii 
din ghetoul varşovian, fiind ajutată de 
25 de oameni. Totodată, ea reuşea să 
scoată din ghetou un număr de copii, 
folosind ambalaje, coşuri. Copiii erau 
adormiţi, ca să nu facă zgomot, iar un 
câine dresat lătra pentru a îndepărta 
alţi câini. Cu toate aceste eforturi, în 
ghetou mureau lunar 5000 de copii, 
controlul fiind foarte atent. Cei salvaţi 
erau ascunşi în mănăstirile catolice din 
zona lagărelor.

În 1943, în urma unui denunţ, Irene 
a fost arestată şi schingiuită. Organiza-
ţia ilegală de apărare a reuşit să o scoa-
tă din ghetou. A stat ascunsă doi ani, 
iar după război s-a ocupat de educaţia 
copiilor şi de trimiterea lor în Palestina. 
Regimul comunist a persecutat-o, iar în 
1949 a fost arestată, deşi era gravidă. 
Nu i s-a permis emigrarea. 

În 1965 a primit din partea Yad Va-
shem titlul de „Drept între Popoare“. 
În 2007 a fost propusă pentru Premiul 
Nobel, dar a fost preferat vicepreşe-
dintele SUA, Al. Gore, pentru activitate 
ecologică.

Irene Sandler a murit la vârsta de 
98 de ani, după o viaţă de adevărată 
sfinţenie şi omenie.

B.M.M.
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Toate aceste re-
memorări nefaste 

îmi sfredeleau sufletul, când soarta, care 
de atâtea ori ne oferă surprize incredi-
bile, m-a pus faţă în faţă cu… bestia. 
S-a întâmplat ca într-un adevărat act 
de magie. Urcam panta unei străzi cu 
nume de metaforă, o stradă lăturalnică, 
puţin umblată: strada Muzelor. Din dealul 
Muzelor cobora agale, fără griji, chiar 
el, Toma. Nu mă despărţea nici un pas 
de cel care purta povara blestemată a 
morţii prea tânărului meu părinte. Era 
oare cu putinţă o asemenea aşezare a 
soartei? Am rămas încremenit, ca lovit 
de trăsnet. Mi se părea halucinant, ceva 
de domeniul irealului. Toma a făcut un 
singur gest: şi-a fluturat o mână prin faţa 
ochilor, ca şi cum ar fi vrut să gonească 
o nălucă, ivită din alte lumi. În mintea lui 
nătângă nu-şi putea imagina că vreunul 
dintre cei pe care el i-a trădat, dându-i 
pe mâna călăilor, s-ar mai putea întoarce 
din iad, din moarte la viaţă! O avalanşă 
de amintiri dureroase mi s-au încrustat 
în suflet, mi-au asaltat mintea şi, într-o 
scânteie de timp doar, m-au făcut să re-
trăiesc întâmplări ce m-au marcat pe via-
ţă: tristeţile unei copilării întunecate de 
teroare, despărţirea tragică, sub o ploaie 
de gloanţe, de tatăl meu rănit de moarte 
în curtea Chesturii, bătrânul Prosid, pa-
ralitic, ucis cu ranga de fier, moartea lui 
Aurel, colegul meu de bancă, în vreme 
ce mă strângea de mână, brutalizarea 
sălbatică a doctorului Cazac Averbuch, 
săltat de pe o targă improvizată, şi, peste 
toate, îmi răsuna în urechi ţipătul ascuţit 
al unei păsări rănite de moarte, întretăiat 
de hohotele batjocoritoare ale lui Toma. 

Am simţit atunci că tot sângele îmi dă 
năvală în cap, că inima îmi va sări din 
piept şi un val de furie şi ură necruţătoare 
mi-au potopit întreaga mea fiinţă. Atunci 
am regretat că nu am la îndemână o 
armă. Nu aş fi ridicat degetul de pe tră-
gaci până la ultimul glonţ din încărcător. 
Mi-am ridicat privirea, să mi-o aţintesc 
în ochii aceluia pe care îl uram atât de 
mult. Şi m-am cutremurat: în faţa mea 
nu mai era trufaşul individ, inchizitorul 
evreilor, hărţuitorul şi spaima copiilor, 
torţionarul de un sadism barbar, a cărui 
plăcere era să le smulgă bătrânilor barba 
şi perciunii. Nu, în faţa mea era acum 
o fiinţă cu chipul hidos, schimonosit de 
şoc şi groază! Tremura din tot trupul, ca 
scuturat de frigurile gălbinării, buzele îi 
bâiguiau sunete onomatopeice, iar dintr-
un crac al pantalonului i se prelingea pe 
încălţări un lichid tulbure. Frica îi anulase 
autocontrolul şi bestia se… uşura. Era 
expresia, în forma ei cea mai abjectă 
a antisemitului primitiv, fanatic şi laş, 
produs al unei îndelungi propagande 
antievreieşti. Furiei şi urii de moarte i-au 
luat locul o silă teribilă, dar, mai ales, un 
dispreţ devorator. Mă stăpânea acum 
o stare ciudată, dominată de nelinişte 
şi îndoieli, dar mai ales de dorinţa de a 
nu-l mai vedea pe Toma. Şi am plecat, 
lăsându-l acolo, cu spaimele lui, în ui-
mirea lui, faţă de o întâmplare al cărei 
înţeles, oricum, nu l-ar fi putut desluşi. 

Pentru respectarea adevărului, bes-
tia, aşa cum l-a botezat Ţipora, a fost 
capturat într-o comună din apropierea 
Iaşiului şi pedepsit de justiţie pentru 
fărădelegile sale. Dar acum, când re-
memorez acest episod dramatic, nu pot 
să închei fără a sublinia câtă dreptate 
a avut Susannah Heschel, distinsă cu 
titlul de Doctor Honoris Causa de patru 
dintre cele mai prestigioase universităţi 
americane şi europene, dedicată cu o 
devoţiune exemplară cercetării, cultivării 
şi conservării memoriei Holocaustului. 
“Dificultatea – spune Susannah Heschel 
– nu stă atât în iertare, ci mai ales în felul 
în care supravieţuitorii şi descendenţii 
lor pot trăi fără amărăciunea răzbunării 
şi fără a-şi pierde umanitatea, chiar şi 
atunci când aud ţipetele familiilor lor dis-
părute.” Aşa este! Trăim fără gânduri de 
răzbunare, dar fără a uita o clipă ororile 
cumplite care ne-au întors viaţa pe dos! 
Să vrei, şi nu le poţi uita! 

FUGIŢI, VINE BESTIA! 
(Urmare din pag. 17)

Cărţile Editurii Hasefer,  
aplaudate din nou la Târgul de la Ierusalim
O nouã ediþie, un alt laureat
La deschiderea oficială a celei de-a 

28-a ediţii a Târgului Internaţional de 
Carte de la Ierusalim (11-15 iunie 2017), 
primarul Nir Barkat i-a conferit scriitorului 
norvegian Karl Ove Knausgaard prestigio-
sul Premiu al Ierusalimului, iniţiat în 1963 
şi printre ai cărui laureaţi se numără Eu-
gen Ionescu (1973), Mario Vargas Llosa, 
Arthur Miller, Haruki Murakami, Graham 
Greene, Bertrand Russel şi alţii.

Karl Ove Knausgaard a fost ales pen-
tru modul în care ridică viaţa omului de 
rând la nivelul eroilor, romanele sale fiind 
deja traduse în 22 de limbi. În discursul 
său de acceptare a premiului, scriitorul 
a amintit că unul dintre motivele pentru 
care se produc tragedii în societatea con-
temporană este îndepărtarea de morala, 
valorile şi povestirile biblice. De altfel, 
un roman recent semnat de laureatul 
Premiului Ierusalim se referă la crimele 
săvârşite de extremistul norvegian Anders 
Breivik, pe care Knausgaard îl compară 
cu Cain.

România, cel mai dinamic  
stand de la Târg

„În 2017 a continuat seria participărilor 
oficiale ale României la acest important 
eveniment, la realizarea căruia îşi aduc 
contribuţia, ca întotdeauna, Ministerul 
Culturii, ICR, FC.E.R. şi Editura Hasefer“, 
a spus Irina Cajal, subsecretar de stat la 
Ministerul Culturii, la primul eveniment or-
ganizat anul acesta la standul României. 
Oficialul român şi-a exprimat speranţa că 
viitoarea ediţie a Târgului „va fi altfel con-
cepută şi în alt amplasament”. Opinie la 
care subscriem, pentru că există pericolul 
ca partea internaţională a Târgului să se 
diminueze, ştirbind prestigiul manifestării. 
Criticul literar Răzvan Voncu a subliniat că 
actuala participare a României la Târgul 
de la Ierusalim are o valenţă aniversară 
şi evidenţiază stabilitatea raporturilor 
bilaterale, România fiind singura ţară 
fostă socialistă care nu a sistat relaţiile 
cu Israelul după Războiul de Şase Zile.

Standul colectiv românesc, organizat 
de Ministerul Culturii şi ICR, a reunit oferta 
celor mai importante edituri româneşti şi a 
Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă 
Română, din delegaţia României făcând 
parte subsecretar de stat Irina Cajal, 
scriitorii Adrian Popescu, Adrian Alui Ghe-
orghe, istoricul Victor Neumann, filozoful 
Sorin Lavric, criticul Răzvan Voncu, cel 
din urmă fiind şi curatorul standului şi, ca 
atare, moderatorul tuturor evenimentelor 
organizate la Standul României. Din 
partea Ministerului Culturii au fost pre-
zenţi consilier Luminiţa Corneanu, Alex. 
Macovei şi Gabriela Răducanu. ICR a 
fost reprezentat de vicepreşedintele Bela 
Krizbay, iar de la ICR Tel Aviv au fost 
prezente la stand Andreea Soare şi Ma-
ria Roşca. Tuturor, un sincer mulţumesc 
pentru eforturile ca standul să fie partici-
parea cea mai dinamică dintre cei 250 de 
expozanţi străini veniţi la Ierusalim 2017. 
Cât de adevărată este această afirmaţie 
devine evident dacă ne gândim că, în trei 
zile, delegaţia României şi invitaţii săi au 
susţinut unsprezece evenimente, deci o 
medie de aproape patru pe zi. Astfel, au 
fost prezentate noile titluri apărute la edi-
turile Paideia şi Familia (în colaborare cu 
cea din urmă, Editura Hasefer a publicat 
în 2016 cărţile Adei Shaulov-Enghelbert 
„Eu sunt omul tău” şi „Primul tangou, ulti-
ma iubire”). Riri Sylvia Manor a vorbit des-
pre cartea sa „Bucuria de a nu fi perfectă”, 
lansată şi la Bucureşti, la Templul Coral, 
Adrian Alui Gheorghe şi-a prezentat volu-
mul „Luna Zadar”. Poetul Adrian Popescu 
şi-a citit versurile în faţa unui public ales, 
iar Sorin Lavric a discutat despre „alteri-
tăţile discursive”. 

Istoricul Victor Neumann s-a referit 
la „Naţionalism şi sectarism”, arătând 
că în România şi în zona Balcanilor 
romantismul şi concepţiile naţionaliste 

specifice acestui curent au constituit fun-
damentele afirmării identităţii naţionale a 
popoarelor din regiune, spre deosebire 
de Occident, unde acelaşi proces a avut 
la temelie iluminismul şi raţionalismul 
caracteristic acestuia. Aceste diferenţe, 
a spus istoricul timişorean, au făcut ca în 
statele etno-naţionale din Europa Cen-
trală şi din Balcani minorităţile, inclusiv 
cea evreiască, să fie împinse spre se-
gregare, în timp ce în Franţa sau Olanda, 
aceeaşi evoluţie a mers către integrare. 
„Şi în zilele noastre, în state ca SUA, eşti 
evreu dar, în primul rând, eşti american. 
În România şi alte ţări, dacă eşti evreu, 
nu eşti român, a explicat Victor Neumann. 
Nivelul expunerii şi întrebările venite din 
public (Liana Saxone-Horodi, Mirel Horo-
di, Lucian Herşcovici, Teşu Solomovici) 
l-au determinat pe moderatorul Răzvan 
Voncu să conchidă că, deşi comunitatea 
evreiască din România s-a diminuat de-a 
lungul anilor, nivelul intelectual al acesteia 
a rămas la fel de ridicat ca întotdeauna.

De altfel, modul în care colaboratorul 
revistei noastre, Răzvan Voncu, redac-
tor-şef la „România Literară“ şi profesor 
universitar, şi-a îndeplinit misiunea de 
curator al standului a determinat ASILR 
şi Centrul Cultural Israeliano-Român din 
Tel Aviv să îi acorde acestuia „Diploma 
de Excelenţă – Ambasador al bunelor 
relaţii între România şi Israel” şi „Medalia 
Ierusalimului”. Distincţiile au fost decer-
nate „pentru contribuţia de excepţie la 
realizarea unor proiecte de promovare a 
dialogului intercultural între cele două ţări 
şi popoare”, fiind acceptate cu mulţumiri 
de tânărul critic român.  

Hasefer, o ofertã variatã,  
o lansare de înalt nivel

În ziua de 14 iunie, peste 50 de 
persoane, dintre care nu au lipsit foşti 
ambasadori, jurnalişti, scriitori, vechi 
colaboratori şi susţinători ai F.C.E.R. şi 
Hasefer, intelectuali, artişti plastici au 
venit la ceea ce ar fi trebuit să fie o dublă 
lansare la standul editurii.

Prima surpriză a fost prezenţa la ma-
nifestare a cunoscutului „vânător-şef de 
nazişti” al Centrului „Simon Wiesenthal”, 
nimeni altul decât Efraim Zuroff. Întrucât 
cartea sa „Operaţiunea Ultima şansă” 
apăruse recent la Hasefer, a fost invitat 
să prezinte versiunea română a acestui 
volum, împreună cu autorul acestor rân-
duri. „Mi-am consumat multă energie în 
«Operaţiunea Ultima şansă»“, a arătat 
autorul, care a mărturisit că nu şi-a dat 
seama de la început cu ce obstacole 
avea să se confrunte în iniţiativa sa de a 
„cumpăra” informaţii despre ultimii nazişti 
rămaşi în viaţă şi pe care trecerea timpului 
ameninţa să îi absolve de pedeapsă. „Nu 
am făcut niciodată din această căutare o 
obsesie personală şi nu am simţit nimic 
altceva decât dispreţ faţă de ţintele mele”, 
a spus Zuroff. 

A fost momentul să subliniez că, spre 
deosebire de vremea descrisă în cartea 
prezentată, azi România recunoaşte 
participarea autorităţilor române şi a 

unor cetăţeni români în Holocaustul din 
România, ceea ce a permis, între altele, 
ca premiul „Light Unto the Nations” să fie 
acordat de American Jewish Committee 
preşedintelui Iohannis. „Acesta este un 
progres”, a apreciat Efraim Zuroff.

A doua carte lansată a fost „Cabala 
în Italia”, de profesorul Moshe Idel şi 
dr. Lucian Herşcovici. Primul a trecut în 
revistă conţinutul cărţii, cel de-al doilea 
a explicat originea termenului ebriac de 
„cabala”. După prezentarea amplului 
său studiu, Moshe Idel a răspuns unei 
întrebări adresate de Răzvan Voncu 
privind popularitatea Cabalei în lumea 
contemporană. „S-a plecat de la scăderea 
interesului pentru spiritualitatea indiană, 
mai greu accesibilă europenilor şi ame-
ricanilor”, a spus Moshe Idel. „Cabala 
este mult mai occidentală decât mistica 
indiană. Apoi, interesul pentru Cabala a 
apărut într-un moment de criză a ideolo-
giilor, umplând un vid spiritual. Iată de ce 
o doctrină esoterică, practic necunoscută 
la începutul secolului trecut, a devenit o 
modă internaţională. Acum, eu aproape 
nu mai pot vorbi despre Cabala, pentru 
că oamenii cred că ştiu mai bine decât 
mine. Dacă vreau să ţin o conferinţă, 
adesea trebuie să argumentez în faţa 
unor oameni care nu ştiu aproape nimic, 
dar cred ca ştiu multe”.

Liana Saxone-Horodi a rcunoscut că 
„nu ştie absolut nimic despre Cabala”, 
dar a ţinut să sublinieze că „prof. Moshe 
Idel este ultimul mohican dintr-o legendă 
superbă a Ierusalimului, care a fost Cer-
cul Cultural, descrisă în cele trei volume 
intitulate Întâlniri la Ierusalim. Acolo apare 
o elită culturală şi de suflet de intelectuali 
de origine română, ajunşi în Ţara Sfântă”.

Conform programului, a fost apoi pre-
zentat ciclul de povestiri reunite în volumul 
„După colţ”, de Carol Feldman, binecu-
noscut publicului român de la Bookfest şi 
de la lansarea la Sinagoga Mare din Bu-
cureşti. Răzvan Voncu a definit lucrarea 
drept o „carte a absenţei”, cu referire la 
trecerea la cele veşnice a soţiei autorului, 
Betty. Subsemnatul a atras atenţia asupra 
capacităţii lui Carol Feldman de a invita 
cititorul să depăşească aparenţele şi „să 
nu judece un electrician după liţa folosită”. 
Autorul, cu lacrimi în ochi, a citit dedicaţia 
volumului către soţia sa şi a mulţumit tu-
turor celor care au făcut posibilă apariţia 
cărţii la Editura Hasefer.

O ultimă surpriză a zilei a fost prezenţa 
în public a scriitoarei Madeleine David-
sohn, căreia i-a fost încredinţat microfonul 
pentru a vorbi despre versiunea română a 
cărţii sale, apărută la Hasefer la începutul 
anului 2016. Autoarea a reliefat calitatea 
grafică a cărţii, iar Răzvan Voncu şi sub-
semnatul s-au referit la arcul peste timp 
format din poveştile de dragoste ale unei 
bunici, mame şi nepoate, toate evreice din 
România, emigrate în America şi prinse 
în tăvălugul unor evenimente precum al 
doilea război mondial, instaurarea comu-
nismului în România şi nevoia de căutare 
a rădăcinilor de către tânăra născută în 
Ţara Tuturor Posibilităţilor.

