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Deputat Silviu Vexler: Supravieţuitorii Holocaustului vor primi înapoi sumele 
de bani pe care au fost obligaţi să le restituie către Casele de Pensii

La începutul noului an calendaris-
tic, deputatul Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România, Silviu Vexler, le-a 
adus supravieţuitorilor Holocaustului care 
primesc indemnizaţii o veste bună. După 
cum a subliniat deputatul pe pagina sa 
de Facebook, „Parlamentul României a 
adoptat amendamentele pe care le-am 
iniţiat pentru exonerarea unor supra-
vieţuitori ai Holocaustului, beneficiari ai 
indemnizaţiilor acordate de către Româ-
nia, care au fost obligaţi de către Casele 
judeţene de Pensii sau Casa de Pensii a 
Municipiului Bucureşti să restituie diver-
se sume de bani din cauza unor greşeli 
administrative din trecut, pe care ei nu 
le-au generat şi pentru care nu sunt de 
vină”. De asemenea, ei vor primi înapoi 
sumele de bani pe care au fost obligaţi să 
le restituie către Casele de Pensii.

Silviu Vexler a explicat că, în urma 
demersurilor sale, „aceste amendamen-

te corectează o situaţie birocratică ce a 
cauzat suferinţă unor oameni deja încer-
caţi într-un mod de nedescris în cea mai 
întunecată perioadă a istoriei”. Adoptarea 
de către Parlament a amendamentelor 
menţionate este deosebit de importantă şi 
avea şi un grad mare de urgenţă deoare-
ce, după cum spunea Silviu Vexler, „sun-
tem probabil ultima generaţie care mai 
are ocazia şi oportunitatea de a discuta 
direct cu supravieţuitorii Holocaustului 
pentru a încerca să îi înţeleagă atât pe ei, 
cât şi crunta durere prin care au trecut”.

Astfel, potrivit Legii nr. 237/2018, 
cu modificările şi completările aduse 
prin Legea nr. 13/2019, sumele vor fi 
restituite într-o singură tranşă, înce-
pând cu data de 1 martie 2019, pe baza 
cererii depuse de către beneficiari la 
Casele judeţene de Pensii sau, după 
caz, Casa de Pensii a Municipiului 
Bucureşti. Suma de restituit se achită 

în termen de maximum 90 de zile de 
la data depunerii cererii, prin aceleaşi 
mijloace de plată cu drepturile de care 
beneficiază solicitantul.

Situaţia în care unor supravieţuitori ai 
Holocaustului le fuseseră reţinute diferite 
sume din cauza unor erori administrative 
a rezultat şi din tratarea cu uşurinţă a 
„ceea ce nouă ne pare a fi o simplă hârtie, 
o virgulă, un punct dintr-un document, dar 
care poate însemna diferenţa între viaţă 
şi moarte”, a explicat deputatul comuni-
tăţii evreieşti.

Iniţiativa legislativă a fost bine primită 
şi în comunitatea evreiască, după cum 
se vede şi din comentariile de pe site-ul 
deputatului Silviu Vexler: „A fost o iniţia-
tivă bună şi mă bucur că a fost adoptată. 
Cunoştinţelor mele li s-au poprit banii din 
pensie, deşi toţi au contestat măsura ime-
diat după primirea deciziei de impunere 
(21 dec. 2017). Unii dintre ei au obţinut 

câştig de cauză în primă instanţă şi aş-
teaptă cu răbdare rezultatul recursului, 
inclusiv o doamnă de 104 ani”. (A.G., 
Cluj-Napoca) „Felicitări pentru implicare 
şi atitudine!“ (N.M.R.). „O bună iniţiativă...
ruşinos, trist şi revoltător că a fost nevoie 
de ea.” (M.M.K., Bucureşti)

Ne oprim aici cu opiniile, dar sunt 
multe altele, în aceeaşi notă. (A.M.)

Silviu Vexler, vorbind de la 
tribuna Camerei Deputaţilor

Pogromul de la Bucureşti  
din 21-23 ianuarie 1941

Ziua Internaţională de Comemorare  
a Victimelor Holocaustului

Ne amINtIm, Ca Să Nu Se maI rePete!

Dr. aurel Vainer, 
decorat cu medalia 

de Onoare a FDGr
Preşedintelui FCER, dr. Aurel Vainer, 

i-a fost decernată Medalia de Onoare a 
Forumului Democrat al Germanilor din 
România (FDGR) „pentru merite deose-
bite în cultivarea prieteniei şi colaborării 
dintre comunitatea germană şi cea evre-
iască din România”. Festivitatea a avut 
loc pe 18 ianuarie la Casa de Cultură 
„Friedrich Schiller” din Bucureşti.

„Vrem să con-
struim punţi de 
prietenie şi înţe-
legere. Eu doresc 
din tot sufletul să 
continui această 
colaborare priete-
nească, necesară, 
între puţinii evrei 
care au mai ră-
mas în România 
şi puţinii germani 
care mai sunt în ţara noastră”, a spus pre-
şedintele FCER, primul neetnic german 
decorat cu această distincţie. 

Deputatul FDGR Ovidiu Ganţ a elo-
giat „energia, devotamentul, determi-
narea”, dublate de „umanism, altru ism 
şi generozitate” ale laureatului.Cuvin-
te laudative au rostit şi preşedintele 
FDGR, Paul-Jurgen Porr, ambasadorul 
Germaniei la Bucureşti, Cord Meier- 
Klodt, consilierul prezidenţial Sergiu Nis-
tor, deputatul Varujan Pambuccian.
Vom reveni pe larg în numărul viitor.

78 de ani de la 
pogromul legionar 

din Bucureşti
În ziua de 21 ianuarie a.c., la Templul 

Coral din Bucureşti s-a desfăşurat o adu-
nare comemorativă a victimelor pogromu-
lui  legionar din Bucureşti, din zilele de 21-
23 ianuarie 1941, soldat cu peste 100 de 
victime, ucise în mod barbar numai fiindcă 
au fost evrei. În cuvântul lor, preşedintele 
FCER, dr. Aurel Vainer, secretarul general 
al Federaţiei, Eduard Kupferberg, ing.
Paul Schwartz, preşedintele CEB, dr. Ale-
xandru Florian, director general al Institu-
tului „Elie Wiesel”, Sandra Segal şi Adrian 
Cioflâncă, istoric, directorul CSIER,  
au evocat acest eveniment tragic, con-
diţiile în care a avut loc şi consecinţele 
pentru populaţia evreiască. Toţi vorbitorii 
au subliniat necesitatea de a se organiza 
astfel de comemorări pentru a transmite 
generaţiilor tinere adevărul despre sufe-
rinţele evreilor din perioada celui de-al 
Doilea Război Mondial şi ca un avertis-
ment la creşterea antisemitismului. (E.G.)
Vom reveni cu detalii în numărul viitor.

Am vizitat fiecare colţişor din 
lagăr (Gotha – n. red.) pentru că 
am simţit că este de datoria mea 
să pot oricând depune mărturie 
în caz că ar fi apărut părerea sau 
presupunerea că relatările des-
pre brutalitatea naziştilor erau 
simplă propagandă.

Dwight D. Eisenhower –  
„Cruciadă în Europa”
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Aspect de la comemorarea Pogromului de la 
Bucureşti, la Templul Coral din Capitală

Evreii ucişi în pădurea Jilava în 
ianuarie 1941 (Arhiva CSIER)
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lunii
ianuarie

– În interviul lunii trecute aminteaţi de 
întrunirea Consiliului Director al Fundaţi-
ei „Caritatea”, la care urma să participaţi. 
Ce a rezultat în urma dezbaterilor?

– La lucrările pe care le-am condus 
în dublă calitate – preşedinte, prin rota-
ţie, al Consiliului Director al Fundaţiei 
„Caritatea” şi preşedinte al F.C.E.R. – a 
fost aprobat Memorandum-ul pentru 
2018-2020, care asigură Federaţiei baza 
de demarare a programelor de activitate, 
fundamentând proiectul de buget pe 
2019, urmând a fi supus aprobării la 
reuniunile Consiliului de Conducere al 
FCER şi Adunării Generale în perioada 
martie-aprilie a.c. Memorandum-ul a fost 
punct de plecare pentru hotărârile de la 
ultima reuniune a Comitetului Director 
al F.C.E.R. din anul trecut.

– Care dintre deciziile luate la reu-
niunea Comitetului Director al F.C.E.R.  
trebuie menţionate în mod special?

– Aprobarea fondurilor pentru eve-
nimentul comemorativ de Ziua Inter-
naţională a Victimelor Holocaustului la 
CE Zalău; participarea vicepreşedintelui 
F.C.E.R., Ovidiu Bănescu, la şedinţa 
anuală a Consiliului European pentru 
Fondul Evreiesc de la Bruxelles; con-
stituirea unui grup de lucru pentru alcă-
tuirea unui Memorandum cu propuneri 
de modificări la Statutul Fundaţiei „Ca-
ritatea”; aprobarea de propuneri pentru 
decernarea Medaliei de Merit „Devota-
ment în activitatea comunitară a evreilor 
din România”. S-a lua la cunoştinţă cu 
satistacţie de adoptarea în Parlament, 
la iniţiativa deputatului Silviu Vexler, a 
unor amendamente de restituire pentru 
supravieţuitorii Holocaustului, benefi-
ciari de indemnizaţii compensatorii, a 
sumelor reţinute din cauza unor greşeli 
administrative.

– Cum aţi început, în plan comunitar, 
anul 2019?

– Printr-un concert la Templul Co-
ral din Capitală, organizat la iniţiativa 
vicepreşedintelui CEB, Silvian Horn. 
Concertul s-a bucurat de mare aflux de 
public: evrei bucureşteni şi prieteni ai lor, 
de toate vârstele. Notabile – prezenţa 
preşedintelui Emil Constantinescu, a 
P.S. Ieronim Sinaitul, episcop-vicar patri-
arhal, a E.S. Hans Klemm, ambasadorul 
SUA la Bucureşti, a altor reprezentanţi 
ai corpului diplomatic. Şi o premieră: 
ieşirea în spaţiul comunitar a noului am-
basador al Israelului în România, E.S. 
David Saranga. Am aplaudat laolaltă 
cu întreaga asistenţă prestaţia artistică 
de foarte bună calitate a Ansamblului 
Ambiental String Quartet şi a soliştilor. 
Concertul s-a înscris într-una din orien-
tările noastre centrale: cunoaştere şi 
recunoaştere reciprocă.

– Aţi înregistrat reacţii recente ale 
societăţii româneşti ilustrând aceeaşi 
optică?

–  Am fost invitat să particip la fes-
tivitatea de la Ateneul Român marcând 
preluarea de către România a preşedin-
ţiei rotative a Consiliului UE. Am apreciat 
faptul că atât cuvântările înalţilor oficiali 
ai statului român – preşedintele Klaus 
Iohannis, prim-ministrul Viorica Dăncilă, 
preşedintele Senatului, Călin Popescu 
Tăriceanu, vicepreşedintele Camerei 
Deputaţilor, Florin Iordache – cât şi ale 
liderilor UE – preşedintele Parlamentului 
European, Antonio Tajani, preşedintele 
Consiliului European, Donald Tusk, 

preşedintele Comisiei Europene, Jean-
Claude Juncker – au reflectat dorinţa de 
a contribui la viitoarea dezvoltare a UE 
prin coeziune şi solidaritate între statele 
membre. Am reţinut idei generoase în 
discursurile gazdelor: România doreşte 
să acţioneze cu deplină dăruire pentru 
soluţionarea multiplelor probleme de 
pe agenda UE. România doreşte un 
tratament egal cu al celorlalte state 
membre ale UE. Semnificativ mi s-a 
părut programul concertului susţinut de 
Orchestra Uniunii Europene: Rapsodia 
nr. 1 de Enescu şi Simfonia a IX-a de 
Beethoven. După ceremonie, am felici-
tat organizatorii, pe preşedintele Klaus 
Iohannis şi pe premierul Viorica Dăncilă 
pentru acest început încurajator.

De Ziua Naţională a Culturii Române 
am luat parte la un simpozion consacrat 
vieţii şi operei lui Panait Istrati, orga-
nizat de Institutul de Studii Avansate 
pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului 
(ISACCL), condus de preşedintele Emil 
Constantinescu. Dintre comunicări, am 
remarcat expozeul prezentat de Marius 
Popovici, axat pe relaţiile excepţionale 
ale scriitorului cu intelectuali evrei din 
epocă, caracterizările elogioase la adre-
sa evreilor din scrierile sale. Brăilean de 
origine, autodidact, Panait Istrati a fost 
un globe trotter, nevoit să facă faţă unei 
vieţi deloc uşoare.

Bolnav de tuberculoză, a fost internat 
în diverse sanatorii. Într-unul se împrie-
teneşte cu scriitorul evreu elveţian Josué 
Jéhouda, mentorul lui Panait Istrati în 
însuşirea limbii franceze, colaborator la 
romanul „Familia Perlmutter”, apărut la 
Gallimard în 1927. Una din cercetările 
postume, făcută de David Seidman, este 
focalizată asupra „existenţei evreieşti 
în opera lui Panait Istrati”. Am convenit 
încheierea unui protocol de colaborare 
între F.C.E.R. şi ISACCL. Am avut bu-
curia ca, de ziua mea de naştere, să 
primesc mesaje de felicitare din partea 
unor personalităţi de diverse etnii şi 
confesiuni din ţară şi străinătate. Lucrez 
la o comunicare pentru o dezbatere la 
Universitatea „Dimitrie Cantemir” despre 
dezvoltarea programelor de marketing în 
sistemul educaţional. 

– Ce acţiuni importante aveţi în 
pregătire?

– Comemorarea victimelor pogromu-
lui legionar din 21-23 ianuarie 1941, la 
Bucureşti, printr-o adunare religioasă şi 
laică la Templul Coral; organizarea Zilei 
Internaţionale de Comemorare a Holo-
caustului, cu centrul de greutate la CE 
Zalău, în prezenţa unor supravieţuitori ai 
Holocaustului; participarea, împreună cu 
colegi din conducerea F.C.E.R. şi BBR, 
la o acţiune organizată de Guvernul 
României la Bruxelles, consacrată com-
baterii antisemitismului, devenit extrem 
de îngrijorător în Europa, dar nu numai; 
sărbătorirea, în colaborare cu CEB, a 
Zilei de Tu BiŞvat la Templul Coral şi 
JCC; reluarea matineelor duminicale, 
unde vor fi vizionate documentare des-
pre rezistenţa evreiască din Polonia în 
anii Holocaustului, audiate conferinţe 
despre contribuţia evreilor la dezvolta-
rea economică a României moderne; 
stabilirea ordinii de zi pentru lucrările 
Consiliului de Conducere al F.C.E.R. şi 
Adunării Generale a Federaţiei. 

IULIA DELEANU    

Începutul anului 2019  
în viaţa comunitară

Interviu cu preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer
   O sinteză a reuniunilor din decembrie 2018, poziţio-

nări recente ale F.C.E.R. în viaţa socio-politică şi culturală 
a societăţii româneşti, preocupări vizând noi contacte cu 
lumea academică, comemorări, sărbători evreieşti au fost 

reperele primului interviu din 2019 cu preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer.

INterVIul

– Care a fost scopul vizitei dvs. la 
Academia de Ştiinţe din Israel?

– În ultimii unsprezece ani am organizat 
în România zece seminare internaţionale 
de chimie supramoleculară, la care întot-
deauna am invitat zece oameni de ştiinţă 
din străinătate, care au ţinut conferinţe la 
Bucureşti, timp de o zi, în Aula Academiei 
Române, şi apoi la Iaşi, la Institutul de 
Chimie Macromoleculară „Petru Poni”. 
Au fost invitaţi şi din ţară şi din străinătate 
(Elveţia, Franţa, Israel, Germania, Italia, 
Japonia, Marea Britanie, Olanda, SUA). 
Simpozioanele au fost dedicate memoriei 
tatălui meu, care a fost specialist în chi-
mie macromoleculară şi fondatorul ştiinţei 
polimerilor din România, recunoscut în 
numeroase ţări din lume.

Toţi colegii din Israel care au venit şi 
au conferenţiat ne-au impresionat, atât 
pe mine, cât şi pe colegii mai tineri. În 
acest context, am vrut să văd care sunt 
relaţiile interacademice dintre Academia 
Română şi Academia de Ştiinţe şi Dis-
cipline Umaniste din Israel. Am aflat că 
exista un Acord de Colaborare, încheiat 
în 1992. Documentul ar fi trebuit, după 
părerea mea, să fie mai cuprinzător, şi 
o mai amplă colaborare ar fi benefică 
pentru ambele părţi. Aceasta a fost ideea 
cu care am plecat în Israel.

– Mai fuseserăţi în Israel?
– Nu, deşi am avut nenumărate 

invitaţii, dar mereu a intervenit câte ceva. 
Acum, am discutat cu vicepreşedintele 
Academiei Israeliene, dr. Itamar Willner, 
despre posibilitatea de a lărgi colabo-
rarea bilaterală. Am ajuns împreună la 
concluzia că s-ar putea merge pe două 
direcţii noi: organizarea, o dată la doi 
ani, alternativ în România şi Israel, a 
unor seminare comune din domenii 
de interes reciproc, cum ar fi chimia 
supramoleculară, matematică, istorie, 
moştenire culturală, şi probabil aşa vom 
începe anul 2019. Ţara-gazdă ar veni cu 
10-15 conferenţiari, inclusiv oameni tineri, 
participarea fiind liberă, iar ţara-oaspete 
va trimite şi ea 10 conferenţiari din dome-
niul pus în discuţie. Este un lucru bun şi 
care ar putea aduce rezultate, pentru că 
pune oamenii în contact. Eu nu cred prea 
mult în protocoale, dar cred în contactul 
dintre oameni şi în decizia acestora de 
a colabora.

– Şi a doua direcţie?
– A doua este şi mai simplă, şi anume 

să invităm în România, o dată la doi ani, 
timp de o săptămână, un savant din 
Israel, care să conferenţieze la câteva 
universităţi. Anul următor ar presupune 
ca un savant român să meargă în Israel 
pentru a ţine acolo conferinţe în trei-patru 
centre de cercetare şi universităţi. Astfel, 

oamenii ar putea lua legătura inclusiv cu 
un laureat Nobel din Israel. 

A apărut şi ceva la care nu mă gân-
disem iniţial, şi anume o relaţie între Bib-
lioteca Universităţii din Ierusalim şi Biblio-
teca Aca demiei, care este cea mai mare 
din România. Am vizitat arhiva lui Albert 
Einstein, care a lăsat Universităţii Ebraice 
din Ierusalim tot ce a scris, toate cărţile, 
inclusiv din biblioteca sa personală. Pen-
tru mine a fost o realizare să văd docu-
mentele din această arhivă şi am fost 
impresionat, dar 
accesul este liber. 
Cei de acolo mi-
au spus că nu au 
relaţii cu bibliote-
cile din România 
şi le-am propus 
o colaborare cu 
Biblioteca Acad-
emiei Române, 
unde se află peste 
14 milioane de re-
pere. Între altele, 
aici se găsesc 
inclusiv arhivele 
şi documentele unor membri evrei ai 
Academiei Române şi ale unor scriitori 
evrei din România. Conlucrarea cu Bib-
lioteca Academiei Române cred că ar fi 
de interes şi pentru Biblioteca Universităţii 
din Ierusalim, dar şi pentru biblioteci mai 
mici, eventual specializate, din Israel. 
După cum şi noi am fi interesaţi să avem 
acces la cărţi şi documente din Biblioteca 
Universităţii Ebraice din Ierusalim, inclu-
siv din Fondul Einstein. 

– Cum a fost primită de israelieni 
această propunere?

– Toată lumea a fost de acord, deci 
probabil că vom începe să lucrăm foarte 
repede. Şi pentru că am vorbit de auto-
rii evrei şi membrii evrei ai Academiei 
Române, vreau să vă spun că în cei 
152 de ani de când fiinţează Academia 
Română, aceasta a avut aproximativ 
1400 de membri, dintre care 46 au fost 
evrei din România şi străinătate (între 
cei din străinătate îi amintesc pe prof. în 
neurologie J. Askenazy, pe Efraim Kaţir 
Katchalski, biochimist şi fost preşedinte al 
Israelului). În realitate, membrii de origine 
evreiască sunt mult mai mulţi, dar o parte 
dintre ei a trebuit să îşi schimbe numele, 
sau nu şi-au declarat apartenenţa etnică 
din diferite motive. Mai subliniez că 
aceşti 46 de mari intelectuali acoperă 
toate domeniile, de la artă la chimie, 
fizică, matematică, informatică, literatură, 
lingvistică, ceea ce mi s-a părut un lucru 
extraordinar.

Interviu de 
ALX. MARINESCU

Se extinde colaborarea academică 
româno-israeliană 

Interviu cu vicepreşedintele Academiei Române,  
prof. dr. BOGDAN SIMIONESCU

La începutul lunii decembrie, acad. Bogdan Simionescu, vicepreşedinte al 
Academiei Române, a fost invitat de prof. Itamar Willner, preşedintele Secţiei de 
Ştiinţe din cadrul Academiei Israeliene de Ştiinţe şi Discipline Umaniste, să viziteze 
înaltul for ştiinţific israelian. 

Convorbiri între Viorica Dăncilă  
şi Benjamin Netanyahu la Ierusalim
Aflată într-o vizită de lucru în Israel, 

prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, 
a avut o întrevedere cu prim-ministrul Sta-
tului Israel, Benjamin Netanyahu. Viorica 
Dăncilă a reconfirmat interesul României 
pentru consolidarea şi aprofundarea 
relaţiilor cu Statul Israel în domeniul 
cooperării strategice, securitate ciberne-
tică şi energetică, medicină, cercetare şi 
inovare.

De asemenea, cei doi premieri şi-au 
exprimat satisfacţia pentru avansarea 
negocierilor în vederea încheierii Par-
teneriatului România-Israel în dome-
niul noilor tehnologii, de manieră să 
stimuleze interesul reciproc al comu-
nităţilor de afaceri din cele două ţări, 

astfel încât să fie fructificate potenţialele 
economice bilaterale. A mai fost sub-
liniată importanţa consolidării relaţiilor 
în domenii precum sănătate, turism şi  
educaţie.

În continuare, au fost discutate po-
sibilele modalităţi de cooperare dintre 
România şi Israel, inclusiv din perspectiva 
deţinerii de către ţara noastră a Preşedin-
ţiei Consiliului Uniunii Europene.

Cei doi premieri au avut un schimb 
de opinii cu privire la aspecte legate de 
situaţia internaţională actuală şi au salutat 
relaţiile excelente dintre cele două ţări, şi 
au discutat despre organizarea, în prima 
parte a acestui an, a şedinţei comune a 
celor două guverne.
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– Credeţi că aţi îndeplinit obiectivele 
mandatului dvs. aşa cum ni le enumeraţi 
acum mai bine de trei ani?

– M-am străduit mult să îmi îndepli-
nesc obiectivele, dar întotdeauna e loc 
şi de mai bine. Cred că am avut unele 
succese, printre care aducerea mai mult 
a Israelului în atenţia opiniei publice din 
România, astfel încât concetăţenii dvs. 
să ştie mai multe despre Israel, despre 
israelieni, despre valorile pe care le îm-
părtăşim. 

Cred că am reuşit şi să contribui 
la deschiderea învăţământului româ-
nesc faţă de subiectul Holocaustului, 
în general, şi în special, în România. 
Timp de mulţi ani, românii nu au ştiut 
ce a fost Şoah, iar tinerii nu ştiu multe 
despre Şoah, în general, şi despre ce 
s-a întâmplat în România, în special, şi 
este important să se cunoască trecutul 
nu numai pentru a evita repetarea unor 
astfel de probleme privindu-i pe evrei, 
dar, în general, privind relaţia majorităţii 
cu minorităţile etnice.

Pentru mine, dez voltarea relaţiilor 
economice bilaterale a fost importantă şi 
cred că are un mare potenţial de creştere. 
Lucrurile au mers destul de încet, dar, 
totuşi, se mişcă. De asemenea, legăturile 
cu comunitatea evreiască au fost foarte 
importante în timpul mandatului meu. 
Aş aminti activităţile cu tinerii din cadrul 
comunităţii evreieşti, precum şi aspectele 
culturale. Am vizitat mai multe comunităţi 
şi m-am legat sufleteşte de România. 

– Poate că şi turismul ar trebui amintit 
printre realizări...

– Acesta nu a fost succesul meu, ci 
al Israelului şi al României. Am reuşit să 
creăm o cerere constantă de petrecere 
a vacanţelor în Israel şi de călătorii city 
break. Sunt aspecte importante, pentru 
că astfel oamenii intră în contact direct. 
România este o destinaţie atât de atracti-
vă pentru israelieni, încât directorii multor 
hoteluri din Bucureşti şi din alte localităţi 
m-au întrebat adesea dacă au mai rămas 
israelieni şi în Israel, având în vedere  
câţi se află în România.

– Care este părerea dvs. acum, la 
final de mandat, despre modul în care 
comu nitatea evreiască din România este 
perce pu tă de populaţia majoritară şi de 
autorităţi?

– Din fericire, în România nu există 
antisemitism la nivelul autorităţilor de 
stat. Există uneori oameni proşti, care 
spun sau fac prostii. Dar, în general, 
comunitatea este foarte bine acceptată, 
iar legătura cu Israelul este bine primită, 
nu este reproşată comunităţii evreieşti. În 
alte ţări, evreii sunt acuzaţi de tot ceea ce 
Israelul pare că nu face bine. Aici, evreii 
sunt respectaţi şi chiar admiraţi pentru 
legătura lor cu Israelul. 

– Din punctul dvs. de vedere, care 
sunt acum priorităţile relaţiilor româno-
israe lie ne?

– Pentru partea română, una dintre 
priorităţi rămâne numirea unui ambasa-
dor în Israel. Sunt deja doi ani de când nu 
există un ambasador român în Israel. O a 
doua prioritate ar fi dezvoltarea relaţiilor 
economice. Firmele israeliene au investit 
mult în România, companiile româneşti 
vând mult în Israel, dar volumul relaţi-
ilor trebuie să crească. De asemenea, 
trebuie valorificată preşedinţia României 
la Consiliul Uniunii Europene, deoarece 
România este o ţară prietenă pentru 
Israel în context european şi poate juca 
un rol important în relaţia Israelului cu 
UE şi contăm pe România să ne sprijine 
în relaţia cu Uniunea. Şi, bineînţeles, 
mutarea ambasadei la Ierusalim, care 

nu s-a produs în mandatul meu, dar sunt 
convinsă că se va întâmpla în mandatul 
următorului ambasador.

– Care ar fi unele dintre momentele 
petrecute aici de care vă amintiţi cu cea 
mai mare plăcere?

– Am luat parte cu mare plăcere la 
viaţa culturală din România, deoarece 
problema era, de pildă, la care dintre 
concerte să nu merg într-o anumită sea-
ră, dar m-am implicat mult în problemele 
referitoare la femei şi copii. Deci, am luat 
parte la activitatea unor organizaţii care 
se ocupau de combaterea violenţei în 
familie şi m-am apropiat foarte mult de o 
femeie extraordinară, pe care o cheamă 
Mia Scarlat. Ea a înfiinţat o casă pentru 
copiii abandonaţi. A crescut 70 de copii în 
ultimul an şi are în acest moment 40 de 
copii în casa ei. Am mers acolo, am stat 
cu copiii, m-am jucat cu ei, i-am iubit şi 
m-au iubit. Cred că aceasta va fi cea mai 
frumoasă amintire de aici, din România. 
Unii oameni mă întreabă dacă am origini 
româneşti. Simt româneşte în sufletul 
meu şi, cumva, ştiu că mă voi întoarce 
pentru a vizita locuri pe care nu am avut 
timp să le vizitez, să mă întâlnesc cu oa-
meni de care m-am apropiat sufleteşte şi 
să îmi revăd copiii din casa Miei Scarlat. 
De obicei, nu întâlneşti sfinţi în carne şi 
oase, dar Mia Scarlat e o sfântă. 

– Vă mulţumesc.

Interviu de
ALX. MARINESCU

Schimbare la VÂrFUl ambaSadei iSraelUlUi

Noul ambasador al Israelului, DaVID SaraNGa, a sosit la Bucureşti

Ambasadoarea Statului Israel la Bucureşti, Tamar Samash,  
şi-a încheiat mandatul şi a revenit în ţară, lasând în urma sa, 
la Bucureşti, amintiri frumoase, prietenii, aprecieri. Cu câteva 
zile înainte de plecare, Tamar Samash a avut amabilitatea 
de a răspunde câtorva întrebări adresate de REALITATEA 
EVREIASCĂ, aşa cum a acceptat să se adreseze cititorilor 
noştri şi imediat după venirea la post în Capitala României.

Cine este noul 
ambasador?
L a  a c e a s t ă 

întrebare a răs-
puns chiar David 
Saranga, într-o 
limbă română re-
marcabil de cura-
tă, în cadrul unui 
clip de prezentare 
difuzat prin Biroul 

de Presă al Ambasadei în ajunul sosirii 
sale. Iată ce spune David Saranga 
despre el însuşi: „România are un loc 
important în inima mea. Aici mi-am 
început cariera diplomatică în urmă cu 
20 de ani, ca adjunct al ambasadorului. 
Acum, după o lungă carieră diploma-
tică, mă întorc în România de care, 
de fapt, nu m-am despărţit niciodată. 
Amintirile, cultura şi prietenii m-au 
însoţit până în ziua de astăzi. În Israel 
trăiesc 400.000 de evrei de origine 
română, care s-au integrat perfect, în 
toate domeniile. Comunitatea română 
reprezintă o legătură importantă între 
cele două state.

M-am născut în Tel Aviv, primul oraş 
evreiesc construit după ce evreii s-au 
întors în ţara lor. 

Punctele de reper în cariera mea di-
plomatică sunt România, Spania, SUA şi 
UE. La New York, am fost consul pentru 
diplomaţie publică. În ultimii ani, am fost 
consilier diplomatic al preşedintelui Isra-
elului (Reuven Rivlin – n.red.), cu care 
am stabilit o relaţie personală. În această 
funcţie am participat la întâlniri la cel mai 
înalt nivel. Fiecare dintre ele presupune 
o pregătire diplomatică intensă, dar suc-
cesul depinde de legătura umană şi per-
sonală dintre ambele părţi. Să ştim cum 
să creăm această legătură este secretul 
activităţii diplomatice. 

Sper să găsim moduri de cooperare 
în medicină şi în alte domenii, folosind 
experienţa şi cunoştinţele specialiştilor 
români şi israelieni. 

Este o mare bucurie pentru mine să 
mă întorc în România.“

Să adăugăm că în cadrul întâlnirii sale 
cu conducerea FCER, David Saranga 
a precizat că domnia sa a fost cel care 
a cerut să fie trimis ca ambasador la 
Bucureşti, ceea ce spune multe despre 
ataşamentul său faţă de România.

Legăturile umane – 
o preocupare pentru noul ambasador

David Saranga a sosit la Bucureşti pe 
data de 10 ianuarie şi, de la aeroport, a 
mers direct la Monumentul Holocaustului 
din Bucureşti, unde a spus Kadiş. Chiar 
a doua zi, pe 11 ianuarie, ambasadorul 
a vizitat Templul Coral din Bucureşti, 
demonstrând că acordă o mare impor-
tanţă stabilirii unor legături directe cu 
societatea română, în ansamblul său, şi 
cu comunitatea evreiască din România, 
în particular. 

Înaltul diplomat israelian a fost întâm-
pinat în Templul Coral de conducerea 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România-Cultul Mozaic, respectiv de dr. 
Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei, 
Ovidiu Bănescu, vicepreşedinte, Eduard 
Kupferberg, secretar general, şi prim-
rabin Rafael Shaffer. 

Ulterior, s-a întreţinut, timp de o oră şi 
jumătate, cu membrii Comitetului Director 
al FCER. În afara membrilor conducerii 
deja menţionaţi au fost de faţă Paul 
Schwartz şi Silvian Horn (preşedintele, 
respectiv vicepreşedintele Comunităţii 
Evreilor din Bucureşti), Irina Cajal, sub-
secretar de stat în Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale, Jose Iacobescu, 
preşedintele B’nai B’rith România, Mona 
Bejan, director DASM, dr. Liviu Beris, 
preşedintele Asociaţiei Evreilor din Ro-
mânia Victime ale Holocaustului, Rudi 
Marcovici, directorul CAPI, Alexandru 
Marinescu, redactorul-şef al „Realităţii 
evreieşti”,  Sofia Nagy, reprezentanta 
JOINT. Întrevederea a fost urmărită 
prin internet de preşedinţii comunităţilor 
evreieşti teritoriale care sunt membri ai 
Comitetului Director al FCER. 

Conducătorii Federaţiei au prezen-
tat activitatea comunităţii evreieşti şi a 
FCER. Dr. Aurel Vainer a vorbit despre 
cele 39 de comunităţi evreieşti, care 
adună aproximativ 7000 de membri, din 
păcate, majoritatea cu o vârstă înain-
tată, dar şi despre păstrarea identităţii 
şi a tradiţiei iudaice din România, unde 
sunt sinagogi care datează din secolele 
XVI-XIX, o mare parte fiind refăcute şi rei-
naugurate. În acest context, şeful FCER 
a rugat ambasada să invite personalităţile 
politice israeliene să viziteze România şi 
să includă în program şi vizite la Templul 
Coral din Bucureşti. 

Vicepreşedintele Ovidiu Bănescu a 
menţionat activitatea de asistenţă so-
cială şi medicală, precum funcţionarea 
celor trei Centre de Instruire şi Recreere 
la Cristian, Borsec şi Eforie, invitându-l 
pe noul ambasador să participe la unul 
dintre evenimentele ce vor fi organizate 
la CIR Cristian.

Eduard Kupferberg, secretar general 
al FCER, a amintit participarea lui David 
Saranga, în calitate de adjunct al amba-
sadorului israelian, la prima ediţie a Şcolii 
de Vară de la CIR Borsec. După ce şi-a 
prezentat pe scurt activitatea, vorbitorul 
l-a rugat pe noul ambasador să sprijine 
realizarea unei noi ediţii a Festivalului 
EuroIudaica, programat în 2021, la Ti-
mişoara, când acest oraş va fi Capitală 
Culturală Europeană. 

Prim-rabinul Rafael Shaffer s-a referit 
la necesitatea educaţiei iudaice într-o 
ţară în care ea a fost întreruptă mai bine 
de jumătate de secol, iar Silvian Horn şi 
Paul Schwartz (vicepreşedinte şi preşe-
dinte CEB) au vorbit despre activitatea 
culturală şi existenţa trupelor de dansuri 
israeliene şi Klezmeri, precum şi despre 
problemele celei mai mari comunităţi 
evreieşti din România, cea din Bucureşti, 
care are aproape 3000 de membri.

Mona Bejan, directoarea DASM, s-a 
referit la dificultăţile acordării de asistenţă 
socială şi medicală pentru o comunitate 
în care 70% dintre membri au peste 70 
de ani.

Jose Iacobescu, preşedintele BBR, a 
subliniat că aceasta organizează „Podu-
rile Toleranţei”, în colaborare cu FCER, 
că BBR este înfrăţită cu loji-surori din 
şapte ţări, la care urmează să se adau-
ge şi Franţa. În 2019 va continua tra-
diţia „Podurilor 
Toleranţei” cu 
o manifestare 
dedicată contri-
buţiei minorităţi-
lor naţionale din 
România la dez-
voltarea econo-
mică a ţării.

Dr. Liviu Be-
ris, preşedintele 
AERVH, a arătat 
că antisemitis-
mul pe internet 
este foarte pre-
zent în mediul 

online românesc şi că în ţară mai trăiesc 
80 de supravieţuitori ai Holocaustului.

Irina Cajal i-a urat bun venit noului 
ambasador, cu care se cunoaşte de foar-
te mulţi ani, întrucât acesta a avut relaţii 
excelente cu acad. Nicolae Cajal.

Rudi Marcovici, directorul CAPI, s-a 
referit la situaţia sinagogilor şi a cimiti-
relor evreieşti din România, multe aflate 
în localităţi unde nu mai există nici un 
singur evreu, dar şi la legăturile strânse 
cu Israelul, legături care se extind pe 
plan familial.

D. Saranga – va continua sprijinul 
pentru comunitatea evreiască
E.S. David Saranga a promis că 

Ambasada Statului Israel în România 
va continua şi va intensifica sprijinul şi 
colaborarea cu FCER pentru realiza-
rea şi promovarea unor activităţi ale 
comunităţii evreieşti, apreciind că „nu 
contează dacă o comunitate este mică 
sau în vârstă. Existenţa dvs. aici face 
două lucruri importante. În primul rând, 
ajută Statul Israel, fiindcă întotdeauna 
când Guvernul român se gândeşte la 
Statul Israel, se gândeşte la comunitatea 
evreiască din România şi viceversa. În al 
doilea rând, faptul că dvs. aţi spus că nu 
există antisemitism în formele în care îl 
vedem în alte ţări din Europa este semn 
că societatea românească a învăţat lecţia 
trecutului şi educă în mod corespunzător 
tânăra generaţie”.

Noul ambasador a subliniat că a re-
ţinut complexitatea activităţii FCER şi a 
promis că va fi alături de comunitate şi 
Federaţie. 

ALX. MARINESCU

la revedere, tamar Samash!

Ambasadorul David Saranga (în centru) în mijlocul 
membrilor Comitetului Director al FCER.
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România devine Stat Naţional Le-
gionar prin Decretul Regal semnat de 
regele Mihai la 14 septembrie 1940. 
Generalul Ion Antonescu este învestit în 
funcţia de conducător al Statului, iar Horia 
Sima, şeful Mişcării Legionare, este numit 
vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri. 
Se interzice orice activitate politică în 
afară de aceea a Mişcării Legionare, care 
deţinea în guvern majoritatea portofoliilor, 
şi în afara Grupului Etnic German. Prin-
cipiile de guvernare au fost formulate de 
generalul Ion Antonescu în Proclamaţia sa 
către ţară, în termenii următori: „Progra-
mul va izvorî pe de-a-întregul din crezul 
naţionalist integral”. Conform acestei doc-
trine politice, „conceptul de rasă trebuia să 
stea la baza organizării statului. Primatul 
elementului etnic românesc trebuia să se 
impună în toate domeniile de activitate ale 
societăţii româneşti”.

Teroarea şi violenţa antievreiască, 
promovate de mişcarea legionară din 
momentul ivirii sale pe arena societăţii 
româneşti, au devenit acum politică de 
stat. Una din principalele misiuni asumate 
de noul regim a fost excluderea evreilor 
din societatea românească. În acest scop 
au fost adoptate două căi paralele: calea 
legislaţiei şi aceea a violenţei şi terorii 
legionare. În acest context, un rol i s-a 
atribuit poliţiei legionare, care şi-a arogat 
dreptul de a comite abuzurile şi violenţele 
cele mai distrugătoare, fiind un adevărat 
instrument de terorizare a populaţiei 
evreieşti şi nu numai. Înfiinţată cu câteva 
zile înainte de proclamarea Statului 
Naţional Legionar, la 6 septembrie 1940, 
poliţia legionară a fost concepută după 
modelul unităţilor paramilitare naziste. 
Conform afirmaţiilor lui Horia Sima, „ge-
ne ralul Antonescu a fost autorul poliţiei 
legionare, el a vrut dublarea poliţiei de 
stat cu legionari, care să constituie un 
instrument de siguranţă al regimului”. Ce-i 
drept, după asasinarea celor 65 de lideri 
politici în închisoarea Jilava, apoi a lui 
N. Iorga şi V. Madgearu, acelaşi general 
Antonescu a ordonat dezarmarea poliţiei 
legionare, aşa-zisul personal calificat fiind 
transferat la unităţile poliţiei regulate. O 
altă instituţie implicată în violenţele îm-
potriva evreilor a fost Corpul Muncitoresc 
Legionar (CML), înfiinţat de Codreanu 
în 1936. Sediul lor a fost unul din princi-
palele centre de tortură.

Violenţa şi teroarea intră în acţiune 
foarte curând după instalarea noului 
regim. Acţiunile încep încă de la sfârşitul 
lunii septembrie şi continuă pe parcursul 
lunilor octombrie-decembrie. Iată doar 
câteva exemple din sutele de cazuri pe-
trecute în acest interval:

SEPTEMBRIE – Poliţia legionară 
din Buzău arestează un număr de tineri 
sionişti în vârstă de 16-20 ani. O seamă 
de temple şi sinagogi din Capitală şi din 
provincie sunt închise în mod arbitrar.

OCTOMBRIE – Sute de evrei sunt 
arestaţi la Iaşi şi chinuiţi în beciurile 
poliţiei sau în sediile legionare, sub mo-
tive imaginate sau în urma unor înscenări. 
Se interzice în bibliotecile publice con-
sultarea lucrărilor scrise de autori evrei. 
Legionarii evacuează şi ocupă imobilul 
din strada Negru Vodă, proprietate a 
Comunităţii Sefarde din Bucureşti, pre-
cum şi multe alte localuri de şcoli, insti-
tuţii evreieşti şi case de rugăciuni. S-a 
dispus evacuarea cimitirelor evreieşti 
din Ploieşti, Vaslui, Buzău etc. Evreii 
sunt interogaţi, percheziţionaţi, jefuiţi şi 

Pogromul din Bucureşti în date şi fapte (21-23 ianuarie 1941)
molestaţi în trenuri.

NOIEMBRIE – 
Un copil de 15 ani 
es te  a res ta t  pe 
stradă de pol i ţ ia 
legionară şi dus la 
Prefectura Poliţiei 
Capitalei. Cadavrul 
său străpuns de 
gloanţe şi oribil mu-
tilat este predat fami-
liei de Institutul Me-
dico-Legal. Sute de 
evrei din Bucureşti 
sunt ridicaţi de poliţia 
leg ionară de pe 
străzi, din magazine 

şi din locuinţe şi transportaţi la sedii legion-
are unde, fără vreo acuzare, sunt bătuţi 
crunt, torturaţi cu instrumente speciale, 
chinuiţi oribil. 11 evrei din Ploieşti, în frunte 
cu rabinul Friedman au fost găsiţi morţi, 
cu corpurile ciuruite de gloanţe, aruncaţi 
în şanţurile şoselelor din jurul oraşului.

DECEMBRIE – De-a lungul între-
gii luni s-a întins acţiunea de terori-
zare a evreilor din ţară. S-au semna lat 
nenumărate cazuri de arestări, bătăi, 
maltratări ale comercianţilor evrei din 
oraşele Târgovişte,Turnu-Severin, 
Braşov, Aiud, Ocna Mureşului care au 
refuzat să predea legionarilor mărfurile 
sau chiar magazinele cerute de ei.

Relevante pentru cele petrecute în 
lunile cât regimul legionar se afla la 
putere sunt zecile de memorii adresate 
conducătorului statului de către Comu-
nitatea Evreiască; acestea cuprindeau 
„dureri şi suferinţe evreieşti din toate 
colţurile ţării, în care se arăta toată groaza 
şi oroarea lăsate pretutindeni de legio-
narismul distrugător şi ucigător”.

Aşadar, Pogromul de la Bucureşti din 
ianuarie 1941 nu a fost un eveniment 
izolat, un moment de anarhie izbucnit 
întâmplător, ci punctul culminant în 
evoluţia evenimentelor. De altfel, dr. W. 
Filderman, în unul din memoriile sale 
adresate conducătorului statului după 
pogrom, demonstra cu date şi fapte că 
politica promovată de regimul legionar 
împotriva evreilor, din momentul instalării 
sale la putere, a fost un preludiu, „faptele 
înlănţuindu-se de-a lungul unei serii ce a 
culminat în evenimentele din 21-23 ianu-
arie 1941”.

Pentru declanşarea pogromului Le-
giunea s-a folosit de contextul rebeliunii, 
continuând sub o formă şi mai radicală 
ofensiva împotriva evreimii bucureştene. 
Conform ziarului „Cuvântul”, organul de 
presă al Mişcării Legionare, vinovată 
pentru rebeliune era iudeo-masoneria. 

„În România legionară de 48 de ore 
a izbucnit un conflict între mişcarea 
legionară condusă de Horia Sima şi 
iudeo-masoneria în slujba spionajului en-
glez”, se scria în „Cuvântul”, apărut într-o 
ediţie specială. „Uneltele iudeo-masonice 
au reuşit să intre în guvern, l-au dus în 
eroare pe generalul Antonescu, care a 
declanşat mişcările drastice contra le-
gionarilor. În atari condiţii rebeliunea urma 
să fie ultima bătălie pentru mântuirea 
definitivă a României din ghiarele iudeo-
masoneriei. Vom sfărâma iudaismul şi 
masoneria, vom reteza capetele hidrei 
demo-liberale”, conchidea ziarul.

„Pogromul desfăşurat la Bucureşti 
în zilele de 21-23 ianuarie 1941 – scrie 
Matatias Carp în Cartea Neagră – a fost 
din iniţiativa unora dintre membrii guver-
nului român în frunte cu vicepreşedintele 
Consiliului de Miniştri; a fost organizat şi 
executat de aparatul poliţienesc al Mi-
nisterului de Interne, al Siguranţei Statului 
şi al Prefecturii Poliţiei Capitalei, precum 
şi de toate organizaţiile politice cu fiinţă 
legală în acel timp (Mişcarea legionară, 
cuiburile legionare, Corpul Muncitoresc 
Legionar, Consiliul economic legionar 
etc.), la care s-au adăugat o parte a ti-
neretului, muncitori şi drojdia mahalalelor. 
Ororile comise atunci au avut aspectele 
cele mai diverse, dintre care mai impor-
tante: arestările şi maltratările; asasi-
natele şi masacrele; jafurile, devastările 
dărâmările şi incendierile de temple şi 
sinagogi, precum şi alte instituţii evreieşti; 
devastările, incendierile, jafurile întreprin-
derilor şi gospodăriilor evreieşti”.

Primul care a făcut bilanţul pogromu-
lui a fost dr. W. Filderman. În memoriul 
din aprilie 1941 adresat conducătorului 
statului, a consemnat următoarele date şi 
fapte: au fost asasinaţi şi răniţi grav 133 
de evrei; cea mai mare parte a asasina-
telor s-a comis în pădurea Jilava. După 
ce au fost torturaţi toată noaptea în sediul 
CML, cele 90 de victime au fost încărcate 
într-un camion spre a fi transportaţi în 
pădurea Jilava, unde au fost împuşcaţi 
cu revolvere. Aici au fost ucişi şi cei doi 
fii ai rabinului Gutman; rabinul, ca prin 
minune, a supravieţuit. Un martor ocular 
al tragediei petrecute în familia Gutman, 
respectiv Ben Zwi Itzak, fiul cel mai mic 
al rabinului, povesteşte cum a năvălit în 
casa lor, în noaptea de 21 ianuarie 1941, 
o bandă de zeci de huligani, cum i-au 
bătut până la sânge pe tatăl şi pe cei doi 
fraţi mai mari, Iosif şi Iancu, după care 
au fost scoşi din casă şi duşi la CML, 
ajungând apoi în pădurea Jilava.

Conform datelor de care dispunea 
Filderman în aprilie 1941, 1274 de 

evrei au fost arestaţi şi maltrataţi, scoşi 
din locuinţe, luaţi de pe străzi şi din 
sinagogi şi duşi la diferitele centre de 
tortură. Din cele 1274 de victime, 336 
au fost veterani de război, decoraţi fiind 
110. S-au vandalizat şi incendiat 25 de 
temple şi sinagogi, printre care Cahal 
Grande al sefarzilor, unul din cele mai 
impunătoare monumente religioase din 
estul Europei. Mai toate obiectele de cult 
au fost pângărite, iar Sulurile de Tora au 
fost rupte. Pe Calea Văcăreşti, pe toată 
Calea Dudeşti nu a rămas nici o prăvălie 
evreiască nedevastată. La fel s-a operat 
şi pe Calea Rahovei, pe Calea Moşilor, 
pe Şos. Mihai Bravu, Şos. Pantelimon, 
Şos. Colentina etc.

„Nu se poate descrie ceea ce s-a 
întâmplat în Văcăreşti, Dudeşti şi în 
cartierele învecinate locuite de evrei”, 
scrie Emil Dorian în jurnalul său. În ce-l 
priveşte pe Mihail Sebastian, el nota la 4 
februarie 1941: „Ceea ce te încremeneşte 
în măcelul de la Bucureşti este ferocitatea 
absolut bestială cu care s-au petrecut 
lucrurile. Acum se dă absolut sigur că 
evreii măcelăriţi la Abatorul Străuleşti au 
fost atârnaţi de beregată de cârligele aba-
torului, în locul vitelor tăiate. Pe fie care 
cadavru se lipise o hârtie cu inscripţia 
carne cuşer”. Şi pentru că nu întâmplător 
citea tocmai acum „Istoria universală a 
evreilor“, de S.Dubnow, Sebastian con-
chide: „Nu găsesc în Dubnow întâmplări 
mai cumplite”.

Dar cea mai cuprinzătoare mărturie 
a faptelor petrecute în zilele pogro-
mului rămân, desigur, memoriile adre-
sate autorităţilor de către Comunitatea 
evreiască; „ele constituie o pagină 
memorabilă a rezistenţei evreieşti”.

După înăbuşirea rebeliunii, Comu-
nitatea a început demersurile pentru 
obţinerea unor despăgubiri, pentru re pri-
mirea obiectelor jefuite. Cererile evreilor 
au ajuns să fie discutate în Consiliul de 
Miniştri. Astfel, în şedinţa din 3 februarie 
1941, conducătorul statului s-a referit la 
această problemă în termenii următori: „În 
ce priveşte bunurile însuşite de legionari, 
toate aceste chestiuni se vor judeca de 
justiţie, care va decide după legile în 
vigoare... dar să nu permiteţi evreilor să 
se obrăznicească, să spună că le-a venit 
timpul lor, să spună că guvernul de mili-
tari s-a transformat în guvern de protec-
tori pentru jidani în Ţara Românească”. 
Pentru rezolvarea juridică a problemei 
magazinelor evreieşti luate de legio-
nari, Preşedinţia Consiliului de Miniştri a  

I.G. Duca – căzut  jertfă extremismului  legionar
La sfârşitul anului 1933 s-a petrecut 

un eveniment grav, provocat de Mişcarea 
Legionară, condusă de un autoproclamat 
„Căpitan”,  Corneliu Zelea Codreanu, 
înconjurat de  o şleahtă de asasini. Din 
păcate, legionarismul a fost îmbrăţişat 
de preoţi certaţi cu morala creştină, de 
tineri intelectuali care visau o schimbare 
a României prin lichidarea corupţiei, iar 
xenofobia de culoare antisemită domina 
ideologia „revoluţionarilor” gardişti. Nici 
regele Carol al II-lea, nici capii Biseri-
cii Ortodoxe nu au combătut această 
mişcare extremistă, în speranţa că-i vor 
putea manevra pe membrii acesteia. 
Nici liberalii, nici naţional-ţărăniştii nu au 
agreat spiritul distructiv al Legiunii, dar 
Germania nazistă a subvenţionat sub-
stanţial Legiunea.

La 29 decembrie 1933, la Sinaia,  în 
jurul orei 21.55, prim-ministrul României, 
ilustrul liberal Ion Gheorghe Duca, întors 
de la o audienţă cu regele Carol al II-lea, 
se îndrepta, pe peronul întunecat al gării, 
spre vagonul ministerial care ar fi trebuit 
să îl ducă înapoi spre Bucureşti. Nu va 
mai apuca să urce în tren. O petardă a 
explodat, generând o situaţie de haos. 
Cu sânge rece şi rapiditate sunt descăr-
cate cinci gloanţe în trupul omului politic. 
Într-o clipă, la numai 54 de ani, fuseseră  
curmate în mod violent şi tragic, o viaţă, 

dar şi impresionanta carieră politică a 
celui care a fost I.G. Duca.

Tragicul asasinat de pe peronul gării 
Sinaia a deschis uşa către o Românie în 
care argumentul în disputele politice a 
fost înlocuit cu glonţul. I.G. Duca a fost 
în mod cert un democrat convins. Pa-
triot, viziunea sa politică era îndreptată 
spre consolidarea României Mari şi spre 
bunăstarea cetăţeanului. Viziunea lui 
Duca asupra politicii pe care o promova 
se citeşte cu exactitate şi în ultimul său 
discurs politic de la întrunirea din Bucu-
reşti, din 17 decembrie 1933: „Dar azi, ca 
şi ieri, vom şti să deosebim naţionalismul 
constructiv, dătător de viaţă şi de progres, 
de naţionalismul anarhic, semănător de 
vrajbă, de slăbiciune şi de destrămare”. 
El întăreşte poziţia partidului pe care 
îl conduce, aflat în conflict deschis cu 
Legiunea, afirmând cu tărie că PNL va 
combate  cu toată energia naţionalismul 
de ură şi de teroare sub care, în unele 
cazuri, se ascund alte interese decât cele 
naţionale. După o campanie electorală 
sângeroasă, pe 9 decembrie 1933, prin 
hotărâre guvernamentală, a fost dizolvată 
„Legiunea Arhanghelului Mihail” – Garda 
de Fier – iar listele sale electorale au fost 
anulate de către Guvernul Duca. Carol al 
II-lea, cu toate că îi ceruse lui Duca să 
acţioneze cu toată asprimea împotriva 

extremei drepte, a refuzat să semneze un 
decret regal care să constituie în mod ex-
clusiv baza juridică. Refuzul regelui a pus 
pe umerii lui I.G. Duca responsabilitatea 
morală de a dizolva Legiunea. „Îmi este 
indiferent ce va fi cu persoana mea. Eram 
dator pentru salvarea ţării să fac ce am 
făcut’’ , a declarat Ion Gheorghe Duca. 

A fost unul dintre teoreticienii de elită 
ai liberalismului românesc, sintetizând în 
numeroase lucrări şi discursuri principiile 
doctrinei liberale în perioada interbelică. 
A ajuns deputat la doar 28 de ani, iar 
din 1914 a deţinut un portofoliu minis-
terial în toate guvernele liberale. După 
moartea lui Vintilă Brătianu, la finele lunii 
decembrie 1930, Congresul PNL l-a ales 
pe I.G. Duca în funcţia de preşedinte 
al partidului. Cel care l-a împuşcat pe 
prim-ministrul Duca a fost legionarul Ni-
colae Constantinescu, care a avut şi doi 
complici: Ion Caranica şi Doru Belimace. 
Grupul acestor trei va fi denumit ulterior 
„Nicadorii”, creat prin combinarea prime-
lor silabe din numele lor. După asasinat, 
a fost decretată legea marţială şi mii de 
legionari au fost arestaţi. Cândva, Tache 
Ionescu i-a urat mai tânărului politician 
I.G. Duca o carieră strălucită, dar ea s-a 
încheiat tragic, cu urmări nefaste pentru 
România.

BORIS M. MARIAN

(Continuare în pag. 5)
Dr. LYA BENJAMIN

Imagine din timpul Pogromului de la Bucureşti (Arhiva CSIER)
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De 13 ani, la 27 ianuarie, ţări membre 
ale Organizaţiei Naţiunilor Unite mar-
chează Ziua Internaţională de Comemo-
rare a Holocaustului. Ea a fost introdusă 
la 1 noiembrie 2005, pe baza Rezoluţiei 
60/7 a celei de a 42-a sesiuni plenare a 
Adunării Generale a ONU, la propunerea 
Israelului. 27 ianuarie este ziua eliberării 
lagărului de la Auschwitz-Birkenau de 
către Armata Roşie. Soldaţii care au 
intrat în lagăr au fost întâmpinaţi de o 
imagine cutremurătoare. Morţi, muribunzi 
şi bolnavi, oameni scheletici, deţinuţi pe 
care paznicii SS ai lagărului i-au lăsat în 
urmă după ce i-au mânat spre interiorul 
Germaniei, pe jos, în gerul şi zăpada din 
ianuarie, practic condamnându-i la moar-
te pe cei mai mulţi dintre ei. În fuga lor, 
paznicii nu au mai avut timp să-i ucidă pe 
cei incapabili de a merge, astfel că aceste 
câteva mii de oameni au fost primii de-
portaţi eliberaţi, condamnaţi la suferinţe 
de nedescris numai fiindcă s-au născut 
evrei. Regimul nazist din Germania, cu 
ajutorul colaboratorilor săi din diferite 
ţări, a ucis şase milioane de evrei, cinci 
milioane de ruşi, ucraineni şi belaruşi, trei 
milioane de polonezi, două sute de mii 
de romi. Victime ale regimului nazist au 
fost şi propriii cetăţeni ai Germaniei care, 
potrivit doctrinei naziste, nu aveau dreptul 
să trăiască: 250.000 de handicapaţi şi 
alienaţi mintali şi 9000 de homosexuali. 

Până la momentul desemnării acestei 
zile, în multe ţări se comemorau victimele 
regimului nazist. 27 ianuarie a fost aleasă 
drept dată de comemorare de Uniunea 
Europeană (încă din 1950), Republica 
Cehă, Germania, Grecia, Italia, Suedia, 
Marea Britanie. Alte ţări au ales date 
legate de evenimente care evocă tra-
gedia evreilor: de exemplu, Israelul a 
ales 27 Nisan, denumit Yom Haşoah, 
data fiind legată de începutul răscoalei 
ghetoului din Varşovia. Pe 27 ianuarie, 
Israelul marchează ziua de luptă împo-
triva antisemitismului. Bulgaria a ales 10 
martie, denumită Ziua de Comemorare a 
Holocaustu lui, dar şi Ziua Salvării Evre-
ilor Bulgari, când a fost revocat decretul 
de expulzare a evreilor care trăiau în 

Bulgaria; Austria a ales 5 mai, 
ziua eliberării lagărului de la 
Mauthausen, iar Franţa –16 
iulie, ziua când în 1942 au fost 
arestaţi peste 13.000 de evrei 
din Paris şi duşi la Velodromul 
de iarnă, de unde au fost apoi 
deportaţi la Auschwitz.

În România a fost desem-
nată data de 9 octombrie drept 
Zi Naţională de Comemorare 
a Holocaustului din România, 
când, în 1941, a început de-
portarea evreilor din Bucovina 
de Nord şi Basarabia în Trans-
nistria.

Atât Ziua Internaţională de Come-
morare a Holocaustului cât şi zilele na-
ţionale sunt menite să servească drept 
instrumente în lupta împotriva uitării. Prin 
evocarea tragediei evreimii europene, 
noile generaţii, care nu au trăit acele 
momente, primesc un avertisment: ce 
se întâmplă dacă majoritatea rămâne 
neimplicată în faţa unor legi nedrepte şi 
inumane şi adoptă atitudinea unui martor 
tăcut, nepăsător, care nu se gândeşte la 
ceea ce supravieţuitorii acestei tragedii 
afirmă: mâine va putea veni şi rândul lor. 
Şi nu sunt vorbe goale, dacă ne aducem 
aminte de genocidurile care au urmat 
după cel de-al Doilea Război Mondial în 
Bosnia, Ruanda sau, în ultimii ani, de cel 
efectuat de Statul Islamic împotriva creşti-
nilor, împotriva tuturor celor care gândeau 
altfel decât gherilele ISIS. Comemorările 
sunt cu atât mai actuale cu cât, în ultimii 
ani, antisemitismul sub diferite forme s-a 
revigorat, paradoxal mai ales în Europa, 
martoră la tragedia evreilor în urmă cu 
peste şapte decenii, ceea ce în istorie 
este extrem de puţin. Încă mai trăiesc 
martori, supravieţuitori care pot vorbi 
despre ceea ce li s-a întâmplat, deşi 
numărul lor este în scădere vertiginoasă. 
De aceea, orice mărturie, 
evocare a suferinţelor pro-
prii contribuie la ceea ce am 
denumit puţin mai sus lupta 
împotriva uitării.

Amintirile Ecaterinei  
Steinberger-Zelig
Ecaterina Steinberger, 

de 92 de ani, trăieşte la 
Satu Mare. La vârsta de 
18 ani a fost deportată cu 
familia la Auschwitz. Este 
singura supravieţuitoare 
a familiei ei, compusă din 
încă patru persoane, respectiv părinţii 
şi bunicii, ultimii în vârstă de 92 de ani. 
Un timp a rămas împreună cu mama ei 
care, după cum îşi aminteşte, avea 40 
de ani, dar arăta de 25, de aceea a fost 

luată la muncă. Numai că, la un moment 
dat, cele două au fost despărţite, mama 
s-a îmbolnăvit şi a fost trimisă la moarte. 
Ecaterina a avut noroc; de fapt, supra-
vieţuirea s-a datorat în general şansei. 
Aceasta însemna, în primul rând, pleca-
rea din Auschwitz, dar cel mai important 
element era trimiterea la muncă într-o 
fabrică. În 1944, Germania se confrunta 
cu o criză acută de forţă de muncă şi de 
aceea chiar şi deţinuţilor evrei luaţi din la-
găre în fabrici li se asigurau condiţii ceva 
mai bune decât la Auschwitz-Birkenau. 
Nu lucrau afară, în ger şi zăpadă, ci în 
hale încălzite, iar hrana era mai bună, 
deoarece forţa de muncă era importantă. 
Dar până să ajungă la fabrica de arma-
ment din zona sudetă, Ecaterina a trecut 
prin toate chinurile şi umilinţele pe care 
naziştii le-au impus deţinuţilor: barăcile 
îngheţate, priciurile pe care dormeau 
înghesuiţi, orele de dimineaţă petrecute 
la aşa-zisul „apel”, numărătoarea, stând 
în picioare ore întregi, pe ploaie, zăpadă 
sau căldura toridă de vară, după care 
erau duşi la lucru, foamea permanentă, 
groaza de îmbolnăvire, de selecţie şi de 
gazare. Lucrul cel mai îngrozitor psihic 
era că atunci când deţinuţii erau selectaţi, 
ştiau de-acum ce îi aşteaptă, iar lucrul 
poate cel mai tragic era că multe dintre 
victime erau resemnate şi se gândeau că 
în acest fel vor scăpa de viaţa îngrozitoa-
re, degradantă, inumană în care au fost 
obligate să trăiască.