ALx. MARINESCU

Efraim Zuroff vorbind la standul Hasefer
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La prima ve-
dere,  vo lumul 
semnat de Dan 
Ionuţ Julean îţi 
sugerează o lu-
crare teologică şi 
de istorie a evre-
ilor. Dar autorul 
es te  arh i tec t , 
cartea a apărut 
într-o colecţ ie 
intitulată ”Spaţii 
imaginate” a edi-
turii Paideia, iar 
aceasta editează lucrări de graniţă care, 
afirmă unul dintre autori, „integrează 
viziuni şi idei ce ţin de cultura spaţiului 
locuit – arhitectură, arte frumoase, ştiinţe 
sociale, gândire religioasă, spiritualitate, 
…combină filozofia cu arhitectura”. „Spa-
ţiul iudaic. Un spaţiu al comunităţii” (editat 
în 2016) se include perfect ca tematică şi 
abordare în această colecţie.

Dan Ionuţ Julean porneşte de la ana-
liza conceptului de spaţiu iudaic, trece 
în revistă toate etapele istoriei poporului 
evreu şi afirmă că acest spaţiu a existat 
încă din vremurile biblice, îl poţi regăsi şi 
în ”Geneza” şi ”Exodul”, sub forma „tem-
plului mobil” din deşert, plasat într-un cort 
pe care evreii îl duceau cu ei în timpul 
peregrinărilor din Sinai. După ce prezin-
tă simbolistica Templului lui Solomon, a 
celui de-al Doilea şi a celui de-al Treilea 
Templu – considerându-l pe cel ridicat de 
Irod al treilea faţă de cel ce a fost înălţat la 
întoarcerea evreilor din robia babiloniană 
–, autorul se ocupă pe larg, aproape în în-
treg volumul, de sinagogă cu semnificaţia 
şi rolul ei esenţial în menţinerea în viaţă, 
în istorie a poporului evreu în Diaspora. 
(De altfel, cartea nu se ocupă de spaţiul 
iudaic din Israel, dat fiind faptul că despre 
arhitectura evreiască se poate vorbi în 
primul rând în Diaspora). 

Încă două elemente reprezintă pentru 
autor un ”spaţiu evreiesc” – ghetoul şi 
ştetl-ul. El găseşte chiar şi în spaţiul ghe-

toului elemente pozitive, care au contribuit 
la întărirea vieţii comunitare şi la menţine-
rea, chiar la progresul iudaismului, în po-
fida condiţiilor deosebit de dificile în care 
trăiau evreii în aceste spaţii. Viaţa în ştetl, 
în care exista o organizare comunitară 
solidă, cu ierarhii de conducere şi soci-
ale, cu multiple preocupări, inclusiv cele 
culturale şi educative, este considerat de 
autor – desigur, pe baza experienţei celor 
care îşi aveau originea în aceste mici 
localităţi tipic evreieşti – drept paradisul, 
locul pe care nu-l uită nimeni şi despre 
care are cele mai frumoase amintiri. Aici 
a existat o viaţă evreiască permanentă, 
purtată cu sine de locuitorii săi chiar dacă 
l-au părăsit. Referitor la această perioa-
dă, Dan Ionuţ Julean face incursiuni şi în 
arhitectură, prezentând câteva sinagogi. 
Numărul lor de până la emanciparea evre-
ilor europeni nu era mare, nefiind permisă 
construirea de sinagogi noi, dar existând 
totuşi câteva clădiri împunătoare, rămase 
din perioade anterioare.

Construcţia de sinagogi şi alte clădiri 
ale comunităţilor evreieşti a luat avânt 
după Haskala şi a crescut până în zilele 
noastre. Un factor deosebit de important 
al acestui proces este ideea extinderii 
rolului şi spaţiului sinagogal. Autorul a 
arătat încă de la începutul lucrării multi-
plele roluri ale sinagogii în viaţa evreiască 
– religios, de adunare şi de învăţătură. 
Aproximativ de la începutul secolului XX, 
în primul rând în Statele Unite, iau naştere 
centrele comunitare, toate organizate în 
jurul unor sinagogi. Încetul cu încetul, 
partea ”laică” a acestui tip de organizare 
devine mai extinsă decât cea religioasă, 
cuprinzând de la săli de conferinţe, bibli-
oteci, săli de sport, piscine (unele tipuri 
de construcţii chiar numindu-se popular 
”shul with pool” – sinagogă cu bazin de 
înot), spitale, restaurante. De fapt, aceste 
centre erau realizate pentru a acoperi 
toate aspectele vieţii comunitare. Numărul 
centrelor comunitare din SUA a crescut 
vertiginos şi, în conexiune cu ele, s-a 

născut o clasă de arhitecţi specializaţi în 
ceea ce s-a numit arhitectura evreiască. 
La început, stilurile arhitecturale erau cele 
folosite la ridicarea clădirilor religioase şi 
civile ale creştinilor, dar pe parcurs au 
căpătat prioritate avangardismul, moder-
nismul şi postmodernismul, considerate 
creaţii evreieşti, cu folosirea stilizată a 
simbolurilor evreieşti.

După modelul centrelor comunitare 
evreieşti din SUA s-au organizat şi cen-
trele comunitare din Europa. Ele şi-au 
dovedit importanţa mai ales după cel de-al 
doilea război mondial, când comunităţile 
au fost decimate, iar aceste centre au ofe-
rit posibilitatea reluării vieţii evreieşti. Din 
punct de vedere arhitectonic, în Europa 
postbelică, a subliniat autorul, s-au apli-
cat trei modele de arhitectură evreiască. 
Primul model este ”arhitectura memorială, 
ca un act de restituire istorică”, exemplul 
în acest sens fiind Muzeul Evreiesc de la 
Berlin; apoi „arhitectura memorială care 
se întemeiază pe metafore culturale, o 

arhitectură care relaţionează cu trecutul, 
cu valorile şi tradiţiile sale ca o sursă 
de identitate” iar experienţele trecutului 
sunt folosite ca o sursă pentru viitor şi 
aici exemplul este Muzeul Evreiesc Con-
temporan de la San Francisco. Cel de-al 
treilea model este „arhitectura memorială 
care transfigurează prezentul în trecut, o 
arhitectură a sentimentelor şi senzaţiilor 
pline de înţeles, a vieţilor trăite care pot fi 
trăite din nou”, exemplul fiind Nussbaum 
Haus Osnabrück (Germania).

Concluzia autorului este că aceste 
trei modele constituie premisele care au 
deschis drumul spre exprimarea identităţii 
în arhitectura evreiască contemporană.

EVA GALAMBOS

Ada Shaulov-Enghelberg  
şi măreţia omului obişnuit

La 6 iunie 2017, Biblioteca „Alexandru 
Şafran” a găzduit o dublă lansare dedica-
tă autoarei israeliene de limbă română 
Ada Shaulov-Enghelberg: romanele „Eu 
sunt omul tău“ şi „Primul tangou, ultima iu-
bire“. Invitaţii au fost preşedintele C.E.B., 
ing. Paul Schwartz, conf. univ. dr. Felicia 
Waldman, conf. univ. dr. Răzvan Voncu 
şi autoarea, iar dialogul a fost moderat 
de Alexandru Marinescu, directorul CIEP.

Alexandru Marinescu a prezentat-o pe 
Ada Shaulov în ipostaza sa de membru 
al Uniunii Scriitorilor din România şi al 
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din Ro-
mânia şi i-a apreciat motivaţia, deosebită 
de a altor autori, de a-şi vedea lucrările 
publicate la editura Hasefer; dorinţa de a 
intra în contact cu cât mai multe comu-
nităţi evreieşti din România şi de a face, 
astfel, cunoscută literatura israeliană de 
limbă română.

Ing. Paul Schwartz şi-a exprimat 
bucuria de a o fi cunoscut pe autoare 
şi convingerea că viitorul unei populaţii 
este legat de pregătirea prin cultură. El a 
arătat că, în cei aproape 11 ani în care a 
fost vicepreşedintele F.C.E.R., a susţinut 
de fiecare dată acţiunile culturale ale co-
munităţii, dar şi interconfesionale (exem-
plul dialogurilor cu muftiul şi imamul din 
Constanţa, cu un preot ortodox de lângă 
Târgovişte).

Conf. univ. dr. Felicia Waldman a 
subliniat meritul celor două lucrări de a 
oferi o lectură agreabilă şi rapidă, păstrân - 
du-şi profunzimea şi impactul în rândurile 
publicului. În opinia sa, cărţile acţionează 
în trei direcţii esenţiale: sunt romane de 
dragoste, afirmând credinţa într-un sen-
timent mai puţin preţuit în prezent; sunt 
romane despre a doua şansă (dau credit 
posibilităţii iubirii de a reapărea oricând în 
viaţa unui om); nu înfăţişează neapărat 

poveşti fericite de la un capăt la altul, ci 
surprind sacrificiile, durerea, sinuozităţile 
care le însoţesc, morala cărţilor fiind ace-
ea că suferinţa unei vieţi în care şi-a făcut 
loc iubirea este de preferat singurătăţii.

Conf. univ. dr. Răzvan Voncu a schi-
ţat parcursul literar al Adei Shaulov, prin 
raportare şi la alte romane ale autoarei 
– „Aici şi acum“, „Lumină în beznă“ –, 
subliniind calitatea lor de a se lăsa citite 
fără efort, cu atragerea cititorului în jocul 
memorialisticii şi al ficţiunii. Vorbitorul a 
punctat modul în care autoarea constru-
ieşte fresca a două societăţi, română şi 
israeliană, cu accent asupra cultivării 
memoriei şi a sensibilităţii dublate de fer-
mitate în faţa vieţii. Cărţile Adei Shaulov 
devin, astfel, un manifest în favoarea iubi-
rii, dar şi a măreţiei omului obişnuit, care 
îşi caută neîncetat împlinirea spirituală.

Autoarea, Ada Shaulov-Enghelberg, 
a împărtăşit auditoriului legăturile afecti-
ve pe care le-a stabilit între România şi 
Israel, exteriorizate prin finanţarea unui 
premiu anual acordat Asociaţiei de Prie-
tenie România-Israel pentru cea mai bună 
carte, prin ajutorul consecvent pe care îl 
oferă unui număr de şase familii, câte trei 
din fiecare ţară, prin visul de a cunoaşte 
comunitatea evreilor din România din 
ipostaza sa de scriitoare. Cele două cărţi 
lansate le consideră un omagiu adus celor 
doi bărbaţi care au iubit-o, fiecare identi-
ficat în eroul principal al romanelor (Miki, 
în „Eu sunt omul tău“, respectiv Amnon, 
în „Primul tangou, ultima iubire“). Întreaga 
viaţă şi-a construit-o nu numai printr-o lup-
tă permanentă pentru autoperfecţionare 
(doctorat în psihologie, autoare a şase 
romane), ci şi prin iubirea necondiţionată 
cu care a fost înconjurată. 

CLAUDIA BOSOI

Evoluţia istorică a spaţialităţii evreieşti

HASEFER – LA ÎNĂLŢIMEA AŞTEPTĂRILOR
al celei evreieşti, de 
a-şi păstra autono-

mia culturală. Volumul publicat de Liviu 
Rotman pune în evidenţă tocmai acest 
proces, cu referire la comunitatea evreilor. 
Dacă la celelalte etnii, fiind creştine, inte-
grarea se face mult mai uşor, comunitatea 
evreiască a întâmpinat multe dificultăţi.
Lungul proces de adaptare a comunităţilor 
evreieşti, cu propriile tradiţii, la sistemul 
diferit de organizare socială al statului 
român, a subliniat dr. Elena Siupiur, a 
avut ca rezultat o oarecare modernizare 
a acestora care, potrivit lui Liviu Rotman, 
va duce la crearea unei societăţi civile 
evreieşti. Emigraţia evreiască aduce în 
societatea românească o uriaşă avere – 
prin meserii şi modul de gândire. Minori-
tăţile, inclusiv comunitatea evreiască, fac 
parte din istoria românească şi nu trebuie 
studiate separat, a conchis vorbitoarea. 

În cuvântul său, dr. Liviu Rotman 
a sub liniat de la început că emigraţia, 
mişcările de populaţie reprezintă un fe-
nomen firesc, de normalitate. În contextul 
stabilirii evreilor pe teritoriile româneşti, 
el a încercat să urmărească evoluţia şi 
dinamica structurii comunităţii evreieşti, 
o instituţie ce elabora pachete de politici. 
Comunitatea evoluează, unele aspecte 
organizatorice dispar, altele se transfor-
mă, în ultimă instanţă comunităţile locale 
vor fi înlocuite de structuri ale societăţii 
civile în care se schimbă ierarhia valorică. 
Consolidarea statului naţional, inclusiv a 
celui românesc, nu favorizează aceste 
structuri, a arătat autorul lucrării.

Un erou român al forþelor  
rezistenþei gaulliste

Cartea lui Maud 
Haymovici, „Ultimul 
curs de istorie“, reco-
mandată la editura 
Hasefer de prof. Ca-
rol Iancu şi apărută 
în limba franceză 
în 2011, a fost pre-
zentată din multiple 
unghiuri: biografic şi 
psihologic (mesajul 
autoarei), istorico-
literar (Felicia Waldman), etico-filozofic 
(Vasile Morar).

Mesajul autoarei, citit în introducere 
de directorul editurii Hasefer, Alexandru 
Marinescu, a pus reflectorul asupra is-
toriei familiei Haymovici şi a tatălui său, 
aproape necunoscut. Edgar, un evreu 
român născut în 1910 la Roman, reapare 
în viaţa fiicei sale când aceasta era în 
vârstă de 50 de ani, profesoară de istorie 
la un liceu din Franţa, printr-un bilet trimis 
de la un azil de bătrâni. Ea regăseşte în 
figura tatălui, naturalizat francez în 1936, 
un erou neştiut, fiind unul dintre puţinii 
francezi plecaţi la Londra pentru a se 
alătura Rezistenţei antigermane conduse 
de generalul de Gaulle şi pentru a fi demn 

de noua sa patrie. Cei 20 de ani scurşi de 
la primirea acelui semn despre existenţa 
tatălui său i-a dedicat recuperării istoriei 
personale, stabilirii unei continuităţi cu 
prezentul şi construirii unui viitor.

Conf. univ. dr. Felicia Waldman a 
subli niat că opţiunea autoarei de a reda 
cronologic desfăşurarea faptelor, fără a 
recurge la tehnici literare complicate, dar 
cu un mod subtil de a diseca psihologia 
personajelor, a fost adecvată în recon-
stituirea poveştii unui erou uitat, a alege-
rilor complicate ale evreilor în secolul al 
XX-lea (Edgar Haymovici) şi a devenirii 
târzii a unei femei care îşi va descoperi 
rădăcinile de a căror cunoaştere fusese 
privată (Maud). Cartea este o încercare 
de reparaţie simbolică, prin care generaţia 
tânără este pusă în temă şi urmează a 
duce mai departe istoria recuperată a ero-
ului, abia de-acum recunoscut ca atare.

Prof. univ. dr. Vasile Morar a accentuat 
dimensiunea etică a cărţii, care ilustrează 
relaţia fundamentală a omului cu părinţii 
şi imperativul de care se leagă porunca a 
V-a. Abia după vârsta de 50 de ani autoa-
rea îşi poate cinsti tatăl, un erou al Franţei, 
statut care în familie i-a fost refuzat în 
favoarea lui Pierre, fratele mamei, pilot al 
unui avion de vânătoare doborât tot în mai 
1940. „Străinul”, „ciudatul”, „evreul” nu 
putea să mai aibă loc în conştiinţa şi me-
moria familiei; în schimb, Maud a devenit 
o fiinţă liberă, urmând astfel îndemnul lui 
Spinoza: „Numai omul cu adevărat liber 
este recunoscător” – întregii sale vieţi, 
părinţilor, istoriei, eroilor, dacă sunt în 
familia sa. Vorbitorul a conchis arătând 
că în timpurile în care trăim, care înlătură 
idealizarea unor personaje, este necesar 
să ne gândim că au existat eroi şi că ei 
merită recunoştinţa noastră.

Prezenþe evreieºti la Bookfest
Simptomatice pentru longevitatea 

creatoare a micii noastre comunităţi au 
fost lansări precum „Lanţul de aur”, de 
Andrei Cornea (Editura Humanitas); „Răni 
deschise”, volumul 6, de Solomon Marcus 
(Editura Spandugino); „Ca o rugăciune” 
de Boris Marian Mehr (Asociaţia Difuzo-
rilor şi Editorilor, Patronat al Cărţii). 

Notabile pentru recunoaşterea rolului 
jucat de tălmăciri româneşti ale Bibliei în 
dezvoltarea culturii române, a aportului 
în lingvistică al unor savanţi evrei au fost 
lansările la Editura Universităţii „Al. I. 
Cuza” din Iaşi: „Vechiul Testament – Sep-
tuaginta. Versiunea lui Nicolae Milescu 
Spătarul”, volum colectiv, coordonat de 
Eugen Munteanu; „Progresul în limbă. 
Scurtă istorie a limbajului“ – Lucia Wald, 
text îngrijit, prefaţă şi notă asupra ediţiei 
de Petre Gh. Bârlea. De semnalat – in-
teresul pentru filozofia iudaică: cartea 
Madeei Axinciuc, lansată la Polirom, 
„Profetul şi oglinda fermecată. Despre 
imaginaţie şi profeţie în Călăuza rătăciţilor 
de Moses Maimonide“. 

(Urmare din pag. 15)
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– Domnule Coşar, mai întâi, spune - 
ţi-ne câteva cuvinte despre dumneavoas-
tră pentru ca cititorii să ştie cine sunteţi.

– Mă numesc Călin Coşar, m-am năs-
cut în 1970, sunt bănăţean. Am absolvit 
Facultatea de Automatizări şi Calcula-
toare din Timişoara, am făcut un master 
la Academia de Studii Economice din 
Bucureşti, un MBA în cadrul unui program 
comun Statele Unite - Romania şi acum 
sunt în curs de a termina doctoratul la 
Academia de Poliţie, tematica lucrării 
fiind legată de pregătirea resurselor 
umane. De fapt, începusem un doctorat 
la Timişoara, cu un subiect în robotică dar, 
plecând de la Timişoara şi schimbându-mi 
într-un fel profilul, mi-am spus că proble-
ma oamenilor, a resurselor umane îmi 
este mai aproape.

– În ce sens v-aţi schimbat profilul?
– În 1999 am plecat la Bucureşti, unde 

m-am angajat la IBM, am lucrat la mai 
multe companii multinaţionale, unde am 
ocupat diferite poziţii, dar nu ca inginer, ci 
pe partea comercială, de business. Având 
această experienţă, la un moment dat 
m-am gândit că ar trebui să pătrund mai 
profund în lumea afacerilor şi m-am ori-
entat către sectorul camerelor de comerţ 
bilaterale. Aşa am ajuns aici, la Camera 
de Comerţ România-Israel.

– Aveaţi informaţii despre Israel, cu-
noşteaţi câte ceva despre trecutul, istoria 
ţării?

– Sincer să vă spun, nu aveam prea 
multe informaţii, dar am început să mă 
documentez. Am citit, am vorbit cu per-
soane care ştiau multe despre Israel şi am 
făcut mai multe vizite în Israel, inclusiv cu 
familia. Astăzi, chiar dacă nu am cunoş-
tinţe exhaustive, nici nu pot să fie, sunt în 
cunoştinţă de cauză şi mă documentez în 
continuare.

– Cum aţi reuşit să înregistraţi suc-
cesele din activitatea dv., demonstrate 
prin rezultatele obţinute, contribuţia la 
extinderea relaţiilor bilaterale?

– A fost o muncă imensă, deoarece 
trebuie să protejez imaginea şi reputaţia 
Camerei de Comerţ şi Industrie România-
Israel. Aceasta a fost prima Cameră de 
Comerţ Bilaterală creată după 1989, „pă-
rintele” ei fiind ing. José Iacobescu. După 
ce am preluat funcţia, treptat, lucrurile au 
început să meargă din ce in ce mai bine 
şi, datorită extinderii relaţiilor noastre, 
s-a impus mutarea într-un sediu nou, 
multifuncţional, în care putem organiza 
diferite tipuri de evenimente, de la întâlniri 
de afaceri, prezentări de produse până 
la activităţi cultural-economice de interes 
pentru ambele părţi.

– Care este structura Camerei?
– Camera are 125 de membri, com-

panii româneşti şi israeliene, printre 
care: Banca Leumi, Teva (cel mai mare 
producător de medicamente generice 
din lume), Netafim (inventatorul irigaţiei 
cu picătura), New Kopel etc. Din partea 
română, printre membri se află reţeaua 
de spitale Regina Maria, Radox, Cristim şi 
alte firme. Obiectivul nostru prioritar este 
stimularea creşterii schimburilor bilaterale 
– export şi import. 

Structura mărfurilor din acest flux co-
mercial este foarte variată, la export lista 
cuprinde de la grâu, porumb şi soia, căr-
bune pentru grătar, lenjerie de pat, până 
la pânză de bumbac, canapele de piele 
şi... rochii de mireasă. Dorim să putem 
spune că multe tinere din Israel se mărită 
cu rochii de la noi. La rândul lor, societăţile 
româneşti sunt interesate de diferite teh-

nologii legate de securitatea cibernetică, 
instalaţii de irigaţii, de filtrare a apei şi al-
tele. Pe de altă parte, oferim gratuit pentru 
firmele israeliene un program complex 
juridic şi de consultanţă financiară pentru 
instalarea lor în România.

Un alt mijloc de facilitare a contacte-
lor dintre firmele israeliene şi româneşti 
îl reprezintă „business breakfast”-urile. 
De obicei, invităm câte o personalitate 
română din lumea economică, dar şi 
din politică – miniştri, secretari de stat, 
preşedinţi ai unor organizaţii. Astfel, i-am 
avut ca musafiri pe Rovana Plumb care, 
la momentul respectiv, era ministrul de-
legat pentru Fondurile Europene, sau pe 
Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului 
Concurenţei, oferind astfel posibilitatea 
unui dialog direct între autorităţi şi mediul 
de afaceri. Organizăm şi evenimente de 
tip ”networking”, o formă de socializare a 

reprezentanţilor firmelor din cele două ţări. 
Ei se întâlnesc, de pildă, la o degustare 
de vinuri şi pot să-şi fixeze apoi întâlniri 
de afaceri directe. Am adoptat aici un 
sistem mai… original. Pe un avizier de 
dimensiuni mari, participanţii îşi fixează 
cărţile de vizită, iar pe această bază se 
pot realiza contacte „de la om la om”. În 
plus, punem la dispoziţie gratuit spaţiu 
în birourile Camerei pentru întâlnirea 
firmelor româneşti şi israeliene. Oferim, 
de asemenea, şi alte avantaje membrilor 
Camerei. Pe baza cardului de membru, 
firmele respective pot avea reduceri la re-
staurantele şi hotelurile care colaborează 
cu noi şi aceste reduceri sunt substanţi-
ale, unerori ajungând chiar la 60 la sută.

– Fiind vorba de firme israeliene, cum 
colaboraţi cu ambasada Statului Israel?

– Este o colaborare foarte bună. E.S. 
Tamar Samash participă la toate eveni-
mentele noastre importante, iar şeful de-
partamentului economic, Matan Safran, şi 
echipa lui, care cuprinde trei români, este 
în strânsă legătură cu noi. Ultima vizită de 
lucru, la Timişoara, a fost o vizită comună. 
Cred că o parte dintre rezultatele noastre 
se datorează acestei colaborări.

– Vă mulţumim pentru acest interviu şi 
vă dorim succes în continuare.

EVA GALAMBOS

D e  l a  r o b o ţ i  l a  o a m e n i

Interviu cu inginerul Călin Coşar,  
preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie România-Israel

Pe inginerul Călin Coşar, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie 
România-Israel (CCIRI), l-am cunoscut la Forumul B’nai B’rith România, ca 
membru al grupului de sprijin al prietenilor BBR. Ulterior, am fost invitată la 
o serie de acţiuni interesante ale Camerei, unele organizate şi în colaborare 
cu Ambasada Israelului, respectiv cu agenţia sa economică. Scopul principal 
urmărit de Camera de Comerţ România-Israel a fost şi este stimularea schim-
burilor bilaterale prin facilitarea pătrunderii firmelor israeliene în România şi 
găsirea partenerilor români corespunzători. Nu este o sarcină uşoară, dar din 
cele relatate de preşedintele Camerei, se pare că este de succes.

Un model românesc de management
„Contribuţii la conturarea unui model 

românesc de management” este titlul unei 
lucrări în două volume, însumând 2404 pa-
gini şi conţinând articole redactate de 155 
de autori – cadre universitare, cercetători, 
membri ai unor academii naţionale şi inter-
naţionale. Cele două tomuri au apărut în 
coordonarea prof.univ. dr. Ioan Petrescu, 
văzând lumina tiparului la Editura Expert 
Bucureşti, sub patronajul Academiei Oa-
menilor de Ştiinţă din România. 

Două capitole sunt dedicate manage-
mentului organizaţiilor minorităţilor naţio-
nale. Este vorba de „Managementul mi-
norităţilor din România”, autor – prof. univ. 
dr. Radu Baltasiu, dr. Ovidiana Bulumac, 
C. Stancu, care tratează despre probleme 
conceptuale privind relaţia dintre minoritate 
şi suveranitate – şi capitolul 23 – „Mana-
gementul comunitar evreiesc” – care este 
semnat de preşedintele F.C.E.R.-C.M., 
dr. Aurel Vainer şi realizat împreună cu dr. 
Hary Kuller. 

Primul dintre cele două articole men-
ţionate propune modalităţi diverse de 
abordare a relaţiei între minoritate şi 
suveranitate, fiind amintite teoria lui Iorga 
cu privire la prioritatea administraţiei, A.D. 
Smith, care relevă importanţa statalităţii 
pentru Europa răsăriteană, şi Anton Go-
lopenţea, pentru care statul este expresia 
unei funcţii sociale naturale.

Titlul capitolului 23 este „Managementul 
comunitar evreiesc: Tradiţii culturale, reli-
gioase şi existenţiale”. Autorii evidenţiază 
unele raporturi timpurii între stat şi o struc-
tură centralizată cu funcţiuni religioase şi 
administrative; în acelaşi timp, sugerează 
o preferinţă de ambele părţi pentru un tip 
de management în care organizarea inter-
nă, centralizată a etniei să se dovedească 
eficientă. Altfel spus, „un model evreo-româ-
nesc” de management, deşi, la începuturi, 
doar… de import. Ea începe încă de la 
secolul al XVII-lea, cu relaţia dintre breasla 
jidovilor, care îndeplinea funcţia de repre-
zentant al evreilor, şi administraţia Ţărilor 
Române. În secolul al XVIII-lea, instituţia re-
prezentativă supremă devine hahambaşia, 
cu sediul la Iaşi şi jurisdicţie şi în Muntenia. 

După desfiinţarea funcţiei de 
hahambaşa în 1834, stărostia 
a marcat managementul comu-
nitar până ce noua conducere a 
fost formată din cahal şi epitrop. 
În 1936 ia fiinţă FUCE, care în-
globează toate uniunile regiona-
le de comunităţi şi funcţionează 
până în decembrie 1941, când 
activitatea ei este interzisă prin 
decret semnat de Ion Antonescu. 
În anii 1942-1944, unicul for de 
conducere al evreilor din România creat şi 
impus de regimul antonescian a fost Cen-
trala Evreilor din România, care a aplicat 
un management discriminator pe întreaga 
populaţie evreiască a ţării. În perioada 
comunistă, evreii îşi puteau organiza viaţa 
religioasă după reguli proprii într-o oarecare 
măsură, dar erau supuşi normelor comunis-
te de organizare. După 1989, F.C.E.R. ges-
tionează interesele religioase şi spirituale 
ale comunităţii evreieşti, având şi funcţii de 
educaţie, întrajutorare, asistenţă socială şi 
viaţă comunitară potrivit unei organizări în 
care managementul joacă un rol crescând.

Sistemul democratic de funcţionare a 
condus spre o rafinare continuă a tehnici-
lor manageriale în vederea obţinerii unor 
rezultate meritorii în activităţile întregului 
aparat instituţional.

Conceptul de management a devenit 
operaţional în orice structură în care este 
necesară organizarea. În cazul F.C.E.R., 
care are drept obiect de activitate repre-
zentarea intereselor specifice unei minori-
tăţi naţionale, el nu poate fi conceput la fel 
ca în cazul unei structuri producătoare de 
profit sau al ramurilor economice. Cu atât 
mai mult cu cât Federaţia este o organiza-
ţie apolitică, non-profit, persoană juridică 
de utilitate publică şi cu profil religios de 
cult mozaic şi totodată etnic-cultural, so-
cial, caritabil şi educaţional.

În secolul XIX şi la începutul secolul 
XX, evreii au trebuit să se orienteze spre 
profesiunile libere. Referindu-se, de pil-
dă, la şirul legilor privind învăţământul şi 
prin care şcolarii evrei erau consideraţi 
străini – ca atare supuşi unor taxe şcolare 

prohibitive –, rabinul I. Niemi-
rower remarca în cuvântarea 
ţinută la Congresul Comunită-
ţilor (Iaşi,1902): „E drept că nu 
poţi zice că statul român face 
bine gonind prin taxe pe copiii 
evrei din şcolile publice; însă 
deoarece faptul s-a întâmplat, 
aceasta poate deveni un bine 
pentru evrei, dacă cu propriile 
lor puteri vor face şcoli… în a 
căror programă analitică să 

se îmbine fericit predarea limbii ebraice 
şi a limbii ţării, a culturii evree şi aceleia 
române şi universale, a istoriei evreilor 
cu istoria ţării (insuflând astfel în sufletele 
tinere un real sentiment patriotic local), a 
valorilor teoretice şi deprinderilor pragma-
tice-lucrative, a credinţei mozaice şi des-
chiderii faţă de valorile culturii secularizate” 
(Bucureşti, 1914). Caracterizarea de mai 
sus, adaptată, de pildă, la condiţiile anilor 
Holocaustului, a dezvăluit un management 
asemănător evreiesc în problema învăţă-
mântului în condiţii de restrişte. Este drept 
că după încetăţenire, în cele aproape două 
decenii în interbelic, libertăţile de care au 
putut beneficia evreii s-au reflectat atât în 
viaţa economică alertă, cât şi pe celelalte 
planuri de integrare în viaţa românească.

După cel de-al doilea război mondial, 
F.C.E.R. a introdus o suită de domenii care 
să răspundă atât unor interese emigraţio-
niste ale conaţionalilor evrei, cât şi pregă-
tirii pentru alya. În perioada comunistă au 
emigrat în Israel şi în unele ţări occidentale 
circa 400.000 de evrei. Pentru cei rămaşi 
temporar, o perioadă mai scurtă sau mai 
lungă de timp, Comunitatea a îndeplinit 
funcţii de ajutor social şi medical, cursuri 
de limbă şi cunoaşterea culturii evreieşti, 
cursuri de limbă ebraică şi diverse moda-
lităţi de a îmbina expectaţii ale celor fără 
intenţii de emigrare cu pregătirea celor 
care plecau.

În managementul comunitar actual 
obiectivele strategice şi direcţiile de acţiu-
ne ale F.C.E.R.-C.M. au fost stabilite recent 
în Adunarea Generală.

hARY kULLER

Ing. Călin Coşar, preşedintele CCIRI

Moţiunea,  
o victorie à la Pirus

„Încă o victorie ca asta şi suntem 
terminaţi”, a spus regele Pirus pe când 
era felicitat pentru că îi învinsese pe 
romani pe câmpul de luptă, dar cu pre-
ţul unor pierderi atât de mari, încât nu 
s-a mai putut reface după respectiva 
victorie. Şi reuşita moţiunii iniţiate de 
PSD împotriva premierului Grindeanu 
pare un succes similar, deşi Liviu Drag-
nea afirmă că partidul a ieşit întărit din 
confruntarea ale cărei efecte nu sunt 
deocamdată pe deplin cunoscute, dat 
fiind că, în momentul în care scriu, nici 
nu au început consultările la Cotroceni.

De la bun început, iniţiativa PSD a 
stat sub semnul unei totale surprize. 
Încă de la câştigarea alegerilor, social-
democraţii promiseseră că vor monito-
riza activitatea guvernului şi aplicarea 
strictă a programului de guvernare, 
ceea ce e onest faţă de electorat, dar 
încredinţarea evaluării Executivului 
tocmai lui Darius Vâlcov, unul dintre 
membrii PSD cu cele mai mari probleme 
cu justiţia, a fost, ca să fiu elegant, o 
mişcare cu totul neaşteptată, neinspi-
rată şi moralmente discutabilă.

Să vedem însă de la ce a izbucnit 
războiul şi cu ce arme a fost purtat. 
Casus belli a fost că lui Sorin Grindea-
nu, uns premier în decembrie ca fiind o 
propunere de nerefuzat, i-au fost acum 
reproşate o proastă comunicare cu 
membrii propriului său Cabinet, precum 
şi neîndeplinirea a circa 200 de puncte 
din programul de guvernare, printre care 
amânarea unor măsuri privind construi-
rea a opt spitale regionale, a unuia cen-
tral şi a unui campus medical, precum şi 
nepregătirea supraimpozitării profiturilor 
obţinute din exploatarea resurselor 
naturale româneşti prelucrate peste 
hotare. Sunt, fără îndoială, acuzaţii  

(Continuare în pag. 28)
ALx. MARINESCU

Gândul 
scris
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R e c u r s  l a  c o n t i n u i t a t e
Itinerarul In memoriam Dan Mizrahi 

propus de JCC, moderat de Delia Marc, 
a avut indicatoare de marcaj creatorul de 
lied, „fericita conexiune” Gershwin - Miz-
rahi, memorialistica, filmul documentar. 
Cum să injectezi pioasei evocări energia 
contemporaneităţii? În ce măsură per-
fectul trecut, care dă şi titlul volumului 
antum apărut la Hasefer, poate fi regândit 
de virtuali continuatori? Ce alte forme de 
conferenţiere există în afara celor croite 
după tipar clasic? Răspunsuri au venit din 
partea sopranei prof. univ. dr. Camelia Pa-
vlenco, muzicolog, grafician, pictor, inter-
pretă a două „colaje” de romanţe – unele, 
premiate la Festivalul „Crizantema de aur” 
– , acompaniată la pian de Ioana Ionescu, 
absolventă a Universităţii Naţionale de 
Muzică din Bucureşti şi a unui master la 
Codarts Hoge School voor de Kunsten 
din Rotterdam. „În urmă cu 15 ani – spu-
nea Camelia Pavlenco – am descoperit 
la magazinul Muzica din Capitală CD-uri 
semnate Dan Mizrahi: îmbinare de cântec 
românesc şi jazz. Muzicianul mi-a facili-
tat drumul spre omul Dan Mizrahi: l-am 
cunoscut acasă, între prieteni, invitată la 
zilele lui de naştere. Au fost ani, primii de 
la dispariţia sa fizică, în care n-am avut 
puterea să-i interpretez liedurile. Acum 
mi-am regăsit-o”. 

Consideraţii ale lui Berti Barbera des-
pre jazz: „Demersul jazzistic n-ai cum să-l 
înţelegi prin intermediul judecăţii, trebuie 

să-l simţi”. Aserţiune privind conceptul de 
adevăr artistic în genere. „Replică la 
muzica clasică, George Gershwin 
a prelucrat romanţa în stilul mu-
zicii afro-americane a sclavilor 
de pe plantaţiile de bumbac. 
De fapt, George şi Ira Ger-
shwin. Fraţii Gershwin au 
devenit unul din cele mai 
influente cupluri în «muzi-
ca cultă» cu acces direct 
la public, fără a atenua 
seriozitatea muzicii clasi-
ce”. „Complexitatea muzicii 
clasice din acea perioadă i-a 
permis lui George Gershwin 
introducerea de teme care se 
schimbă pe parcurs. Jazz-ul e mu-
zica acceptării”. Fraţii Gershwin n-au 
fost singurii. Berti Barbera i-a amintit pe 
Aaron Copland, Dmitri Soştakovici. Deşi, 
chiar dacă şi-a intitulat „Jazz” suita pentru 
orchestra de teatru de varietăţi, din care 
face parte cunoscutul „Vals”, „Jazz”-ul lui 
Soştakovici nu păstrează sau, mai exact, 
nu se opreşte la cerinţele lui. Pentru el, 
cred, jazz-ul e o experienţă folositoare şi 
atât. Premiera unei integrale George Ger-
shwin, cu cele patru concerte – Rhapsody 
in Blue, Concertul în Fa, I got rhithm şi mai 
puţin cunoscutul Concert nr. 2 – a avut 
loc în România, în 1975, la Arad, cu Dan 
Mizrahi la pian. Succesul de public a fost 
extraordinar, chiar dacă presa vremii „a 

scris ce se cerea”. Abia în 1991, aceleaşi 
concerte au fost interpretate de Dan 

Mizrahi la Sala Radio. „Rhapsody 
in Blue îşi arată geniul de la în-

ceput: un glissando de clarinet 
atât de fin şi de bine trasat, 
încât ne face să credem că 
e simplu. Şi interpretarea – 
senzaţională”. 