În fabrica în care au ajuns, Ecateri-
na şi tovarăşele ei de suferinţă au mai 
avut norocul să capete şi o fărâmă de 
speranţă. Lucrau alături de ei nişte mun-
citori francezi, nu erau evrei deportaţi, 
ci persoane aduse la muncă de către 
germani. Ei trăiau în condiţii mai bune şi 
aveau posibilitatea de a se informa. Ast-
fel, nu numai că au încercat să le aducă 
femeilor obiecte care să le facă viaţa mai 

uşoară, dar le îmbărbătau cu veşti de pe 
front, spunându-le că eliberarea va veni 
în curând. Le-au oferit şi nişte hărţi, ca 
deţinutele să ştie de fapt unde se află. 

Nici drumul spre casă, după eliberare, 

nu a fost prea uşor, iar şocul cel mare îi 
aştepta aproape pe toţi la revenire, când 
în fostele lor locuinţe au găsit doar pereţii 
goi; acestea au fost golite, totul a fost luat, 
furat, adesea de către vecini. 

Povestea Ecaterinei cuprinde foarte 
multe elemente comune cu cea a altor 
deportaţi în lagărele de exterminare, dar 
fiecare poveste îşi are particularităţile 
ei, fiecare poveste este singulară, dar 
parte organică din tot ceea ce a însem-
nat drama evreilor europeni. De aceea 
fiecare viaţă 
trebuie po-
vestită, oricât 
de dureros ar 
fi pentru cel 
care a tre-
cut prin ea. 
Paul Dancu,  
g i n e r e l e 
E c a t e r i n e i 
Steinberger, 
c a r e  n e - a 
o f e r i t  m a -
terialele do-
cumentare, a 
spus că soa-
cra lui a po-
vestit foarte 
târziu, dar a 
povestit. Mai întâi, mai detaliat, ca parte 
a unui volum de mărturii ale supravieţu-
itorilor din Transilvania de Nord, „Depo-
ziţii despre viaţă şi moarte. Holo caustul 
din Nord-Vestul Transilvaniei”, editat de 
Universitatea „Babeş-Bolyai în 2009. A 
doua oară, prin intermediul nepoatei ei, 
Julia Suzana Dancu, pe atunci elevă de 
liceu. Povestirea bunicii şi prezentarea 
concomitent a istoriei evreilor sătmăreni 
cu accent pe deportarea lor au făcut parte 
dintr-un proiect european pentru tineret, 
realizat de elevi de liceu, al cărui scop a 
fost de a face cunoscută generaţiei tinere 
istoria bunicilor, nu numai evrei, ci făcând 
parte şi din alte minorităţi care, la rândul 
lor, în perioada celui de-al Doilea Război 
Mondial şi după aceea, au avut de suferit 
din motive rasiale sau politice. La Satu 
Mare, proiectul a fost realizat de Colegiul 
Naţional „Kölcsey Ferenc”.

Astfel de evocări sau proiecte figu-
rează anual în programele Zilei Interna-
ţionale de Comemorare a Holocaustului. 
Cunoaşterea este cel mai bun mijloc 
de a combate minciuna, de a dezvălui 
adevărul. Este un obstacol solid, care va 
trezi conştiinţele şi, în numele demnităţii 
umane, nu va permite ca astfel de tragedii 
să se mai repete. Succesul depinde de 
fiecare om în parte.

Ecaterina Steinberger a fost decorată, 
împreună cu alţi supravieţuitori ai Holoca-
ustului, de preşedintele Klaus Iohannis cu 
Medalia Naţională „Serviciul Credincios” 
Clasa a III-a.

 EVA GALAMBOS

27 ianuarie - Ziua Internaţională de Comemorare a Holocaustului

P r o i e c t u l  „ 7 0  p e n t r u  u n  C e n t e n a r ”
La 4 decembrie 2018, la Grand Hotel Continental din 

Bucureşti au avut loc conferinţa de presă şi masa rotundă 
desfăşurate la încheierea proiectului „70 pentru un Centenar”. 
Evenimentul a fost organizat de Asociaţia „Thea O. Haimovitz”, 
finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi de Centrul 
Cultural Expo Arte – Primăria Municipiului Bucureşti, partenerii 
fiind Ambasada Statului Israel în România, Ministerul Apărării 
Naţionale, ICR Tel Aviv, Muzeul Municipiului Bucureşti, Muze-
ul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Televiziunea 
Română, TVR Cluj, Canal 33 România.

Proiectul a fost menit să omagieze, printr-o expoziţie, 70 de 
personalităţi evreieşti din România, care au contribuit la dezvol-
tarea ţării în secolul scurs de la Marea Unire, câteva profesii şi 
nume fiind enunţate de conf. univ. dr. Felicia Waldman, de la 
Universitatea din Bucureşti: medici (Nicolae Cajal, Maximilian 
Popper, Otilia Moscuna), scriitori (Ion Trivale, Felix Aderca, Isac 
Peltz, Mihail Sebastian), oameni de ştiinţă (David Emmanuel, 
Ernest Abason), matematicieni  şi fizicieni (Alexandru Sanie-
levici, Erwin Friedländer), Liviu Librescu – inginer, bancheri 
(Jacques Elias, Mauriciu Blank), muzicieni (Abraham Levi-Ivela, 
Mauriciu Cohen-Lînaru), arhitecţi (Marcel Iancu) ş.a. Proiectul 
a marcat şi 70 de ani de relaţii bilaterale România-Israel, unul 
dintre motivele organizării proiectului şi a conferinţei de presă 
fiind dorinţa Theei Haimovitz de a-i aduce un omagiu E.S. 
Tamar Samash, aflată aproape de încheierea mandatului de 
ambasador al Statului Israel în România.

La masa rotundă au participat E.S. Tamar Samash, conf. 
univ. dr. Felicia Waldman, dr. Adrian Majuru, directorul Muzeului 
Municipiului Bucureşti, prof. univ. dr. Mircea Penescu, şef al 

Orchestrei Medicilor „Ermil Nichifor” din Bucureşti, Horia-Roman 
Patapievici, filosof şi fizician, Bogdan Chirieac, jurnalist şi analist 
politic, Doina Meiseles, directoarea publicaţiei „Jurnalul săptă-
mânii” din Israel, Herman Tzvika Berkovitz, consul onorific al 
României în Israel, Irina Cajal, subsecretar de stat la  Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale, Iancu Ţucărman, supravieţuitor 
al Pogromului de la Iaşi.

Vorbitorii au subliniat contribuţia evreilor din România la 
Marea Unire şi la modernizarea ţării căreia simţeau că îi aparţin, 
dar şi pericolul actual al recrudescenţei antisemitismului. E.S. 
Tamar Samash a reliefat importanţa proiectului „70 pentru un 
Centenar”, prin referire la publicul românesc; acesta trebuie 
„să cunoască rolul comunităţii evreieşti în România, căci, fără 
a avea cetăţenie română, evreii au participat la Primul Război 
Mondial alături de compatrioţii lor. După război, evreii au luat 
parte cu bucurie la construirea acestei ţări, care era şi a lor”.

Conf. univ. dr. Felicia Waldman a afirmat: „Mi s-a părut o idee 
excelentă să recuperăm memoria unor oameni care realmente 
au contribuit la modernizarea şi dezvoltarea României, la acest 
secol de România Mare, în care au creat lucruri, nu doar au 
adus o contribuţie simbolică sau teoretică. [...] Am încercat 
să-i readucem în memoria prezentă, să le redăm locul pe care 
îl merită, poate să deschidem interesul pentru a fi studiaţi în 
şcoli. [...] Spre deosebire de o lungă tradiţie prin care în şcoli 
elevii erau învăţaţi istoria românilor, trebuie spus că ar trebui 
să îi învăţăm istoria României, pentru că istoria minorităţilor 
nu este o istorie separată ori complementară, ci face parte din 
istoria naţională”.

CLAUDIA BOSOI

Deţinuţi de la Auschwitz, eliberaţi pe 27 ianuarie 1945

Coloană de deportaţi evrei sosiţi la Auschwitz

E. Steinberger, la primirea 
Medaliei „Serviciul  

Credincios“

Pogromul  
din Bucureşti…

t ransmis urmă-
toa rele indicaţi i 

ministrului de Justiţie: „Veţi întocmi un 
decret-lege prin care se va stabili că toate 
bunurile luate trec sub administraţia Ca-
merelor de Comerţ. Cei care vor dovedi 
că le-au luat normal vor avea deplina 
lor proprietate. Dacă nu le-au luat nor-
mal se va stabili ce despăgubiri trebuie 
să plătească. Acei care au procedat 
banditeşte îşi vor lua pedeapsa”.

„Ziua de 24 ianuarie a pus capăt 
regimului legionar, fără însă a diminua 
suferinţa populaţiei evreieşti”, scrie Fil-
derman în jurnalul său. „Următorul guvern 
nu a avut nicio iniţiativă pentru a repara 
răul şi nu a făcut nici cel mai mic gest de 
a plăti daunele sau de a da compensaţii 
pentru atât de multe sacrificii. Dimpotrivă, 
persecuţiile au continuat, iar năpasta 
antisemită a devenit încă şi mai mare, 
cu singura deosebire că legionarii au 
fost înlocuiţi de stat şi de aparatul său 
birocratic”.

(Urmare din pag. 4)
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Ca în fiecare an, sărbătoarea 
de Hanuca este celebrată şi la Moi-

neşti, localitatea de origine a unei 
străvechi comunităţi evreieşti din 
România, acum dispărută. Funda-
ţia Leolam şi un grup de elevi de la 
Şcoala Gimnazială „Tristan Tzara” 
– Daria Pilat, Nicola Constantinescu, 
Denisa Antohi, Paul Văsîi şi Andrei 
Rusu – au organizat la biblioteca 
şcolii o serie de evenimente pentru a 
marca Sărbătoarea Luminii. Pentru 
început, elevii au prezentat o comu-
nicare despre semnificaţia şi istoria 

acestei sărbători, acest moment 
fiind urmat de vizionarea unui film 
documentar şi, nu în ultimul rând, 
de folosirea dreidl-urilor şi servirea 
binecunoscutelor gogoşi umplute, 
sufganiot, a declarat Mihaela Rusu, 
membră a Fundaţiei Leolam. Alături 
de elevi ai şcolii şi prieteni ai orga-
nizatorilor, la aceste evenimente au 
luat parte Adina Mirăuţă, bibliotecar 
al Şcolii „Tristan Tzara”, prof. Adina 
Răileanu şi prof. Gabi Toma.

Celebrare  
în templul Israelit

La 5 decembrie 2018, în Templul Israelit din Tul-
cea a fost celebrată a patra zi a Sărbătorii de Hanuca 
5779. Preşedintele comunităţii a prezentat mesajul 
Preşedintelui României, Klaus Werner Iohannis, trans-
mis cu acest prilej.

Au fost apoi rostite pri-
mele două binecu vântări, 
înainte de aprinderea ce-
lor patru lumânări de către 
membrii comunităţii şi 
invitaţii lor, după care a 
fost prezentat un videoclip 
cu cântecul „Maoz Ţzur”.

S-au servit tradiţio-
nalele gogoşi umplute 
cu dulceaţă (sufganiot) şi 
alte dulciuri, vin caşer şi 
băuturi răcoritoare.

A fost un eveniment 
plă cut şi apreciat de mem-
brii comunităţii şi de invitaţi.

Hag Hanuca Sameah!
Ing. SOLOMON 

FAIMBLAT  
preşedinte C. E. Tulcea

hanuca În comunitati

I U D A I C A

elevii au marcat Sărbătoarea luminii

a şasea lumânare
Într-o atmosferă plină de voie bună, membrii 

Comunităţii şi ai Obştii din Mediaş s-au adunat la sediul 
comunităţii sibiene pentru a sărbători Hanuca.

Sala luminoasă şi frumos împodobită, mesele cu 
bunătăţile tradiţionale au creat din start plăcerea unei 
întruniri sărbătoreşti pentru cei peste 30 de participanţi 
(mai exact 34), cei mai mulţi fiind vârstnici, aşa cum sunt 
cei din Comunitate, dar şi mai tineri şi....iată şi o minune: 
două păpuşele de 3 ani şi jumătate, ale căror părinţi sunt 
de curând stabiliţi în Sibiu. Şi să nu crezi în minuni...

Cum era şi normal, sărbătorirea a început cu aprin-
derea celei de a şasea lumânări, corespunzătoare datei 
la care ne-am întrunit pentru acest eveniment.

Cel care a aprins lumânărelele, spunând rugăciunile 
corespunzătoare, a fost Luca David, veteranul aprinderii 
lumânărelelor de Hanuca din ultimii cinci ani. Emoţia 
evenimentului se putea citi pe chipurile celor prezenţi şi 
mai ales ale bunicilor lui Luca, mândri pe bună dreptate. 
Cei trei copii au primit Hanuca gelt – a fost o altă parte 
a respectării tradiţiei.

În continuare, preşedintele Comunităţii le-a trans-
mis membrilor Comunităţii felicitarea primită din partea 
conducerii Federaţiei, precum şi a şefului statului, Klaus 
Iohannis, adresată etniei noastre cu prilejul Hanucăi.

Evocarea evenimentului, a semnificaţiei sărbătorii, 
atât a faptelor petrecute şi mai ales a minunii petrecute 
în Templu după eliberarea lui şi lumina dată de candelă 
timp de opt zile, cu o cantitate de ulei sfinţit doar pentru 
o zi, au fost evocate într-o prezentare care a captat 
auditoriul, încheiată cu numeroase aplauze.

Bunătăţile de pe mese, din care nu au lipsit tra-
diţionalele gogoşi, dulciuri şi fructe, câte un păhărel de 
vin caşer şi un degetar din mai puţin tradiţionala palincă, 
adusă de către Beatrice Ungar, redactorul şef al ziarului 
german din localitate, au dezlegat limbile, au stârnit şi 
amintiri similare cu Hanuca petrecută cu alţi ani în urmă 
şi cu mai mulţi enoriaşi, creându-se o autentică bună 
dispoziţie, care va rămâne întipărită în memoria tuturor 
celor prezenţi.

Este de remarcat că s-au făcut eforturi ca să aducem 
şi persoane greu deplasabile, cu mijloace de transport 
ale unor enoriaşi din Obştea Mediaş, pentru a simţi cu 
toţii că suntem o familie reunită la  o mare sărbătoare 
cum este  Hanuca. Şi deşi acţiunea Livratorii de Lumină, 
desfăşurată în Comunitate cu sprijinul lui Israel Şarli 
Sabag, a avut loc cu câteva zile înainte, grija ca să fie 
prezenţi la sărbătoarea din Comunitate şi cei greu depla-
sabili o menţionăm ca o prelungire a respectivei acţiuni. 
După mai multe ore petrecute împreună, ne-am despărţit 
cu dorinţa dar şi cu încrederea ca şi la anul toţi cei 
prezenţi, dar şi cei care nu au putut participa să semnăm 
prezent, ca semn al existenţei perene a Comunităţii.

A consemnat  
ing. OTTO DEUTSCH

Sibiu

tulcea

moineşti

eshet Chail timişoara, tradiţia a şase ediţiitimişoara
În perioada 6-9 decembrie, peste 90 de doamne şi 

domnişoare s-au întâlnit la Timişoara la cea de-a şasea 
ediţie a programului „Eshet Chail – o femeie de valoa-
re”. Evenimentul, organizat de echipa JCC Timişoara, 
se desfăşoară în cadrul parteneriatului FCER şi JDC şi 
se bucură de un interes sporit în rândul publicului-ţintă. 
Invitata specială, care a ţinut conferinţe despre „Femeile 
din Tzahal”, „Femeile şi eroismul”, „Femeile în Torah”,  
„Valori ale Sărbătorii de Hanuca”, a fost Moriah Farkash,  
cea care a fost timp de trei ani voluntară a JDC în Ro-
mânia, între 2001 şi 2004. Ea a presărat programele 
sale cu numeroase exemple personale, care au fost 
interesante şi atractive pentru participante. De exemplu, 
s-a referit la bunica ei, care a făcut Alyia din Yemen, o 
femeie pe cât de simplă, pe atât de înţeleaptă, care are 
acum peste 70 de strănepoţi. 

Evenimentul s-a desfăşurat în timpul Sărbătorii de 
Hanuca; din această cauză rabinul Zvika Kfir a explicat 
legătura dintre această sărbătoare şi elementul femi-
nin. Celebrarea de Kabalat Şabat s-a ţinut în Sinagoga 
Iosefin, iar masa de Şabat, ca şi alte 
mese, foarte apreciate pentru calita-
tea culinară, la Restaurantul Ritual 
al Comunităţii. Alături de numeroa-
sele doamne din Timişoara au fost 
prezente participante din Oradea, 
Bucureşti, Arad, Tecuci, Târgu Mureş, 
Sighetu Marmaţiei, Lugoj, Deva, Ca-
ransebeş, Constanţa, Bacău, Brăila, 
Galaţi.

Momentul cel mai luminos al eve-
nimentului a fost spectacolul „Glasuri 

din lirica feminină evreiască”, susţinut în frumoasa Sală 
Barocă a Muzeului de Artă.  Preşedinta Comunităţii 
Evreilor din Timişoara, Luciana Friedmann, realizatoarea 
ediţiei a şasea a programului, i-a mulţumit  Maiei Mor-
genstern şi orchestrei TES pentru excepţionalul show, 
oferit în mod voluntar cu acest prilej. În aceeaşi sală-
bijuterie s-a ţinut şi Havdala şi a fost aprinsă a şaptea 
lumânare de Hanuca de către Maia Morgenstern, artista 
atât de admirată şi respectată pentru tot ce realizează. 
De altfel, aşa cum au apreciat doamnele prezente, ea 
este azi un simbol al femeii evreice în România.

În cadrul seminarului, doctorul Dan Mihăicuţă s-a 
referit la „Somnul femeii şi somnul bărbatului”,  Mădă-
lina Andrei la „Leadershipul feminin”, dr. Monica Verba 
la „Transexualitate ca realitate a lumii în care trăim, 
dincolo de tabuuri”. De asemenea, doamnele au avut 
parte de un tur al oraşului Timişoara, cu accent pe 
obiectivele evreieşti, de o sesiune de arte frumoase în 
compania Simonei Damian şi de un curs de machiaj. 
Opţional, doamnele au avut posibilitatea să ia parte la 

rugăciunea de Şabat şi să se bucure 
de atmosfera din Sinagogă.

Mărturie a faptului că experienţa 
timişoreană le-a rămas în minte ca 
una pozitivă sunt părerile exprimate 
la final, care vorbesc despre nevoia 
de a repeta asemenea programe 
diverse, lipsite de locuri comune şi 
prejudecăţi, în care femeile s-au putut 
simţi cu adevărat răsfăţate, relaxate, 
într-un mediu autentic evreiesc.

L.F.

„Şi va fi, dacă veţi asculta cu adevărat de poruncile 
Mele pe care Eu vi le poruncesc astăzi vouă ... . [Atunci] 
voi da ploaie ţării voastre la timpul său ploaie timpurie 
şi ploaie târzie şi vei strânge grânele tale şi mustul 
tău şi untdelemnul tău. Şi voi da iarbă pe câmpul tău 
pentru vitele tale şi vei mânca şi te vei sătura”. (Dvarim/ 
Deuteronom 11:13-15). 

Rostim aceste cuvinte în fiecare seară şi dimineaţă. 
De două ori pe zi ne reamintim că suntem răsplătiţi pe 
măsura faptelor noastre. Maimonide consideră acesta 
ca fiind unul din cele treisprezece principii ale credinţei 
iudaice: Cred cu desăvârşire că Creatorul, binecuvântat 
fie Numele Său, îi răsplăteşte cu bine pe cei care păzesc 
poruncile Sale şi îi pedepseşte pe cei care le încalcă. 

Experienţa vieţii ridică grele întrebări asupra acestei 
credinţe. Unii deţinători ai credinţei pretind cum că ar 
avea explicaţii pentru toate aceste întrebări. Unii chiar 
pretind cum că nu ar fi deloc întrebări. Deşi comode, 
nu găsim aceste abordări în sursele iudaice. 

Dureroase sunt cuvintele profetului Ieremiahu/ Iere-
mia (12:1): „Drept eşti HAŞEM ca să mă cert cu Tine dar 
păsul mi-l voi spune: De ce calea celor răi e cu izbândă 
şi în linişte stau toţi mârşavii?” Deşi întrebările nu-i dau 
linişte, credinţa profetului în răsplata pe măsura faptelor 
rămâne neclintită. 

În Talmud, tratatul Kiduşin fila 39b citim o poveste 
tristă, dar pentru a o înţelege trebuie întâi să-i cu-
noaştem premisele. De regulă, Tora nu menţionează 
răsplata pentru îndeplinirea poruncilor. Totuşi, cel care 
îşi cinsteşte părinţii primeşte promisiunea ... „să trăieşti 
ani mulţi şi să-ţi fie bine” (Dvarim/ Deuteronom 5:16). A 
doua poruncă este: „Dacă în cale, în vreun copac sau 
pe pământ, vei găsi cuib de pasăre cu pui sau cu ouă 
şi mama lor va fi şezând pe pui sau pe ouă, să nu iei 
mama împreună cu puii. Mamei dă-i drumul, iar puii ia-i 
pentru tine ca să-ţi fie bine şi să se înmulţească zilele 
tale”. (Dvarim/ Deuteronom 22:6,7)

Rabi Iaakov şi Rabi Elişa ben Avuia au fost martori la 
următoarea faptă: tatăl a văzut pe acoperişul unei case 
un cuib de pasăre şi i-a spus fiului să ia scara, să urce 

pe acoperiş, să dea drumul mamei şi să aducă ouăle. 
Copilul a luat scara, a urcat pe acoperiş, a alungat pa-
sărea şi a luat ouăle. Prin această faptă el a îndeplinit 
două porunci: şi-a cinstit tatăl şi a dat drumul păsării 
când i-a luat ouăle, singurele porunci a căror răsplată 
e scrisă în Tora: o viaţă lungă şi bună. 

Povestea nu s-a terminat cu bine. Scara fiind şubre-
dă, când a dat să coboare copilul a căzut şi şi-a pierdut 
viaţa. Rabi Elişa ben Avuia a fost zguduit când a văzut 
cum fapta pentru care avea nu una, ci două promisiuni 
de viaţă lungă, a fost cea care i-a curmat zilele. 

Reacţia lui Rabi Elişa ben Avuia a fost aprigă: deşi 
era un învăţat al cărui nume este amintit alături de Rabi 
Akiva, el s-a lepădat de toată credinţa sa şi chiar a în-
cetat să respecte Şabatul. De atunci el este amintit în 
Talmud sub numele de „Acher” care înseamnă „altul”.

Rabi Iaakov a găsit calea de a ieşi din impas. El a 
înţeles că promisiunile de răsplată din Tora, dacă nu 
se împlinesc pe lumea aceasta, se vor împlini în viaţa 
ce vine. Dacă Rabi Elişa ben Avuia ar fi înţeles la fel, 
nu şi-ar fi pierdut nici el credinţa.

Despre această abordare, frecvent amintită în 
Mişna şi Talmud, acceptată şi în religia creştină, voi 
scrie luna viitoare. În articolul de faţă mă restrâng voit 
la abordarea care susţine că răsplata a fost făgăduită 
pe lumea aceasta.

Atât profetul Ieremiahu, cât şi înţeleptul Rabi Elişa 
ben Avuia s-au confruntat cu fapte care ridicau întrebări 
fără de răspuns asupra credinţei în răsplata pe măsura 
faptelor. Totuşi, reacţiile lor au fost opuse. Rabi Elişa 
ben Avuia s-a lepădat de credinţă. Profetul Ieremiahu, 
deşi îndurerat, şi-a păstrat credinţa.

Nimic nu ne defineşte mai bine decât modul în care 
reacţionăm în situaţii care ne depăşesc înţelegerea. 
Dacă în adâncul sufletului nu suntem împăcaţi cu cre-
dinţa, vom folosi momentul pentru a ne lepăda de ea. 
Numai o credinţă adânc sădită în suflet duce povara 
întrebărilor fără de răspuns. 

Va urma.
prim-rabin RAFAEL SHAFFER

Despre faptă şi răsplată (I)
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Pe 5 decembrie 2018, de Sărbătoarea 
Luminilor, a avut loc inaugurarea Muzeu-
lui de Istoria Evreilor din Oradea şi Bihor. 
Amenajat în Sinagoga „Aachvas Rein”, 
de pe str. Primăriei nr. 25, acesta va 
funcţiona ca secţie a Muzeului Oraşului 
Oradea - Complex Cultural. 

În acest an, din seara zilei de 2 de-
cem brie până în seara zilei de 10 de-
cembrie, evreii au sărbătorit Hanuca. 
Data deschiderii oficiale a fost aleasă 
la sugestia preşedintelui comunităţii 
evreieşti din Oradea, Felix Koppelmann, 
inaugurarea punând accent pe spiritul 
acestei sărbători, ocazie perfectă pentru 
ca sinagoga ortodoxă să strălucească din 
nou, ca odinioară. 

La eveniment au fost prezenţi sub-
prefectul Iulius Delorean, primarul Ilie 
Bolojan, viceprimarul Florin Birta, di-
rectorul Muzeului Oraşului Oradea, 
Angela Lupşea, managerul Spita-
lului Judeţean, dr. Gheor ghe Carp, 
vicepreşedintele FCER, Ovidiu Bănescu, 
preşedintele CEO, Felix Koppelmann, 
episcopul ortodox Sofronie Drincec, 
episcopul romano-catolic Böcskei László 
precum şi alte oficialităţi.  

Î n  d e s c h i d e r e a 
evenimentului, Felix  
Ko ppelmann i-a invitat 
pe prim-rabinul CEO 
Shraya Kav, pe primarul 
Ilie Bolojan, pe subpre-
fectul Iulius Delorean şi 
pe managerul Spitalului 
Judeţean, dr. Gheorghe 
Carp, să aprindă câte o 
lumânare în Hanuchie. 
„Cât timp va fi pace în 
lume, această sinagogă 
devenită muzeu va fi 
cu siguranţă un punct 
de atracţie atât pen-
tru noi, orădenii, pentru  
evreii care au rădăcini 
româneşti,  rădăcini bi-
horene, cât şi pentru  
cei care nu sunt evrei, 
pentru că nu toţi am avut ocazia să 
cunoaştem istoria adevărată, dar mai 
ales pentru turiştii care vor veni din 
ţară, sau pentru turiştii care vor sosi din 
străinătate”, a spus Felix Koppelmann.

Trebuie să menţionăm o personaliate 
cu totul deosebită, care a avut un rol de-
cisiv în salvarea acestei sinagogi, a mai 
subliniat preşedintele CEO, referindu-se 
la Marele Rabin Menachem Hacohen, 
care a condus spiritual comunităţile 
evreieşti din România, membru marcant 
al Knessetului (Parlamentul Statului Is-
rael), ofiţer superior al Armatei israeliene, 
recunoscut om de ştiinţă şi un politician 
desăvârşit. „Mulţumim acestui om, atât 
noi, CEO, cât şi Primăria Municipiului 
Oradea. După decizia Marelui Rabin de 
a nu înstrăina sau demola lăcaşul de cult 
(clădirea prezintă pericol de autodemo-
lare), soarele a răsărit după aproximativ 
opt ani, când E.S. Mark Gitenstein, fost 
ambasador al SUA în România, ne-a 
oferit posibilitatea de a accesa din fon-
dul ambasadorial acordat de Congresul 
SUA în vederea reabilitării obiectivelor 
speciale. Îi mulţumim pe această cale că 

a urmărit personal derularea proiectului 
pe timpul mandatului său.Transmitem 
mulţumiri şi E.S. Hans Klemm, ambasa-
dor al SUA care i-a urmat şi a urmărit în 
continuare buna derulare a proiectului.

Suma acordată de Congresul SUA 
a fost folosită pentru primele faze ale 
proiectului (etapa importantă pentru 
consolidare), iar pentru continuarea şi 
finalizarea reabilitării ne-a venit în ajutor 
Primăria Municipiului Oradea, prin per-
soana primarului Ilie Bolojan. Contribuţie 
cu care s-a finalizat şi inaugurat muzeul!”, 
a spus Felix Ko ppelmann.

Ovidiu Bănescu, vicepreşedinte al 
FCER, a transmis mesajul preşedintelui 
dr. Aurel Vainer: „Dragi confraţi, stimaţi 
prieteni participanţi la acest eveniment 
de inaugurare a primului muzeu ce aduce 
în faţa dumneavoastră contribuţia popu-
laţiei evreieşti la cultura şi civilizaţia din 
Oradea şi Bihor. Înainte de toate, doresc 
să exprim mulţumirile mele conducerii 
autorităţilor locale pentru sprijinul acordat 
în lucrarea de repunere în funcţiune a 
acestui important lăcaş de cult mozaic. 
Faptul că aţi ales împreună cu condu-

cerea CEO această cale 
a readucerii la viaţă a 
sinagogii, prin transfor-
marea sa într-un muzeu 
evreiesc, reprezintă cea 
mai demnă recunoştinţă. 
Sunt convins că apariţia 
acestei noi instituţii de 
cultură şi istorie pe harta 
frumosului şi impozan-
tului municipiu Oradea 
va spori interesul celor 
din ţară şi străinătate. 
Fie ca bunul Dumne-
zeu să vă ocrotească în 
permanenţă, să vă spri-
jine în toate proiectele de 
excepţie pe care le aveţi 
în vedere şi să aducă tu-
turor lumina în minte, în 
suflete şi numai bucurii”.

În continuare, a luat 
cuvântul primarul Ilie Bolojan: „Sunt 
onorat ca împreună cu reprezentanţii 
comunităţii evreieşti să vă pot spune bun 
venit în această sinagogă reabilitată, care 
începând de astăzi este Muzeul Evreilor 
din Oradea. Primăria Oradea a finanţat 
reabilitarea acestei clădiri din două 
raţiuni: prima este în semn de respect şi 
de recunoaştere a contribuţiei comunităţii 
evreieşti la istoria oraşului Oradea, la 
dezvoltarea acestuia. Oraşul nostru 
arată astăzi aşa, pentru că toate cele 
trei comunităţi (evreiască, maghiară şi 
română) au contribuit, de-a lungul sutelor 
de ani, la arhitectura şi dezvoltarea muni-
cipiului nostru. A doua raţiune este cea  a 
compasiunii şi a aducerii aminte, pentru 
că, aşa cum ştiţi, la sfârşitul celui de-al 
Doilea Război Mondial, în primăvara 
anului 1944, când oraşul Oradea era sub 
administraţie maghiară, o treime din locu-
itorii oraşului nostru au fost deportaţi; este 
vorba de comunitatea evreiască. Aceasta 
a fost o adevărată tragedie, pentru că, din 
păcate, cea mai mare parte dintre ei şi-au 
găsit sfârşitul în lagărele de concentrare. 
Prin urmare este o chestiune de reparaţie 

morală din partea oraşului, pentru că ne 
dorim ca astfel de tragedii să nu se mai 
întâmple, iar acest spaţiu în care ne aflăm 
azi să fie unul de aducere aminte”.