Una dintre dimensiunile 
evreităţii, pasiunea explora-
torie, este recognoscibilă la 
compozitor şi, deopotrivă, la 
interpret. Poeme, fragmente 

din cartea de memorii „Aşa a 
fost” – geneza romanţei inspi-

rată din bocetul popular, scrisă 
la moartea Ioanei Radu –, sensibil 

conturate de apreciata actriţă Roxana 
Guttman, au pus în valoare înzestrările 
literatului. Aplauze şi flori din partea or-
ganizatorilor, a actriţei Doina Ghiţescu au 
încheiat prima parte a seratei.

  Filmul realizat de Gabriela Popescu 
(TVR Cultural) în ultimii ani ai lui Dan 
Mizrahi a însemnat emoţia reintrării în 
ambianţa unui microunivers: casa – pre-
lungire a fiinţei artistului, cu pianul, afişele 
de concert, bibelourile, pozele de familie. 
A reascultării vocii sale inconfundabile, cu 
declicuri din propria-i viaţă într-un secol 
deloc senin.

IULIA DELEANU   

Henri Zalis – 
critic şi istoric 

literar de 
anvergură

un an de la despărţire
Născut la 25 mai 1932, Henri Zalis a 

fost unul dintre importanţii critici şi isto-
rici literari care mai păstra cultul tradiţiei 
şi respectul pentru înaintaşi. A debutat 
în 1967 cu volumul 
„Romantismul ro-
mânesc”. În 1968 
a publicat studiul 
„Gustave Flaubert” 
(avea o bună priză 
la cultura de limbă 
franceză), apoi, un 
studiu pe care îl 
considera crucial 
în cariera sa: „Sub 
semnul realului. 
Eseu despre na-
turalismul european”, pentru care a 
primit în Franţa, în 1987, „Les Palmes 
Académiques” în grad de Cavaler. În 
1972 a obţinut titlul de doctor în Litere. 
În anii 1993 şi 1997 a publicat două stu-
dii extinse despre Tudor Vianu, căruia 
i-a fost fidel discipol. S-a ocupat intens 
de opera lui Felix Aderca (este poate 
cel mai avizat istoric în privinţa aces-
tui scriitor, uneori marginalizat) şi de 
Mihail Sebastian (nedreptăţit de unele 
concluzii pripite ale Martei Petreu) etc. 
A tradus din proza unor mari scriitori 
elveţieni: Ramuz ( a fost  propus la un 
premiu care poartă numele scriitorului), 
Fontanet ş.a. În anii 2005-2006 a pu-
blicat „O istorie condensată a literaturii 
române” (vol. I şi II), urmată de „Valori-
zări” (la editura Hasefer, o completare 
la lucrarea anterioară).

Henri Zalis şi-a încercat cu succes 
puterea creatoare în proză (două 
romane, două volume de proză scur-
tă), în poezie („Acoladă”), dar şi în 
literatură de călătorie, memorialistică. 
La editura Hasefer a apărut recent 
un nou studiu (de fapt, o antologie de 
articole) despre Felix Aderca. Tudor 
Vianu i-a dedicat lui Aderca frumoa-
se cuvinte: „Prototipul scriitorilor din 
familia spirituală a lui Heine, discipol 
el însuşi al Regelui David şi al lui Vol-
taire”; iar Perpessicius adăuga: „Un rar 
spirit modern şi temerar”. Henri Zalis 
trasează un portret în linii precise şi 
bine armonizate, mergând pe un fir 
conducător – al înţelegerii omului şi 
artistului controversat care a fost acest 
scriitor: ”solidar cu verticalitatea”, „un 
efort constant spre autocunoaştere”, 
„din unghiul curajului polemic”, „ din 
perspectiva unei generaţii literare”, „în 
numele realismului crud”, „revoltatul 
tragicomic” ş.a.                     (B.M.M.)

C ă m i n u l  „ R o s e n “  s e  î n n o i e ş t e
După o existenţă de aproape 40 de ani, extrem de benefică 

pentru comunitatea noastră, ctitoria şef-rabinului Moses Rosen 
(z.l.) cunoaşte o nouă tinereţe. Datorită sprijinului F.C.E.R., al 
JOINT, al autorităţilor de stat şi a numeroşi sponsori are loc un 
amplu proces de renovare şi modernizare a căminului pentru 
persoane vârstnice. Evenimentele curg în cascadă, fie că este 
vorba de etajul doi, care arată în prezent ca un hotel de 3-4 stele 
(lucrările continuă la etajul I şi la parter), fie de iniţiativa „Căminul 
– avanpost al bătrâneţii active”, de crearea pe internet a unui 
site al căminului cu informaţii la zi sau de apariţia unui album 
bogat ilustrat „VÂRSTA 4 – comunitate de creaţie 2009-2016“, 
fie de premiera unui nou spectacol de teatru scris şi interpretat 
de rezidenţii căminului etc.

Să menţionăm că mass-media acordă o atenţie sporită 
Căminului „Rosen“: emisiuni la Antena 1, la TVR 1 şi TVR 2, 
reportaje în revista „Dilema veche“ şi, bineînţeles, în „Reali-
tatea Evreiască“. Să mai adăugăm că blogul „VÂRSTA 4”  a 
depăşit 300 de articole, cu peste 140.000 de vizionări din toată  
lumea.

Recent a avut loc o nouă manifestare de succes în cinstea 
sărbătorii de Lag Baomer: a fost organizat un picnic tradiţional, 
desfăşurat în parcul căminului, prilej de veselie şi socializare 
în „familia Rosen”.

Am avut oaspeţi de seamă: deputatul Silviu Vexler, Eduard 
Kupferberg, dr. Mona Bejan, Silvian Horn, vechi prieteni de 
nădejde ai căminului. Invitat special al petrecerii a fost formaţia 
Bucharest Klezmer Band, cuprinzându-i pe Bogdan Lifşin, diri-
jorul formaţiei, Rodica Doija, Sorin Dobrotă, Cristian Dragomir 
şi solistele Carmen Hanna Ioviţu, Geni Brenda, Arabela Neazi, 
care au asigurat atmosfera de bună dispoziţie generală. De 
asemenea, un grup din corul Hazamir ne-a oferit un microrecital.

 Cu această ocazie au fost sărbătoriţi seniorii născuţi în luna 
mai şi totodată s-au acordat premii personalului administrativ: 
cea mai bună asistentă medicală, cea mai bună infirmieră şi 
cea mai bună femeie de serviciu. A fost introdusă o nouă dis-
tincţie: „omul de încredere al rezidenţilor”. Să menţionăm că 
toate aceste evidenţieri s-au stabilit pe baza votului rezidenţilor.

Să amintim că, în cadrul picnicului, au fost prezentate 
momente din spectacolele de teatru scrise şi interpretate de 
rezidenţii căminului Dorotea Weissbuch, Marius Rădulescu 
şi Pompiliu Sterian, care au primit numeroase aplauze. A fost 
organizată şi o tombolă care s-a bucurat de succes. În final toată 
lumea s-a delectat cu bunătăţile preparate de Ilona Mudava şi 
colectivul ei de maeştri ai artei culinare.

Se ştie că primăvara reînvie natura… În primăvara asta parcă 
a reînviat şi tinereţea noastră!  POMPILIU STERIAN

Benjamin Ferencz – o poveste despre istoria secolului XX
Benjamin Ferencz 

este cel care a con-
tribuit în mod decisiv 
la pedepsirea celor 
22 de ofiţieri Waffen-
SS care au ordonat 
uciderea a peste 1 
milion de evrei, romi 
şi comunişti. Ferencz 
a avut un rol şi în în-
fiinţarea Curţii Inter-
naţionale de Justiţie de la Haga, imediat 
după cel de-al doilea război mondial. În 
prezent, este ultimul procuror al Tribuna-
lului Internaţional de la Nürnberg rămas 
în viaţă şi are un mesaj important pentru 
omenire: Războiul produce ucigaşi din 
oameni decenţi! 

Născut pe 10 martie 1920 într-o familie 
evreiască din Satu Mare, vorbitoare de 
idiş, Benjamin Ferencz, la doar 10 luni, a 
emigrat împreună cu întreaga sa familie în 
Statele Unite. Potrivit unui interviu realizat 
de Lesley Stahl pentru CBS News, el a 

copilărit într-un cartier new-yorkez, tatăl 
său lucrând ca portar. Până la vârsta de 
şapte-opt ani, Benjamin Ferencz nu a 
vorbit decât idiş. De la stadiul în care nu 
înţelegea niciun film sau vreun text în lim-
ba engleză şi nedumerit, îşi întreba tatăl, 
vus zugt’âs (ce spun?), a ajuns ca peste 
ani să fie admis la prestigioasa Facultate 
de Drept din cadrul Universităţii Harvard, 
specializându-se în crime de război.

Când era deja student în anul I, a 
avut loc atacul de la Pearl Harbour. El 
s-a oferit să se înroleze în armată, dar a 
fost respins în mod categoric din motive 
medicale. Cu toate acestea, după ter-
minarea facultăţii s-a încadrat în armata 
americană, iar pentru o scurtă perioadă 
de timp a luptat în teatrul de operaţiuni 
din Normandia. 

După eliberarea lagărelor de extermi-
nare, misiunea lui a fost să întocmească 
rechizitorii în vederea judecării proceselor 
de crimă împotriva umanităţii. Benjamin 
Ferencz a mers în acest scop la Berlin, 
unde a reuşit să strângă numeroase 
dovezi împotriva unor căpetenii naziste 
precum Hermann Göring, numărul doi în 
ierarhia germană nazistă. Apogeul cari-
erei sale a fost atins atunci când a fost 
numit procuror-şef în procesele  trupelor 
Einsatzgruppen. Rolul acestora fusese 
acela de a asigura eliminarea fizică a 

evreilor, romilor, comuniştilor şi a tuturor 
celor consideraţi de nazişti “elemente 
indezirabile”. Se estimează că au fost 
executaţi prin împuşcare aproximativ 1 
milion de oameni.

Benjamin Ferencz a început o com-
plexă activitate de adunare a dovezilor, 
parcurgând traseul trupelor germane 
până spre Uniunea Sovietică. Pe baza do-
cumentelor găsite, reiese că peste 3.000 
de ofiţieri S.S. erau pregătiţi să formeze 
o veritabilă maşinărie de ucis. În cadrul 
procesului, el a acuzat nu mai puţin de 
24 de ofiţeri şi comandanţi Gestapo sau 
S.S., dintre care: cinci au fost condamnaţi 
şi executaţi prin spânzurare; nouă au fost 
condamnaţi la moarte prin spânzurare, 
dar pedepsele le-au fost comutate în în-
chisoare de la 15 ani la detenţie pe viaţă; 
opt condamnaţi au primit sentinţe directe 
între 15 ani şi închisoare pe viaţă. Doi din-
tre ei nu şi-au mai aflat sentinţa: unul nu 
a mai fost judecat din cauza problemelor 
medicale, decedând ulterior, iar celălalt 
s-a sinucis în arest.

La peste şapte decenii de la Procesul 
de la Nürnberg, Benjamin Ferencz este 
optimist, dar lucid. „Ei bine, încă sunt tâ-
năr. Şi continui să lupt. Şi ştii ce mă ţine 
încă în această luptă? Faptul că ştiu că 
am dreptate!”

DAN DRUŢĂ

„Hamsa“ – Festivalul 
Corurilor Evreieşti
Joi, 8 iunie, Templul Coral din Bucu-

reşti a găzduit cea de-a patra ediţie a 
Festivalului Corurilor Evreieşti  „Hamsa”, 
organizată de F.C.E.R. şi JCC şi prezen-
tată de directorul JCC Bucureşti, Adrian 
Gueron. A luat parte un public numeros, 
alcătuit din iubitori de muzică evreiască 
şi nu numai, alături de lideri ai F.C.E.R, 
JCC, oaspeţi din Israel şi membri ai co-
munităţii evreieşti din Capitală.

Au urcat pe scenă Corul “Hazamir” 
al JCC şi F.C.E.R., trupa Bucharest 
Klezmer Band, aflată sub bagheta diri-
jorului Bogdan Lifşin şi coordonată de 
managerul artistic Silvian Horn, Corul 
„Macabi” al Comunităţii Evreilor din Brăila 
şi, nu în ultimul rând, invitaţii speciali ai 
acestei ediţii, membrii Corului “Baruch 
Brothers” din Serbia,  cel mai vechi cor 
evreiesc din lume. 

În cadrul acestui deosebit moment 
artistic, Alexandru Arşinel a interpretat  
monologul „Actorul”, al regretatului scriitor 
Aurel Storin, a cărui memorie a fost evoca-
tă cu emoţie. „Sunt unul dintre privilegiaţii 
în viaţă care l-a cunoscut pe marele Aurel 
Storin. Să îl onorăm cu nişte aplauze, 
pentru a ne aminti că el încă există printre 
noi”, a spus binecunoscutul actor. (D.D.)

Serată muzicală Dan Mizrahi
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De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi
Timp de aproape 2000 de ani Ierusa-

limul a reprezentat o misiune sfântă, o 
speranţă şi un vis pentru poporul evreu. 
După Războiul de Şase Zile din iunie 1967, 
visul a devenit realitate datorită eroismului 
soldaţilor israelieni şi dăruirii lor de sine 
pentru existenţa şi dăinuirea Israelului.

Aniversării a 50 de ani de la reunifica-
rea Oraşului Sfânt i-a fost dedicat matineul 
cultural “De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi”, 
organizat de Centrul Cultural Evreiesc 
“Yachad” şi Comunitatea Evreilor din Iaşi 
şi moderat de ing. Abraham Ghiltman, 
preşedintele Comunităţii Evreilor din Iaşi, 
şi ing. Martha Eşanu, coordonator pro-
grame pentru activitatea de cult. Invitaţii 
evenimentului cultural aniversar au fost 
lector univ.dr. Francisca Solomon, scriitorul 
Mihai Batog-Bujeniţă şi Cerasela Profiri.

În deschiderea evenimentului aniver-
sar, formaţia de muzică klezmer NIGUN, 
a comunităţii noastre, condusă de prof. 
Romeo Luchian, avându-i ca solişti pe 
prof. Tania Luchian şi pe ing. Uri Fernbac, 
a prezentat un recital muzical deosebit, 
presărat cu urări de “la mulţi ani!”pentru 
Ierusalimul de Aur, pentru dragul nostru 
Ierusalim unic şi unit.

Matineul a fost inspirat şi de titlul căr-
ţii publicate de regretatul critic şi istoric 
literar Leon Volovici (z.l.) în anul 2007, 
pornind de la un dialog cu prof.univ. dr. 
Sandu Frunză, de la Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca.

Volumul, republicat în 2015, la Edi-
tura Hasefer din Bucureşti, într-o ediţie 
îngrijită şi adăugită de Hanna Volovici, 
soţia distinsului cărturar născut la Iaşi în 
anul 1938, a fost prezentat de lector dr. 
Francisca Solomon. “L-am cunoscut pe 
Leon Volovici în Israel, iar domnia sa a 
avut răbdarea de a-i îndruma pe tinerii 
cercetători aflaţi la început de drum, spre 
studiile iudaice”, a menţionat vorbitoarea. 
Apoi, succint, ne-a “plimbat” prin paginile 
volumului despre care autorul spune în 
cuvântul înainte intitulat “La început a fost 
dialogul”: “De fapt, nu e o călătorie prin 
memorie de la Iaşi la Ierusalim, ci o miş-
care continuă dus-întors, cum se întâmplă 
în fiecare moment al vieţii noastre. Trăim 
afectiv, fără să ne dăm seama, în trecut 
şi în clipa de faţă”. 

Israelul şi capitala sa eternă, Ieru-
salim, pot fi definite prin speranţă şi vis, 
frumuseţe şi bogăţie spirituală, miracole 
susţinute prin dăruire şi sacrificii per-
manente adânc pătrunse în inima şi-n 
conştiinţa poporului evreu.

Ierusalimul este o sinteză unică de 
vechi şi nou, nu numai o capitală spiritua-
lă, un centru religios şi istoric ci şi un oraş 

al ştiinţei, o capitală a unei intelectualităţi 
cunoscute în lumea întreagă şi sediul 
unora din cele mai valoroase instituţii 
ştiinţifice din lume

Scriitorul Mihai Batog-Bujeniţă ne-a 
împărtăşit câteva gânduri despre ex-
perienţa de viaţă pe care o reprezintă 
vizitarea Ierusalimului: „O experienţă 
unică străbătută de momente de auten-
tic fior la atingerea Zidului Plângerii şi 
la apropierea de Sfântul Mormânt. Nu 
putem înţelege interculturalitatea dacă nu 
călcăm pământul Ierusalimului, pământul 
unde Dumnezeu este stăpân şi unde totul 
este în armonie, o deosebită armonie a 
culorii pielii şi a graiurilor... Astăzi Israelul 
este o grădină”.

Pentru Cerasela Profiri călătoria prin 
Ţara Sfântă a reprezentat transformarea 
unui vis în realitate, o realitate ilustrată 
de frumuseţea şi strălucirea oameni-
lor, de impresionanta dragoste pentru 
copii.”Dacă nu ai fost vreodată în Ierusa-
lim, înseamnă că nu ai fost nicăieri” este 
convingerea fermă a vorbitoarei, convin-
gere pe care ne-a transmis-o tuturor

La încheierea matineului, în Sinago-
ga Merarilor numerosul public prezent, 
divers ca naţionalitate şi religie, a adus 
un omagiu tuturor soldaţilor şi ofiţerilor 
care prin sacrificiul şi vitejia lor au dorit să 
preschimbe câmpurile de luptă în întinse 
câmpuri ale păcii unde poporul evreu 
să poată convieţui în securitate şi bună 
înţelegere cu vecinii săi. 

MARThA EŞANU
 

Evreii căzuţi pe câmpul de luptă, în 
războaiele pentru apărarea României au 
fost comemoraţi anul acesta la Cimitirul 
Filantropia din Bucureşti, în cadrul unei 
ceremonii religioase şi de depunere de 
coroane de flori, organizată de Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din România şi 
Comunitatea Evreilor din Bucureşti.

„Mulţumesc pentru prezenţă repre-
zentanţilor Ministerului Apărării Naţiona-
le, ai Asociaţiei Naţionale a Veteranilor 
de război, ai Ministerului Culturii, Primă-
riei Sectorului 1, colegilor din Federaţie 
şi din C.E.B., tuturor celor de faţă. 

Vreau să vă spun că F.C.E.R. intenţi-
onează să realizeze o expoziţie prin care 

să cinstim memoria evreilor care au murit 
pentru apărarea teritoriului  României, di-
nainte de a deveni cetăţeni români. După 
cum puteţi vedea pe monumentele celor 
îngropaţi aici, sunt mulţi care au murit 
încă din timpul Războiului de Întregire 
şi al primului război mondial. Vă dau o 
singură cifră: din totalul populaţiei Româ-
niei de atunci, 10,8% au căzut pe front în 
primul război mondial. În acest context, 
proporţia evreilor din România morţi în 
război, faţă de totalul populaţiei evreieşti, 
a fost aceeaşi cu cea a românilor care 
au căzut pe front pentru apărarea ţării, 
faţă de totalul populaţiei majoritare”, a 
spus preşedintele Comunităţii Evreilor 
din Bucureşti, ing. Paul Schwartz.

Ceremonia a debutat cu o slujbă re-
ligioasă, suţinută de prim-rabinul Rafael 
Shaffer şi cantorul Emanuel Pusztai.

După ceremonia religioasă, repre-
zentanţii Primăriei Sectorului 1, ai Mi-
nisterului Apărării Naţionale, ai Asociaţiei 
Naţionale a Veteranilor de Război, ai 
F.C.E.R., C.E.B. şi Asociaţiei Culturale 
de Prietenie şi Colaborare Culturală 
cu Israelul, precum şi reprezentanţi ai 
B’nai B’rith au depus coroane de flori, în 
memoria eroilor evrei căzuţi pe câmpul 
de luptă.

Ziua Eroilor a fost marcată şi în faţa 
Ministerului de Interne, unde reprezen-
tanţi ai mai multor confesiuni, între care 
şi cea mozaică (preşedintele C.E.B., 
Paul Schwartz, prim-rabinul Rafael 
Shaffer şi cantorul Emanuel Pusztai), au 
susţinut ceremonii religioase. 

GEORGE GîLEA

Redescoperirea Ierusalimului pământesc  (VIII)
În notele sale de călătorie, intitulate 

„Itinerariu de la Paris la Ierusalim” (1811), 
François- René de Chateaubriand, odată 
ajuns în Cetatea lui David, caută să cerce-
teze şi împrejurimile, parcurgând un tra-
seu ce înconjoară prin partea exterioară 
zidurile oraşului. În cursul acestuia – după 
cum am văzut în episoadele anterioare 
– face un popas pe Muntele Sionului, 
prelungind descripţia geografică a locului 
cu largi excursuri de istorie biblică. Pără-
sind tărâmul Muntelui, pe care învăţatul 
rabin Beniamin de Tudela îl învăluise 
într-o aură de mister sacru, peregrinul 
autor Chateau briand ne conduce către alt 
topos mărturisitor de credinţă, Fântâna lui 
Siloam [nume, cu sensul etimologic: „tri-
mis”; de fapt, scăldătoarea lui Siloam, cu 
varianta din Scriptura catolică cisterna lui 
Siloë, în ebraică Breikhat Hashiloah, era 
un bazin colector săpat în piatră, alimentat 
de un izvor intermitent, numit Ghihon („Iz-
vorul Fecioarelor”), construit, în secolul al 

V-lea d.H., de către împărăteasa bizantină 
Aelia Eudoxia, ca aducţiune suplimen-
tară pentru Ierusalim; în 2004, săpături 
arheologice au dovedit că, în epoca lui 
Isus, rezervorul originar era situat la 50 
de metri distanţă de locaţia tradiţională 
indicată de autorul Itinerariului]: „Cobo-
rând de pe Muntele Sionului şi apucând 
drumul către Răsărit, sosirăm în valea, la 
zbucul şi la cisterna lui Siloë, unde Isus 
Cristos [potrivit Ev. după Ioan 9, 1-41] a 
dăruit orbului vederea. Apa izvorăşte din 
stâncă; curge potolit, cum silentio, după 
mărturia lui Ieremia [Ier. 15,18: „ca un 
izvor amăgitor şi ca o apă înşelătoare”], 
ceea ce contrazice un pasaj din Sf. Iero-
nim [Sophronius Eusebius Hieronymus 
(347-420), care traduce, între 382-390, 
Vechiul Testament din ebraică, prin urma-
re, bun cunoscător al Cărţilor lui Ieremia 
şi Isaia, unde se găsesc referiri la tradiţia 
legată de apele Siloamului, folosită de ve-
chii evrei pentru abluţiune rituală în zilele 
Sărbătorii Tabernacolului, sukōt, literal 
„corturi”, celebrând rătăcirea prin pustie 
după Ieşirea din Egipt. Regele Solomon, 
alegând această însemnată sărbătoare 
pentru a-l inaugura (~ 960 î.d.C.), va pune 
Templul sub semnul acestei simbolistici a 
peregrinării care se încheie definitiv prin 
aşezarea în promisa Ţară a Făgăduinţei, 
lăcaşul devenind un zălog al statorniciei]; 
izvorul cunoaşte un fel de flux şi de reflux, 
când vărsându-şi apele, precum izvorul 
din Vaucluse [gură majoră de scurgere a 
unui depozit subteran de apă, situată în 
Provenţa], când domolindu-le şi de-abia 
lăsându-le să curgă. Leviţii binecuvântau, 
stropind altarul cu apa Siloamului de Săr-
bătoarea Corturilor, şi însoţeau actul de 
adoraţie cu isonul: Haurietis aquas in gau-
dio de fontibus Salvatoris (Veţi scoate apa 
cu veselie din izvoarele mântuirii) [Isaia 
12, 3]. Milton invocă acest izvor, în debutul 
poemului său [„Paradisul pierdut”, Cartea 
I-a, v.10-14] , preferându-l fântânii din 
Castalia [izvor din Delfi, ce l-a inspirat pe 
Apollo, devenit sursă clasică de inspiraţie 
poetică]: „…sau, dacă îţi sunt mai pe plac, 
colina Sionului/şi pârâiaşul lui Siloam, ce 
curge cu grăbire pe lângă locul unde pro-
orocit-a Domnul,/ îţi invoc Pronia la alcătu-
irea istui cutezător cânt” etc., frumoasele 
versuri fiind în chip magnific tălmăcite 
de către Delille [abatele Jacques Delille 
(1738-1813), autor al unei ediţii franceze 
a poemului miltonian (1805)]. Mai poves-
tesc unii că acest izvor a prins dintr-odată 

a ţâşni din pământ pentru a potoli setea 
lui Isaia [Isaia (740-690 î.d.C.), în ebr. 
Yəšayáhu, profet vetero-testamentar de 
la care a rămas o Carte, redactată de trei 
generaţii de învăţaţi, Isaia reprezentând 
denumirea lor convenţională şi colectivă. 
În Sinaxarul ortodox din ziua de 9 mai, ce-i 
este consacrat, se susţine că proorocul 
avea darul şi puterea de a scoate apa din 
stâncă: „Deci când veneau iudeii cu Isaia, 
fără de veste izbucnea apa. Drept aceea 
şi până astăzi fără de veste izvorăşte…
Pentru că mai înainte de a muri, leşinând 
de sete, se ruga lui Dumnezeu, Care l-a 
ascultat şi îndată a trimis Dumnezeu apă 
vie din izvorul Siloamului. De aceea s-a 
numit izvorul acesta Siloam, care se tâl-
cuieşte «trimis».”],pe când, din porunca 
lui Manase [Manase (709-642 î.d.C.), în 
ebr. Mənaššeh, rege al Iudeei; în cursul 
domniei sale de 55 de ani a restabilit cul-
tul politeist de sorginte asiriană. Potrivit 
tradiţiei rabinice, Isaia era bunicul său 
matern, însă a fost condamnat la moarte 
de către nepot, fiindcă îl mustrase pentru 
părăsirea credinţei strămoşeşti], profetul 
fusese tăiat în două cu un brăzdar de 
lemn; unii pretind că ar fi fost văzut apă-
rând în vremea domniei lui Iezechia, de 
unde ne-a rămas admirabila lamentaţie: 
„Am văzut cum scad zilele mele pustii/şi 
cum se îndreaptă ele către sfârşit”. 

Potrivit lui Iosephus [Flavius], acest 
zbuc miraculos îşi dăruia undele armatei 
lui Titus [Titus Flavius Vespasianus, împă-
rat roman (79-81 d.C.), cel care va cuceri 
Ierusalimul şi va distruge Al Doilea Templu 
(4 august 70)] şi refuza să le potolească 
setea evreilor vinovaţi. Bazinul sau, mai 
precis, cele două rezervoare cu acelaşi 
nume se află în imediata apropiere a lo-
cului de unde ţâşneşte apa din pământ. În 
zilele noastre [1807], acestea sunt între-
buinţate, ca şi altădată, pentru spălarea 
rufelor şi văzurăm acolo nişte femei care, 
pe când se trăgeau precipitat din calea 
noastră, ne potopiră cu necuviinţe. Apa 
izvorului este amară [în orig. saumâtre, 
rezultat al amestecului apei dulci cu apa 
sărată de mare] şi neplăcută la gust; încă 
se mai păstrează obiceiul clătirii ochilor cu 
ea, în amintirea minunii săvârşite cu orbul 
din naştere. În apropiere ni s-a arătat lo-
cul unde profetul Isaia a îndurat caznele, 
ceea ce arătasem anterior. [În apropiere] 
Se mai vede, de asemenea,o aşezare 
numită Siloam [în orig. Siloan].”

Traducere şi prezentare V. PAPPU

Z i u a  C o p i l u l u i ,  c e l e b r a t ă  
p r i n  m u z i c ă  ş i  t e a t r u

Un spectacol dedicat copiilor de toate 
vârstele a avut loc la Teatrul Evreiesc de 
Stat în zilele de 1 şi 3 iunie, gândit într-o 
formulă nu numai teatrală, ci şi muzicală. 
Spectacolul interactiv „Poveste fără sfâr-
şit” a fost coordonat de tânărul actor An-
drei Bibire, după o dramatizare aparţinând 
lui Edith Negulici, secretar literar al TES. 
Evenimentul a reunit orchestra TES (Bog-
dan Lifşin, Rodica Gancea, Sergiu Marin, 
Radu Gheorghe, Mihai Pintenaru), o parte 
din echipa de actori (Dorina Păunescu, 
Mirela Nicolau, Alina Tomi, Tudor Aaron 
Istodor, Mircea Dragoman, Mihai Prejban, 
Andrei Bibire) şi trupa de teatru a Cole-
giului Naţional „Virgil Madgearu” (Herbert 
Panduru, Elena Popescu, Cătălin Vîlcu, 
Andreea Stamate, Tania Drăghici, Berta 
Ion, Andrei Negrescu, Victor Ion, Daniela 
Matei, Denisa Dima, în coordonarea prof. 
Ana-Maria Picu).

Orchestra a avut-o ca solistă pe Carla 
Lifşin, care a readus în memoria celor 
prezenţi cântece ale copilăriei („An-tan-
te”, „Podul de piatră”, „Un elefant se 
legăna”), iar cele două trupe de teatru 
au selectat texte din literatura idiş a lui 
Şalom Alehem, I.L. Peretz şi Isaac Ba-
shevis-Singer, după volumul „Basme şi 
povestiri evreieşti”. Sensul moralizator al 

acestor proze a fost concentrat în expresii 
precum: „Când ţi se dă, ia! Când ţi se ia, 
strigă!”, „Atunci când faci daruri cu inimă 
bună, vei primi mai mult decât ai dat”. 
Textele au păstrat spiritul în care au fost 
scrise iniţial, elementele de inovaţie fiind 
oportune (exemplul povestirii „Cuţitaşul” 
– obiect înlocuit cu un smartphone –, 
redenumită aici „Telefonul”). Nevoia adul-
ţilor de a se adapta la o lume în continuă 
mişcare reiese şi din răspunsul dat de 
copii la întrebarea: „Ce face un scama-
tor?”; „Face trucuri, magie, parkour!” – un 
sport modern bazat pe acrobaţii, prin care 
orice obstacol de tipul balustradelor, al 
rampelor sau al pereţilor va fi depăşit prin 
fugă, căţărări, sărituri.

CLAUDIA BOSOI

Foto: Oana Monica Nae

Ziua Eroilor 
comemorată  
la Bucureşti
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The Bookfest Book Fair held on May 
24-28 was an ample event: one million 
books, 350 book releases, roundtables, 
film screenings, children’s programs; 
the honor country guest was Sweden. 
Hasefer Publishing House has proposed 
150 titles to the readers and the release 
of three of the most recent volumes: 
“By the Corner” by Carol Feldman, “The 
Dynamics of a Self-Governing Structure” 
by Liviu Rotman and “The Last Course in 
History” by Maud Haymovici.

Carol Feldman, one of the most 
important Israeli writers in Romanian 
language, as mentioned by Răzvan 
Voncu, literary critic, relies on the merging 
of fiction and memoirs. The genesis of this 
short volume of prose is related to the 
loss of his wife, Betty, the first reader of 
his manuscripts and the person to whom 
he dedicates this book.

The work of Liviu Rotman, historian, has 
been defined as a foray into the evolution 
of the Jewish community in Romania 
– Eduard Kupferberg, FJCR general 
secretary, a synthesis on the isolated 
topics of the community history made by 
the study of the archives of documents 
– Mihai Razvan Ungureanu, historian; 
a completion of the historiography of 
the great waves of immigration in the 
Romanian Principalities in the 17th 
and 19th centuries – Elena Siupiur, 
researcher.

Maud Haymovici’s volume has been 
presented from multiple perspectives: 
biographical and psychological – the 

author’s message; historical-literary –
Felicia Waldman, ethical-philosophical 
– Professor Vasile Morar. The book 
recovers a personal history, the figure 
of the author’s father, one of the few 
French citizens who left for London to join 
General de Gaulle’s Resistance.

Other books on Jewish themes 
launched at Bookfest were: “The prophet 
and the charmed mirror. On Imagination 
and Prophecy in the Guide for the 
Perplexed by Moses Maimonides“ – 
Madeea Axinciuc, “The Old Testament 
– Septuaginta. The version of Nicolae 
Milescu Spătarul“ – coordinator Eugen 
Munteanu.

“High appreciation of the American 
Jewish Committee  

for President Klaus Iohannis”,  
says Dr. Aurel Vainer, FJCR president

On June 4-9, 2017 President Klaus 
Iohannis paid a working visit to the United 
States, one of the great moments of this 
event being the attendance to the works 
of the Global Forum of the American 
Jewish Committee. Here the President 
of Romania received the Light Unto the 
Nations distinction. Allen J. Reich, member 
of the AJC Executive Council, awarded 
the distinction to the President of Romania 
“for his decisive role in consolidating 
democracy and the rule of law, for his 
sustained efforts in combating anti-
Semitism and strengthening Romania’s 

relations with the US and Israel”.
In his speech, President Klaus 

Iohannis pointed out that “this event 
gains a special significance as it 
takes place shortly after Romania has 
successfully completed the one-year 
presidency of the International Holocaust 
Remembrance Alliance (IHRA). At a 
time when extremism, xenophobia and 
radicalism are spreading dangerously 
in Europe and the world, my country 
has fully assumed the past and acts 
as a strong promoter of tolerance, non-
discrimination and respect for diversity. 
We cannot allow anti-Semitism and 
denial of the Holocaust to threaten our 
democracies“.

Iohannis also reminded that during 
the Romanian Presidency, IHRA adopted 
a definition of anti-Semitism during the 
plenary session in Bucharest. 

The delegation that accompanied 
the head of the Romanian state at the 
Global Forum of AJC also included 
Dr. Aurel Vainer, president of FJCR-
MC. He pointed out that one of the 
most appreciated events was the 
extraordinary AJC distinction awarding 
to President Klaus Iohannis. The answer 
of the head of the Romanian state, 
precise and objective, enjoyed a high 
appreciation, being repeatedly pointed 
out with audience applause. President 
Klaus Iohannis gave honest, direct 
answers to the questions he was asked 
about Romania, said FJCR President. 

President Iohannis had an hour-
long meeting with US President Donald 
Trump and a joint press conference 
where Donald Trump expressed his 
appreciation for Romania and the rule 
of law in our country.

Shavuot 5777  
at the Bucharest Coral Temple 

BLECHER FEST, First edition
Roman, May 27 – 28, 2017

The International  
Book Fair Bookfest – 12th Edition

B’nai B’rith project Bridges of Tolerance – 4th edition
B’nai B’rith Romania, “Dr. Moses 

Rosen” Forum organized on June 14 the 
fourth edition of the “Bridges of Tolerance,” 
a large-scale project initiated by B’nai  
B’rith Europe, designed to demonstrate the 
good coexistence of minorities, including 
the Jewish population, with the majority 
population, in our case with the Romanian 
people. Also, the program of the edition 
illustrates that the history of minorities is 
an organic part of the country’s history, and 
through their achievements, performances, 
ethnic minority personalities have enriched 
the various economic, social, and cultural 
areas of the country.

If at the beginning, only the Jewish 
community participated in the Bnai  Brith 
Romania project, from the third and the 

fourth edition, the current one, other 
minorities also expressed the desire 
to be present – Russian-Lipovan and 
Tatars, Greeks and Roma and others. 
Taking into account the importance of the 
event, other personalities also wanted 
to honor it, such as the President of the 
Romanian Academy, Ionel Valentin Vlad 
PhD, who made available to the “Bridges 
of Tolerance” project an elegant space in 
the Romanian Academy headquarters.