Un nou concept muzeal
Directorul Muzeului Oraşului Oradea, 

Angela Lupşea, care s-a ocupat personal 
de amenajarea acestui Muzeu al Istoriei 
Evreilor din Oradea şi Bihor, a vorbit de-
spre conceptul de amenajare a acestui 
spaţiu şi despre ce îşi doreşte acesta să 
transmită vizitatorului: „Muzeul Oraşului 
Oradea, prin echipa de documentare, 
prin muzeografi, vine în 
această seară în faţa 
d-voastră cu un nou con-
cept muzeal. Acest lucru 
s-a dato rat muncii unei 
echipe complexe. S-a 
vorbit în această seară 
des pre comunitatea evre-
iască şi despre contribţia 
ei importantă. Noi dorim 
ca, prin aceste panouri şi 
prin piesele colectate de 
la supravieţuitorii Holo-
caustului şi de la urmaşii 
primilor evrei stabiliţi în 
oraş, să descoperiţi cine 
au fost aceşti oameni, 
membri ai comunităţii 
evreieşti, care au clădit 
oraşul. Majoritatea dintre 
noi cunoaştem aceste 
clădiri emblematice pen-
tru Oradea, în stil Art 
Nouveau, dar puţini cu-
nosc istoria din spatele 
acestor clădiri devenite 
azi monumente istorice şi pe care 
încercăm să le aducem din nou la lumină 
prin reabilitarea lor. Cronologia începe 
la parter şi datează de când evreii au 
fost prezenţi în acest spaţiu bihorean 
şi continuă la etaj, unde amenajarea 
muzeală mai are loc de îmbunătăţiri şi 
de completări. Aici avem o expoziţie 
permanentă şi în continuă  dezvoltare, 
unde veţi descoperi tragedia care a avut 
loc în oraşul nostru începând cu anul 
1942. Veţi vedea cum au plecat şi cum 
s-au întors, dar şi ce a rămas în urma 
evreilor. Dacă scările prezintă sugestiv 
ce s-a întâmplat în ghetoul din Oradea, 
veţi vedea apoi cum siluetele dispar şi 
rămân pietrele. Noi îi rugăm pe toţi cei 
care vin sau pleacă să îşi aducă aminte 
şi să pună o piatră. Loc este suficient!“

La parter, muzeul cuprinde panouri 
informative şi obiecte legate de viaţa 
comunităţii evreieşti din zona Bihorului, 
unele dintre ele vechi de peste 400 
de ani, vizitatorul 
având astfel oca-
zia să cunoască 
v i a ţ a  e v r e i l o r 
orădeni în vremea 
de maximă înflo-
rire a comunităţii 
evreieşti. 

La etaj a fost 
a m e n a j a t ă  o 
expo ziţie perma-
nentă în memoria 
orădenilor care şi-
au pierdut viaţa în 
timpul Holocaus-
tului, se vede în 
imagini infernul care a dus la distrugerea 
unei populaţii de peste 30.000 de per-
soane, prin deportarea şi exterminarea 
în lagăre. Într-o anticameră s-a dedicat 
un spaţiu unde artista Ioana Klein a scris 
pe pereţi nume, alese la întâmplare, ale 
evreilor care au pierit în lagăre. Pentru 
că nu este spaţiu suficient pentru a se 
înşira cele 30.000 de nume, fiind nevoie 
de aprox. 800 mp, s-au amplasat ecrane 
pe care rulează numele tuturor evreilor 
care au plecat.

Cei prezenţi la eveniment şi-au 
împărtăşit bucuria că acest spaţiu spe-
cial a fost readus la viaţă, în folosul 
comunităţii. Clarisa Popescu, supra-
vieţuitoare a Holocaustului prezentă la 
eveniment, a povestit despre perioada 
când frecventa această sinagogă. „Prima 
dată când ne-am mutat în Oradea, în 
1946, părinţii mei nu cunoşteau lăcaşurile 
de cult mozaic din oraş, nu ştiau exact la 
care să meargă, însă în curtea unde am 
locuit era o familie de evrei şi ei ne-au 
adus prima dată aici. Era deja o ruină şi 
atunci noi, femeile, urcam la etaj şi tre-
buia să avem mare grijă pe unde călcăm 

pentru că multe scân-
duri lipseau din podea. 
Aici am venit timp de 
10 ani, din 1946 până 
în 1956, tatăl meu ve-
nea zilnic, era mini-
an la rugăciunile de 
dimineaţă. După 1956 
au început emigrările 
în masă ale evreilor şi 
ne-am mutat la Sina-
goga Ortodoxă de pe 
str. Mihai Eminescu. 
La început a fost greu, 
pentru că acolo oame-
nii erau cam distanţi, 
am suferit mult, erau 
mulţi unguri, iar noi nu 
ştiam maghiara pentru 
că veneam din zona 
Moldovei, însă au tre-
cut anii şi fiecare şi-a 
găsit locul. Eu sunt 
singura care ştie ce a 
fost aici cândva. Acest 
lăcaş de rugăciune a 

funcţionat la capacitate maximă, era plin 
de enoriaşi, apoi a fost o perioadă când 
a servit ca depozit al unei cooperative 
şi iată că, printr-o minune, clădirea a 
reînviat sub o formă de continuitate a 
vieţii familiilor evreieşti, care au dus un 
trai normal până la un punct. Trist este 
că cei ce au pierit nu mai revin niciodată”.

Conducerea CEO a adresat mulţumiri 
deosebite întregului colectiv din cadrul 
primăriei care a urmărit derularea pro-
iectului, respectiv Angelei Lupşea, care 
s-a ocupat de înzestrarea şi amenajarea 
muzeului, arhitectului Cristian Puşcas, a 
cărui inspiraţie a condus la definitivarea 
formei finale, constructorului Beniamin 
Rus, director al firmei Selina Grup.

La această reuşită a CEO, trebuie 
apreciate în mod concret contribuţia, 
înţelegerea şi susţinerea FCER, prin dr. 
Aurel Vainer şi colaboratorii apropiaţi de 
specialitate, dir. Rudi Marcovici, ing. Petru 
Preotescu, directorul Fundaţiei Caritatea, 

Samuel Izsak, şi directorul JDC România, 
Israel Sabag.

Funcţionarea muzeului nu ar fi fost 
posibilă fără generozitatea donatorilor 
de exponate din Oradea, din ţară şi din 
lume, faţă de care Felix Koppelmann a 
exprimat mulţumirile şi respectul CEO.

Cu acest prilej, îi invităm pe toţi cititorii 
revistei să viziteze acest muzeu dedicat 
comunităţii evreilor din Oradea şi Bihor şi 
victimelor Holocaustului.

DOINA BUMBU

Sinagoga „aachvas rein” salvată şi transformată  
în muzeu de Istorie a evreilor din Oradea şi Bihor

hanuca În comunitati
Oradea
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În seara zilei de 7 decembrie 2018, 
evreii arădeni s-au bucurat împreună de 
Hanuca. Numită şi Sărbătoarea Lumini-
lor, Hag Haurim, ea celebrează victoria 
Macabeilor asupra elenilor din Israel şi 
miracolul prin care uleiul din sinagogă a 
ţinut opt zile în loc de una. În fiecare din 
cele opt seri de Hanuca, evreii aprind 
atâtea lumânări pe hanuchie câte zile de 
Hanuca numără în calendar. De această 
dată a venit rândul lui Robert Mor-Bartl 
să aprindă şase lumânări pentru cea 
de a şasea zi. El a fost acompaniat de 
binecuvântările cântate într-un mod so-
lemn de prietenul comunităţii, interpretul 
de operă Ioan Moţiu. 

Preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Arad (CEA), Ionel Schlesinger, a vorbit 
atât despre sărbătoare, cât şi despre 
relaţiile deosebit de frumoase pe care 
comunitatea noastră le are cu celelalte 
culte arădene prezente şi la acest eveni-
ment, ca de exemplu IPS Timotei Seviciu, 
arhiepiscop al Aradului, pastorul Aurelia 
Gyurkucza, din partea Parohiei Evanghe-
lice-Luterane, şi părintele Sorin Seviciu, 

din partea Parohiei Greco-Catolice-Cen-
tru. De asemenea le-a urat „bun venit“ 
reprezentanţilor celor două universităţi 
arădene, prof . Mariana Nagy, din partea 
Universităţii „Aurel Vlaicu”, respectiv prof. 
Marius Grec, din partea Universităţii de 
Vest „Vasile Goldiş“. Preşedintele CEA 
a subliniat faptul că o minune mai mare 
decât cea petrecută în templul macabeilor 
este faptul că lumina evreităţii arde de 
peste două mii de ani.

„Sevivon” şi o rugăminte
 Au urmat elevii clasei a VIII-a A de 

la Colegiul de Artă „Sabin Drăgoi”, cu un 
mic concert de cântece specifice de Ha-
nuca, precum Sevivon Sov Sov, Hanuca, 
oh Hanuca sau Yemei HaHanuca dar 
şi alte cântece tradiţionale din folclorul 
evreiesc precum Adon Olam, Heveinu 
Shalom Aleichem, Ose Shalom, Sisu et 
Ierushalaim şi Hava Naghila, la care a 
participat deja toată sala. Elevii au fost 
pregătiţi cu drag şi îndrumaţi de prof. 
Monica Milichi-Tebuie şi acompaniaţi 
de Alin Manolache, voce, şi profesorii 
Laura Manolache şi Andrei Ormanji,  
la pian.

Un moment emoţio nant a fost cel în 
care unul dintre elevii Liceului de Artă 
i-a cerut lui Ionel Schlesinger ca şi de 
această dată, în loc de tradiţionalul 
Hanuca geld (bani de Hanuca), ei să fie 
răsplătiţi cu o excursie. „Data trecută am 
cântat şi ne-aţi oferit o excursie în care 
ne-am simţit foarte bine. Vă rugăm ca şi 
acum să faceţi la fel”, spune băiatul, în 
ton cu chicotelile colegilor lui şi veselia 
iscată în sală.

hanuca În comunitati
O flacără ce arde de peste două mii de ani! emoţie 

de Sărbătoarea 
luminilor 

La iniţiativa Asociaţiei Centrale de Pri-
etenie şi Colaborare Culturală cu Israelul, 
în data de 6 decembrie 2018 a avut loc 
în Sinagoga din Târgovişte aprinderea 
lumânărilor din cea de-a cincea zi de 
Hanuca.

Prim-rabinul Rafael Shaffer a transmis 
binecuvântările, iar Silvian Horn, director 
al Dept.economic al FCER şi vicepre-
sedinte al CEB, a oferit Hanuchiile şi 
lumânărelele fără de care sărbătoarea 
nu ar fi putut avea loc.

În prezenţa unui numeros public, for-
mat din părinţi, profesori, elevi şi studenţi, 

corul elevilor de la Şcoala generală „Sma-
randa Gheorghiu” (Elisa şi Iosif Samuel) 
a interpretat cântece tradiţionale evreieşti 
şi colinde româneşti laice.

De asemenea, corul Facultăţii de 
Muzică a Universităţii Valahia, condus de 
prof. univ. dr. Florin Badea, a interpretat 
cântece specifice sărbătorii.  

Conf. univ. dr. Vasile Ivan Ivanoff, 
secretar general al Consiliului Judeţean 
Dâmboviţa, a transmis mesajul de salut 
al preşedintelui, iar inspector şcolar prof. 
Ramona Mâinea a transmis felicitari în 
nume propriu şi al conducerii Inspecto-
ratului Şcolar teritorial. 

Ceremonialul religios a fost emoţio-
nant. Edith Konigsberg a aprins prima 
lumânare, rostind rugăciunile. O fetiţă 
de patru ani, care la ediţia precedentă a 
învăţat-o pe E.S.Tamar Samash colinde 
româneşti, a aprins o lumânare, alţi elevi 
şi studenţi aprinzând restul lumânărilor 
din Hanuchie.

Profesorii de muzică Marilena şi Fla-
vius Ionescu au interpretat „Ierusalimul 
de Aur”, iar ceremonialul s-a încheiat cu 
Imnul Statului Israel, interpretat de eleva 
Ana Maria Paraschiv.

ILEANA GHENCIULESCU

C o n c e r t  l a  S i n a g o g a  V e c h e 

livratorii  
de lumină

Şi în acest an s-a desfăşurat, din 
iniţiativa directorului JDC România, 
Israel Sabag, a FCER şi a DASM, la 
scară naţională Programul „Livratorii de 
lumină“.

La C.E. Bacău, coordonatoarea 
activităţii a fost Corina Irimia, şefa Cen-
trului Yad Be Yad. Am avut 20 de livratori 
voluntari şi 20 de beneficiari. Este un 
program de mare amploare, receptat 
extraordinar de către enoriaşi. Nu putem 
avea satisfacţie mai mare în activitatea 
noastră decât să vezi bucuria din ochii 
enoriaşilor noştri, creată prin aprinde-
rea lumânărelelor de Hanuca în casele 
persoanelor în vârstă ale Comunităţii, 
unele dintre ele în imposibilitate de a se 
deplasa. 

O menţiune specială pentru Ery 
Pervulescu, ale cărui eforturi extraor-
dinare au făcut posibilă aprovizionarea 
în timp util a Comunităţilor cu toate cele 
necesare, asigurând reuşita deplină a 
programului.

HAINRICH BRIF

Arad

Alba Iulia

Bacău

târgovişte
O delegaţie specială

Un moment remarcabil al eve-
nimentului l-a reprezentat sosirea 
unui grup de medici, profesori uni-
versitari cu totul speciali: Herman 
Ţvika Berkovits, consul onorofic, 
medic personal şi prieten al prim-
ministrului Benjamin Netanyahu, 
împreună cu soţia sa, Elisabeta 
Berkovits, director adjunct al 
Conservatorului din Ierusalim; 
Ionel Bechiş, consultant româno-
israelian din Cluj; Florin Bobirca, 
doctor în chirurgie generală la 
Spitalul Cantacuzino din capitală, 
conf. univ. Cristiana Sârbu de la 
Universitatea de Agronomie din 
Bucureşti, academicianul Dan 
Mircea Enescu, care a pus bazele 
chirurgiei plastice pentru copii în 
ţara noastră, însoţiţi de prietena 
lor, Thea Haimovitz, creatoarea 
bijuteriilor Kabbalah. Prof. Enescu 

a fost, în aceste zile, distins şi cu titlul de 
Doctor Honoris Causa al Universităţii de 
Vest „Vasile Goldiş“ din Arad. 

Dr. Herman Ţvika Berkovits a ţinut 
să mulţumească Comunităţii Evreilor din 
Arad pentru deosebita primire şi să subli-
nieze faptul că, deşi trăieşte în Ierusalim, 
se consideră român şi simte româneşte. 
Dr. Berkovitz a precizat că evreilor ple-
caţi de aici le este întotdeauna dor de 
România şi deseori fac lobby în favoarea 
României sau se întorc pentru a ajuta ţara 
noastră. Dumnealui a povestit momente 
din viaţă precum cel în care a cunos cut-o 
pe distinsa lui soţie şi prietenia care îi 
leagă pe toţi de Thea Haimovitz. Însă 
ceea ce l-a impresionat cel mai mult pe 
doctorul Berkovits a fost atmosfera de 
prietenie şi comuniune dintre creştini şi 
evrei, care s-a simţit în această seară. 
El a mulţumit atât arhiepiscopului, cât şi 
reprezentanţilor celorlalte culte că sunt 
alături de noi. 

Seara a continuat cu alăturarea a 
două voci minunate, o soprană – Mirela 
Cusursuz şi un tenor – Neluţu Moţiu, care 
au interpretat, printre altele, şi cântecele 
Ner Li, Al Hanisim, Hanerot Halahu, 
Nerot Dolkim, Yerushalaim Shel Zahav, 
Sheheianu, Mi Y’malel şi Ma’oz Tsur. Cei 
doi au completat atmosfera de sărbătoare 
provocând valuri de aplauze frenetice şi 
ovaţiuni ale publicului. 

După terminarea spectacolului, toţi cei 
prezenţi au gustat tradiţionalele gogoşi cu 
gem şi au mai stat la o şuetă. Cei care 
au dorit, au fost invitaţi să participe şi la 
slujba de întâmpinare a Şabatului.

MARGARETA SZEGŐ 

În seara zilei de 5 decembrie 2018 
s-a derulat un nou episod al colaborării 
începute în acest an între Comunitatea 
Evreilor din Alba Iulia şi Liceul de Arte 
„Regina Maria”, petrecut în Sinagoga 
Veche, reinaugurată în noiembrie 2017.

A fost o împletire între Hanuca şi un 
concert de pian susţinut de elevii liceului, 
de la cei mici, din ciclul primar, până la 
cei de liceu, adevăraţi virtuozi. În program 

au fost lucrări de C. Kessler, D. 
Ravina, Bertini, K. Czerny, J.S. 
Bach, F. Haendel, J. Haydn, 
W.A. Mozart, F. Liszt, St. Heller. 
Mare succes a avut formaţia de 
muzică klezmer a liceului, în cea 
mai mare parte suflători, formată 
din profesori şi elevi. 

S-a luat decizia organizării 
unor astfel de manifestări artis-
tice tematice lunar, în ultima zi de 
miercuri a fiecărei luni.

Sinagoga a fost plină, au-
dienţa fiind formată din membrii 
comunităţii, simpatizanţi şi pri-
eteni, părinţi şi bunici ai tinerilor artişti, 
profesori.

În sinagoga din Alba Iulia cele pa-
tru lumânări au fost aprinse de Marius 
Gedalia, care a rostit binecuvântările în 
limba ebraică, apoi Avram Faibiş a citit 
traducerea acestora în limba română şi a 
explicat audienţei semnificaţia sărbătorii. 
A participat din partea JDC Ery Per-
vulescu, venit cu un mesaj din partea 
directorului JDC România, Israel Sabag, 
un foarte bun prieten al comunităţii lo-

cale. Federaţia Comunităţilor Evreieşti 
din România a fost reprezentată de 
deputatul Silviu Vexler. După o zi dificilă 
în parlament, a găsit energia necesară 
de a fi prezent la Sărbătoarea Luminii 
în sinagoga a cărei renovare a început 
la iniţiativa sa, pe vremea când era con-
silierul personal al preşedintelui Aurel 
Vainer.

Mulţumim celor prezenţi, mulţumim 
celor care au contribuit la succesul aces-
tui eveniment.

LIA BORZA



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 530-531 (1330-1331) - 1 – 31 Ianuarie 2019  9

comunitat i

Festivalul 
minorităţilor 

romaşcane
Corul Shalom al C.E. Bacău a răspuns 

cu drag invitaţiei primite din partea priete-
nilor de la C.E. Roman, a preşedintelui 
Iancu Wexler şi a preşedintelui Comunităţii 
Armenilor din Roman, Emanuel Nazare-
tian, de a participa la festivalul organizat 
cu ocazia Zilei Minorităţilor (18 dec. 2018).

Ne-am felicitat pentru prezenţă, deoa-
rece am asistat la adevărate programe ale 
minorităţilor etnice din Roman. Am avut 
ocazia să admirăm două ansambluri de 
dansuri elene (Areti şi Mini Areti), cu tineri 
şi copii din minoritatea elenă, îmbrăcaţi 
în minunate costume populare greceşti. 

Comunitatea Rromilor romaşcani a pre -
zentat un program de cântece lăutăreşti.

Comunitatea Armenilor din Roman 
a prezentat un program de dansuri 
tradiţionale armeneşti, în interpretarea 
Ansamblului „Vartavar“.  

În numele C.E. Roman, preşedintele 
Iancu Wexler a vorbit despre buna con-
vieţuire a tuturor minorităţilor etnice locale.

În continuare, a evoluat, cu aplauze 
la scenă deschisă, Corul Shalom al C.E. 
Bacău, care a prezentat un program 
cu melodii de Hanuca şi alte melodii 
tradiţionale evreieşti (între care şi „Am 
Israel Hai“, „Hava Naghila“ şi „Hevenu 
shalom alehem“).

Festivalul s-a încheiat în sunete de 
colinde, în interpretarea Corului Liceului 
Teologic din Roman. A fost o seară cu 
adevărat magică, care va rămâne în 
memoria tuturor celor prezenţi.

HAINRICH BRIF

evreii clujeni şi armenii  
din Cluj şi Gherla s-au întâlnit  

pentru a şaptea oară

eugen Genad a primit medalia 
Naţională „Serviciu Credincios”

Gala minorităţilor etnice 
O abordare cultural-artistică a diversităţii

Bacău-
romanCluj

târgu mureş

Iaşi

Începând din noiembrie 2011 mino-
rităţile armeană şi evreiască  din Cluj şi 
Gherla se întâlnesc an de an, în cadrul 
unui eveniment desfăşurat sub genericul 
„Între Prieteni”. Anul acesta, amfitrioni 
au fost armenii din Gherla, iar evreii şi 
armenii clujeni au sosit în vizită în Oraşul 
Armenesc. A fost cea de a şaptea întâlni-
re dintre cele două comunităţi apropiate şi 
de o istorie cu multe similitudini: diaspora 
milenară, ataşamentul faţă de religie şi 
învăţătură, tragediile Holocaustului şi 
cele ale Genocidului armean, precum şi 
împlinirea năzuinţei de a renaşte într-un 
stat modern, independent. 

În deschiderea spectacolului, găz-
duit de Casa Municipală de Cultură din 
Gherla, au rostit cuvinte de salut Ioan 
Neselean, primarul municipiului Gher-
la, Ioan Esztegár, preşedintele Uniunii 
Armenilor din România, filiala Gherla, şi 
Robert Schwartz, preşedintele Comuni-
tăţii Evreilor din Cluj. Evenimentul a fost 
prezentat de realizatorul de televiziune 
Karen Attila Sebesi, preşedintele Uniunii 
Armenilor din România, filiala Cluj. 

Publicul numeros, alcătuit din membri 
ai comunităţilor armene şi evreieşti, pre-
cum şi din cetăţeni ai Gherlei, a răsplătit 
cu aplauze evoluţiile formaţiilor artistice 
armeneşti – Corul Armenopolis, Grupul 
Surorilor Kasabian şi formaţia de dan-
suri evreieşti Hayakhaghakh, Corul Şira 
Hadaşa şi formaţia Mazel Tov,  precum 

şi cele două formaţii de dansuri ale ele-
vilor gherleni: Dansatorii de pe Someş şi 
Kiskaláka. 

În final, oaspeţii  clujeni, invitaţi la se-
diul UAR sucursala Gherla, au degustat 
delicioasele specialităţi armeneşti, gătite 
de gospodinele din localitate, şi s-au 
întreţinut cu gazdele,  plănuind întâlni-
rea din noiembrie viitor, de la Cluj, când 
rolurile se vor inversa.

ANDREA GHIŢĂ

Eugen Genad a fost printre supravie-
ţuitorii Holocaustului cărora preşedintele 
Klaus Iohannis le-a acordat, pe data de 9 
octombrie 2018, Medalia Naţională „Ser-
viciu Credincios” Clasa a III-a, „în semn 
de deosebit respect pentru suferinţele 
îndurate în timpul deportărilor din cel  
de-al Doilea Război Mondial, pentru 
înalta ţinută morală de care au dat do-
vadă de-a lungul vieţii, precum şi pentru 
eforturile depuse pentru păstrarea vie 
a memoriei victimelor Holocaustului, o 
tragedie pe care omenirea nu trebuie să 
o mai cunoască”.

Medalia i-a fost înmânată lui Eugen 
Genad în cadrul unei solemnităţi des-
făşurate la C.E. din Târgu Mureş. După 

cum ne-a transmis dr. Petru Oprean, au 
fost de faţă prof. Vasile Dub, preşedintele 
Comunităţii din Târgu Mureş, şi Leopold 
Karpelesz, în vârstă de 94 ani, şi el su-
pravieţuitor al Holocaustului. (P.O.)

Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Mu-
nicipiului Iaşi a organizat, la 15 decembrie 
2018, a V-a ediţie a „Galei Minorităţilor Et-
nice“, la care au participat reprezentanţii 
comunităţilor armenilor, evreilor, grecilor, 
ruşilor lipoveni, romilor, ucrainenilor şi 
italienilor din oraşul Iaşi.

Spectacolul, organizat în cadrul unui 
proiect de dialog intercultural despre 
diversitate etnică şi lingvistică, a fost co-
ordonat de Petronela Vaslui şi prezentat 
de George Cocoş. 

Invitaţii Galei au fost scriitorul Liviu 
Apetroaie şi prof. univ. Marina Vraciu 
de la Catedra de Slavistică din cadrul 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi, care au vorbit despre oraşul Iaşi ca 
o cetate a culturii româneşti, dar şi ca 
un oraş multietnic şi multilingvistic unde 
minorităţile naţionale colaborează între 
ele şi conlucrează într-un climat de înţe-
legere şi prietenie. Ansamblul de dansuri 
„Raduga” al Comunităţii ruşilor lipoveni, 
în minunate costume specifice etniei, a 
prezentat o suită de dansuri tradiţionale.

Formaţia muzicală a Comunităţii Evre-
ilor din Iaşi „Nigun Klezmer Band“, sub 
bagheta dirijorală a profesorului Romeo 
Luchian, a încântat publicul şi a cules 
numeroase ovaţii şi aplauze. Soliştii Uri 
Fernbac şi Albert Lozneanu, acompaniaţi 
de Mihaela Luchian (vioară) şi de Romeo 
Luchian (acordeon), au interpretat în în-
cheierea programului melodiile „Heveinu 
Şalom Alehem” şi „Hava Naghila“, urând 
pace tuturor şi îndemnând publicul să 
petreacă împreună şi să se bucure de 
frumuseţea muzicii şi a prieteniei. 

Patru tinere din Comunitatea armeană 
au prezentat un dans tradiţional şi au 
recitat poezii din lirica poporului armean.

Formaţia de dansuri „Slavianka”a 
Comunităţii ucrainiene a adus în faţa 
publicului dansuri ucrainene antrenante 
şi pline de ritm.

Aplauze pentru formaţia de dansuri 
a Comunităţii rome şi pentru grupul de 
copiii din Comunitatea greacă.

Cu toţii împreună, reprezentanţii mi no-
rităţilor naţionale trăiesc alături de locu-
itorii Iaşiului, încercând să demonstreze 
că diversitatea este cea care îi poate 
uni şi poate genera trainice prietenii, că 
respectul pentru celălalt este puntea spre 
înţelegere, o punte pe care trebuie  să pă-
şească cu toţii pas la pas şi umăr la umăr 
într-o lume globalizată şi globalizantă, 
fără frontiere şi fără bariere de orice na-
tură: etnică, religioasă sau confesională. 

În acelaşi context al sărbătoririi Zi-
lei Minorităţilor, Biblioteca Judeţeană 
„Gheor ghe Asachi” din Iaşi a organizat 
Ziua Minorităţilor Naţionale în 17 decem-
brie 2018, în cadrul unui proiect structurat 
în programul „Biblioteca şi comunitatea”.

Cu acest prilej, prof. Dan Nicolae 
Doboş, directorul bibliotecii, a subliniat 
contribuţia culturală şi cetăţenească a 
fiecărei comunităţi la Iaşi de-a lungul celor 
100 de ani derulaţi din 1918, de la Marea 
Unire şi până astăzi. 

Olivier Dumas, bibliotecar la mediate-
ca „Charlotte Sibi“ a Institutului Francez 
România-Iaşi, a vorbit despre intervenţia, 
în Primul Război Mondial, a trupelor fran-
ceze la Iaşi, sub comanda generalului 
Berthelot, „generalul cu două inimi”, şi 
a ilustrat evenimentele cu poze şi cărţi. 

Comunitatea Evreilor din Iaşi, prin 
intermediul consilierului cultural Martha 
Eşanu, a prezentat o  expoziţie de foto-
grafii care pune în evidenţă continuitatea 
prezenţei evreilor la Iaşi de-a lungul 
secolelor.

Ştefana Agop, consilier U.A.R., a vor-
bit despre importanţa Uniunii Armenilor 
din România filiala Iaşi, în viaţa comuni-
tăţii ieşene, trecute, prezente şi viitoare.

Teodor Munteanu, reprezentantul Uni-
unii Polonezilor din România, a discutat 
despre fluctuaţia statistică a minorităţilor 
etnice în general şi despre cea a polone-
zilor, în special, la Iaşi.

Despre prezenţa italienilor în oraşul 
Iaşi a vorbit Brânduşa Tamaş, emisara 
Asociaţiei Culturale „Semper Artes” Iaşi.

Preşedinta Comunităţii Elene Iaşi, Fili-
ală a Uniunii Elene din România, Marieta 
Alexandrescu, a prezentat filmul docu-
mentar realizat de TVR, în colaborare cu 
Ambasada Republicii Elene în România, 
film intitulat „Grecii în Iaşi” (producător 
Oana Lazăr).

În final, George Pleşu, managerul 
de proiect şi preşedintele Asociaţiei 
Culturale Alt Iaşi, şi Rodica Pop, istoric 
şi consilier în cadrul Direcţiei Judeţene 
pentru Cultură Iaşi, au descris proiectul 
„Ghid pentru Iaşiul Multicultural”. Site-ul 
Iasimulticultural.ro pune la dispoziţie un 
ghid de vizitare a oraşului pe 10 trasee 
organizate după criterii etnice; astfel de 
posibile tururi sunt cel evreiesc, grecesc, 

armenesc, francez, italian, lipovenesc/
rusesc, roma, austriac, german, polonez.  
Într-o scurtă luare de cuvânt am relatat 
că, în cursul anului 2018, grupuri de tu-
rişti ghidaţi pe traseul evreiesc din Iaşiul 
Multicultural au vizitat Muzeul Comunităţii 
Evreieşti din Iaşi şi Sinagoga Merarilor. 
Acum, după reinaugurarea Sinagogii 
Mari, cea mai veche sinagogă din Româ-
nia datând din anul 1671, sperăm ca şi 
aceasta să fie inclusă în traseul evreiesc 
şi să fie vizitată de cât mai mulţi ieşeni şi 
de turişti de pretutindeni.   

Pentru amploare şi reuşită se cuvin 
deosebite felicitări gazdei evenimentului, 
bibliograf Oana Viorica Ciobanu de la 
Serviciul Programe şi Proiecte Culturale 
şi întregii echipe cu care a colaborat.

Cele două evenimente de prestigiu or-
ganizate la Iaşi cu ocazia Zilei Minorităţi-
lor demonstrează că o astfel de abordare 
artistică a diversităţii poate conduce prin 
cunoaştere spre înţelegere şi prietenie.

MARTHA EŞANU

„Voluntari frumoşi, fapte 
frumoase!”
Pe 9 decembrie 2018, la 

Bucureşti, CEB a organizat 
evenimentul „Livratorii de 
lumină”, program coordonat 
de Mihai şi Ery Daniel Per-
vulescu, sponsori fiind FCER-
CM şi Joint România.

A fost primul an în care 
voluntarii CEB şi DASM au aprins 
lumânărelele de Hanuca în casele se-
niorilor din Bucureşti. Cei 86 de voluntari 
s-au întâlnit dimineaţa la sediul CEB, 
de unde s-au deplasat la 45 de adrese, 
nu numai pentru a distribui pachetele 
cu tradiţionalele hanuchii însoţite de 
lumânărele şi sufganiot, cât, mai ales, 
pentru  apropierea generaţiilor. Un ex-
emplu este vizita făcută Adinei Storin 
de un grup de voluntari format de ec. 
Silvian Horn, vicepreşedintele CEB, dr. 
Mona Bejan, Maia Morgenstern, man-
agerul TES, Sandu Câlţia, fotograf al 
FCER-CM, Carmen Ştefănescu şi Traian 
Popescu, de la TVR. Împreună au aprins 
lumânările tradiţionale şi au împărtăşit 
amintiri despre Aurel Storin (Z’’L) şi  
proiecte de viitor.