The event was welcomed by presti-
gious representatives of the political, 
scientific and cultural life of Romania, as 
well as of some ethnic minorities. Thus, 
invited guests delivered messages, 
such as the presidential adviser Sergiu 
Nistor (from President Iohannis), Ionuţ 

Vulpescu, Minister of Culture, Amet 
Aledin, Assistant State Secretary at the 
Department for Interethnic Relations, 
Varujan Pambuccian, the leader of 
the Parliamentary Group of Minorities, 
Daniel Rădulescu, the president of the 
National Roma Agency, the hosts – 
FJCR president, Dr. Aurel Vainer and the 
president of B’nai B’rith Romania, eng. 
José Iacobescu. Daniel Citone, president 
of B’nai B’rith Europe, was also present. 
At the symposium “National Minorities – a 
century of coexistence”, a large number 
of specialists interested in this generous 
subject presented their communications. 
In the evening, the participants enjoyed a 
musical program presented by the artistic 
groups of some national minorities.

The common 
interest in the 
work  o f  Max 
Blecher today 
c o m e s  f r o m 
the fac t  tha t 
h is  prose,  in 
p a r t i c u l a r , 
resonates with 
t h e  p r e s e n t 
sensitivity: the 
truth, the need 
to decipher in 
his own key the 
roots of existence, the transcription 
without inhibitions of sensations. An 
emerging publishing house bears his 
name; a film director in vogue makes him 
known on the screens; a young literary 
critic consecrates him a volume and 
becomes the laureate of the Romanian 
Academy. The organization of a Blecher 
Festival was the idea of four young Roman 
citizens: Irina Mihălcuţ, social project 
manager, coordinator of the first edition, 
Alina Donosă, communication specialist, 
Ciprian Fechetă, engineer, Andreea 
Farcaş, psychologist. They founded the 
Anima Intelligentia Association in order to 
create a “disruptive movement” festival. 

Each episode, a “puzzle of energy 
and emotion”, has united its participants 
in fulfilling the last wish entrusted by 
Blecher to Saşa Pană: “Tell my sisters to 
live their life.” There have been journeys 
in the artist’s work via Roman, his native 

town – Dr. Doris Mironescu. Professor 
Iancu Wexler, president of the Roman 
Jewish community, participated in the 
debate. The poet and translator in Dutch 
of Blecher’s proses, Jan Mysjkin, and their 
French translator Gabrielle Danoux were 
special guests in the festival. 

The “Blecherian evening” moderated 
by the poet Emilian Pal was enlivened 
by readings from his work and from the 
works of the laureates of the Max Blecher 
Literary and Art Contest. The award 
ceremony took place at the Wall of Art 
Gallery. A great commemorative event 
took place at the Jewish cemetery. The 
Max Blecher Museum Point of the Hogaş 
Museum was visited. The film “Scarred 
Hearts”, directed by Radu Jude, and the 
show “Happenings from the Immediate 
Reality“ of the Czech Theater „Chemické 
divadlo” followed. A broad participation 
of artists and audiences animated the 
street show.

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

The celebration of the Shavuot feast, 
Tikun Leil Shavuot, 14th edition, took 
place at the Bucharest Coral Temple. The 
event, moderated by Eduard Kupferberg, 
FJCR general secretary, director of the 
Rabbinical Chancellary, was welcomed 
by the Federation vice-president Ovidiu 
Bănescu. A first recital was applauded: 
JCC Children’s Choir, Conductor – 
Bogdan Lifşin, coordinator – Magda 
Kupferberg. Leaders of FJCR, JCB, B’nai  
B’rith Romania attended the event. 

The presentations included: the 
celebration history – JCB president, eng. 
Paul Schwartz; a synthesis of Kabbalah, 
starting from the definition of the notion, of 
the movement of ideas, passing through 
the characterization of the components, 
reaching through knowledge to a personal 
way of living in harmony with the self and 
with the universe – Felicia Waldman, 
Ph.D; an interpretation of the Decalogue 
from an anthropological perspective, 
according to which the 40-year-long 
pilgrimage through the desert marked 
the stages of a rite: the detachment from 
the slave mentality, the transition to the 
free man’s condition, the integration 

into the new situation, with Decalogue 
exemplifications, based on the “freedom 
management” – Andrei Oişteanu, PhD; an 
analysis of the ethics amnesia in the years 
of the Holocaust – Adrian Cioflâncă, PhD.

The participants made considerations 
on: the interaction between the free will 
and the Divine Will - Prime Rabbi Rafael 
Shaffer; the metamorphoses by which 
the Jewish intellectual passed through, 
from the religious educated one to 
the secular, after the Haskalah – Liviu 
Rotman, PhD; the modern concept of 
social contract based on the Torah - the 
Law, the symbol of the place chosen for 
receiving the Torah, Mount Sinai, in the 
desert, a metaphor of the fact that without 
the law the world cannot exist – Eduard 
Kupferberg. It was highlighted: the value 
of the Klezmer music, a reference chapter 
in the history of Yiddish music – Carmen 
Ioviţu; the meaning of prayer as a means 
of communicating, individually and 
collectively, with the Divinity, the rabbinic 
origins of the content, the number, the 
duration of the prayers, the dating – after 
the Second Temple – of the fixed texts – 
cantor Emanuel Pusztai.
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FILE DE CALENDAR6 6
Evrei născuţi în luna iulie

Iosif Samuilovici Shklovsky 
– astrofizician. Născut la Hlukhiv, 
Ucraina, 1 iulie 1916. Premiul 
Lenin, 1960. Decedat la Moscova, 
1985. Asteroidul 2849 Shklovsky, 
precum şi craterul Shklovsky de 
pe Lună îi poartă numele.

Gerald Edelman – biolog şi 
imunolog. Născut la New York, 1 
iulie 1929. Premiul Nobel pentru 
medicină, 1972. Decedat la La 
Jolla, California, 2014.

Lion Feuchtwanger – scriitor. 
Născut la München, 7 iulie 1884, 
în exil din 1933. Printre romane: 
Evreica din Toledo; Fraţii Opper-
man. Decedat la Los Angeles, 
1958.

Amedeo (Clemente) Modigli-
ani – pictor. Născut la Livorno, 12 
iulie 1884, mutat la Paris, 1906. 
Stil modern, prin alungirea feţelor. 
Decedat la Paris, 1920. 

Isaak Emmanuilovici Babel – 
scriitor, traducător din idiş în rusă. 
Născut la Odesa,13 iulie 1894. 
Arestat, executat în închisoarea 
Butyrka, 27 ianuarie 1940.

Walter (Bendix Schonflies) 
Benjamin – filozof. Născut la 
Berlin, 15 iulie 1892, exilat în 
Franţa, 1933, trece în Spania şi 
se sinucide în arest la Portbou, 26 
septembrie 1940.

Abraham (Avrom) Sutzkever 
– poet idiş. Născut la Smorhon, 
Belarus,15 iulie 1913, mutat la 
Vilna,1930, partizan, 1943, stabilit 
la Tel Aviv,1947. Premiul Israel 
pentru literatură idiş, 1985. Dece-
dat la Tel Aviv, 2010.

Leon Max Lederman – fizici-
an. Născut la New York, 15 iulie 
1922. Întemeietor al lui Illinois 
Mathematics and Science Aca-
demy,1986. Premiul Nobel pentru 
fizică, 1988. 

Shmuel Yosef (Shai) Agnon 
(Czaczkes) – scriitor ebraic. Năs-
cut la Buczacz, Galiţia, 17 iulie 
1888, stabilit definitiv în Palestina, 
1929. Premiul Nobel pentru litera-

tură, 1966. Decedat la Ierusalim, 
1970.

janusz korczak (Henryk 
Goldszmit) – medic, pedagog, 
scriitor. Născut la Varşovia, 22 iulie 
1878. Director al orfelinatului din 
ghetoul Varşoviei, deportat volun-
tar odată cu orfanii în lagărul de la 
Treblinka, unde a fost ucis, 1942.

Moses (David Moşe) Rosen 
– rabin. Născut la Moineşti, 23 
iulie 1912. Şef-rabin al evreilor din 
România, 1948-1994 şi preşedinte 
al F.C.E.R., 1964-1994. Decedat 
la Bucureşti, înmormântat la Ieru-
salim, 1994.

Avram Goldfaden (Avrum 
Goldnfoden) – scriitor idiş. Născut 
la Starokostiantyniv, Ucraina, 24 
iulie 1840. Fondator al teatrului idiş 
profesionist, Iaşi, 1876. Decedat la 
New York, 1908.

Elias Canetti – scriitor. Născut 
la Ruse, Bulgaria, 25 iulie 1905, 
educat la Viena, plecat la Londra 
după Anschluss, 1938. Premiul 
Nobel pentru literatură, 1981. 
Decedat la Zürich, 1994.

Menachem hacohen – ra-
bin. Născut la Ierusalim, 26 iulie 
1932. Mare Rabin al evreilor din 
România, 1997-2011. Scrieri: Tora 
pentru popor; Cartea vieţii omului.

Max Simon Nordau (Simon 
Maximilian / Simcha Sudfeld) – 
medic psihiatru şi critic social. 
Născut la Budapesta, 29 iulie 
1849, stabilit la Paris, 1880. Co-
fondator al Organizaţiei Sioniste 
Mondiale. Decedat la Paris, 1923.

Patrick Modiano – scriitor. 
Născut la Boulogne-Billancourt, 
Paris, 30 iulie 1945. Premiul No-
bel pentru literatură, 2014. Dintre 
romane: La Place de l’Etoile.

Milton Friedman – economist. 
Născut la New York, 31 iulie 1912. 
Susţinător al monetarismului şi 
economiei de piaţă. Premiul Nobel 
pentru economie, 1976. Decedat 
la San Francisco, 2006.

Evrei decedaţi în luna iulie
Theodor (Benjamin Zeev) 

herzl – vizionarul întemeierii sta-
tului evreu. Născut la Budapesta, 
1860, stabilit la Viena, 1878. În 
1897 a convocat primul congres 
sionist şi a întemeiat Organizaţia 
Sionistă Mondială. Decedat la 
Viena, 3 iulie 1904, reînhumat la 
Ierusalim.

Mordecai Richler – scriitor. 
Născut la Montreal, 1931. Roma-
ne: The apprenticeship of Duddy 
Kravitz; Solomon Gursky was 
here. Decedat la Montreal, 3 iulie 
2001.

Yonatan (Yoni) Netanyahu 
– colonel în Armata de Apărare 
a Israelului. Născut la New York, 
1946. Comandant al unităţii care 
a eliberat ostatecii pe aeroportul 
de la Entebbe, unde a căzut ero-
ic, 4 iulie 1976, înmormântat la 
Ierusalim. 

Moshe Sharett (Shertok) 
– politician israelian. Născut la 
Kherson, Ucraina,1894, emigrat 
cu familia în Palestina,1906. Prim-
ministru al Israelului, 1954-1955. 
Decedat la Ierusalim, 7 iulie 1965.

Alexandru Graur – filolog. 
Născut la Botoşani, 9 iulie 1900. 
Director al liceului particular evre-
iesc din Bucureşti, 1941-1944; 
profesor la Universitatea din Bu-
cureşti; membru al Academiei Ro-
mâne, 1955. Decedat la Bucureşti, 
9 iulie 1988.

David Joshua Azrieli – arhi-
tect, om de afaceri în construcţii, 
filantrop. Născut la Makow Ma-
zowiecki, Polonia, 1922, ajuns la 
Haifa, 1943, stabilit la Montreal, 
1954. Fondatorul fundaţiei filantro-
pice Azrieli Foundation. Decedat la 
Montreal, 9 iulie 2014.

Yehuda Leib Maimon (Fisch-
man) – rabin. Născut la Mărculeşti, 
Basarabia, 1875, emigrat în Pales-
tina, 1913. Premiul Israel pentru 
literatură rabinică, 1958. Decedat 

la Ierusalim, 10 iulie 1962.
George Gershwin – compo-

zitor. Născut la New York, 1899. A 
cultivat atât genul muzical clasic, 
cât şi cel popular. Decedat la Los 
Angeles, 11 iulie 1937.

Alfred Dreyfus – ofiţer francez 
acuzat fals de trădare. Născut la 
Mulhouse, Alsace,1859, deportat 
în Ile du Diable, Guyane, 1895, 
rejudecat după dovedirea falsului 
şi reabilitat, 1906. Decedat la Pa-
ris, 12 iulie 1935.

Nadine Gordimer – scriitoare. 
Născută la Springs, Transvaal, 
1923. Premiul Nobel pentru li-
teratură, 1991. Dintre romane: 
Burger’s daughter. Decedată la 
Johannesburg, 13 iulie 2014.

Mauriciu Brociner – militar. 
Născut la Iaşi, 1854. Sergent, a 
comandat batalionul care a cucerit 
redutele de la Plevna, 30 august 
1877 şi a devenit primul ofiţer 
evreu din armata română. Decedat 
la Bucureşti, 18 iulie 1946. 

Isaac Bashevis Singer (Izaak 
Baszewis Zynger) – scriitor idiş. 
Născut la Leoncin, Polonia, 1902, 
stabilit la New York, 1935. Premiul 
Nobel pentru literatură, 1978. 
Decedat la Surfside, Florida, 24 
iulie 1991.

Isaac Luria Ashkenazi, ha-
Ary hakadosh – rabin. Născut 
la Ierusalim, 1534, unul dintre 
principalii cabalişti de la Safed, 
fondatorul Cabalei Luriane. Dece-
dat la Safed, 25 iulie 1572.

Ezra Fleischer (I. Gole) – 
poet, filolog şi istoric literar. Născut 
la Timişoara, 14 iulie 1928. Pre-
miul Israel pentru literatură, 1959. 
Prim-redactor la Revista Cultului 
Mozaic, 1956-1960; emigrat în Is-
rael, 1960, profesor la Universita-
tea Ebraică din Ierusalim. Decedat 
la Ierusalim, 25 iulie 2006.

LUCIAN-ZEEV  
hERŞCOVICI

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

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna mai 
2017: BOIANGIU ELLA (86 de ani, Cimitirul 
Giurgiului), hOFFMAN jEANA (94 de ani, 
Cimitirul Giurgiului), CAMERMAN CORNELIU 
(101 ani, Cimitirul Filantropia), BABENCO 
GhE. VICTOR (71 de ani, Cimitirul Giurgiului), 
RAFAEL ALIZ (79 de ani, Cimitirul Giurgiului), 
VITZMAN REBECA (93 de ani, Cimitirul 
Giurgiului).

• Pe data de 15 iulie 2017 se împlineşte un an de la plecarea 
dintre noi a dragului nostru GOLD STRUL - STELICĂ. Inginer me-
canic de un înalt profesionalism, profesor la Liceul „Nicolae Gane” 
din Fălticeni, implicându-se cu pricepere, seriozitate şi dăruire 
în activitatea desfăşurată cu elevii, pe parcursul a zeci de ani. În 
perioada 2007-2016 a fost preşedinte al Comunităţii Evreilor din 
Fălticeni, punându-şi în slujba comunităţii talentul şi experienţa sa. 
A fost un exemplu de decenţă şi fineţe, închinându-şi viaţa profe-
siei şi familiei. Nu putem uita blândeţea, dragostea pentru semeni, 
demnitatea şi loialitatea sa. Comemorarea va avea loc duminică, 
2 iulie 2017, ora 12:00, la Cimitirul Fălticeni, str. Broşteni, nr. 78. 
Fie-i amintirea veşnic binecuvântată! Familia

• Tilica, soţie, anunţă scurgerea a 21 de ani de la pierderea 
adoratului soţ GROPPER SIEGFRIED, din Botoşani, fost ziarist, 
om de aleasă omenie, altruist. Timpul nu atenuează, amplifică. Fie-i 
memoria neîntinată!

Comemorăm la 29 iunie împlinirea a 
trei ani de la trecerea în veşnicie a dragului 
nostru ALFRED BERGER (1932-2014), 
fost preşedinte al Comunităţii din Câmpina. 
Soţia, copiii şi nepoţii aduc un pios omagiu 
celui care le este mereu prezent în gând 
şi în suflete. Fie-i memoria binecuvântată!

Iurţait  pentru Dolfi Drimer z.l.   
„Mi-am început activitatea ca cercetător la 

Academie, am realizat primii tranzistori în Ro-
mânia, m-am ocupat de aliajele de aluminiu. Din 
1970, m-am dedicat carierei didactice la Institutul 
Politehnic. Am trecut prin anii grei ai războiului, ai 
persecuţiilor la care era supusă populaţia evreiască. 
Am traversat 45 de ani ai unui sistem social care 
[…], prin manifestările lui particulare, crea multe 
nedreptăţi. După ’89, am înfiinţat, împreună cu alţi 
colegi, mişcarea ecologistă din România. Scurtă 
vreme, am fost subsecretar de stat şi mi-am dat 
seama ce grea e o astfel de responsabilitate poli-
tică, dacă vrei s-o reprezinţi la întreaga capacitate 
şi-ţi dai seama că nu cuprinzi decât o fărâmă. 
M-am reîntors la activitatea mea didactică. Cele 
mai grele momente pentru mine sunt acelea în care 
îmi pregătesc cursurile, întrebându-mă, de fiecare 
dată, dacă ceea ce vreau să spun interesează sau 
nu minţile tinerilor cărora doresc să mă adresez”. 

A fost o modestă recapitulare „viaţa şi opera”, 

făcută de profesorul Dolfi Drimer însuşi, în biroul 
său de rector al primei universităţi particulare din 
România postdecembristă. Era în ultimii ani ai mi-
leniului II. Acum, pe mormântul lui – o tablă de şah 
deschisă, din marmură de Carrara, semn al pasiunii 
de-o viaţă a celui dispărut acum trei ani. Şi-n şah 
a fost performer: din 1960 a făcut parte din lotul 
naţional, a reprezentat România la sute de întâlniri 
internaţionale. Făcea partea dintr-o specie pe cale 
de dispariţie, aceea a savantului-artist, dovadă – 
cărţile despre vitalogie, ştiinţa vieţii, scrise în ultimii 
ani, atestându-i certa vocaţie filozofică şi lirică.