La finalul evenimentului, Silvian Horn 
a declarat: „Voluntari frumoşi, fapte 
frumoase! Mulţumiri pentru toţi cei care 
şi-au rupt câteva ore într-o zi de odihnă.  
Mulţumiri, din partea CEB şi DASM, 
tuturor voluntarilor, dar şi sponsorilor – 
FCER şi JDC – şi echipei de organizatori: 
din partea DASM, Irinei Mihai şi Danielei 
Gemănaru, iar din partea CEB şi FCER, 
Irinei Hârlăoanu, Victoriţei Demaio, lui Mi-
hai Pope, Vichi Vio Chiorpec, Jean Bercu, 
lui Sandu Câlţia şi Laurenţiu Zilberman. 
Mulţumiri speciale lui Israel Sharli Sabag, 
Maiei Morgenstern, lui Ery Pervulescu şi 
echipei de la TVR, Carmen Ştefănescu şi 

Traian Popescu, dar şi trupei de dansuri 
Hora şi Corului Hazamir, pentru micul pro-
gram artistic! Nu în ultimul rând, mulţumiri 
Monei Bejan pentru buna colaborare şi 
pentru prietenie! Hanuca Sameah!”

Printre voluntari s-au mai numărat 
Robert Schorr, directorul Departamen-
tului Cultură, Artă, Media al FCER-CM, 
Silvia Solomonovici, Mara Saphir, Aurel 
Ioviţu, Adina Zocsim, Robert Hodorog, Mi-
haela şi Nicoleta Şerban, fetele din trupa 
de dansuri Hora şi mulţi alţii, sufletişti şi 
dornici să participe la viaţa comunitară 
evreiască din Bucureşti. (C.B.)

Bucureşti

Carmen Ştefănescu (stânga), Mona Bejan, Silvian  
Horn, Adina Storin, Maia Morgenstern (dreapta)
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A doua duminică a lunii ianuarie a fost 
marcată de premiere pentru comunitatea 
evreiască de la noi. O nouă tradiţie a 
fost instituită de Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România şi JOINT România: 
Concertul de Anul Nou la Templul Coral. 
Un eveniment care va avea loc anual, în 
luna ianuarie, spun organizatorii.

Pe de altă parte, evenimentul festiv a 
fost ales de noul ambasador al Statului 
Israel la Bucureşti, David Saranga, ca 
prilej pentru prima sa apariţie publică în 
comunitate, în această calitate.

Concertul a fost precedat de un dis-
curs al preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, care i-a urat bun venit noului am-
basador şi l-a asigurat de tot sprijinul său, 
atât în nume personal, cât şi 
din partea F.C.E.R. „Acest 
concert simbolic de recu-
noaştere a culturii şi a valorii 
trebuie să devină o tradiţie 
şi la noi. Templul Coral este 
recunoscut pentru acustica 
sa foarte bună, aşa că vă invit 
la această premieră, iniţiată 
de tânărul meu coleg şi cola-
borator de mulţi ani, Silvian 
Horn. El a avut această idee 
de a organiza Concertul de 
Anul Nou la comunitate, la 
Templul Coral.

Adresez cele mai calde mulţumiri tu-
turor celor prezenţi. Fac însă o menţiune 
specială, pentru că avem oaspeţi de sea-
mă: preşedintele Emil Constantinescu, 
Episcopul Ieronim Sinaitul şi ambasa-
dorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, 
pe care sunt încântat să îl întâlnesc de 
fiecare dată. 

Avem însă şi un oaspete nou: E.S. 
David Saranga, noul ambasador al Sta-
tului Israel în România. Domnia sa este 
un comunicator foarte bun şi vorbeşte 
foarte bine limba română”, a mai spus 
dr. Aurel Vainer.

E.S. David Saranga s-a adresat şi el 
auditoriului la Concertul de Anul Nou de 
la Templul Coral: „Dragi prieteni, este o 

mare plăcere să fiu astăzi 
alături de dumneavoastră. 
După cum ştiţi, în România 
mi-am început cariera diplo-
matică, în urmă cu mai bine 
de 20 de ani. De atunci am 
rămas legat de cultură, de 
ţară, de limba română şi de 
dumneavoastră.

Faptul că prima mea apa-
riţie publică în calitate de am-
basador este aici, în Templul 
Coral, cred că arată că este 
foarte important pentru mine 
să am această legătură cu 
comunitatea dumneavoastră.

Pentru Israel, România 
nu este doar un alt stat în Uniunea Eu-
ropeană. România este pentru noi un 
prieten adevărat pe care putem să ne 
bazăm în UE.

Vreau să vă asigur că eu, personal, 
Ambasada Israelului şi Statul Israel am 
fost, suntem şi vom fi mereu alături de 
dumneavoastră”, a mai spus, între altele, 
David Saranga. Amintim însă că David 
Saranga a făcut o primă vizită, imediat 
după sosirea sa în ţară, la Memoria-
lul Victimelor Holocaustului din 
România, unde au fost prezenţi 
membri ai conducerii F.C.E.R. şi 
C.E.B., între care preşedintele 
CEB, Paul Schwartz, secretar ge-
neral al F.C.E.R., Eduard Kupfer-
berg, deputat Silviu Vexler, precum 
şi directorul Institutului Naţional 
pentru Studierea Holocaustului din 
România „Elie Wiesel“, Alexandru 
Florian. Această vizită nu a avut 
însă un caracter public, ambasa-
dorul David Saranga dorind doar 
să rostească rugăciunea Kadiş 

la Monumentul dedicat Victimelor Holo-
caustului din România.

După alocuţiunile rostite de Aurel Va-
iner şi David Saranga, iniţiatorul Concer-
tului de Anul Nou, Silvian Horn, a invitat 
pe scenă muzicienii din „Ambiental String 
Quartet” (Tatiana Vîlvoi, Ştefan Vîlvoi, 
Claudia Mihalache şi Sergiu Marin), pre-
cum şi pe soprana Daniela Bucşan şi pe 
tenorul Andrei Mihalcea, care au oferit 
publicului un adevărat regal muzical.

GEORGE GÎLEA

Concert de anul Nou la templul Coral din Bucureşti

„leul din Ierusalim” păzeşte  
fostul cartier evreiesc!

160 de ani de la „mica unire”

Bucureştiul s-a îmbogăţit cu un nou 
monument şi o nouă Piaţă, ambele în 
fostul cartier evreiesc. În faţa Şcolii La-
ude-Reut „Acad. Nicolae Cajal” a fost 
plasat un monument reprezentând „Leul 
din Ierusalim”, iar piaţeta în care se află 
a căpătat aceeaşi denumire. Demersul a 
fost rezultatul acţiunii celor care doreau 
să marcheze în acest fel prietenia dintre 
cele două ţări, Israel şi România, şi aici ar 
trebui enumerată o listă întreagă de per-
soane dintre care îi amintim pe Gabriela 
Firea, primarul Bucureştiului, dr.Herman 
Berkovitz, consulul onorific al României în 
Israel, Tova Ben Nun-Cherbis, preşedin-
tele Fundaţiei Magna cum Laude-Reut, 
Ambasada Israelului din România.

Inaugurarea a avut loc la 3 decem-
brie, cu o participare impresionantă de 
personalităţi româneşti şi din Israel. 
„Ne vedem visul cu ochii”, a declarat 
primarul general al Capitalei, Gabriela 
Firea, care a povestit că „Leul” este un 
cadou de la primarul Ierusalimului „care 
ni l-a promis, l-a găsit, l-a expediat şi noi 
a trebuit doar să-l îmbrăcăm în bronz”.  

E.S. Tamar Samash, ambasadoarea 
Sta tu lui Israel, a considerat drept o mare 
onoare invitaţia de a inaugura monumen-
tul şi a enumerat cele trei simboluri ale 
acestuia: al regatului Iudeea şi al Ierusa-
limului, faptul că a fost aşezat în vechiul 
cartier evreiesc în faţa Şcolii Lauder şi 
un simbol al relaţiilor de prietenie Israel-
România şi al Centenarului. Robert Ne-
goiţă, primarul sectorului 3, a amintit rolul 
comunităţii evreieşti în acest cartier, cu 
care doreşte să colaboreze în continuare. 
Tova Ben Nun-Cherbis a vorbit despre 
miracolul care s-a întâmplat aici, în cea 
de-a doua zi de Hanuca, prin inaugurarea 
„Leului din Ierusalim” şi a Pieţei care va 
purta acelaşi nume. Ea a mulţumit tuturor 
celor care au ajutat-o şi care ajută şcoala 
ai cărei elevi obţin rezultate excepţionale. 
Vorbitoarea a evocat personalitatea acad. 
Nicolae Cajal, care a sprijinit înfiinţarea 
şcolii şi de aceea îi poartă numele. Dr. 
Herman Berkovitz a relatat detaliat efor-
turile pentru a găsi monumentul cel mai 
potrivit. Personalitatea academicianului 
Cajal a fost evocată de acad. Răzvan 
Theodorescu, de E.S. Emil Hurezeanu, 
ambasadorul României în Germania, şi 
de Irina Cajal, care i-a mulţumit Tovei 
că a dat şcolii numele tatălui său. Paul  
Schwartz, preşedintele CEB, a vorbit des-
pre colaborarea cu Nicolae Cajal, al cărui 
consilier a fost. În numele Comunităţii 
Evreilor din Bucureşti, el s-a angajat să 
sprijine orice activitate constructivă pen-
tru Bucureşti şi pentru întărirea relaţiilor 
dintre România şi Israel şi i-a felicitat pe 
toţi cei care au făcut posibilă ridicarea 
monumentului. (E.G.).

În vârtejul şirului de evenimente ale 
anului 2018, când s-a marcat un secol 
de la formarea României Mari, s-a vorbit 
mai puţin despre un moment important 
care a precedat cu 60 de ani realizarea 
statului naţional român – unirea celor 
două Principate Române, Moldova şi 
Ţara Românească, la 24 ianuarie 1859, 
aşa-numită „Mica Unire”.

Crearea unui stat care să cuprindă 
în graniţele sale cea mai mare parte a 
românilor care, în secolul al XIX-lea, 
trăiau risipiţi pe actualul teritoriu al ţării 
noastre (dar şi în Peninsula Balcanică 
sau dincolo de Prut) a fost un deziderat 
al oamenilor politici şi intelectualilor din 
cele trei provincii – Ţara Românească, 
Modova şi Transilvania – încă din secolul 
al XVIII-lea. Formarea sau desăvârşirea 
unor state naţionale în Europa în secolul 
al XIX-lea prin unificarea unor provincii 
în care trăia populaţia de aceeaşi naţio-
nalitate, idealurile revoluţiilor din 1848 au 
fost deschizătoare de drumuri pentru uni-
rea Principatelor Române. Era vorba de 

o primă etapă, deoarece Transilvania se 
afla în cadrul Imperiului Habsburgic, iar 
Basarabia în cel ţarist, şi deocamdată nu 
se punea problema includerii lor într-un 
stat unificat al românilor. Chiar şi unifi-
carea celor două provincii s-a dovedit un 
proces dificil, ţinând cont că ele se aflau 
sub suzeranitatea Imperiului Otoman. 

Un prim pas de unire economică a 
avut loc în primăvara lui 1848, dar con-
diţiile pentru „Mica Unire” au fost create 

după războiul din Crimeea, care a dus la 
slăbirea Rusiei ţariste, dar şi a Imperiului 
Otoman, deşi acesta s-a aflat de partea 
învingătorilor. În acest context s-au făcut 
demersurile politico-diplomatice pentru 
unirea celor două Principate Române, 
care a avut sprijinul majorităţii populaţiei 
din ambele provincii. Chiar dacă marile 
puteri, în primul rând Franţa, au acceptat 
o formulă mai degrabă nominală de unifi-
care, victoria unioniştilor a fost consfinţită 
prin alegerea atât în Modova, cât şi în 
Ţara Românească a aceluiaşi domni-
tor: colonelul Alexandru Ioan Cuza. Om 
politic cu vederi moderne, prin reformele 
introduse, Cuza a pus bazele statului 
român modern.

Populaţia evreiască din cele două 
provincii a susţinut unirea în speranţa 
că, preluându-se un model occidental, 
se va ajunge la obţinerea drepturilor 
cetăţeneşti şi pentru ea. Personalităţi 
evreieşti au sprijinit Revoluţia din 1848, 
iar în platforma revoluţionarilor din Ţara 
Românească figura, ca un punct separat, 

emanciparea evrei-
lor. Evreii şi-au adus 
contribuţia la unire 
mai ales în domeniul 
economic, preluând 
şi folosind idei şi pro-
cedee moderne, oc-
cidentale în dezvol-
tarea industrială, fi-
nanciară, în domeniul 
bancar. Sub Cuza au 
primit câteva drep-
turi dar, din păcate, 
emanciparea lor de-
plină nu s-a realizat 
decât după Primul 

Război Mondial, cu toate că evreii, chiar 
dacă nu căpătaseră împământenirea, au 
participat şi au adus sacrificii de sânge în 
Războiul de Independenţă din 1877, în 
războaiele balcanice şi în Primul Război 
Mondial. A fost o cale lungă, dar acest 
dezideriat nu s-ar fi putut realiza fără 
„Mica Unire”, de la care s-au împlinit în 
acest an 160 de ani.

EVA GALAMBOS

Dr. Aurel Vainer (dr.), E.S. David Saranga, E.S. Hans Klemm, 
Emil Constantinescu, Ieronim Sinaitul, Ovidiu Bănescu

Th. Aman – Unirea Principatelor

Soprana Daniela Bucşan şi tenorul Andrei Mihalcea, cântând 
împreună cu cvartetul „Ambiental String Quartet“
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Festivalul Filmului evreiesc – continuitate şi inovare

reuniune a Comitetului Director al FCer

În perioada 13-16 decembrie 2018, la 
Bucureşti s-a desfăşurat cea de a VIII-a 
ediţie a Festivalului Filmului Evreiesc, 
organizată de cineastul israeliano-
cana diano-român Dan Michael Sch-
langer, actor, regizor şi producător de 
filme, premiat la festivaluri, şi de Călin 
Coşar, preşedintele Camerei de Comerţ 
România-Israel. E.S. Tamar Samash, 
ambasadoarea Statului Israel în Româ-
nia, şi Tania Berg Rafaeli, şef adjunct de 

misiune, şi-au manifestat satisfacţia faţă 
de continuarea Festivalului şi bucuria 
că sunt prezenţi doi regizori israelieni, 
care vor lua parte la dezbaterile de după 
prezentarea filmelor lor.

Cele şapte filme, israeliene dar şi 
din alte ţări, având tematică evreiască, 
au rulat la Muzeul Ţăranului Român şi 
în sălile Cinematecilor Union şi Eforie. 
Deschiderea oficială la Muzeul Ţăranului 
Român, într-o sală plină, a cuprins în pro-
gram şi dansuri israeliene ale formaţiei 
„Hora” (Comunitatea Evreilor Bucureşti) 
precum şi cântece interpretate de Bucha-
rest Klezmer Band (Comunitatea Evreilor 
Bucureşti, manager Silvian Horn). 

Ţinând cont de faptul că în 2018 s-au 
împlinit 70 de ani de la crearea Israelului 
independent, organizatorii au ales pentru 
deschiderea Festivalului un documentar 
intitulat „Ben Gurion Epilogue”. Este o 
parte dintr-un interviu de şase ore, acor-
dat postului de televiziune britanic BBC 
de fostul premier israelian, cu puţin timp 
înainte de moartea sa. Recuperarea lui 
a fost o întreagă aventură, partea sonoră 
dispărând prin arhive. Regizorul israelian 
Yariv Mozer a recuperat-o şi a reuşit să 
facă un film ceva mai mare de o oră. 
Aproape toate discuţiile s-au desfăşurat 
în kibuţul Sde Boker, unde s-a retras 
primul premier al Israelului. Este un dia-
log sincer, brutal, prin care Ben Gurion 
şi-a prezentat ţelurile, ideologia, felul în 
care a acţionat şi nu a ocolit dificultăţile 
cu care s-a confruntat Israelul în primul 
său deceniu de existenţă. Ben Gurion 
nu a ocolit nici nemulţumirile populare, 
demonstraţiile masive împotriva deci-
ziei guvernului israelian de a accepta 
despăgubiri din partea Germaniei. Docu-
mentarul reuşeşte să contureze imaginea 
lui Ben Gurion – aparent un om mic de 
statură, cu părul vâlvoi, îmbrăcat mod-
est – de mare conducător şi creator  
de stat.

Pelicula americană „A Dispatch 
from Reuter”, din 1940, cu Edward G. 
Robinson în rolul creatorului agenţiei de 
presă, şi filmele israeliene „Museum”, 
despre Muzeul Israel, şi „laces”, despre 
relaţia dintre tată şi un fiu handicapat 
care salvează viaţa părintelui său, au 
fost prezentate în cea de-a doua zi a 
Festivalului.

Cea de-a treia zi a adus în faţa publi-
cului spectator două producţii recente: 
„A Language Fading, A Fading Cuisine” 
(2017) şi „Back to Berlin” (2018). 

Documentarul „A Language Fading, 
A Fading Cuisine”, realizat de regizorul 
Deniz Alphan, originar din Turcia, a 
prezentat istoria culturală a comunităţilor 
evreieşti care au emigrat din Peninsula 
Iberică în 1492 şi au ajuns în Imperiul 
Otoman. Istoria multiseculară a evreilor 
sefarzi este prezentată prin interme-
diul Elizei Pinhas, unul dintre naratorii 
documentarului, care vorbeşte despre 
această istorie în limba ladino, aproape 
dispărută astăzi. Limba ladino este încă 
prezentă în vieţile evreilor din Turcia, 
ziarul săptămânal Şalom – fondat în anul 
1947 de Avram Leyon – cuprinde şi o 
pagină în vechea limbă iudeo-spaniolă, 
azi vorbită de puţine persoane. 

„Back to Berlin” este o producţie 
britanică din anul 2018, în regia Cathe-
rinei Lurie, care ilustrează itinerarul a 
unsprezece motociclişti în călătoria lor 
din Israel spre Germania, recreând astfel 
traseul celor care în 1930 s-au implicat 
în procesul de selecţie a participanţilor 
pentru Jocurile Europene Maccabi, o 
versiune evreiască a Jocurilor Olimpice. 
Motocicliştii provin din Israel, Canada, 
Australia, Grecia, Cehia, Germania şi 
Ungaria, printre ei numărându-se şi 
preşedintele M.C.A., Marco Maximilian 
Katz. Călătoria lor a durat trei săptămâni, 
în care au parcurs nouă ţări şi peste 5000 
km, perioadă în care au vizitat şi fostele 
lagăre de concentrare de pe teritoriul 
statelor prin care au trecut. 

„Chewdaism” a încheiat  
ediţia a VIII-a a Festivalului

Ultima seară a Festivalului a fost 
găzduită de Cinemateca Eforie. Seara de 
gală, prezentată cu sprijinul Ambasadei 
Canadei, a fost deschisă cu un spec-
tacol al an-
samblului de 
dansuri israe-
liene „Hora”, 
al Comunităţii 
Evrei lor din 
B u c u  r e ş t i , 
u r m a t  d e 
proiecţia fi l-
mului  „Chew-
d a i s m :  A 
Taste of Jew-
ish Montreal” 
(2018, Cana-
da), regizat de 
Jamie Elman 
şi Eli Batalion. 
O  c o m e d i e 
extraordinară, care a pus în echilibru per-
fect umorul protagoniştilor cu informaţii 
despre restaurantele evre ieşti din Mont-
réal şi specificul gastronomiei evreieşti 
din Canada şi nu numai.

Cei doi regizori, ale căror traiectorii 
profesionale se împletesc într-o evoluţie 
impresionantă, au format YidLife Crisis, 
sub umbrela căruia au câştigat în 2017 
premiul IAWTV pentru cel mai bun web-
serial ce tratează teme evreieşti, au 
fost nominalizaţi la 4 Canadian Screen 
Awards şi au fost selectaţi de două ori 
în cadrul prestigiosului ghid Slingshot 
Guide for Most Innovative Jewish Orga-
nizations. 

Dincolo de toate acestea, filmul docu-
mentar spune cu mult umor povestea 
celor mai inovatoare sau a celor mai lon-
gevive restaurante, baruri şi fast-food-uri 
evreieşti din Montréal, dar şi a unei cine 
în casă, între prieteni, cu toate reţetele 
adunate din părţile lumii de unde evreii 
au emigrat de-a lungul istoriei.

Un film documentar care a încheiat 
perfect actuala ediţie a Festivalului de 
Film Evreiesc Bucureşti, după cum a spus 
Dan Schlanger, într-un interviu pentru 
„Realitatea Evreiască”: „Întreg festivalul 
a fost un roller coaster. Este fantastic, 
după părerea mea, că am reuşit să îl 
punem la punct într-un timp foarte scurt, 
după doar o lună şi jumătate de pregătiri. 
Cu toate astea, am reuşit să prezentăm 
o gamă atât de variată de filme, de la 
drame la filme istorice, filme artistice şi 
documentare. Am reuşit să aducem pe 
scenă puţină cultură evreiască şi cu aju-
torul trupei Bucharest Klezmer Band şi a 
formaţiei de dansuri Hora. Ideea noastră 
este de a face, încet-încet, din Bucharest 
Jewish Film Festival, Bucharest Jewish 
Culture Film Festival. Vrem să arătăm 
cultura evreiască sub toate aspectele 
ei, nu doar prin film. Vrem să creăm un 
festival dinamic, un festival care vorbeşte 
cu publicul. 

Spre exemplu, în timpul filmului Back 
to Berlin pe care l-am proiectat în festi-
val, am văzut oameni plângând în sală, 
lângă mine. Eu însumi am descoperit că 
unchiul lui Marco Katz, care este unul 
dintre protagoniştii filmului, a fost luat de 
legionari în aceeaşi zi, la aceeaşi oră, din 
acelaşi loc cu bunicul meu. Aşa se face 
că Marco şi cu mine avem ceva în comun 
acum, ceva care ne leagă mai mult decât 
o făcea prietenia dintre noi.

Am vrut să încheiem această ediţie 
de BJFF într-un ton optimist, care să 
ne redea speranţa, cu un film de public, 
atrăgător… Acesta este felul meu de a 
lupta. Să creez şi să prezint artă. Să aduc 
oamenii împreună. Aşa că invitaţia mea 
este să facem împreună pe viitor acest 
festival de cultură”, a spus în final Dan 
Schlanger.

EVA GALAMBOS 
DAN DRUŢĂ

GEORGE GÂLEA

Cu câteva zile înainte de încheierea lui 
2018, la Bucureşti a avut loc ultima reuni-
une din anul trecut a Comitetului Director 
al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România-Cultul Mozaic. 

La începutul întrunirii a fost analizat 
modul în care au fost îndeplinite deci-
ziile luate de CD în intervalul august-
decembrie 2018. După cum a informat 
secretarul general al Federaţiei, Eduard 
Kupferberg, cu câteva excepţii, cauzate 
de lipsa de reacţie a partenerilor implicaţi, 
deciziile au fost duse la îndeplinire sau 
sunt în curs de realizare.

Reuniunea a avut o agendă deosebit 
de complexă în domeniul patrimoniului 
imobiliar şi de cult, fiind rezolvată atât 
situaţia imobilului din Bucureşti în care 
se desfăşoară şi va continua să se des-
făşoare activitatea de asistenţă socială 
şi medicală, cât şi cea a unui imobil din 
Satu Mare. De asemenea, CD a luat notă 
de informarea privind situaţia complexului 
„Martin Băluş”, din Bucureşti.

CD a solicitat corelarea datei pentru 
inaugurarea primului etaj al Căminului 
pentru Persoane Vârstnice „Amalia şi dr. 
Moses Rosen” cu cea a întrunirii Consiliu-
lui de Conducere sau a Adunării Generale 
a FCER, pentru a se asigura o informare 
directă a membrilor acestor organe de 
conducere asupra încheierii lucrărilor la 
acest obiectiv.

Tot referitor la patrimoniul FCER, dar 
de această dată la cel de cult, directorul 

CAPI, Rudi Marcovici, a informat că în 
2019 Fundaţia „Caritatea” va aloca o 
sumă necesară pentru eliminarea igra-
siei din Sinagoga de la Poarta Schei, 
din Braşov. De asemenea, a fost decisă 
constituirea unui grup de lucru format 
din Aurel Vainer, Eduard Kupferberg, 
prim-rabin Rafael Shaffer, preşedintele 
CE Iaşi, Abraham Ghiltman, rabinul 
Tobias şi rabinul Solomon de la Organi-
zaţia Ştefăneşter Rebe din Israel, pentru 
analizarea destinaţiei clădirii administra-
tive din Cimitirul evreiesc din Păcurari,  
Iaşi.

Comitetul Director al FCER-CM a 
luat la cunoştinţă, cu satisfacţie, de 
informaţiile referitoare la iniţierea, de 
către Silviu Vexler, deputat FCER-CM, 
a unor amendamente, adoptate de către 
Parlamentul României, referitoare la 
restituirea către supravieţuitorii Holo-
caustului, beneficiari ai indemnizaţiilor 
acordate de către România, a sumelor 
de bani pe care unii dintre ei au fost 
obligaţi să le returneze către Casele 
Judeţene de Pensii sau Casa de Pen-
sii a Municipiului Bucureşti din cauza 
unor greşeli administrative din trecut. 
Aceştia îşi vor recupera în anul 2019, 
într-o singură tranşă, sumele de bani 
de la Casa de Pensii (pe larg în prima 
pagină a revistei noastre).

Comitetul Director a mai decis acorda-
rea unor Medalii de Merit „Devotament în 
activitatea comunitară a evreilor din Ro-

mânia” membrilor Ansamblului de dansuri 
israeliene „Hora”, precum şi deplasarea 
unor lideri ai FCER la evenimente interne 
şi externe. (A.M.)

n COSTACHE CLIM, preşedintele 
CE Huşi, menţine viaţa 
evreiască într-o co-
munitate mică, dar cu 
provocări mari, prin-
tre cele din urmă fi-
ind vârsta înaintată 
a majorităţii evreilor 
huşeni, cu inerente 
probleme de sănătate, 
nevoia asigurării unei 

vieţi religioase pentru comunitate şi 
obligaţia de a îngriji patrimoniul sacru: 
sinagogă, cimitire. Are de administrat 
clădiri şi terenuri unde au existat heder, 
mikva, o mică fabrică de preparat maţa, 
dar şi locuinţe aparţinând comunităţii. 
Reuşeşte să le facă faţă cu tenacitate 
şi dorinţă de a veni în ajutorul celor 
aflaţi în nevoie.

AD MEA 
VeeSrIm!  
Preşedinţi de comunităţi 
născuţi în luna februarie

la mulţi ani,  
aurel Vainer!

Cu ocazia aniversării sale, preşe-
dintele FCER, dr. Aurel Vainer, a primit 
o felicitare care i-a fost înmânată de 
semnatarii documentului, respectiv 
vicepreşedinte, Ovidiu Bănescu, secre-
tar general, Eduard Kupferberg şi direc-
tor MEFALE, Silvian Horn.

Reproducem integral documentul 
menţionat:

„Suntem onoraţi să vă adresăm, de 
Ziua Dumneavoastră, calde felicitări, 
însoţite de urări de viaţă îndelungată, 
sănătate, fericire şi noi împliniri în plan 
personal şi în rolul deosebit de impor-
tant pe care îl îndepliniţi în bunul mers 
al activităţilor Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România.

Suntem mândri de rezultatele acti-
vităţii dumneavoastră, atât în calitatea de 
lider al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România, pe care de mulţi ani o 
conduceţi cu dăruire şi devotament, de 
important contributor la revigorarea, con-
solidarea şi punerea în valoare a patri-
moniului Comunităţii Evreieşti în toate 
dimensiunile sale, cât şi de-a lungul 
etapelor în care aţi afirmat, confirmat şi 
reconfirmat vocaţia de cercetător ştiinţific 
în domeniul statisticii, de profesor, de 
publicist economic, de intelectual public, 
promotor al dialogului interetnic şi inter-
confesional din ţara noastră.

Preţuirea de care vă bucuraţi în 
rândul oamenilor politici, diplomaţilor, 
înalţilor ierarhi şi intelectualilor din 
România, prin tăria convingerilor, so-
liditatea valorilor ce vă animă, înalta 
ţinută morală şi profesională de care aţi 
dat dovadă de-a lungul întregii cariere, 
implicarea deosebită în combaterea 
antisemitismului, xenofobiei, rasismului 
şi a negării Holocaustului, precum şi prin 
consolidarea legăturilor româno-israe-
liene şi promovarea imaginii României în 
lume, înseamnă mult pentru noi, confraţii 
Dumneavoastră.

Să aveţi în continuare aceeaşi ener-
gie şi putere de muncă, să ne fiţi mereu 
aproape, să beneficiem de aportul 
Dumneavoastră de gând şi de suflet 
pentru împlinirea obiectivelor Comunităţii 
noastre şi ale României.

Ad mea ve’esrim!
La mulţi ani !”

Călin Coşar

Dan Michael Schlanger
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Din viitorul apropiat
#Seminarul de Dansuri Israeliene 

„Machol be’Yachad” – ediţia a IV-a
Trupa de dansuri Hora, împreună cu 

JCC Bucureşti, vă invită la Seminarul de 
Dansuri Israeliene „Machol be’Yachad” – 
ediţia a IV-a, care va avea loc la Cristian 

(Braşov) în perioada 21-24 februarie 
2019, cu participarea profesorilor Oren 
Ashkenazi & Lena Ashkenazi Stettler. 
Informaţii despre înscrieri şi plata online 
găsiţi pe www.jcc.ro sau la numărul de 
telefon 0771044664 (Gabriela).

#Ciorberia - Festivalul-Concurs  
de supe şi ciorbe – ediţia aniversară cu 
numărul 10 

Alături de bucătarii concurenţi, vor 
participa, ca de fiecare dată, bucătari 
renumiţi. 

În cadrul evenimentului vor fi de găsit 
preparate israeliene şi orientale (tabou-
leh, falafel, humus etc.), stand cu produse 
israeliene (humus, skedei marak, condi-
mente), stand cu specialităţi de panificaţie 
proaspete. Vă puteţi înscrie în concurs cu 
reţeta favorită ori puteţi degusta şi vota 
reţetele participante.

În paralel, de la ora 10:00, va avea 
loc Ciorberia Copiilor, unde cei mai 
mici participanţi vor prepara pe loc o 
reţetă, cu care vor participa mai apoi în  
concurs.

#Festivalul-Concurs de Şah  
al Prieteniei 

Ajuns la ediţia cu numărul 4, acesta va 
avea loc duminică, 17 februarie, de la ora 
09:00.  Organizat în parteneriat cu Clubul 
sportiv Universitar de Şah Bucureşti şi 
cu sprijinul voluntarilor inimoşi Edith şi 
Arthur Şimşensohn, festivalul îşi propune 
să aducă laolaltă, în jurul tablei de şah, 
membri ai minorităţilor etnice din Româ-
nia, de la copii la adulţi.

ADRIAN GUERON

Pagină coordonată de 
GEORGE GÎLEA

JCC  
BuCureşti

rOMÂNiA

Copiii şi corul, luminile vii  
ale Hanucăi

Multe evenimente s-au suprapus, ast-
fel că revenim la felul în care Comunitatea 
Evreilor şi JCC Timişoara au celebrat 
Hanuca. Merită să nu omitem evenimen-
tele care au însoţit această sărbătoare, 
căci foarte multe persoane au luat parte 
şi au adus mare bucurie. La ceremonia 
de Hanuca din Sinagoga Iosefin, în com-
pania rabinului Zvika Kfir, peste 20 de 

copii ai comunităţii au aprins împreună 
prima lumânare de Hanuca. În prezenţa 
a 220 de participanţi, acompaniaţi de 
vocile membrilor corului „Shalom”,  ei au 
contribuit, din nou, la farmecul aparte al 
sărbătoririi. Ceremonia dedicată Minunii 
care a dus la păstrarea monoteismului, 
biruitor al forţelor malefice dornice să-l 
distrugă, a fost explicată de rabinul Zvika 
Kfir, iar dintre prelaţii invitaţi a luat cuvân-
tul noul Episcop Romano-Catolic Jozsef 
Csaba Pal. 

Cu acest prilej, doamna Ana Fatyol, 
supravieţuitoare a deportării în Transnis-
tria, a primit, într-un cadru festiv, medalia 
conferită de Preşedintele României, 
Klaus Iohannis, pentru câţiva dintre cei 
care au trecut prin imense suferinţe în 

anii Holocaustului. Foarte emoţionată, 
şi-a regăsit cu greu forţa să exprime 
cât de important este acest gest public 
pentru cei care s-au întors şi care, pe 
lângă propria suferinţă, poartă în inimi 
şi durerea familiilor care nu au mai avut 
şansa să revină.

Şi în acest an, o parte a corului Sha-
lom, preşedinta Comunităţii Evreilor din 
Timişoara, Luciana Friedmann şi rabinul 
Zvika Kfir au aprins lumânările Hanuchiei 
şi împreună cu cei din comunităţile din 
Lugoj şi Reşita. Bucuria reîntâlnirii este 
cu totul specială, în fiecare an. Această 
veche tradiţie îi face pe cei din regiune 
să se simtă o adevărată familie. Desigur, 
participanţii se cunosc deja şi emoţia re-
vederii este reală. Atât preşedintele Ivan 

Bloch, la Lugoj, cât şi preşedintele Ivan 
Schnabel, la Reşiţa, au subliniat impor-
tanţa acestei colaborări şi i-au primit pe 
vizitatori cu mese întinse dar, mai presus 
de toate, cu o deosebită căldură. 

LUCIANA FRIEDMANN

JCC  
tiMişOArA

Luna speranţei şi a bucuriei
Prima activitate a JCC Iaşi din luna 

decembrie a fost dedicată nu numai 
celor mici,  ci şi părinţilor şi bunicilor. Toţi 
s-au folosit de imaginaţie, creativitate şi 
bună dispoziţie pentru a prepara gogoşi 
pufoase şi delicioase în cadrul „Atelierului 
de gătit”, organizat şi coordonat de Ben-
jamina Vladcovschi, cu ocazia sărbătorii 
de Hanuca.

Comunitatea  ieşeană a participat 
şi la evenimentul naţional „Livratorii de 

lumină - Hanuca 5779”,  acţiune socială 
caritabilă, organizată cu scopul de a 
aduce un strop de căldură şi bucurie 
celor ajunşi la vârsta când sufletul se 
hrăneşte mai mult cu amintiri şi care nu 
au mai simţit de multă vreme atmosfera 
tradiţională de Hanuca.

Coordonaţi de preşedintele Comu-
nităţii, ing. Abraham Ghiltman, şi de 
directorul JCC Iaşi, Albert Lozneanu,  
voluntari de toate vârstele, împărţiţi în 
mai multe echipe, au vizitat  30 de familii 
de seniori, pentru a le aduce daruri din 
partea JDC şi pentru a aprinde împreună 
lumânărelele de Hanuca. 

Zâmbetele şi bucuria de pe chipu-
rile participanţilor la această frumoasă 
acţiune au scos în evidenţă sentimentul 
solidarităţii şi apartenenţei la Comunitate 
ca la o mare şi frumoasă familie. 

Cel din urmă eveniment al lunii de-
cembrie a fost tradiţionala petrecere 
“Winter Party”. Organizată cu multă 
pricepere şi dăruire de către Benjamina 
Vladcovschi şi Albert Lozneanu la Ra-

mada City Center, petrecerea  a fost un 
prilej cum nu se poate mai potrivit de a 
încheia anul într-o atmosferă optimistă, 

cu muzică, dans, şampanie, tort şi multă 
voie bună. 

SILVIAN SEGAL

Hanuca, 8 zile de bucurie şi lumină!

În dimineaţa de 2 decembrie, cei 50 de 
voluntari din cadrul CE-JCC Oradea s-au 
alăturat în vederea îndeplinirii misiunii 
„Livratorii de lumină”, vizitându-i acasă 
pe membrii vârstnici asistaţi, înmânân-
du-le pachete pregătite de DASM şi JDC, 
completate de CE-JCC Oradea cu un 
pachet de gogoşi. 

După terminarea acţiunii de volunta-
riat, membrii s-au întors la comunitate, 
unde au servit masa de prânz. În aceeaşi 
zi au asistat la aprinderea primei lumânări 
de Hanuca şi spectacolul ce a avut loc cu 
această ocazie, desfăşurat în prezenţa 
unui public de peste 180 de persoane.

Pe 3 decembrie, pentru satisfacerea 
curiozităţii referitoare la minunea de Ha-

nuca, prim-rabinul Shraya Kav a venit cu 
iniţiativa unei petreceri cu tinerii din cadrul 
comunităţii. Cei peste 20 de tineri au 
participat activ la concursurile pregătite 
de rabin, acesta oferindu-le mâncăruri 
specifice de Hanuca, preparate cu drag 
tot de el.

Pe 5 decembrie, după serviciul di-
vin de dimineaţă, din Sinagoga Mare 
Ortodoxă din Oradea, delegaţia de la 
FCER, formată din Ovidiu Bănescu şi 
Silvian Horn, a înmânat personal, în 
numele Preşedintelui României, Klaus 
Iohannis, Medalia Naţională „Serviciul 
Credincios”, Clasa a III-a celor trei mem-
bri supravieţuitori ai comunităţii noastre: 
Clarisa Popescu, Kopper Magdolna şi 
Blum Zoltan. Din păcate, cel din urmă nu 
a fost prezent din cauza unor probleme 
medicale. Preşedintele României a dorit 
să le răsplătească meritele în semn de 
deosebit respect pentru suferinţele îndu-
rate în deportările din timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, pentru înalta 
ţinută morală de care au dat dovadă de-a 
lungul vieţii precum şi pentru eforturile 
depuse pentru păstrarea vie a memo-
riei victimelor Holocaustului, o tragedie 
pe care omenirea nu trebuie s-o mai 
trăiască.

Vineri 14 decembrie, începând cu 
orele 16.00, într-un restaurant renumit din 
Oradea a avut loc un spectacol dedicat 

Zilei Minorităţilor Naţionale din România, 
organizat de Asociaţia Partida Romilor 
„Pro-Europa”, filiala Bihor. Scopul a fost 
reuniunea celor patru minorităţi conlo-
cuitoare din judeţul nostru, mai exact 
Comunitatea Evreilor din Oradea, Co-
munitatea Maghiară, Forumul German 
şi Comunitatea Romilor. La eveniment, 
fiecare minoritate a prezentat momente 
artistice reprezentative pentru cultura 
şi tradiţiile specifice. În deschidere au 
fost intonate imnurile reprezentative ale 
fiecărei minorităţi prezente. Pentru echipa 
de dansuri israeliene „Or Neurim”, care a 
prezentat o suită de dansuri, a fost intonat 
Hatikva. În cadrul spectacolului, coordo-

natoarea echipei de dansuri, Alexandrina 
Chelu, a susţinut un mic recital vocal de 
cântece israeliene. Dansatoarele au fost 
însoţite de prim-rabinul Oradei, Shraya 
Kav, şi de alţi membri ai comunităţii, 
delegaţia fiind alcătuită dintr-un total de 
15 persoane. 

Tot trupa de dansuri israeliene „Or 
Neurim” a Comunităţii Evreilor din Ora-
dea a dorit să-şi încheie pe 29 decembrie 
activitatea din 2018 cu o serată pe ritmuri 
de dans în sala de evenimente, la JCC 
Oradea. Acest spectacol demonstrativ a 
fost dedicat prietenilor, curioşilor şi mem-
brilor iubitori de dansuri israeliene. Pentru 
a fi adevărate gazde primitoare pentru 
musafiri şi pentru a asigura o atmosferă 
foarte prietenoasă, dansatoarele din 
trupă au adus fiecare prăjituri, fursecuri 
şi sucuri preparate de ele în casă.

Prezente în trupă au fost Futo Ildi-
ko, Alexandrina Chelu, Teodora Betea, 
Georgiana Bonaţiu, Ana Bucevschi şi 
Alexandra Pantiş iar Nagy Beata şi 
coregrafa trupei, Futo Ildiko, au realizat 
câteva dansuri de începători, unde au 
luat parte aproape toţi musafirii, care 
s-au lăsat purtaţi de frumoasele ritmuri 
ale melodiilor evreieşti.

Pe 27 decembrie, cu durere în suflet, 
am anunţat stingerea din viaţă a unui 
profesor universitar foarte iubit şi res-
pectat, supravieţuitor al lagărelor de la 
Auschwitz şi Buchenwald, Nicolae Kallos. 
A fost un membru deosebit al comunităţii 
noastre din Oradea şi fost preşedinte 
al Comunităţii Evreilor din Cluj. Să-i fie 
memoria binecuvântată şi Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!

DOINA BUMBU
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Unul dintre cei mai populari actori de 
la Hollywood în anii ‘40, cunoscut pentru 
rolurile de „băiat rău”, Edward G. Robin-
son s-a născut într-o familie evreiască 
din mica burghezie bucureşteană, la 12 
decembrie 1893, cu numele Emanuel 
Goldenberg. Era al cincilea din cei şase 
copii ai familiei Goldenberg. Părinţii săi, 
Sarah (născută Gutman) şi Morris Gol-
denberg, erau comercianţi şi locuiau în 
cartierul Dudeşti. Erau parţial asimilaţi 
la cultura română, aceştia păstrându-şi 
tradiţiile şi vorbind limba idiş. Toţi copiii 
au primit educaţie religioasă şi au învă-
ţat patru limbi: ebraică, idiş, română şi 
germană. Toţi frecventau adesea spec-
tacolele Teatrului Evreiesc din Bucureşti.

Familia a emigrat în America în anul 
1903, ca urmare a ascensiunii antisemi-
tismului la începutul secolului al XX-lea. 
În 1902, în Bucureşti au avut loc nume-
roase tulburări antisemite, iar în urma 
unui episod de acest fel, când cartierul 
evreiesc a fost asaltat de bandele de 
atacatori, unul dintre fraţii Goldenberg a 
fost rănit cu o cărămidă în cap (lovitură 
în urma căreia nu s-a recuperat şi în cele 
din urmă a murit, pe când avea 28 de ani). 

Acest incident a grăbit decizia de a 
părăsi România. Primul care a plecat 
a fost tatăl, împreună cu cei trei fii mai 
mari, fiind apoi urmat de Sarah şi de cei 
trei fii mai mici, care au ajuns la Viena pe 
o rută clandestină care îi ajuta pe evrei 
să ajungă în portul de îmbarcare vest-
european Le Havre.

Ajungând la New York pe 14 februarie 
1903, familia s-a stabilit în supraaglome-
ratul cartier predominant evreiesc Lower 
East Side. Emanuel Goldenberg, devenit 
Manny (nume de alint), avea numai 10 
ani. Talentatul actor de mai târziu avea să 
spună, râzând: „M-am născut în America, 
la vârsta de 10 ani, pe insula Ellis, insula 
emigranţilor”. A mai notat şi în autobiogra-
fia sa: „Mama mi-a dat naştere în Româ-
nia, însă eu m-am născut în ziua în care 
am pus piciorul pe pământul american”.

 A frecventat şcolile româneşti din 
Bucureşti, unde a învăţat mai multe limbi, 
fiind unul dintre cei mai silitori elevi. La 
New York era tot un elev eminent şi s-a 
remarcat în studiul limbii engleze, pe care 
a învăţat-o imitându-şi colegii şi pe care a 
perfecţionat-o studiind discursurile preşe-
dintelui Theodore Roosevelt. Şi-a desco-
perit talentul oratoric la şcoala Towsend 
Harris Hall. Încă de când era la Bucureşti 
visa să devină avocat sau profesor, dar 
gândul de a fi actor nu-i era străin. La 
New York se gândea să devină rabin şi 
începuse să se dedice căii religioase. Dar 
în curând, jucând în piese la liceu, avea 
să-şi descopere vocaţia scenei. Familia 
se împotrivea alegerii carierei de actor, 
însă profesorii săi, atât de la liceu, cât 
şi de la universitate, l-au îndemnat în 
urmarea acestei dorinţe. Aşa că, după 
ce a intrat la City College of New York, 
la vârsta de 17 ani a câştigat o bursă la 
Academia americană de Arte dramatice. 
După acest succes i-a devenit mai clar 
că era făcut pentru teatru. 

Primele apariţii le-a avut pe scena 
Yiddish Theatre District din New York. 
Prima reprezentaţie în care a jucat era 
adaptată chiar de el, în colaborare cu 
un student. Era o piesă într-un singur 
act şi se numea „The Bells of Consci-
ence”, pe care a jucat-o timp de două 
săptămâni. Au urmat reprezentaţii în 
care juca singur pe scenă. Atunci a decis 
să-şi ia un nume nou, care să sune cât 
mai american, metodă la care au recurs 
majoritatea imigranţilor, pentru a şterge 

barierele culturale dintre ei şi societatea 
americană. Pseudonimul artistic a fost 
ales atunci când un director de teatru 
din New York i-a sugerat că un nume cu 
impact ar fi unul de origine anglo-saxonă. 
A ales Robinson, pentru că şi-a amintit că 
l-a auzit odată, pe când se afla în sala 
Teatrului Criterion, şi a păstrat iniţiala G. 
de la numele său originar – Goldenberg. 
Astfel a devenit Edward G. Robinson.

Cunoscând bine limbile franceză, 
spaniolă, italiană, germană, ebraică şi o 
română perfectă, Robinson fost recrutat 
în Primul Război Mondial de Marina ame-
ricană, unde a ajuns repede la gradul de 
căpitan al Serviciului de Informaţii. Însă 
nu i-a fost scris să-şi dovedească abili-
tăţile pentru acest Serviciu, deoarece în 
ziua înrolării s-a încheiat armistiţiul.

 A continuat să joace şi, treptat, a 
ajuns pe marea scenă, având deja o 
experienţă memorabilă. Jucase patru 
roluri într-o singură piesă, „Under Fire” – 
un spion belgian, un ţăran, un ofiţer de 
armată şi un soldat cockney. Au urmat 
apoi câteva roluri mici, iar în anii ’20 a 
urmat succesul de pe Broadway, care 
i-a adus şi primul rol în cinematografie, 
într-un film mut. S-a căsătorit în 1925 cu 
actriţa Gladys Lloyd, cu care a avut un 
fiu, Edward G. Robinson Jr. A divorţat de 
Gladys în 1956 şi s-a căsătorit cu Jane 
Adler, care-i era prietenă.

Deşi debutase pe ecran în 1923, ade-
văratul debut al lui Robinson în cariera 
cinematografică a venit în 1930, când a 
semnat un contract cu Studioul Warner 
Bros (emigranţi evrei din Polonia, ca ur-
mare a pogromurilor din anii 1880). Rolul 
gangsterului Enrico Bandello din „Little 
Caesar”  a uimit audienţa şi l-a propulsat 
în Top 3 al celor mai bine plătiţi actori. 
Numele Robinson devine emblematic 
pentru figura mafiotului american din anii 
‘30-‘40, iar repertoriul filmelor de acest 
gen („Kid Galahad”, „Key Largo”, „The 
Cincinatti Kid”) i-au adus celebritatea în 
epocă, egalată doar de prim-starul acelui 
moment, Humphrey Bogard, pe care l-a 
avut partener în multe producţii.  

Robinson a avut şansa să fie preferat 
ca actor în rol principal de către regizorul 

iniţial al filmului „Naşul”, însă întâmplarea 
a făcut ca regizorul Francis Ford Coppol-
la să aibă altă preferinţă şi să-l aleagă 
pe Marlon Brando pentru rolul lui Vito 
Corleone.

Robinson a fost un liberal declarat şi 
un membru activ în organizaţii caritabile. 
Când America a intrat în al Doilea Război 
Mondial, Robinson a întreprins o serie de 
călătorii cu scopuri motivaţionale pentru 
soldaţi, a ţinut numeroase discursuri la 
BBC şi s-a implicat în combaterea na-
zismului, care se manifesta şi pe tărâm 
american prin organizaţia German Ameri-
can Bund. Activist politic direct, alături de 
alte 55 de personalităţi de la Hollywood, 
semnează „Declaraţia Independenţei De-
mocratice”, prin care solicita Congresului 
şi preşedintelui F.D. Roosevelt boicotul 
american al produselor germane, ca 
răspuns la persecuţiile naziste asupra 
evreilor. A fost starul filmului produs de 
fraţii Warner în 1939 „Confessions of a 
Nazi Spy”, primul film american care a 
reprezentat ameninţarea nazistă în Sta-
tele Unite. Aici Robinson a jucat rolul unui 
agent FBI care investighează o reţea de 
spioni nazişti în SUA, implicată în furtul de 
secrete militare americane în beneficiul 
Germaniei.

În 1940 a jucat un rol, tot într-o produc-
ţie Warner Bros, în care îl portretiza pe 
doctorul Paul Erlich, om de ştiinţă evreu,  
în „Erlich’s Magic Bullet”. Alt personaj 
evreu jucat a fost Paul Julius Reuter în 
„A Dispatch from Reuters”.

Datorită activităţii sale filantropice, 
în anii ’50 a devenit victima House Un-
American Activities Committee (HUAC), 
denumită şi „vânătoarea de comunişti“, şi 
ameninţat cu „lista neagră” (a celor 50 de 
actori comunişti sau simpatizanţi). A fost 
chemat de trei ori să depună mărturie, 
dar a negat că e membru sau simpatizant 
al partidului comunist. I-au fost verificate 
carnetele de cecuri şi astfel s-a putut 
proba că fondurile nu fuseseră trimise 
unor organizaţii subversive, aşa cum se 
specula. Imaginea i-a fost reabilitată, însă 
cariera i-a rămas afectată până în 1954, 
obţinând de atunci numai roluri mărunte. 
Dar a revenit curând pe marele ecran 

în grandioasa peliculă biblică „The Ten 
Commandments” (Cele zece porunci). 
La sfârşitul anilor ‘50, Robinson a început 
să apară numai în filme de televiziune. 

Deşi a jucat în 101 filme în cei 50 de 
ani de carieră, iar stilul lui de a juca un 
escroc a rămas memorabil, pe timpul vie-
ţii Robinson nu a fost niciodată nomina-
lizat la Oscar. Totuşi, în 1973, Academia 
de Film Americană a decis să-i confere 
distincţia pentru întreaga contribuţie în 
lumea cinematografică: „Pentru Edward 
G. Robinson, cel care a atins măreţia 
ca interpret, patron al artelor şi cetăţean 
devotat... pe scurt, un om al Renaşterii. 
De la prietenii din industria pe care el a 
iubit-o. The Academy of Motion Picture 
Arts and Science”. 

Neşansa a făcut ca el să moară cu 
două săptămâni înainte de decernarea 
premiilor, pe 26 ianuarie 1973, suferind 
de cancer. Soţia sa Jane a primit mult 
râvnita statuetă şi a citit cu emoţie dis-
cursul soţului său: 

„Nu ar fi putut veni la un moment mai 
bun din viaţa unui om. Dacă ar fi venit 
mai devreme, ar fi trezit sentimente pro-
funde în mine, dar nu la fel de profunde 
cum sunt cele de acum. Sunt foarte 
recunoscător colegilor mei calzi, crea-
tivi, talentaţi şi apropiaţi, ce mi-au fost 
tovarăşi de viaţă. Mai bogat de-atât poţi 
să fii? Edward G.” 

Tot post-mortem, Institutul American 
de Film l-a inclus în top 25 al celor mai 
buni actori din istoria cinematografiei 
americane.

Ori de câte ori a vizitat Europa, de la 
emigrarea lui în America, Robinson nu 
a trecut niciodată graniţele ţării natale. 
Totuşi, după mai bine de 60 de ani, în 
1966, a venit vremea reîntoarcerii. Era 
în perioada 23-28 mai 1966, despre care 
aflăm pe scurt din rubrica Cinema a revis-
tei „Contemporanul”. Presa din România 
ştia prea puţin despre el, de aceea vizita 
sa a fost oarecum neglijată, cu excepţia 
celor două interviuri care i-au fost luate 
de „Contemporanul” şi „România Liberă”.

MARIA MĂDĂLINA IRIMIA

Singurul actor român premiat  
cu Oscar era evreu: edward G. robinson

„Ştiinţă şi etnicitate” în dezbatere la CSIer
La 19 decembrie a avut loc ultima întâlnire din anul 2018 din 

seria de dezbateri ştiinţifice organizate de CSIER. Tema aleasă 
a fost „Ştiinţă şi etnicitate. Cercetarea antropologică în România 
anilor ’30”, iar la prezidiu s-au aflat Marius Turda, prof. univ. dr. 
la Universitatea Oxford Brookes din Anglia; Răzvan Pârâianu, 
lect. univ. dr. la Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş; şi 
Adrian Cioflâncă, directorul CSIER, care a şi moderat discuţia.

Adrian Cioflâncă a demonstrat că tema dezbaterii priveşte 
legătura dintre ştiinţă şi politică – regimurile totalitare şi geno-
cidare – şi constituie un subiect delicat pentru intelectualii care 
frecventează acest domeniu: „Viziunea simplistă este: ştiinţa 
este folosită dincolo de scopul ei de către oamenii politici, aşa 
cum un zugrav foloseşte o pensulă pe un zid. Dar nu-i chiar 
aşa. Între cele două există o potenţare reciprocă şi aceasta 
este o noutate de abordare a lui Marius Turda. El arată cum 
cele două zone se hibridează şi îşi transferă energii. În cercurile 
academice din România, subiectul eugeniei a fost perceput ca 
unul marginal”.

Marius Turda a vorbit despre expoziţia „Identitatea naţională 
în perioada interbelică”, pregătită de el şi deschisă în martie 
2018, la Muzeul „Nicolae Minovici” din Bucureşti, după care a 
circulat în ţară – la Târgu Mureş, Cluj, Timişoara, Iaşi, Reşiţa –, 
având deja 20.000 de vizitatori. Pentru prima dată, sunt expuse 
exemple de cercetare antropologică şi rasială din România, 
oferind o viziune de ansamblu, în care istoria României este 
discutată din perspective puţin cunoscute la noi, care vin din 
ştiinţele exacte – contribuţia biologiei, a medicinei, a statisticii, 
a sociologiei la marea dezbatere despre identitatea naţiona-
lă. Expoziţia cuprinde trei părţi: (1) o prezentare generală a 
antropologiei fizice din perioada interbelică şi o descriere a 
acelor metode de clasificare antropologică; (2) o prezentare 
a grupurilor etnice din România interbelică pe regiuni istorice; 
(3) o prezentare a cercetărilor făcute de şcolile româneşti de 
antropologie din Bucureşti, Cluj şi Iaşi. Proiectul vorbitorului 
cuprinde trei expoziţii. Prima este cea la care s-a referit deja. 
A doua – care se va deschide în martie 2019 – se ocupă de 
dimensiunea biopolitică şi eugenică în spaţiul românesc, mai 
ales în perioada celui de-al Doilea Război Mondial; Holocaustul 
şi antisemitismul din România vor fi două subiecte proeminente. 
A treia expoziţie va conduce discuţia în perioada comunistă; se 

va ocupa de crearea „omului de tip nou” şi de ştiinţele socio-
umane în comunismul din România.

Răzvan Pârâianu a schiţat un istoric al naţionalismului 
german şi a descris influenţele care au acţionat asupra celui 
românesc. În 1871, când Prusia înfrânge Franţa şi se declară 
imperiu, bannerele afişau mesajul: „Ein Reich, ein Volk, ein 
Gott!” Acest lucru a creat panică în rândul austriecilor, care nu 
erau o minoritate. Unde se plasau germanii din Austria? William 
McGrath, în cartea „Dionysian Art and Populist Politics in Aus-
tria”, descrie bătăile dintre studenţii care îşi exprimau adeziunea 
faţă de Germania Mare (Germania împreună cu Austria) şi cei 
care doreau Germania Mică (Germania fără Austria). Au existat 
studenţi români care au văzut ce s-a întâmplat şi au fost inspiraţi 
de acest ethos, formând o mişcare pan-română; ei creează un 

început de populism. Începe o criză a liberalismului, despre 
care în România s-a vorbit destul de puţin. Astfel, la sfârşitul 
războiului, lumea era sedusă de modelul totalitar (figurile lui 
Benito Mussolini, Józef Piłsudski), pentru că democraţia nu 
mai era pentru ei o soluţie.

Discuţiile au urmărit modul în care, la sfârşitul anilor ’30 şi 
începutul anilor ’40, România a introdus legi rasiale – legile 
antievreieşti prevedeau, printre altele, o definiţie pe bază de 
„sânge” a românului. Ideologia mişcării legionare a fost puter-
nic pătrunsă de idei rasiale, iar politica mareşalului Antonescu 
şi deportările în Transnistria trebuie privite şi din perspectivă 
rasială pentru a fi înţelese corespunzător.

CLAUDIA BOSOI

Din activităţile de cercetare ale

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România
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l u m i n a  c a r e  a l u n g ă  î n t u n e r i c u l

Y i t z h a k  r a b i n  –  s o l d a t ,  l i d e r  ş i  o m  d e  s t a t

Ciudad de mexico 
are o primăriţă 

evreică
La 4 decembrie 2018, primarul nou 

ales al capitalei mexicane, Ciudad de 
Mexico, a depus jurământul. Pentru 
locuitorii ţării a fost vorba de două pre-
miere: prima femeie aleasă în funcţia 
de primar al capitalei Mexicului, Claudia 
Sheinbaum, şi prima persoană de etnie 
evreiască în această poziţie. Ciudad de 
Mexico, inclusiv zona sa metropolitană, 
avea 21,3 milioane de locuitori în 2017 şi 
un PIB de 411 miliarde USD.

Claudia Sheinbaum Prado, de 56 de 
ani, s-a născut într-o familie evreiască 
seculară. Bunicii săi au emigrat din Litu-
ania şi Bulgaria. Claudia Sheinbaum este 
om de ştiinţă şi om politic. Este laureată a 
premiului Nobel pentru Pace din 2007, ca 
membră a Consiliului Interguvernamental 
al Schimbărilor Climatice al ONU. A fost 
aleasă primar la 1 iulie 2018, reprezen-
tând coaliţia Juntos Haremos Historia, 
ea fiind membră a Mişcării Naţionale de 
Regenerare. Anterior a fost secretar în 
domeniul problemelor de mediu ale ca-
pitalei iar din 2015 guvernator al regiunii 
administrative Tlalpan.

Absolventă de fizică la Universitatea 
din Ciudad de Mexico, Claudia Shein-
baum şi-a dat masteratul şi doctoratul la 
universităţi americane. De la început a 
fost interesată de problemele de mediu şi 
de economisirea energiei şi pe parcursul 
carierei sale a fost cooptată în Consiliul 
Interguvernamental al Schimbărilor Cli-
matice, organism al ONU care se ocupă 
de efectele schimbărilor climatice.

În discursul inaugural, ea a menţionat 
printre priorităţile sale combaterea violen-
ţei împotriva femeilor, larg răspândită în 
societatea mexicană, renunţarea la for-
maţiunea de poliţie folosită la înăbuşirea 
revoltelor, acordarea unei atenţii mai mari 
problemelor educaţiei,  transporturilor, 
mediului şi eradicării corupţiei. (E.G.)

radiro – oază de armonie într-o lume disonantă

Centrul de Studii Israeliene al SNSPA 
a organizat, pe 10 decembrie 2018, 
lansarea cărţii „Yitzhak Rabin – soldat, 
lider, om de stat” de Itamar Rabino-
vich, diplomat şi profesor universitar, 
doctor honoris causa al SNSPA. Fost 
ambasador al Israelului în Statele Unite, 
negociator-şef de pace cu Siria, Rabino-
vich a fost un prieten apropiat al fostului 
premier israelian, i-a urmărit cariera până 
la dispariţia lui tragică şi a scris cartea 
în cunoştinţă de cauză,  „fără patimă şi 
fără părtinire”. Vorbitorii de la lansare – 
Remus Pricopie, rectorul SNSPA, Liliana 
Popescu, prorector, Tania Berg Rafaeli, 
şef-adjunct de misiune al Ambasadei Is-
raelului la Bucureşti, N. Mihalache, editor 
la Editura Corint, unde a apărut lucrarea, 
şi Liviu Rotman, şeful Centrului de Studii 
Israeliene –, au apreciat traducerea şi 
lansarea cărţii drept un eveniment deose-
bit, care permite cititorilor din România să 
fie informaţi despre aspecte necunoscute 
ale vieţii politice israeliene şi  despre o 
personalitate de excepţie, Yitzhak Rabin, 
în cele trei ipostaze: militar, om politic şi 
premier al Israelului.

Volumul nu este o simplă biografie. 
El împleteşte datele biografice cu peste 
jumătate de secol a istoriei Israelului din 
care a făcut parte organică Yitzhak Ra-
bin, determinând esenţial cursul statului 
evreu până ce a fost asasinat, în mod 
paradoxal, nu de către un palestinian, 
aşa cum se temeau organele israeliene 

de securitate, ci de către un fanatic evreu. 
Itamar Rabinovich a ales procedeul 
demitizării şi acest demers nu se referă 
numai la Rabin ci şi la alţi oameni politici 
israelieni carismatici, cum a fost de pildă 
Shimon Peres. Autorul reuşeşte ca prin 
prezentarea trăsăturilor de caracter, a 
ideologiei şi obiectivelor  pe care şi le-a 
propus Rabin, să demonstreze că şi un 
om lipsit de carismă – aşa l-a considerat 
pe Rabin şi, de fapt, aşa a şi fost –, poate 
să ajungă un mare conducător.