La comemorarea de la Templul Coral a fost evo-
cat de fostul său student, preşedintele C.E.B., ing. 
Paul Schwartz, şi de prof. univ. dr. Gheorghe Amza, 
autorul unui poem în proză despre „profesorul care 
n-a murit, a plecat într-un alt univers”. Cu câtă pace 
urca lumina lumânării pentru iurţait, aprinsă de soţia 
lui, doamna Cleo, lângă portretul lui!

IULIA DELEANU

Plecăciune de gând pentru Iancu Isidor z.l. 
Tot ce făcea Iancu Isidor z.l. pentru comunitate 

venea dinăuntrul său. Înainte de a fi fost preşedinte 
al comunităţii natale, Dorohoi, a fost oficiant de cult 
itinerant. N-a existat comunitate în care să nu fi fost 
prezent ori de câte ori era nevoie. 

De copil, Hazanut-ul i-a fost vocaţie. Era orfan 
de tată, împuşcat pe unul din drumurile care lega 
Dorohoiul de unul din satele vecine. „Am învăţat să 
citesc din Tora, să mă rog pentru obşte. Voiam să 
fiu cantor”, mărturisea. Dorinţa i s-a împlinit într-un 

Erev Iom Kipur, când a oficiat la Aron Kodeş. Actul 
de atestare ca deservent de cult poartă semnătura 
şef-rabinului Moses Rosen z.l. 

A pus suflet pentru comunitatea pe care a 
condus-o: renovarea celor două sinagogi i se da-
torează. Turiştii de la CIR-Borsec, unde a fost ad-
ministrator, nu-l uită. Nu numai ei, toţi cei care l-au 
cunoscut. „Devotat întru totul oamenilor, devotat în-
tru totul comunităţii”, îl defineau acum doi ani, când 
s-a  stins, lideri comunitari laici şi spirituali. (I.D.)

A murit „perla Mossadului“, spioana  
care a salvat de la moarte 1.000 de evrei
Shlomit Kishik-Cohen a murit duminică, 21 mai 

a.c., la vârsta de 97 de ani, lăsând în urmă fapte 
de neuitat, care i-au adus supranumele „perla 
Mossadului“. Acestă femeie este elogiată pentru 
activitatea sa din Liban şi pentru salvarea de la 
moarte a circa o mie de evrei. 

S-a născut în 1920, în Argentina, dar a crescut la 
Ierusalim. S-a căsătorit cu un evreu bogat din Liban. 
La Beirut a stabilit legături cu oficiali evrei de rang 
înalt şi a început să lucreze voluntar pentru viitorul 
stat israelian. A reuşit să afle şi a transmis informa-
ţii că mai multe ţări arabe pregăteau pe teritoriul 
libanez un război împotriva nou-înfiinţatului stat 
israelian. A ajutat circa o mie de evrei să se mute 
în Ţara Sfântă. După proclamarea statului Israel, în 
1948, ea s-a alăturat oficial Mossadului şi a trans-
mis informaţii militare din Siria şi din Liban. A fost 
arestată în 1961 în Liban şi condamnată la moarte. 

A fost eliberată în urma unui schimb de prizonieri, 
după războiul din iunie 1967. De atunci, a locuit la 
Ierusalim împreună cu familia ei. Acum câţiva ani, 
Shlomit Kishik-Cohen a dezvăluit că s-a întâlnit cu 
şefi ai serviciilor de informaţii şi ai poliţiei libaneze, 
precum şi cu un fost preşedinte al acestei ţări. 

Kishik-Cohen a făcut parte dintr-o „reţea de spio-
naj foarte importantă“ la acea vreme, „dacă nu chiar 
cea mai importantă“, a recunoscut un fost oficial al 
Serviciului Libanez de Informaţii într-un documentar 
realizat de Al-Jazeera şi difuzat în 2016. Unul dintre 
copiii ei, Itzhak Levanon („Libanezul“, în ebraică), 
a devenit ambasador al Israelului în Egipt. A fost 
evacuat de la Cairo în 2011, după un atac împotriva 
ambasadei comis în cursul revoltei în urma căreia 
Hosni Mubarak a fost înlăturat de la putere.

BORIS MEhR
 

Cortină de final pentru Andrei Strihan z.l.
Drumul către teatru al lui Andrei 

Strihan a început ca-n poemul lui Ia-
cob Groper: sala de reprezentaţii era 
grajdul părăsit al familiei unui prieten 
locuind pe-aceeaşi stradă din Romanul 
natal. Biletul costa un „nasture de metal 
găurit”. 

Exuberanţa începutului de viaţă avea 
să-i fie curând spulberată de legislaţia 
rasială. Adolescenţa a însemnat, pentru 
el, detaşamentul de muncă obligatorie 
de la Bălăneşti, lângă Zorleni, aproape 
de Bârlad. A venit la Bucureşti înainte cu câteva zile 
de 23 august ’44, ceea ce i-a schimbat tot cursul 
vieţii. A urmat dreptul internaţional şi filozofia, absol-
vite cu brio, şi-a dat doctoratul în estetică, a parcurs 
toate treptele ierarhiei universitare la I.A.T.C. 

Nu-i uit discursul de recepţie când a primit titlul 

de Doctor Honoris Causa, în urmă cu 
aproape zece ani, la Institutul de „aca-
să”; aşa-i spunea. Deşi stabilit în Israel, 
Strihan continua profesoratul la Univer-
sitatea din Tel Aviv. Nu-i putea zice altfel, 
când „prin mâna lui” trecuseră  atâţia mari 
actori şi regizori ai scenei româneşti: Vic-
tor Rebengiuc, George Constantin, Silvia 
Popovici, Lucian Pintilie, Radu Penciu-
lescu, David Esrig, Olga Tudorache, Va-
leria Seciu, Ion Caramitru… „Profesoratul 
nu este o meserie, este o vocaţie. Ori o 

ai, ori renunţi. Ca şi-n artă”. Cuvintele-i veneau din 
solilocviu în clipele-n care regreta că n-a devenit 
actor, cum visa când era copil. Acum, după ce-a 
căzut cortina de final, profesorul, scriitorul rămâne 
să existe prin elevi şi cărţile sale. 

IULIA DELEANU
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ב-9-4 ביוני השנה, נשיא רומניה 
קלאס יוחאניס ביקר בארצות-הברית. 

אחד הרגעים החשובים בביקורו היה 
השתתפותו בדיוני הפורום הבינלאומי של 
הוועד היהודי האמריקאי. במהלך אירוע 

זה הוענק לנשיא רומניה האות "לייט 
אנטו ז'א נאישיונס". את הפרס מסר לידי 

נשיא רומניה אלן ז' רייך, חבר בוועד 
הפועל של הוועד היהודי האמריקאי, 

וזאת "בעבור פעילותו המכרעת בחיזוק 
הדמוקרטיה של מדינה המבוססת על 

זכויות האדם, בעבור המאמצים הרבים 
שלו במאבק נגד האנטישמיות ולמען 

חיזוק היחסים של רומניה עם ארצות-
הברית ועם מדינת ישראל". 

בנאום התשובה שלו, הנשיא קלאוס 
יוחאניס ציין ש"אירוע זה מקבל סמליות 

מיוחדת היות שבא זמן קצר לאחר 
שרומניה סיימה בהצלחה שנה של נשיאות 

של האגודה הבינלאומית לשמירת זיכרון 
השואה. בתקופה שבה הקיצוניות, שנאת 

הזרים והרדיקאליות מופצות בצורה 
מסוכנת באירופה ובעולם כולו, מדינתי 

לקחה על עצמה את כל עברה והיא פועלת 
בתור מקדם מוחלט של סובלנות, חוסר 

אפליה, ומתן כבוד לפלורליזם. איננו 
יכולים להרשות שאנטישמיות והכחשת 

השואה יאיימו על המדינות הדמוקרטיות 
שלנו".

יוחאניס גם הזכיר שבזמן הנשיאות 
של רומניה, האגודה הבינלאומית לשמירת 

הזיכרון בשואה אימצה הגדרת עבודה 
של האנטישמיות בזמן ישיבת המליאה 

שבבוקרשט.

במשלחת שליוותה את נשיא רומניה 
לפורום הבינלאומי של הוועד היהודי 

האמריקאי, היה חבר גם יו"ר הפדרציה 
של הקהילות היהודיות מרומניה-דת 

משה, ד"ר אאורל ויינר. הוא אמר שאחד 
האירועים המוערכים היה הענקת האות 

המיוחד של הוועד היהודי האמריקאי 
לנשיא קלאוס יוחאניס, ותשובתו 

המדויקת והעניינית של נשיא רומניה 
זכתה להערכה רבה, דבר שצוין כמה 

פעמים במחיאות כפיים מצד קהל 
המשתתפים. הנשיא קלאוס יוחאניס 

סיפק תשובות כנות וברורות לשאלות 
שהופנו אליו לגבי רומניה, ציין יו"ר 

הפדרציה של הקהילות היהודיות 
מרומניה.  

לנשיא יוחאניס הייתה פגישה בת שעה 
עם נשיא ארצות-הברית דונאלד טראמפ. 

לשני האישים הייתה מסיבת עיתונאים 
משותפת, שבה הנשיא טראמפ ביטא את 
הערכתו לרומניה ולמדינה שמכבדים בה 

את זכויות האדם.

רומן, 28-27 במאי 2017
ההתעניינות המרוכזת היום ביצירתו 

של מאקס בלכר נובעת במיוחד מכך 
שהפרוזה שלו תואמת את הרגישויות של 

היום: המציאות, הצורך לפענח במפתח 
אישי את מסכות הקיום, העתקה ללא 
חסימות של הרגשות. הוצאת ספרים 

מיוחדת נושאת את שמו; במאי, מקובל 
על הציבור, מפיץ את חייו ויצירתו על 

מסכי הקולנוע; מבקר ספרות צעיר כתב 
עליו ספר וזכה לקבל את פרס האקדמיה 

הרומנית. קיומו של פסטיבל בלכר 
היה רעיון של ארבעה צעירים מן העיר 

רומן: אירינה מיכלקוץ, מנהלת תוכניות 
חברתיות, מרכזת המהדורה הראשונה 
של הפסטיבל; עלינה דונוסא, מומחית 

לתקשורת; צ'יפריאן פקטא, מהנדס; 
אנדראה פרקש, פסיכולוגית. הם יסדו את 

האגודה "אנימא אינטליגנציה" על מנת 
לארגן פסטיבל ברוח ה"דיסרופט מומנט". 

כל קטע, "פאזל של כוח ורגישות", איחד 
את המשתתפים במילוי רצונו האחרון 
של בלכר שאותו מסר לסאשא פאנא: 

"תגיד לאחיות שלי שיחיו את חייהן". 
הייתה התעמקות ביצירתו של בלכר מתוך 
היכרות עם רומן, עיר מולדתו (ד"ר דוריס 

מירונסקו). בדיונים השתתף מר ינקו 
וכסלר, מורה, יו"ר קהילת יהודי רומן. 

מוזמנים מיוחדים לפסטיבל היו המשורר 
והמתרגם של היצירות בפרוזה של בלכר 

לשפה ההולנדית, ז'אן מישיקין, והמתרגמת 
לצרפתית של יצירתו בפרוזה, גבריאלה 

דאנו. "יו"ר הערב הבלכריאני" היה 
המשורר אמיליאן פאל. באותו ערב נקראו 

קטעים מיצירתו של מאקס בלכר וִמשל 
חתני התחרות הספרותית-האמנותית 

"מאקס בלכר". הפסטיבל התקיים בגלריה 
ואל לאמנות. אירוע אזכרה התקיים בבית 
העלמין היהודי. כן התקיים ביקור בנקודה 

המוזיאלית "מאקס בלכר" במסגרת 
המוזיאון על שם "חוגאש". הוצגו גם: 
הסרט "לבבות מוגלדים", של הבמאי 

ראדו ז'ודא; והמופע "אירועים מן החוסר-
מציאות המיידית" של להקת התיאטרון 

הצ'כית "צ'מיקה דיבדליו". השתתפות רבה 
של אמנים וקהל הלהיב את המופע ברחוב. 

zicedid ze`ivnd
 ז' סיוון תשע"ז - ו' תמוז תשע"ז כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

"הערכה רבה בוועד היהודי האמריקאי לנשיא רומניה, קלאוס 
יוחאניס" – מצהיר יו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה, 

ד"ר אאורל ויינר

בלכר פסט, מהדורה ראשונה

יריד הספרים "בוקפסט", שבשנה הזאת התקיים ב-28-24 
במאי, היה אירוע גדול: מיליון ספרים, 350 השקות ספרים, 

שולחנות עגולים, ייצוג סרטי קולנוע, תוכניות לילדים; המדינה 
אורחת הכבוד הייתה שוודיה. הוצאת הספרים "הספר" הציעה 

לקוראים 150 כותרות והשקת שלושה ספרים חדשים, בשפה 
הרומנית: "אחרי הפינה" (מאת קארול פלדמן); "דינמיקה של 

מבנה של ממשל עצמי" (מאת ליביו רוטמן); "הקורס האחרון של 
ההיסטוריה" (מאת מאוד חיימוביץ). 

קארול פלדמן, מהסופרים הישראלים החשובים ביותר בשפה 
הרומנית (לדברי המבקר הספרותי ראזוואן ואונקו) נסמך על 
ערבוב בין פיקציה לבין זיכרונות. הופעתו של קובץ סיפורים 

קצרים זה קשור בפטירתה של אשתו, בטי, שהייתה הקורא 
הראשון של כתביו. את ספרו זה הוא מקדיש לה.

עבודתו של ההיסטוריון ליביו רוטמן הוגדרה כמשפיעה 
על התפתחות הקהילה היהודית מרומניה (לדברי אדוארד 

קופפרברג, מזכ"ל הפדרציה), סינתזה של נושאים בודדים של 
היסטוריה קהילתית שנעשתה באמצעות מסמכים שבארכיונים 

(לדברי ההיסטוריון מיכאי ראזוואן אונגוריאנו), השלמה של 
היסטוריוגרפיה לגבי גלי ההגירה הראשונים בנסיכויות הרומניות 

במאות הי"ז-י"ט.
ספרה של מאוד חיימוביץ הוצג מזוויות שונות: ביוגרפי 
ופסיכולוגי (המסר של המחברת); היסטורי-ספרותי (פרופ' 
ואסילי מוראר). ספר זה משחזר היסטוריה אישית – דמותו 

של אבי המחברת, אחד האזרחים הצרפתיים המעטים שיצאו 
ללונדון כדי להצטרף לרזיסטנס הצרפתי בהנהגת הגנרל דה גול.

כותרות אחרות בנושאים יהודיים שהושקו ב"בוקפסט" 
היו: "הנביא והמראה המוקסם: על דמיון ונבואה בספר מורה 
נבוכים מאת הרמב"ם" (מאת מאדאה אכסינצ'יוק); התנ"ך – 

ספטואגינטה: תרגומו של ניקולאי מילסקו ספאטארול" (ערך: 
אוג'ן מונטיאנו). 

הסלון הבינלאומי לספרים "בוקפסט", המהדורה ה-12

מהדורה הרביעית של 
תוכנית בני-ברית 
"גשרי הסובלנות"

בני-ברית רומניה, הפורום "ד"ר 
מוזס רוזן", ארגן ב-14 ביוני השנה 

את המהדורה הרביעית של "גשרי 
הסובלנות", תוכנית רב-ממדית 

שביוזמת בני-ברית אירופה, שיעדה 
הוא להוכיח את החיים המשותפים 

של המיעוטים, בכללם היהודים, עם 
הרוב, במקרה שלנו העם הרומני. כמו 

כן, תוכנית המהדורה הזאת מציינת 
שתולדות המיעוטים הן חלק בלתי 
נפרד מתולדות הארץ, ובאמצעות 

ההישגים וההגשמות שלהם, אישים מבני 
המיעוטים העשירו את תחומי הפיתוח 
השונים: כלכלי, חברתי ותרבותי – של 

אותה מדינה. 
אם בתחילת הדרך השתתפה בתוכנית 

של בני-ברית רומניה רק הקהילה 
היהודית, במהדורה השלישית  ובמהדורה 

הרביעית, הנוכחית, ביטאו את רצונם 
להשתתף גם בני מיעוטים אחרים – 

רוסים-ליפובנים, טטרים, יוונים, צוענים 
ואחרים. תוך כדי כך שהביאו בחשבון 

את חשיבות האירוע, אישים אחדים 
רצו לכבד אותו. למשל, נשיא האקדמיה 
הרומנית פרופ' יונל ולאד, העמיד לרשות 
התוכנית "גשרי הסובלנות" אולם מפואר 

שבבניין האקדמיה הרומנית. אירוע זה 
קיבל ברכה מנציגים בולטים בחיים 
הציבוריים, המדעים והרוחניים של 

רומניה וכן של מיעוטים לאומיים. כך 
למשל, הוזמנו לנאום או לשלוח מסרים: 
היועץ הנשיאותי סרג'יו ניסטור (מטעם 

הנשיא יוחאניס); שר התרבות, ד"ר יונוץ 
וולפסקו; אמט אלדין, מזכיר המדינה 
במחלקה ליחסים בין עדות; וארוז'אן 

פאמבוקצ'יאן, ראש הסיעה הפרלמנטרית 
של נציגי המיעוטים; דניאל רדולסקו, 
יו"ר האגודה הלאומית של הצוענים; 

המארחים – יו"ר הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה, ד"ר אאורל ויינר, 

ויו"ר בני-ברית רומניה, המהנדס ז'וסה 
יעקובסקו.

כמו כן, נוכח דניאל צ'יטונה, יו"ר 
בני-ברית אירופה. בכנס "בני מיעוטים 

– מאה שנה של חיים משותפים" היו 
הרצאות רבות שנשאו מומחים בנושא 

מעניין זה. 
בשעות ערב, המשתתפים נכחו 

בתוכנית מוזיקאלית שהציגו להקות 
אומנותיות של מיעוטים לאומיים 

אחדים.  

שבועות תשע"ז בבית 
הכנסת הכוראלי 
שבבוקרשט הבירה
בחג השבועות, תיקון ליל שבועות 

מהדורה 14, התקיים בבית הכנסת 
הכוראלי שבבוקרשט הבירה. באירוע 

זה, שהיו"ר שלו היה מזכ"ל הפדרציה של 
הקהילות היהודיות מרומניה, אדוארד 

קופפרברג, הוצגה וקיבלה מחיאות 
כפיים הצגת בכורה: מקהלת הילדים של 

המרכז הקהילתי היהודי, בניצוחו של 
בוגדאן ליפשין והמתאמת היא מאגדה 

קופפרברג. אירוע זה קיבל את ברכת 
סגן יו"ר הפדרציה, הכלכלן אובידיו 

בנסקו. בקהל ישבו ראשי הפדרציה של 
הקהילות היהודיות מרומניה; קהילת 

יהודי בוקרשט; בני-ברית רומניה. 
באירוע הוצגו: תולדות החג (יו"ר קהילת 

יהודי בוקרשט, מהנדס פאול שווארץ); 
תיאור מקוצר של קבלת התורה החל 

בהגדרת המושג דיאלקטיקה של 
רעיונות, תיאור המרכיבים שבה ומדרך 

הכרה זו מעבר לפן האישי של חיים 
בהרמוניה עצמית ועם העולם כולו (ד"ר 
פליציה ולדמן); פירוש עשרת הדיברות 

מזווית אנתרופולוגית, לפיה הנדידה בת 
40 שנה במדבר ציינה את שלביו של 

מנהג: הפרדה מדפוסי המחשבה של עבד, 
מעבר למעמד של בן-חורין, הסתגלות 

למעמד החדש, והבאת דוגמאות מעשרת 
הדיברות ועל יסודם "ניהול החירות" 
(ד"ר אנדרי אוישתיאנו); בדיקה של 

שיכחת המוסר בתקופת השואה (ד"ר 
אדריאן צ'יופלנקא). נאמרו דברים 

בנושא: הקשר בין הרצון החופשי לרצונו 
של האל (הרב רפאל שפר); השינויים 

שעבר המלומד היהודי, מחינוך המבוסס 
על יסוד דתי לחינוך המבוסס על יסוד 

חילוני אחרי תנועת ההשכלה (ד"ר ליביו 
רוטמן); המושג המודרני של חוזה חברתי 

שביסודו נמצאת התורה – החוק, סמל 
האש שנבחר לקבלת התורה, הר סיני, 
במדבר, כמטאפורה לרעיון שבלי חוק 
העולם אינו יכול להתקיים (אדוארד 
קופפרברג). צוינו: חשיבות המוזיקה 

כלי-זמר, פרק חשוב ומיוחד בתולדות 
המוזיקה היידישית (קארמן יוביצו); 

סמליות התפילה כאמצעי ליצירת קשר 
אישי וקבוצתי עם הקב"ה, המקורות 

הרבניים של התוכן, מספר ומשך 
התפילות, ועל תיארוך הטקסטים לאחר 

תקופת בית שני (החזן עמנואל פושתאי). 
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şi, mai ales, Holo caustul (trăit de Baruch  
Tercatin pe propria piele) mi-au provocat 
un adânc sentiment de ruşine. De la 
Pogromul din Iaşi la „trenurile morţii”, 
de la munca forţată la deportările în 
Transnistria şi de la tracasarea (până 
la moarte) a tatălui la pierderea fratelui 
în tragedia navei Struma, adolescentul 
Baruch Tercatin nu a fost scutit de nici o 
grozăvie. Toate sunt narate în Privind spre 
Ierusalim, spre neuitare şi spre învăţătură 
pentru noi, cei de azi.

Extraordinare sunt şi capitolele în care 
memorialistul recapitulează întâlnirile 
sale cu mari personalităţi ale comunităţii 
evreieşti din România, de ieri şi de azi 
(ca şef-rabinul dr. Alexandru Şafran z.l., 
rabinii hasizi de Buhuşi şi Paşcani, dr. 
Aurel Vainer şi mulţi alţii). Ele sunt menite 
să fie nişte lecţii de edificare sufletească 
şi intelectuală pentru cititor, în acelaşi 
spirit în care cel care se declară el însuşi 
hasid, Baruch Tercatin, a învăţat de-a 
lungul vieţii.

Privind spre Ierusalim este, de aceea, 
o minunată carte de învăţătură şi ghid pe 
drumul împlinirii. Prin documentele pe 
care le conţine şi prin selecţia de fragmen-
te semnificative din cărţi şi din discursuri 
istorice, ea este şi un thesaurus, un 
custode al memoriei comunităţii evreieşti 
din România şi al punţii pe care aceasta 
o realizează între Israel şi ţara noastră. 

A m  a v u t 
parte de o lec-
tură privilegia-
tă, a unei cărţi 
binecuvânta-
te, scrisă de 
un om a cărui 
experienţă de 
viaţă a parcurs 
un secol tra-
gic, pe care l-a 
transformat, 
pentru noi, în 
lumină a spi-
ritului. Spaţiul 
nu îmi permite 
să intru în detalii şi glose. Mă mărginesc 
să spun că, în muzeul meu sufletesc, pun 
mărturia lui Baruch Tercatin, prin tragis-
mul experienţei şi prin împlinirea umană 
pe care o conţine, alături de Internaţionala 
mea. Cronica unei vieţi, a regretatului Ion 
Ianoşi. Două destine evreieşti diametral 
opuse, dar la fel de reprezentative pen-
tru excelenţa iudaismului românesc şi 
pentru dramatismul condiţiei umane în 
secolul XX.

RĂZVAN VONCU
BARUCH TERCATIN – Privind spre Ieru-

salim, Editura Hasefer, Bucureşti, 2016.

Există memorii din 
care afli amănuntele 
unei vieţi şi, mult mai 
rar, memorii din care 
te alegi cu o iluminare, 
cu o învăţătură profun-
dă, etică şi cognitivă. 
Privind spre Ierusalim, 
memoriile distinsului 
ebraist Baruch Terca-
tin, fac parte din ultima 
categorie.

Şi aceasta, deoa-
rece însăşi viaţa lui Baruch Tercatin are 
un sens înalt şi reprezintă o împlinire, 
pe care titlul memoriilor o cuprinde în 
întregime.  Născut în Iaşi, în 1928, într-o 
familie hasidică, viitorul inginer şi eru-
dit ebraist va avea parte de o copilărie 
tradiţională evreiască, în cadrul căreia 
personalitatea sa s-a dezvoltat, simultan, 
pe două planuri: unul interior, de edificare 
sufletească, morală şi filozofică, potrivit 
comandamentelor iudaismului, şi unul 
exterior, de evreu responsabil de destinul 
întregului popor al lui Israel. În terminolo-
gia israeliană de astăzi, Baruch Tercatin 
face parte din curentul numit sionism 
religios, întrucât îmbină cele mai profunde 
şi mai stricte convingeri religioase cu an-
gajamentul total în efortul de construcţie 
a Statului Israel. Este o poziţionare mai 
puţin obişnuită în România, unde sioniştii 

au fost, în majoritate, laici, iar adepţii lui 
Vladimir Zeev Jabotinski, mai puţini (între 
ei, şi fratele autorului, Iţhac, pierit tragic 
pe vasul Struma). 

Totuşi, deşi mai puţin numeroşi, sioniş-
tii religioşi au avut o contribuţie însemnată 
la pregătirea şi susţinerea Alia-lei româ-
neşti, care are atât meritul întâietăţii, cât şi 
pe cel al viziunii. După cum relevă istoria 
sionismului, convingător argumentată 
de Baruch Tercatin cu documente (co-
respondenţa Asociaţiei „Doresh le-Zyon” 
cu admorul Iţhac Friedman din Buhuşi, 
de pildă), o particularitate românească 
a fost tocmai implicarea fără rezerve a 
rabinilor hasizi în proiectarea şi susţine-
rea colonizării Ereţ Israel, încă înainte de 
organizarea propriu-zisă a unui nou Yişuv 
în Palestina otomană. 

Sigur că, pentru un neevreu, memoriile 
lui Baruch Tercatin sunt, deseori, o lectură 
amară. Pentru că înţelegi din ele toată 
ingratitudinea cu care România oficială şi 
majoritatea au tratat minoritatea evreias-
că, înainte şi după emancipare, înainte şi 
după instalarea comunismului. Sionismul 
organizat nu s-a născut întâmplător în 
România, ci pentru că aici evreii s-au 
văzut cei mai loviţi în bunele lor intenţii, 
în patriotismul lor şi li s-au negat meritele 
excepţionale pe care le au în moderni-
zarea şi progresul ţării. Episoadele de 
rememorare a antisemitismului interbelic 

O  c a r t e  b i n e c u v â n t a t ă
Realitatea 

cărţii

Moţiunea, o victorie à la Pirus
substanţiale, dar care 
nu necesitau retragerea 

sprijinului politic unui premier care stătuse alături 
de conducerea partidului în zilele protestelor 
generate de Ordonanţa 13. O discuţie în C.Ex. 
ar fi fost, probabil, suficientă.

Însă, odată luată decizia, lucrurile au escala-
dat până s-a creat o situaţie care aminteşte de 
ucenicul vrăjitor, care nu mai putea opri mătu-
rile şi a inundat casa maestrului. Pentru prima 
dată în politica românească, părţile au adoptat 
măsuri care, de obicei, sunt folosite împotriva 
altor partide, nicidecum a propriei formaţiuni: 
PSD decide să introducă moţiune de cenzură 
împotriva propriului guvern, iar prim-ministrul 
decide că vrea să rămână un guvern minoritar, 
împotriva majorităţii propriului partid! Curat de-
mocraţie originală, coane Fănică! 

Războiul fiind declarat, armele erau cele 
stabilite de lege, nu de combatanţi, iar agresorul 
şi agresatul sunt, ca de obicei, greu de definit: 
pe de o parte, învinovăţirea lui Grindeanu că nu 
a fost loial (sau obedient) şi nu şi-a dat demisia 
când i-a cerut-o partidul. Pe de alta, argumen-
tele constituţionale, invocate de preşedintele 
Iohannis, care a spus că el nu îl poate demite 
pe premier decât în condiţiile cerute de lege (de-
misie, revocare, pierderea drepturilor electorale, 
deces, stare de incompatibilitate etc.), retrage-
rea sprijinului nefigurând printre acestea. Lucru 
aplaudat şi de prim-ministrul landului Saxonia, 
Stanislaw Tillich, aflat în vizită la Bucureşti, care 
a afirmat că „dacă premierul României s-ar fi 
retras, atunci România ar fi pierdut în imagine, 
la nivel internaţional. Aveţi o Constituţie, aveţi 
legi care precizează modul în care este ales sau 
demis un prim-ministru, iar acestea nu prevăd 
ca un şef de partid să poată lua această decizie. 
Prim-ministrul a ţinut cont de lege în acest caz 
şi important este pentru imaginea României că 
legea guvernează în ţară”. 

Ca la orice război, au fost căutaţi aliaţi, iar 
opiniile politicienilor s-au format în funcţie de in-
teresele propriului partid. Iniţial, Kelemen Hunor 
a intuit că era momentul să îşi susţină aliaţii par-
lamentari pentru a vedea votate legea minorităţi-
lor, drepturile secuilor şi instituirea unei sărbători 
naţionale pe 15 martie. Ca atare, preşedintele 

UDMR a argumentat că 
„democraţia parlamentară înseamnă majoritate 
politică stabilă”, iar „majoritatea trebuie să aibă 
dreptul de a face o remaniere, o schimbare de 
guvern,  începând cu premierul”. Dar asta a 
ţinut până ce a fost clar că nu putea fructifica 
momentul şi atunci a decis că UDMR nu par-
ticipă la vot pentru că nu doreşte să arbitreze 
problemele interne ale altor partide.

PMP, PNL şi USR, cu mai mult sau mai pu-
ţină violenţă de limbaj, au evitat lupta susţinând 
că moţiunea este o problemă internă a PSD. 
Ceea ce nu e nici adevărat, nici etic, pentru că 
soarta unui premier, a se citi a unui guvern, nu 
poate fi o problemă internă a unui partid, fie el şi 
cel mai puternic de pe scena politică româneas-
că, pentru că o atare concepţie nu face decât 
să paveze drumul către dictatură!

Dar să ne întoarcem la Pirus. Că în PSD 
existau diferenţe de opinie era firesc, fiind un 
partid atât de mare. Moţiunea a arătat însă că 
pe lângă nişte poli cunoscuţi, precum Mihai 
Chirica sau Victor Ponta, acum au apărut nişte 
crăpături în „unitatea de monolit” care pot deve-
nii falii, dacă nu sunt tratate cu atenţie. De pildă, 
reacţia unor parlamentari PSD la negocierile cu 
UDMR. Moţiunea a arătat din nou că opoziţia 
este divizată şi, ca atare, neputincioasă, ceea 
ce nu e o noutate. „Îmi doresc ca PNL să ajungă 
la guvernare, dar nu printr-un nou USL sau prin 
contractări pe care să le facem cu oameni care 
niciodată nu vor aplica politicile noastre şi pe 
care nu ne putem bizui niciodată”, a spus Lu-
dovic Orban, nespecificând cine ar fi eventualii 
parteneri într-un nou USL. Aşa că, o majoritate 
PNL, PMP, USR nu e o mare primejdie. Perico-
lul evidenţiat de moţiune este că, la ananghie, 
majoritatea PSD-ALDE e fragilă, dat fiind că 
moţiunea nu ar fi trecut fără voturile minorităţilor 
şi a doi parlamentari din alte partide. 

Şi asta e pierderea majoră a victoriei mo-
ţiunii: de la o alianţă care avea destule voturi 
pentru a trece orice lege, cu excepţia celor or-
ganice, PSD s-a arătat, în mod surprinzător, slab 
şi vulnerabil şi având nevoie de susţinere pentru 
a-şi rezolva aşa-zisele „probleme interne”. 

În aceste condiţii, Pirus poate pierde din nou 
războiul, slăbit de propria sa victorie!
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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), RO40R-
NCB0074011952750005 (USD), RO94RNCB0074011952750003 
(EURO), swift: RNCBROBU, sau BANK LEUMI ROMÂNIA, 
SUCURSALA MOŞILOR, Adresa băncii: CALEA MOŞILOR 
NR. 280, SECTOR 2, BUCUREŞTI, Contul IBAN: RO89DAF-
B108000090989RO02, RO06DAFB108000090989US02, 
RO46DAFB108000090989EU02, swift: DAFB RO22. Pentru 
EUROPA, un abonament pe un an costă 45 de euro (cu toate 
taxele incluse). Pentru EXTRA EUROPA, un abonament costă 
95 de dolari USA (cu toate taxele incluse). Pentru Israel, un 
abonament pe un an costă 40 de dolari USA.
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Gândul 
scris

Omenia ca eroism
Un spectacol de la TES gândit pă-

trunzător, cu o ţesătură scenică atent 
elaborată de către Radu Iacoban, ni-l 
recomandă pe dramaturgul Kenneth 
Lonergan.

La un prim contact, „Lobby Hero” captează atenţia 
prin lumea personajelor (mai puţin schematizate şi 
atipice în raport cu „şabloanele”) şi prin poveştile lor, 
spuse în cheie realistă. Fiinţele imaginate de autor – 
chiar poliţişti fiind – sunt oameni obişnuiti, cu o existenţă banală, deşi 
neocolită de probleme. Sunt oameni cu trăsături, atitudini, mentalităţi, 
gesturi când bune, când rele, cu momente de slăbiciune şi altele de 
autoritarism şi agresivitate, cu egoisme şi generozităţi neaşteptate etc. 
Aşa este şi protagonistul, Jeff (jucat de Tudor Aaron Istodor), un tânăr 
care şi-a ratat prosteşte mai multe şanse şi căruia jobul (în sfârşit primit, 
de paznic la o firmă de securitate) îi dă speranţe de redresare.

O situaţie nouă tulbură apele. Dintr-o confesiune imprudentă a şefu-
lui său (căruia îi este recunoscător, dator sufleteşte), află că acesta va 
furniza un alibi (evident fals) fratelui său – un nemernic implicat într-un 
jaf ratat, dar soldat cu un viol şi o crimă.

Poţi fi solidar cu minciuna? Poţi lăsa nepedepsit un ucigaş? Poţi 
ignora tragedia victimei şi soarta copiilor ei? Poţi rămâne – fie şi numai 
prin refuzul implicării şi prin tăcere – complice cu Răul? Evident, lanţul de 
întrebări care trezesc în „văzduhistul” Jeff vocea conştiinţei au nu doar 
o bătaie mult mai lungă, ci şi o actualitate crescândă în zilele noastre.

Şi iată cum ne apropiem de semnificaţia (la început cam obscură) 
a titlului dramei. O semnificaţie subliniată prin scena finală, când Jeff 
are „viziunea” unei comunicări, apropieri, solidarizări cu tatăl său (un 
erou adevărat, un supererou care salvase viaţa camarazilor săi de pe 
un submarin militar). Desigur, există o mare distanţă între un asemenea 
părinte onorat de societate şi fragilul, însinguratul, inconştientul, veşnic 
agitatul, glumeţul absurd, flecarul aiurit care e Jeff. Şi totuşi, adolescen-
tul nostru declasat (şi repudiat de familie) are puterea de a se opune 
„tăcerii” care ar îngropa fărădelegea. Aşa încât s-ar putea spune că el, 
învingându-şi toate complexele, face „lobby Hero” cu tatăl său.

Am văzut spectacolul de la TES cu Marius Călugăriţa, Mihai Prejban 
şi Iolanda Covaci (o altă distribuţie implicând nume precum Şerban Pa-
vlu, Alexandra Fasolă, Lucian Iftime). Toţi interpreţii pe care i-am urmărit, 
conduşi cu inteligenţă şi minuţie de Radu Iacoban, m-au impresionat 
prin deplina lor profesionalitate, printr-un joc profund, interiorizat, subtil, 
nuanţat, bogat în sugestii voit contradictorii, creator de ambiguitate şi 
complexitate. Şi nu rare au fost momentele de tensiune şi de emoţie ce 
treceau rampa! Mă voi opri, cu o admiraţie crescândă, asupra lui Tudor 
Aaron Istodor. Şi în Jeff el captează printr-o compoziţie (şi o evoluţie) cu 
dozaje fine, cu glisări surprinzătoare de atitudine, tonalitate, ritmuri, prin 
jocul pe muchie de cuţit, între dramă şi umor, între gravitate şi ironie, 
între inconştienţă şi responsabilitate morală.

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru (Urmare din pag. 22)
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