Drumul străbătut de Rabin a fost 
greu şi sinuos. Nu a fost uşor ca, din-
tr-un militar de succes, un strateg bine 
pregătit, dedicat războaielor de apărare 
a Israelului, să ajungă un om al păcii 
care a înţeles până la urmă valoarea 
compromisurilor. Ca om politic, atât ca 

lider al Partidului Muncii, cât şi ca mem-
bru al guvernului în diferite funcţii, până 
la două mandate de premier, nu a avut 
numai succese, ci şi multe eşecuri, pe 
care le-a folosit ca să înveţe din ele şi să 
nu le repete. A fost o persoană cu care 
nu era uşor de colaborat, nu a fost un om 
prea sociabil, detesta discursurile, dar 
a trebuit să facă faţă acestor provocări 
generate de propria sa personalitate. 
S-a confruntat cu marile probleme ale 
Israelului, atât economice, cât şi sociale 
şi politice, dar esenţială pentru el a fost 
garantarea securităţii şi supravieţuirii 
statului evreu. Dorea o pace într-o ţară 
cu graniţe sigure, chiar dacă aceasta a 
însemnat să renunţe la visul sionist al 
Marelui Israel şi această renunţare l-a 
costat viaţa. A încercat să se apropie de 
liderii unor state arabe, cu care spera că 
va putea colabora în favoarea Israelului. 
L-a acceptat, e adevărat cu greu, şi pe 
Yasser Arafat ca partener de negocieri. 
Cu preşedinţii Statelor Unite, ţară fără 
de care şi-a dat seama că Israelul nu va 
supravieţui, a avut relaţii foarte bune, de 
aceea a şi primit un sprijin substanţial. 
A fost conştient că Acordurile de la Oslo 
sunt departe de a fi perfecte, dar le-a 
considerat un început, primii paşi către un 
tratat de pace israeliano-palestinian care 
va garanta existenţa Israelului alături de 
un stat palestinian. Pentru acest scop a 
fost gata să colaboreze cu oameni politici 
israelieni care-i împărtăşeau punctul de 

Sunt multe, prea multe, zilele negre 
din viaţa noastră! Mai ales pentru cei 
cărora le-a fost hărăzit să trăiască pe 
pământul Ţării Sfinte. De ambele părţi. 
Căci legea scrisă cu sângele vieţii lor, 
lege care stăpâneşte de tare multă vreme 
existenţa lor, este ura. Ea pricinuieşte 
jale, durere, frângerea sufletelor. De 
ambele părţi. Ea dă putere stăpânitoare 
întunericului, făcându-ne de multe ori să 
fim cuprinşi de perspectivele întunecate, 
dezolante ale lipsei de speranţă…

Aceste sentimente – din păcate, de-
loc noi pentru mine – m-au cuprins, cu 
o putere draconică, în zilele de început 
ale lui decembrie 2018, imediat după 
terminarea Sărbătorii de Hanuca. Atunci, 
„obişnuitele” atentate teroriste de la noi 
au înregistrat un nou „record”. Printre vic-
timele lui nevinovate, de data aceasta, a 
fost un prunc de numai trei zile. Un prunc 
care, încă făt fiind în pântecele mamei, 
unde-şi plămădea de şapte luni viaţa, a 
fost lovit de gloanţele necruţătoare ale 
urii crude. 

Născut de urgenţă prin operaţie ce-
zariană, cea mai tânără victimă a tero-
rismului, greu rănită, a devenit simbolul 
luptei vieţii cu moartea impusă. A vieţii 
premature, pentru care, cu voinţă în-
gerească, medicii de la Spitalul „Saarei 
Tzedek” – Porţile Dreptăţii (Doamne, cât 
de simbolic!) nu au reuşit să-i păstreze 
această fragedă viaţă începută în cum-
plită suferinţă. După cum nu au reuşit s-o 
facă, pe coordonatele credinţei, nici foarte 
mulţi credincioşi cu rugile lor fierbinţi… 

Sunt unul dintre cei foarte mulţi isra-
elieni pentru care această tragedie a în-
semnat încă un avertisment tare dureros, 
însoţit parcă de strigătul: „Ajunge!”

Simt că trebuie să vă împărtăşesc 
câteva dintre simţirile şi gândurile mele 

în legătură cu fapte chiar fără precedent, 
incluse în lunga noastră dispută a duşmă-
niei. Pentru cei care, ca şi mine, le trăiesc 
şi poate că vor reuşi – nu ştiu când, şi 
nu ştiu cum – să le curme; iar pentru cei 
care-s mai departe de ele, să ştie cât de 
adânc întunecoasă poate fi bezna, cât 
de periculos şi fără limite poate fi acest 
hău, şi – de ce nu – să facă şi ei ceva ca 
să-l curme.

Nu am ştiut niciodată exact cum să 
calific eroismul şi eroii de pe câmpul de 
luptă. Nu am negat niciodată existenţa 
lui şi a lor. Dar am rămas cu convingerea 
ca mulţi dintre cei care au fost calificaţi 
eroi pentru faptele lor au făcut ceea 
ce au făcut, de multe ori, sub impulsul  
fricii…

Pruncul de trei zile ucis de terorişti 
cred că nu ştia încă nimic despre frică sau 
despre eroism… Nimic despre viaţă. Şi 
a devenit – cert, fără voia lui – erou. Un 
erou chiar nemaipomenit! Cât de scump 
a plătit acest titlu de glorie!

Înainte de a fi îngropat, învelit cu totul 
într-un „talit” ce părea tare mare pentru 
el…, i s-a dat numele AMIAD ISRAEL 
(Poporul-meu-veşnic Israel); nume atât 
de simbolic!...

Acestui prunc cu nume de rezonanţă 
„veşnică” i-a fost luată viaţa înainte ca el 
să înceapă să o cunoască. A fost scos 
de urgenţă, pentru a fi salvat, din „co-
livia” unde nu a reuşit să-şi trăiască în 
întregime viaţa. Am văzut odată cum un 
puişor s-a născut, ieşind dintr-un ou, din 
găoace. Amiad a fost împuşcat înainte de 
a ieşi din ou. Nu avea încă nici nume. Nu 
văzuse încă nici o sclipire din lumina vieţii 
pământeşti. Doctorii-îngeri au luptat trei 
zile ca să-l facă să vadă această lumină. 
Şi credincioşii s-au rugat. Dar, din păca-
te, DIN NOU răul a învins nevinovăţia. 

Dumnezeule, când ai să opreşti faptele 
neoamenilor? Când?

Teroriştii, aceste fiare animate doar 
de puterea crimei, trag chiar şi în feţii din 
uterele mamelor… După ideologiile lor, 
ei se consideră pentru faptele lor  eroi!

Trebuie să vă împărtăşesc cât de 
adânc mişcat sunt după ce am văzut  
deosebita putere dovedită de părinţii şi 
de toată familia pruncului jertfit, Amiad. 
Confruntare uluitoare! Nu este vorba de 
declaraţii „eroice”, este mărturia puterii 
de care dau dovadă, nu pentru prima 
oară, cei care cred în Ereţ Israel Haslema 
(Ereţ Israel Întreg); departe de a fi printre 
simpatizanţii  ideologiei lor, nu pot să nu 
simt o sinceră admiraţie faţă de puterea 
lor sufletească! 

Sira, mama lui Amiad, grav rănită, a 
avut puterea să declare după ce a aflat 
de moartea celui care trebuia să-i fie 
primul prunc: „Sângele lui pulsează în 
vinele mele. Vom mai face copii. În cele 
trei zile cât Amiad a trăit, el a reuşit să 
unească poporul nostru. Duşmanii noştri 
ne pot ucide copiii, dar nu ne pot distruge. 
Poporul lui Israel traieşte!”

Iar mesajul rostit printre lacrimi lângă 
mormântul celei mai tinere victime a tero-
rismului de către bunicul său este esenţa 
luminoasă a înneguratelor mele relatări: 
„Puţină lumină alungă mult întuneric. 
Amiad, ai adus multă lumină, nu puţină! 
Şi cu lumina ta vom învinge tot întunericul 
lor. Pe noi nu ne vor distruge. Plângem, 
ne doare, dar suntem puternici.”

Vă reamintesc: Amiad s-a născut – 
aşa după cum v-am spus – în ultima zi 
de Hanuca, Sărbătoarea Luminii.

CAROL FELDMAN
 (Din volumul „Camera obscură”, 

aflat încă în pregătire)

vedere, chiar dacă pe unii dintre ei nu-i 
simpatiza – şi aici, Itamar Rabinovitch 
menţionează relaţia lui cu Shimon Peres. 
Cei doi nu se simpatizau, dar atunci când 
s-a pus problema supravieţuirii Israelului, 
ei au conlucrat foarte bine, iar Rabin 
aprecia calităţile lui Peres.

Este larg răspândită ipoteza că, dacă 
Rabin nu ar fi fost asasinat, negocierile de 
pace cu palestinienii, în condiţiile în care 
el a fost acceptat ca partener de statele 
arabe, ar fi avut succes. Adevărul este că 
ceea ce a îngreunat acest proces nu au 
fost numai pretenţiile palestiniene, ci şi 
protestele vehemente ale unei mari părţi 
a opiniei publice israeliene, ale extremei 
drepte şi ale unor partide religioase. 
Chiar înaintea asasinării lui Rabin – no-
iembrie 1994 – în Israel s-au desfăşurat 
demonstraţii uriaşe anti-Rabin, cu sute 
de mii de participanţi. Nu se poate şti în 
ce măsură Yitzhak Rabin ar fi putut face 
faţă unei duble presiuni – celei interne şi 
celei externe.

Din militar angajat în războaie, Yitzhak 
Rabin a ajuns un om al păcii, conştient 
că aceasta ar fi salvarea Israelului, subli-
niază Itamar Rabinovich. Prin moartea 
lui brutală, s-a pierdut o şansă care, de 
atunci, nu a mai apărut.

EVA GALAMBOS

Pentru a onora ediţia  dedicată celor 90 de ani de radio 
în România, organizatorii Festivalului RadiRo, ediţia a IV-a – 
Radio România şi Artexim – au adus prestigioase orchestre 
europene de radio şi televiziune, artişti de marcă. În premieră 
pentru RadiRo, pe scena Sălii „Auditorium” de la Muzeul Naţio-
nal de Artă al României au urcat Big Band-uri radio româneşti, 
croate, daneze, concertele de jazz având menirea să atragă 
un public cât mai divers.

Vladimir Ashkenazy a fost unul dintre dirijorii de renume în 
festival, străbătând, în cei 81 de ani de viaţă, momente drama-
tice din secolul XX – războiul, ameninţarea Gulagului –, stabilit 
în prezent în Elveţia. A dirijat şi Orchestra de la Svizzera italiană 

– Lugano. Remarcabil, la pupitrul Orchestrei Naţionale Radio, 
Frédéric Chaslin, directorul muzical al Orchestrei Simfonice din 
Ierusalim, pianist şi compozitor, cunoscut, între altele, prin Suita 
„Chagall” pentru orchestră.  Pe afişul de concert al BBC Philhar-
monic s-a aflat ca solist violoncelistul Andrei Ioniţă, laureat cu 
Premiul I la Concursul Internaţional „Ceaikovski”, cu o carieră 
în plină ascensiune. Puţini ştiu că tânărul a fost descoperit 
de muzicologul Iancu Ţucărman, care l-a ajutat să primească 
bursa „Martin Sternin”, facilitându-i drumul artistic. A concertat 
şi anul trecut în Trio-ul „Sternin” la Templul Coral din Capitală. 

Au fost mostre ilustrative ale prezenţei evreieşti, implicării în 
viaţa muzicală israeliană, lipsei de bariere etnice în artă. (I.D.)
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Proiect finanţat de Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale, selectat de Comisia 
interministerială dedicată Centenarului 
Marii Unirii, Gala Euro Centenart a fost 
cadrul festiv în care au fost premiate 
11 personalităţi originare din România 
pentru promovarea „culturii române şi 

spiritului identitar în Europa diversităţii şi 
a valorilor”. Gala, desfăşurată la Muzeul 
Naţional al Literaturii Române (MNLR) din 
Capitală, a fost realizată de PMB, Clubul 
UNESCO – Adolescenţii, în colaborare 
cu Radio România Cultural. Parteneri – 
Asociaţia Euro CulturArt, Opera Scrisă.ro 
şi Agenţia de carte.ro. Prezentator – Dan 
Mircea Cipariu; invitat special – Marius 
Mihalache. 

Printre laureaţii decişi de juriul pre-
zidat de acad. Eugen Simion s-au aflat 
Florin Codre, Basarab Nicolescu, Virgil 
Tănase, Dumitru Ţepeneag, Matei 
Vişniec, stabiliţi în Franţa; Eugen Doga 
(Rusia); Ilina Gregori (Germania); Victor 

Ivanovici (Spania); Monica Săvulescu 
Voudouri (Olanda); Leontina Văduva 
(Grecia).

Din rândul personalităţilor de origine 
română din Israel juriul l-a ales pe prof. 
univ. dr. Jean Ashkenazy.

   Fondator al primului Institut de 
Medicină a Somnului în Israel, Jean Ash-
kenazy conduce o clinică de chirurgie la 
Spitalul Asuta din Tel Aviv,  este laureat 
al „Meritului Sanitar“ în Grad de Ofiţer, 
Membru de Onoare al Academiei de 
Ştiinţe Medicale, Membru de Onoare al 

Academiei Române, autor a numeroase 
articole, studii, cărţi de specialitate. Este 
considerat unul dintre continuatorii Şcolii 
române de Neurologie „Gheorghe Mari-
nescu”. (I.D.) 

În cursul lunii septembrie, la editura „Aracne” din capitala 
Italiei a văzut lumina tiparului  volumul „Something is still present 
and isn’t, of what’s gone” (A bilingual anthology of avant-garde 
and avant-garde inspired Rumanian poetry) – „Mai e ceva şi 
nu-i, din ce-a trecut” (O antologie bilingvă din poezia română 
de avangardă şi inspirată de avangardă), volum tradus şi editat 
de Victor Pambuccian. Proiectul a fost suportat parţial de un 
premiu din partea Fundaţiei Naţionale pentru Arte.

În „Introducerea editorului”, acesta aminteşte că poezia 
în limba română şi a unor poeţi din România a fost în prima 
linie a luptei în cadrul revoluţiei literare, cunoscută ca fiind de 
avangardă, această luptă implicând trei generaţii de poeţi. 
Alegerea  poeţilor şi a poemelor a fost extrem de subiectivă, 
mărturiseşte traducătorul, singurul criteriu fiind al impresiei fă-
cute asupra sa la prima lectură a poemelor. În acest volum de 
300 de pagini sunt redate poeme ale poeţilor Tristan Tzara, B. 
Fundoianu, Ilarie Voronca, Geo Bogza, M. Blecher, Gherasim 
Luca, Gellu Naum, Geo Dumitrescu, Paul Celan, Ion Caraion, 
Nora Iuga, Nichita Stănescu, George Almosnino, Constantin 
Abăluţă, Vintilă Ivănceanu, Daniel Turcea şi Mariana Marin  
(mulţi dintre ei evrei – n.red.), urmate de scurte date biografice ale  
autorilor.

Un amplu „Preambul” (30 de 
pagini) este semnat de Mădălina 
Lascu, care începe prin a sublinia 
caracterul inedit şi surprinzător al 
volumului, care „alătură poeţi ai 
avangardei istorice româneşti şi 
poeţi contemporani români puţin 
cunoscuţi chiar la ei în ţară…”

Fiu al ilustrului medic anatomo-
patolog Krikor Pambuccian (1915-
1996) din România, Victor Pambuc-
cian este profesor de matematică la 
Arizona State University din SUA, 
unde trăieşte din 1988, după ce a 
absolvit Facultatea de Matematică a 
Universtiăţii din Bucureşti. Traduceri 
ale sale de poezie din limbile română, germană şi franceză au 
apărut în publicaţii precum „Words Without Borders”, „Interna-
tional Poetry Review”, „Two lines” şi „Pléiades”. 

MADELEINE KARACAŞIAN 
(preluare parţială a articolului de aceeaşi autoare, 

apărut în nr. 45 al revistei „România literară”) 

Conferinţa liderilor evrei europeni,  
evenimentul care a celebrat 50 de ani ai eCJC

antologie bilingvă din poezia română apărută la roma

Prof. univ. dr. Jean ashkenazy,  
laureat al Premiului euro Centenart

Opera „Kadiş”,  
de leonard 

Bernstein, tradusă 
în româneşte 

2018 este anul Centenarului Bern-
stein, dirijor, pedagog, pianist şi com-
pozitor născut în SUA la 25 august 1918. 
Personalitate complexă, cosmopolit prin 
fire şi educaţie, Leonard Bernstein a 
influenţat viaţa culturală a Americii, dar şi 
a Europei. Încă din anii copilăriei, Leo nard 
Bernstein fusese fascinat de lumea su-
netelor, orele de pian pe care urma să le 
primească, au constituit prima treaptă în 
drumul către atingerea scopului suprem, 
acela de a deveni muzician de profesie. 
După terminarea studiilor la Universitatea 
Harvard, în 1939 (B.A. cum laude), se 
înscrie la Institutul de Muzică Curtis din 
Philadelphia. 

A scris o muzică larg apreciată de 
public, interesantă, plină de înţelesuri ex-
tramuzicale. Specială este Simfonia nr. 3 
care poartă numele „Kadiş”. Textul, scris 
chiar de Bernstein, este împărţit între 
mezzo-soprană şi narator, iar subiectul 
îl constituie dialogul acestuia cu Dumne-
zeu. Concepută pentru cor de băieţi, cor 
mixt şi orchestră mare, alături de soliştii 
amintiţi, simfonia reprezintă vederile 
compozitorului. Bernstein clădeşte un 
dialog virtual – de fapt un monolog – în 
care pune întrebări grele, evident, fără 
să primească răspunsuri… Simfonia o 
dedică memoriei preşedintelui J.F. Ken-
nedy, asasinat la 22 noiembrie 1963.

*
„Kadiş” este pentru toţi evreii din 

lume o rugăciune de mare emoţie. Ea se 
rosteşte la ceremonia de înmormântare 
a cuiva, sau în sinagogi, la comemorări. 
Bernstein evită  în textul  său cuvântul 
„moarte” şi foloseşte „hay”, adică „viaţă”, 
în discuţia omului cu  Dumnezeul  invo-
cat în monologul său. În „Kadiş”-ul lui 
Bernstein apar trei entităţi: Naratorul 
sau vorbitorul, care este omul frământat 
de desfacerea alianţei dintre om şi 
Dumnezeu; soprana, care în simfonie 
reprezintă umanitatea care se apropie 
de Dumnezeu prin intuiţie, şi corul, care 
este un ecou şi o esenţă a celor discutate 
în scenă. 

Adrian Grauenfels (Editura Saga) 
a tradus în întregime în limba română 
„Kadiş”-ul compus de Bernstein, fo-
losindu-se de două variante: atât cea 
originală, în limba engleză, cât şi cea 
ebraică, care a fost cântată la Tel Aviv la 
30 noiembrie 2018.

Traducerea integrală a operei „Kadiş”, 
de Leonard Bernstein,  poate fi găsită 
atât în numărul 17 al revistei „Nautilus”, 
publicaţie a Editurii Saga, ilustrată cu 
desenele pictorului Baruch Elron, cât şi 
în finalul volumului de poezii „Continuum”.  

SOFIA GELMAN  
şi ADRIAN GRAUENFELS (Israel)

„Al treilea summit al liderilor evreimii 
europene”, de la Praga, întâlnire care a ani-
versat 50 de ani de existenţă a organizaţiei 
Consiliul Comunităţilor Evreieşti Europene 
(ECJC), s-a deschis cu discursul preşedin-
telui ECJC, Michael Blake, al directorului 
regional al JDC pentru Europa, Africa şi 
Asia, Diego Ornique, şi al reprezentanţilor 
evreilor cehi – Marta Mala şi Jan Munk. Ei 
au subliniat importanţa existenţei unei voci 
comune a evreimii europene în contextul in-
ternaţional actual. Alegerea oraşului Praga 
ca gazdă a avut valoare de simbol.

Delegaţia FCER – formată din vicepre-
şedintele Federaţiei, ec. Ovidiu Bănescu, 
secretarul general Eduard Kupferberg, 
directorul Serviciului Financiar şi de Logistică al FCER, Silvian 
Horn, şi Luciana Friedmann, membră a boardului ECJC – a luat 
parte la dezbaterile pe secţiuni şi în plen. În cadrul partenari-
atului tradiţional dintre ECJC şi JDC, la eveniment a participat 
şi directorul JDC pentru România şi fosta Iugoslavie, Israel 
Sabag. De asemenea, director DASM, dr. Mona Bejan, şi Da-
niela Gemănaru au participat la conferinţa dedicată temelor de 
asistenţă socială, care s-a desfăşurat în paralel.

Profesorul Barry Kosmin, prezentat publicului de sociologul 
Marcelo Dimenstein,  a vorbit despre interesantele rezultate ale 
Studiului JDC Europa, realizat prin chestionarele completate 
de lideri ai evreimii europene. A fost subliniat răspunsul unor 
comunităţi la încercările care se aştern în faţa noastră şi care 
sunt soluţiile pentru surmontarea acestora. Desigur, contextul 
social, economic şi politic din diversele părţi ale Europei face 
ca percepţia asupra problemelor existente să fie foarte diferită. 
Antisemitismul, asimilarea, problema securităţii, integrarea 
familiilor mixte, prăbuşirea demografică, educaţia, problema 
economică au fost subiecte comune, care au revenit în mod 
constant în cadrul acestui sondaj. Concluziile acestuia au fost 
discutate apoi în cadrul unor grupuri cu componenţă rotativă. 
Moderatoarele Maria Scordialos şi Linda Mitchell au dorit să 
ajungă la un dialog real al liderilor veniţi din medii şi organizaţii 
diferite. Provocarea a fost bine primită, iar discuţiile au fost 
pasionante. 

A doua zi a fost dedicată unor probleme concrete care se 
întâlnesc, în acelaşi timp, în mai multe comunităţi evreieşti 
europene. Prima conferinţă a fost în plen, avându-i ca vorbitori 
pe Ruth Dureghello, preşedinta Comunităţii Evreilor din Roma, 
pe Ebi Lehrer, preşedintele Comunităţii Evreilor din Köln, şi pe 
Lisa Baker, preşedinta Comunităţii Evreilor din Leeds.  În dis-
cuţia celor trei lideri s-a abordat tema securităţii comunităţilor 
şi provocările pe care le au diferitele organizaţii evreieşti în 
domeniul siguranţei membrilor lor. 

Preşedintele Michael Blake a moderat o interesantă discuţie 

referitoare la limitarea drepturilor religioase evreieşti prin interzi-
cerea de către stat a unor ritualuri, comportamente sau obiceiuri 
vestimentare. Şi-au expus punctele de vedere reprezentanţii 
comunităţilor din Franţa şi Suedia, precum şi rabinul Chaim 
Wiener, directorul organizaţiei Masorti Europa. 

În aceeaşi notă, Micah Goodman s-a referit la tradiţia evre-
iască şi la încercările pe care ni le ridică secolul XXI. 

În sesiunile paralele, Michael Calef, de la programul Leatid, 
a moderat discuţia intitulată „Cine conduce o comunitate evre-
iască?” – să fie liderii aleşi, rabinii, profesioniştii, alte persoane 
interesate sau membri? Medierea conflictelor a fost în centrul 
dezbaterii. Un al doilea grup a avut în centru problema siguranţei 
comunităţilor. O întâlnire cu „tinerii adulţi” dedicaţi activităţilor 
comunitare a avut-o printre cei trei oratori pe Alina Brickman, 
preşedinta EUJS, din Bucureşti.

Rabinul David Levi-Kruss ne-a dus înapoi, în timpul celui 
de-al Doilea Templu, cu scopul de a descoperi împreună o lume 
despre care ştim prea puţine lucruri concrete. „Poate fi cineva 
aproape evreu?” s-a numit conferinţa pe care a susţinut-o des-
pre statutul diferitelor grupări din sânul organizaţilor evreieşti, 
inclusiv convertiţi sau practicanţi ai tradiţilor evreieşti fără vreo 
convertire formală.

Una dintre problemele abordate s-a referit la relaţia Europa-
Israel, la felul în care „a fi evreu” este văzut azi în cele două 
părţi ale lumii. Intensificarea comunicării reale este o necesitate, 
recunoscută de toată lumea. Conferinţa de închidere a cunos-
cutei prof. univ. Diana Pinto s-a referit la existenţa evreiască 
azi în Israel, America şi Europa – trei realităţi care definesc 
concepţia iudaică asupra modernităţii. Identificarea adevăra-
telor probleme, a realilor duşmani, a ameninţărilor care sunt 
adevărate şi nu sunt politizate este, în opinia ei, o condiţie a 
supravieţuirii noastre. 

Un sincer mulţumesc colectiv a fost exprimat la final lui Ma-
riano Schlimovich, director executiv ECJC, care a coordonat 
întreaga organizare a evenimentului cu sute de participanţi.

LUCIANA FRIEDMANN

Israel Sabag (stg.), Luciana Friedmann, Daniela Gemănaru, Eduard 
Kupferberg, Ovidiu Bănescu, Mona Bejan, Silvian Horn (dreapta)
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de boli inflamatorii incurabile, cum ar fi 
maladia Crohn, colita ulcerativă, artrita 
reumatoidă, scleroza multiplă, precum 
şi maladii neurodegenerative, cum ar fi 
boala Alzheimer.

#Staţii automate de spălare a mâinilor 
pentru copiii indieni. Maşina porneşte 
automat când se apropie o persoană, 
producând o doză precisă de săpun îm-
preună cu apa recoltată din aer. Unitatea 
funcţionează 24 de ore din 24 şi oferă 
peste 600 de cicluri de spălare, folosind 
circa 100 de litri de apă.

#C-Scan – o alternativă noninvazivă 
pentru colonoscopia clasică, care a obţinut 
aprobarea UE şi de atunci a fost aprobată 
pentru un studiu-pilot în Statele Unite.  

C-Scan constă într-o capsulă ingera-
bilă, nu necesită un preparat laxativ 
anterior şi colectează pasiv date care 
permit generarea de hărţi 2D si 3D ale  
colonului.

#Prof. Eitan Okun dezvoltă un vaccin 
împotriva bolii degenerative a creierului, 
Alzheimer, care afectează aproximativ 47 
de milioane de oameni din întreaga lume. 
Vaccinul său stimulează organismul 
pentru a ataca acumulările de proteine   
beta ale amiloidului în creier, unul dintre 
primele semne ale maladiei Alzheimer. 
Experimentele pe cobai au fost promiţă-
toare, iar prof. Okun se pregăteşte acum 
să proiecteze studii clinice pe subiecţi 
umani. 

un inel din timpul regelui David...
Un inel vechi de 2.000 de ani a fost descoperit de arheologii israelieni într-o mi-

kveh, localizată pe un drum antic din perioada celui de-al Doilea Templu. Artefactul 
datează din perioada romană, după ce Pompei cel Mare a preluat Ierusalimul din 
mâinile Regatului Hasmonean, în anul 63 î.e.n. „La fel ca astăzi, se pare că în trecut 
inelele şi bijuteriile erau scoase înainte de a face baie“, au spus arheologii Nachshon 
Zenton, Moran Hajabi, Ari Levy şi Dr. Joe Uziel. „Acest inel ne permite să ne conec-
tăm personal cu povestea unui individ de acum 2.000 de ani. Inelul, alături de alte 
descoperiri, poate să lumineze şi să expună vieţile oamenilor din timpul celui de-al 
Doilea Templu”, au adăugat ei.

Situată în oraşul antic al Ierusalimului, Cetatea lui David este prezentată în Biblie 
drept locul în care regele David a stabilit Ierusalimul ca fiind capitala unită a Israelului 
acum 3.000 de ani şi este cel mai mare sit arheologic activ din Israel.

„Este incredibil să ne gândim că acest inel frumos a stat pe fundul unei mikveh 
pe vechiul drum al pelerinajului timp de 2.000 de ani, până când a fost descoperit de 
arheologii din Cetatea lui David. Este încă o piesă din puzzle-ul care era Ierusalimul 
antic“, a declarat Doron Speilman, vicepreşedinte al Fundaţiei City of David, o entitate 
care supraveghează situl. Drumul pavat, străvechi unde se afla baia evreiască, merge 
de la piscina Shiloach (Siloam) până la Muntele Templului şi se crede că a fost artera 
principală pe care pelerinii mergeau la Templu. Rămăşiţele de la situl din Cetatea lui 
David includ mai multe tuneluri de apă, inclusiv unul despre care se crede că a fost 
construit de regele Ezechia, care încă conţine apă, precum şi piscina Siloam.

O companie medicală din Israel sus-
ţine că deţine o tehnologie capabilă să 
anihileze tumorile canceroase. Această 
tehnologie a fost dezvoltată de către cei 
de la Alpha Tau Medical, un centru de 
cercetare israelian, unde de mai mulţi ani 
sunt studiate diverse metode de tratare 
a cancerului. Această nouă tehnologie 
foloseşte aşa-numita terapie prin radiaţii  
şi presupune injectarea în tumoră a unei 
„seminţe” radioactive care eliberează un 
nivel ridicat de radiaţii alpha pentru a o 

distruge. Întregul proces poate dura cel 
puţin două săptămâni dar, odată intro-
dusă acea „sămânţă” în organism, poate 
rămâne acolo pentru că nu afectează 
pacientul, fiind biocompatibilă. 

Elementul radioactiv utilizat este Ra-
dium-224 şi nu eliberează radiaţii decât 
pe o rază de câţiva milimetri în interiorul 
tumorii. Această tehnică de vindecare se 
poate aplica doar în cazul tumorilor solide 
şi, după cum au precizat cei de la Alpha 

Tau, proiectul, care ar fi fost deja testat cu 
succes, este un tratament eficient, poate 
chiar cel mai bun de până acum pentru că 
acţionează exact acolo unde e problema. 
Cel mai mare avantaj al tratamentului, 
spun cercetătorii israelieni, este că nu 
are efecte secundare, sau cel puţin nu 
unele severe.

Studiile clinice privind aplicarea tra-
tamentului au început în 2017 şi a fost 
testat pe mai mult de 6.000 de animale. 
Deocamdată, doar în Israel şi în Italia este 
testat şi a fost eficient în peste 70% din 
cazuri. Evident, injectarea se face doar 
după o anestezie locală, care poate dura 
circa două ore, dar nu mai e nevoie de nici 
o altă intervenţie chirurgicală, complicată 
şi periculoasă, pentru a extrage tumora. 
Acea „sămânţă” radioactivă rămasă în 
organism „învaţă” sistemul imunitar al 
pacientului respectiv să identifice celulele 
canceroase care de multe ori se ascund 
în organism. 

Noi perspective în tratarea cancerului

Căldura şi sarea – 
doi factori  

de risc major
La nivel mondial, aproximativ trei 

milioane de oameni sunt afectaţi de scle-
roza multiplă (SM), o boală autoimună 
incurabilă, în care sistemul imunitar atacă 
membrana grasă (teaca de mielină) care 
izolează extensiile lungi ale celulelor 
nervoase. Mielina deteriorată împiedică 
nervii să comunice în mod corespunzător 
cu creierul, provocând simptome cum ar fi 
vederea înceţoşată, dificultate în mersul 
pe jos, ameţeli şi slăbiciune musculară. 
Deşi există terapii care pot încetini pro-
gresia bolii – inclusiv medicamentul Co-
paxone, dezvoltat la Institutul de Ştiinţă 
Weizmann din Israel – cauzele declanşă-
rii SM nu sunt încă pe deplin cunoscute. 

Cercetătorii de la Facultatea de Fizică 
a Universităţii din Tel Aviv, conduşi de 
prof. Yeshayahu Talmon, în colaborare 
cu cercetătorii de la Technion şi Institutul 
Weizmann, au stabilit că indiferent cât 
de mici ar fi modificările membranelor, 
acestea afectează funcţia stratului de 
mielină. Atunci când funcţionează la cel 
mai bun nivel, membranele de mielină 
sunt aşezate una peste alta, dar uneori 
aceste membrane sunt în formă de tuburi, 
iar această structură anormală perturbă 
funcţia şi poate duce la boli cum ar fi SM. 
Cercetătorii ştiau deja că temperatura şi 
concentraţia de sare pot afecta structu-
ra moleculară a membranelor. Au găsit 
indicii suplimentare care susţin această 
teorie şi au redirecţionat cercetările.  Pri-
mul indiciu a venit din studiile care arată 
o posibilă legătură între o dietă bogată în 
sare şi progresia bolii şi recomandările 
acceptate pe scară largă de pacienţii cu 
SM de a menţine o dietă echilibrată. De 
asemenea, ei au descoperit că o concen-
traţie ridicată de sare sau o temperatură 
ridicată (42 grade Celsius sau 107,6 Fa-
hrenheit) în mediul celular a determinat 
într-adevăr ca membranele să se depla-
seze de la structura de aşezare normală 
la structura deformată în formă de tub. 
În timp ce cauza bolii nu este încă total 
clară, noua constatare conduce cu încă 
un pas spre o înţelegere mai profundă a 
mecanismelor sale.

Cum scăpăm de obezitate
Oamenii de ştiinţă din Israel dezvoltă 

o alternativă minim invazivă la chirurgia 
bariatrică. Statisticile sunt îngrijorătoare: 
mai mult de una din zece persoane din 
întreaga lume sunt clasificate ca fiind 
obeze, definite ca având un indice de 
masă corporală (IMC) mai mare de 30. 
În Statele Unite, trei din zece oameni se 
confruntă cu această problemă. Pentru 
persoanele cu un IMC de peste 40, 
chirurgia bariatrică a devenit o soluţie 
salvatoare pentru reducerea greutăţii. 
Această chirurgie, care poate avea efecte 
secundare semnificative, de obicei nu 
este acoperită de asigurarea medicală, 
iar alte opţiuni, cum ar fi baloanele intra-
gastrice, sunt doar temporar eficiente.

Nitinotes este un start-up israelian 
care dezvoltă o tehnologie revoluţionară 
ce va spori beneficiile pe termen lung 
ale intervenţiilor chirurgicale bariatrice, 
evitând în acelaşi timp dificultăţile acestor 
intervenţii şi, eventual, cu un cost mai 
mic.

Nitinotes Endozip este un sistem 
automat de suturare realizat prin endo-

scopie – accesul făcându-se prin gură, 
astfel evitându-se intervenţia chirurgicală 
– pentru a conecta pereţii anteriori şi pos-
teriori ai stomacului. „Cuţitul va deveni de 
neutilizat, într-un deceniu sau două. Toate 
procedurile vor fi noninvazive”, spune 
directorul executiv al Nitinotes, Raz Bar-
On. Odată ce chirurgul are totul pregătit 
şi dispozitivul Endozip se află poziţionat 
în stomacul unui pacient, chirurgul apasă 
pur şi simplu un buton, iar Endozip face 
coaserea cu o acurateţe ridicată.

Endozip este un dispozitiv de unică 
folosinţă, care vine cu toate suturile şi cle-
mele necesare procedurii. Asta înseamnă 
că nu este necesară curăţarea şi sterili-
zarea lui. Dr. Bar-On prevede că Endozip 
va începe să fie utilizat ca procedură în 
ambulatoriu sub anestezie minimă, mai 
degrabă decât într-o sală de operaţie, cu 
o perioadă de recuperare în spital. Potrivit 
medicului, pacientul ar trebui să poată 
merge acasă în aceeaşi zi.

Grupaj realizat de DAN DRUŢĂ

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

2018 – an de vârf pentru inovaţiile israeliene 
De-a lungul anului trecut, oamenii 

de ştiinţă şi antreprenorii din zona de 
start-up-uri au oferit lumii întregi soluţii 
în materie de tehnologie şi ştiinţă. Printre 
acestea se numără:

#SolCold, un start-up din Herzliya a 
dezvoltat o vopsea care utilizează razele 
soarelui pentru a activa un mecanism 
de răcire, furnizând aer condiţionat fără 
energie electrică.

#Prof. David Naor, de la Universitatea 
Ebraică din Ierusalim, care dezvoltă un 
medicament ce promite să trateze o serie 

relaţii bilaterale 
rOmÂNIa - ISrael 

(1965)

1965 – 5 agenţii turistice din Israel, 
Abrahamoff Brothers, I.T.S., Mundus 
Tours, Peltours şi Univers, au încheiat 
contracte cu ONT.

1965, Israel – publicarea, în traduce-
re în limba ebraică, a volumului Poezii, 
de Mihai Eminescu.

29 martie, Israel – în şedinţa Kne-
sset-ului, Golda Meir, ministrul de 
Externe, analizând relaţiile Israelului, 
a remarcat că în privinţa legăturilor cu 
Europa de Est „se poate sublinia exis-
tenţa unor progrese în domeniul relaţi-
ilor economice şi culturale cu ţările din 
această parte a lumii şi, în mod deosebit, 
cu Polonia şi România”.

28 mai, Bucureşti – audienţă a 
lui Eliezer Doron, director al Direcţiei 
Teritoriale a Europei de Est din MAE 
israelian, la Eduard Mezincescu, adjunct 
al ministrului de Externe român. Partea 
israeliană a transmis că autorităţile de 
la Ierusalim consideră că ,,nivelul re-
prezentării diplomatice nu corespunde 
nivelului relaţiilor bilaterale”. De aseme-
nea, că Guvernul israelian „poate oferi 
bunele sale oficii în caz că Guvernul 
român are unele dificultăţi în raporturile 
economice cu o parte a ţărilor occiden-
tale, ca Franţa, SUA”.

Mai-iunie, Israel – turneu susţinut de 
soprana Arta Florescu, „privighetoarea 
României”, şi tenorul Cornel Fânăţeanu. 
Artiştii români au fost foarte bine primiţi 
de public, repurtând „un succes formi-
dabil”. La 25 iunie, a fost organizat, în 
sala Teatrului Naţional „Habima” din Tel 
Aviv, spectacolul de gală sub patronajul 
Ligii de prietenie Israel-România. Pe 
parcursul turneului, soprana Arta Flo-
rescu a înregistrat ,,ropote de aplauze” 
în momentul executării în limba ebraică 
a operei Kaddish, de Maurice Ravel. 

14 noiembrie, Tel Aviv – Liga de 
prietenie Israel-România a organizat, 
în sala „Beit Zion America”, o amplă 
manifestare dedicată scriitorilor români. 
Prof. Moshe Katz, preşedintele Ligii, a 
conferenţiat despre viaţa şi opera lui 
Mihai Ralea, iar Teşu Solomovici despre 
Tudor Arghezi. Artiştii Ofelia Stral, de la 
Teatrul Municipal din Haifa, împreună cu 
Carol Feldman, de la Teatrul de Come-
die din Tel Aviv, au prezentat o lectură 
dramatică din piesa Steaua fără nume, 
de Mihail Sebastian. La manifestare au 
participat circa 750 de persoane.

22 noiembrie, Tel Aviv – Eliezer Feile, 
şeful Secţiei de Relaţii Externe a CC al 
Partidului Comunist Israelian, respon-
sabil de activitatea ligilor de prietenie 
Israel – state socialiste, a prezentat la 
oficiul diplomatic al României propuneri 
privind reorganizarea Ligii de prietenie 
Israel-România, având în vedere „renu-
mele” câştigat de statul român în Israel. 
Se sugera îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a Ligii, propunându-se înzes-
trarea anuală a acesteia cu zece filme 
artistice de lungmetraj plus unele filme 
de scurtmetraj pentru a fi prezentate atât 
în cadrul acţiunilor organizate de Ligă, 
cât şi pentru a fi închiriate, dând astfel 
posibilitatea unor acţiuni permanente, 
de două-trei ori pe lună în „localităţi mai 
importante”, ca Tel Aviv, Haifa, Ierusa-
lim, Ramle, Petah Tikva, Beer Sheva şi 
Netanya.

4 decembrie, Haifa – premiera 
piesei Steaua fără nume, de Mihail Se-
bastian, în cadrul Centrului de cultură  
„Rothschild”. Piesa, tradusă în ebrai-
că, a fost pusă în scenă de studenţi ai 
Şcolii de Artă Teatrală de pe lângă acest 
centru. Dirijor: Moşe Iasur, originar din 
România.

Dr. FLORIN C. STAN
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Membrii B’nai B’rith România (BBR) 
au intrat împreună în noul an, aşa cum 
o fac de mulţi ani, cu sprijinul donatorilor 
organizaţiei. Reuniunea a fost organizată 
la Hotel Capitol din Capitală. Printre parti-
cipanţi – preşedintele Camerei de Comerţ 
şi Industrie România-Israel, Călin Coşar, 
vicepreşedintele ICR, Béla Kriszbai, lideri 
ai F.C.E.R. şi CEB, personalităţi ale vieţii 
culturale. 

Felicitându-l pentru contribuţia la 
adâncirea dialogului interetnic şi buna 
conlucrare între minoritari şi majoritari prin 
acţiunile promovate – mai cu seamă prin 
evenimentul „Podurile Toleranţei” ajuns, în 
anul 2018, la ediţia a V-a –, preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, i-a mulţumit pre-
şedintelui BBR, ing. Jose Iacobescu, pen-
tru că „ne adună să sărbătorim împreună 
Anul Nou universal în spiritul frăţietăţii şi 
solidarităţii, specific organizaţiei evreieşti 

Simcha Rotem, supravieţuitor al Holo-
caustului şi ultimul dintre participanţii 
evrei la revolta din ghetoul de la Var-
şovia din 1943, a murit la vârsta de 94 
de ani. Supranumit în ilegalitate Kazik, 
el i-a ajutat pe ultimii supravieţuitori ai 
revoltei să scape cu viaţă, conducându-i 
prin canalele de sub ghetoul incendiat. 
Răsculaţii evrei au luptat aproape o lună 
de zile împotriva naziştilor, ascunşi în 
buncăre. Cu arme puţine, ei au reuşit să 
omoare 16 dintre ei şi să rănească 100. 
Rezistenţa lor a inspirat şi alţi luptători, 
evrei şi neevrei, să se opună  naziştilor.

„Am pierdut o persoană deosebită 
deoarece Kazik a fost un luptător în 
adevăratul sens al cuvântului”, a declarat 
Avner Shalev, preşedintele Memorialului 
Yad Vashem de la Ierusalim, care a adău-

gat că va trebui continuată rememorarea 
acestor evenimente chiar şi fără persona-
lităţi exemplare cum a fost Kazik.

Simcha Rotem s-a născut în 1924 la 
Varşovia şi când a luat parte la revoltă 
avea 19 ani. În timpul războiului, a fost 
rănit într-un bombardament german, care 
a distrus casa în care locuia şi în care au 
murit fratele lui şi alte cinci rude apropia-
te. Puţin timp după aceea, evreii au fost 
mutaţi în ghetou unde, la un moment dat, 
trăiau 500.000 de persoane în condiţii de 
neimaginat. Oamenii erau deportaţi sau 
mureau împuşcaţi sau de foame şi de 
diferite boli.

Mişcarea de rezistenţă s-a întărit 
după deportările din 22 iulie 1942, când 
265.000 de bărbaţi, femei şi copii au fost 
deportaţi la Treblinka şi omorâţi. Zvonul 
despre soarta lor a ajuns şi în ghetoul 
din Varşovia. Un grup mai mic de rebeli 
a început să lanseze apeluri pentru rezis-
tenţă şi să efectueze acţiuni de sabotaj 
şi atacuri. Naziştii au intrat în ghetou la 
10 aprilie 1943, în ajun de Pesah, şi au 
dat foc clădirilor trei zile mai târziu, dar 
luptătorii evrei au reuşit să opună rezis-
tenţă aproape o lună. Simcha Rotem, 
care era membru al Organizaţiei Evreieşti 
de Luptă (ŻOB), ţinea legătura dintre 

buncăre şi a participat şi la lupte. Apoi a 
reuşit să scoată din ghetou mai mulţi lup-
tători, unii dintre ei răniţi, pe care ceilalţi 
i-au dus pe umeri prin canale. În cadrul 
unui interviu, el a spus că nu sperau să 
supravieţuiască; problema era ce fel de 
moarte să-şi aleagă.

După război, Rotem a emigrat în 
Israelul aflat încă sub mandat britanic, a 
luptat în Războiul de Independenţă şi a 
sprijinit imigrarea ilegală a evreilor până 
la declararea Independenţei Israelului. A 
devenit membru al Comitetului Yad Va-
shem care-i verifica pe neevreii propuşi 
la titlul de „Drept între Popoare” pentru că 
şi-au riscat viaţa pentru a-i salva pe evrei 
în timpul Holocaustului. În 2013, la cea 
de a 70-a aniversare a revoltei ghetoului 
de la Varşovia, a fost distins de  guvernul 
polonez pentru rolul său în cadrul acestei 
confruntări eroice. 

După moartea lui, în Israel a mai 
rămas un singur supravieţuitor al revol-
tei ghetoului din Varşovia – Aliza Vitis 
Shomron, de 89 de ani, care răspândea 
manifeste în ghetou. I s-a ordonat să se 
salveze pentru a povesti lumii despre ero-
ismul luptătorilor evrei, a relatat cotidianul 
britanic „The Guardian”.

EVA GALAMBOS

BBr în „Book of lodges”Cronica BBr

Semnal editorial: „Istoria evreilor 
din românia”, de Victor Neumann

La Editura Hasefer a apărut lucrarea 
„Istoria evreilor din România. Studii do-
cumentare şi teoretice”, de Victor Neu-
mann, prof. univ. dr. la Universitatea de 
Vest din Timişoara, în redactarea Andre-
ei Olaru-Moisescu. Este un volum care 
reuneşte o parte din rezultatele cercetă-
rilor autorului privind istoria evreilor din 
Europa Centrală şi de Sud-Est. Accentul 
cade asupra originilor şi a evoluţiei vieţii 
evreieşti din regiunile care în prezent 
fac parte din România. Studiile au fost 
publicate într-o primă formă în 1996, la 
Editura Amarcord din Timişoara. Pre-
zenta ediţie a fost revizuită şi adăugită, 
prin extinderea surselor bibliografice şi 
inserarea de noi comentarii ale autorului. 
Cartea se adresează atât specialiştilor, 
cât şi cititorilor din alte sfere profesionale, 
dar interesaţi de subiectul propus.

După cum precizează autorul, analiza 
urmăreşte date şi fapte care se referă 
la evreii de limbă română, germană şi 
maghiară de pe actualul teritoriu al Ro-
mâniei, nu şi la evreii de aceleaşi limbi 
din regiuni aflate în cuprinsul Ungariei, 
Austriei, Germaniei, Serbiei, Croaţiei ori 

Poloniei. El analizează cu precădere 
istoria evreilor din Banat şi Transil-

vania, întrucât o 
consideră mai pu-
ţin cunoscută şi 
cercetată faţă de 
cea a evreilor din 
Moldova şi Vala-
hia şi doreşte să 
lărgească preocu-
pările istoriografiei 
române în direcţia 
contribuţiei evrei-
lor banato-transil-
văneni la cultura 

şi civilizaţia României. Câteva nume 
ilustre din viaţa religioasă a Timişoarei 
sunt rabinii Eliezer Lipman ben Benja-
min Zeev, Levy Jerusalmi, Johanan ben 
Isac, Hirschl Levy. Fiecare studiu aduce 
contribuţii documentare de prim rang din 
vechile arhive şi biblioteci şi oferă paliere 
personale de interpretare, folosind meto-
da de cercetare comparativă şi aşezând 
problematica evreiască în contextul multi 
şi intercultural regional, naţional şi zonal.

CLAUDIA BOSOI

a murit Simcha rotem, ultimul luptător al revoltei 
ghetoului din Varşovia

Seară literară 
Fundoianu  

la Beer Sheva
În incinta Colegiului Tehnologic din 

Beer Sheva a avut loc o seară literară 
Fundoianu (Benjamin Fondane), sub 

auspiciile HOR Beer Sheva – Negev, or-
ganizată de preşedintele său, dr. Nathan 
Cohen, şi moderată de jurnalistul Edgar 
Bitel. Au fost recitate poeme în română şi 
franceză ale celui evocat, în interpretarea 
poetei Adina Rozencrantz. A participat 
un numeros public. A fost prezentă Cle-
opatra Lorinţiu, director adjunct al ICR 
Tel Aviv, care a realizat şi proiectat filmul 
„Tristul Ulise “. 

Coresp. dr. NATHAN COHEN

arnold Daghani 
– pictorul 

transnistriei

Un pictor care m-a impresionat, un 
memorialist extraordinar, cu a sa „Groapa 
este în livada de vişini”, publicată în ger-
mană (titlul „Lass mich leben”), română, 
ivrit. Numai despre Transnistria. În carte 
apar şi bunicii mei materni, pe nume 
Scherf, ucişi pe malul Bugului. 

Daghani s-a născut la Suceava. Se 
numea Arnold Korn şi era unul dintre 
cei opt copii ai familiei. A fost un autodi-
dact de talent. S-a căsătorit în 1940 cu 
Ana Rabinovici, care i-a stat alături tot 
restul vieţii. După cutremurul din Bucu-
reşti s-au mutat la Cernăuţi, fără a bănui 
ce-i aşteaptă. În iunie 1942 au fost ridicaţi 
de autorităţile antonesciene, au fost duşi 
în lagărul morţii de la Mihailovka (unde a 
murit şi verişoara lui Celan, Selma Meer-
baum), dincolo de Bug. Au reuşit să fugă 
în ianuarie 1944 trecând Bugul, ajungând 
la Bucureşti în martie 1944. Au trăit în 
România până în 1958, când au făcut 
Alia. Au locuit în Israel numai trei ani, s-au 
stabilit în Franţa, apoi în Elveţia. Evreul 
este adesea un rătăcitor. Daghani a murit 
în Anglia, la 6 aprilie 1985. A avut nume-
roase expoziţii, mărturii ale vieţii/morţii în 
nenorocita Transnistrie. Cartea sa este 
cunoscută. Un aport la cunoaşterea ei l-a 
avut dr. Mirjam  Bercovici, din Bucureşti, 
o supravieţuitoare a Transnistriei, unde 
moartea umbla la fel de repede ca şi la 
Auschwitz.

BORIS MEHR

Concert de anul Nou la JCC Bucureşti
În prima săptămână a lunii ianuarie, 

JCC Bucureşti a fost gazda unui concert 
deja tradiţional. De această dată, Con-
certul de Anul Nou a fost însă unul cu 
adevărat special, prin invitaţii săi şi prin 
programul pe care aceştia au ales să îl 
prezinte în faţa publicului.

„Muzica face parte din viaţa noastră, 
de la început până la sfârşit. Nimic din 
ce facem noi, nici o altă activitate umană 
nu stimulează creierul în mod pozitiv, aşa 
cum o face muzica. Specialiştii americani 
în neuroştiinţe, Daniel Levetin şi Petr 
Janata, au studiat această legătură între 
muzică şi creier (în special muzica cla-
sică) şi au ajuns la concluzia că efectul 
muzicii asupra creierului este colosal”, a 
spus în deschiderea evenimentului San-
da Wolf, încheind cu un citat din Oliver 
Wendell Holmes: „Fă o baie de muzică 
o dată sau de două ori pe săptămână, 
vreme de mai multe sezoane. În cele 
din urmă, vei afla că muzica este pentru 
suflet ceea ce este o îmbăiere cu apă 
pentru trup”.

Şi cum să începi mai bine anul, dacă 
nu cu un adevărat spectacol muzical, 
aşa cum au făcut cei care s-au aflat în 

dimineaţa zilei de 7 ianuarie în sala de 
spectacole a JCC Bucureşti?

Parte a spectacolului muzical au fost: 
Eugen Secobeanu, Paul Lungu, Teodora 
Ţepeş, Orest Pîslaru Ranghilof, Tina 
Munteanu, Alin Stoica, Vladimir Catana, 
Alexandru Mihai Burca şi Diana Tudor, cu 
un program variat din care nu au lipsit: 
„Flautul fermecat”, de Mozart, „Carnaval 
la Veneţia“, de Ceaikovski, sau „Traviata”, 
de Verdi.

G.G.

internaţionale B’nai B’rith (Fiii Legămân-
tului, în traducere românească”). 

Realizând o retrospectivă a activităţii 
BBR în anul care a trecut, preşedintele 
Jose Iacobescu a dat citire unui articol lau-
dativ consacrat ediţiei recente a „Podurilor 
Toleranţei”, apărut în „Book of Lodges” 
– „Cartea Lojilor”, revistă editată de B’nai 
B’rith Europa (BBE): „Proiectul transnaţi-
onal pentru Europa Centrală şi de Est”, 
iniţiat de BBE, a fost creat „cu scopul de 
a combate antisemitismul, a promova 
înţelegerea şi respectul”, în spiritul „va-
lorilor europene”. Genericul sub care s-a 
desfăşurat ediţia din 2018 a „Podurilor 
Toleranţei”, realizată de BBR, sub înaltul 
patronaj al preşedintelui României, Klaus 
Iohannis, a fost „Contribuţia minorităţilor 
naţionale la diversitatea şi vitalitatea cul-
turii europene” şi, prin reuşita manifestării, 
se apreciază în articol, au fost făcuţi noi 

paşi înspre „întărirea toleranţei prin dialog 
interetnic”. A mai fost subliniată conotaţia 
specială a evenimentului: „o oportunitate 
de a sărbători, şi în acest fel, Centenarul 
Marii Uniri”. Vorbitorul a menţionat parti-
ciparea la prima parte a simpozionului, 
de la Muzeul Naţional Cotroceni, a pre-
şedintelui BBE, Serge Dahan, care, în 
cuvântul introductiv al revistei, accentua 
asupra nevoii de „a lupta împotriva anti-
semitismului în Europa” prin „răspândirea 
culturii şi istoriei evreilor europeni”, temă 
– laitmotiv al întrunirilor BBR.

Reuniunea a fost însufleţită de muzica 
klezmer a apreciatei formaţii Bucharest 
Klezmer Band  (BKB), manager Silvian 
Horn, dirijor Bogdan Lifşin; soliste Ara-
bela Neazi, Geni Brenda, Carmen Ioviţu, 
Rodica Doija, în dublă ipostază, instru-
mentală şi vocală; mezină în ascensiune 
a trupei – Carla Lifşin; invitată specială 
– Maia Morgenstern. 

Preşedintele BBR, ing. Jose Iacobes-
cu, le-a mulţumit sponsorilor – preşedin-
telui de onoare al BBR, Adrian Barbu; 
vicepreşedintelui BBR, ing. Silviu Vexler; 
managerului BKB, director MEFALE – 
F.C.E.R. şi vicepreşedintelui CEB, Silvian 
Horn; organizatorilor festivităţii, Victoria 
Demayo şi Jean Bercu. 

Buna dispoziţie, aplauzele au fost de 
bun augur pentru viitor. (I.D.)

Ad Mea Veesrim! teşu Solomovici, la 85 de ani
Răspund public unui mesaj privat, ceea ce nu prea se face. Teşu Solomovici mă 

informează, amical, parcă fiind şi el surprins de această realizare, că a împlinit 85 
de ani! Ziaristului care şi-a propus să ducă o revistă de la „Minimum” la „Maximum” 
îi urez la mulţi ani, cu sănătate, bucurie şi înţelepciune!

ALX. MARINESCU
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J E W I S H  R E A L I T Y
the romanian-Israeli academic 

collaboration is expanding

Goodbye, tamar Samash!

Israel’s new ambassador, David 
Saranga, arrived in Bucharest

At the beginning of December, 
academician Bogdan Simionescu, vice-
president of the Romanian Academy, 
was invited by Professor Itamar Willner, 
Chairman of the Sciences Section of 
the Israeli Academy of Sciences and 
Humanities, to visit the Israeli high-level 
scientific institution. In an interview with 
the Jewish Reality, the academician 
said that after a series of international 
symposiums on macromolecular 
chemistry issues organized by him in 
Romania in memory of his father who was 
a scholar in macromolecular chemistry 
recognized worldwide, he wanted to 
extend the agreement of collaboration 
between the Romanian Academy and 
the Israeli Academy. Together with Dr. 
Itamar Willner, it was concluded that 
every two years alternative seminars in 
areas such as supramolecular chemistry, 
mathematics, history and cultural heritage 
could be organized alternately in Romania 
and in Israel. The second direction is 
to invite once every two years some 
scholars to hold conferences in research 
centers and universities, alternatively in 
Romania and Israel.

Another  d i rect ion wi l l  be the 
collaboration between the Romanian 

Academy Library, which has over 14 
million references, including the archives 
and documents of Jewish members of the 
Romanian Academy and of Jewish writers 
from Romania. The collaboration with the 
Romanian Academy Library would be of 
interest to the Library of the University of 
Jerusalem but also to smaller specialized 
libraries in Israel.

A t  the  end  o f  the  in te rv iew, 
academician Bogdan Simionescu said 
that in the 152 years since the foundation 
of the Romanian Academy, it had about 
1,400 members, of which 46 Jewish 
members from Romania and abroad. 
Among those from abroad, the vice-
president of the Romanian Academy 
mentioned J. Askenazy, professor in 
neurology, Efraim Kaţir Katchalski, 
biophysicist and President of Israel. “In 
fact, members of Jewish origin are many 
more but some of them had to change 
their names, or they did not declare 
their ethnicity for various reasons. I 
also emphasize that these 46 great 
intellectuals cover all fields, from art 
to chemistry, physics, mathematics, 
informatics, literature, linguistics, which 
seemed to me extraordinary”, added 
Bogdan Simionescu.

Israel’s Ambassador to Bucharest, 
Her Excellency Tamar Samash, ended 
his mandate and returned to the country, 
leaving behind in Bucharest beautiful 
memories, friends and appreciations. A 
few days before leaving, Tamar Samash 
was kind enough to answer a few 
questions for the Jewish Reality, as she 
agreed to address our readers in the past, 
immediately after coming to the post in 
the Romanian capital.

She expressed her hope that she 
fulfilled the objectives of her mandate, 
among which she listed bringing Israel 
more in the attention of the Romanian 
public opinion, the opening of the 
Romanian education system to the 
Holocaust in general and especially to the 
Holocaust in Romania, which “is a very 
important thing, because for many years 
Romanians did not know what the Shoah 
was and the young people did not know 
much about Shoah in general and about 
what happened in Romania, in particular. 
“It also was very important, she added, 
the development of bilateral economic 
relations where “there is place for better”, 
as well as the links with the Jewish 
community the activities with younger 
people within the Jewish community, and 
cultural issues. Regarding the tourism 
towards the two directions that are 
developing continuously, the merit is of 
Israel and Romania, both becoming very 
attractive holiday destinations.

Regarding the perception of the 
Jewish community in Romania by the 
majority population and the authorities, 
Tamar Samash showed that fortunately in 
Romania there is no anti-Semitism on the 
level of the state authorities. In general 
the community is well accepted and the 
relation with Israel is well received not at 
all reproached to the Jewish community, 
as in other countries.   As for the priorities 
of the Romanian-Israeli relations, H.E. 
underlined that for the Romanian side, one 
of the priorities remains the appointment 
of an ambassador to Israel. A second 
priority would be the development of 
economic relations. Also, the Presidency 
of Romania should be capitalized at 
the European Union Council because 
Romania is a friendly country for Israel 
in a European context and can play an 
important role in Israel’s relationship with 
the EU. She said she hoped that the 

embassy’s move to Jerusalem, which 
did not occur during his term, would 
become reality in the mandate of the next 
ambassador. She has many beautiful 
memories in Romania, especially about 
intense cultural life, but the most beautiful 
is the friendship made with Mia Scarlat, 
an exceptional woman who set up an 
abandoned children house she frequently 
visited, where she played with children 
whom she loved and who loved her. If 
she returns to Romania that will be the 
first place she’ll go.

Israel ’s new ambassador,  His 
Excellency David Saranga, who arrived 
in Bucharest on January 10, presented 
himself to the public opinion in Romania 
on the eve of the coming year in a video 
broadcast by the Embassy Press Office, 
speaking in fluent Romanian language. 
He showed that he started his diplomatic 
career 20 years ago in Bucharest as 
deputy ambassador and now, after a 
long diplomatic career, he returns to 
Romania at his request. The ambassador 
mentioned that there are 400,000 Jews of 
Romanian origin living in Israel who have 
integrated perfectly in all areas and the 
Romanian community is an important link 
between the two states.

Born in Tel Aviv, the landmarks of 
his diplomatic career are Romania, 
Spain, USA and EU. In recent years, he 
has been diplomatic advisor to Israel’s 
president, Reuven Rivlin. He expressed 
his joy of returning to Romania, a country 
with which Israel has an uninterrupted 
and ascendant relationship since the 
foundation of the State of Israel. “Without 
doubt, our common future promises great 
success”, the new ambassador said. 
Immediately after arriving in Bucharest, 
directly from the airport, His Excellency 
David Saranga went to the Holocaust 
Monument where he said the Kadish and 
the next day, on January 11, visited the 
Coral Temple in Bucharest.

The high Israeli diplomat was met 
by the head of the Federation of Jewish 
Communities in Romania - Mosaic Cult, 
Dr. Aurel Vainer, the Federation president, 
Ovidiu Bănescu, vicepresident, Eduard 
Kupferberg, secretary general, and Prime 
Rabbi Rafael Shaffer. Later, he met 
for one and a half hours the members 
of the FJCR Leading Committee. In 
addition to the up mentioned members 
of the leadership, the following were 
also present: Paul Schwartz and Silvian 
Horn (president and vicepresident of the 

Jewish Community of Bucharest), Irina 
Cajal, undersecretary of State in the 
Ministry of Culture and National Identity, 
Jose Iacobescu, president of B’nai 
B’rith Romania, Mona Bejan, director 
MSAD, Dr. Liviu Beris, president of the 
Romanian Jewish Victims Association, 
Rudi Marcovici, CAPI director, and 
Alexandru Marinescu, chief editor of 
Jewish Reality, and Sofia Nagy, Joint 
representative. The meeting was followed 
through the internet by the presidents 
of the Jewish territorial communities 
who are members of the FJCR Leading 
Committee.

H.E. David Saranga promised that 
the Embassy of the State of Israel in 
Romania will continue and intensify its 
support and collaboration with FJCR 
in order to develop and promote the 
activities of the Jewish community, 
saying that “it does not matter whether a 
community is small or old. Your existence 
here achieves two important things. 
First, it helps the State of Israel, because 
always when the Romanian Government 
thinks of the State of Israel, it thinks of 
the Jewish community in Romania and 
vice versa. Secondly, the fact that you 
said that there is no anti-Semitism in 
the forms we see in other European 
countries is a sign that Romanian society 
has learned the lesson of the past 
and is properly educating the younger 
generation”.

The new ambassador stressed that 
he had taken on the complexity of FJCR 
work and promised to join the community 
and the Federation, “in everything 
you need, you will get the embassy’s 
support and the support of the State of  
Israel.”

And proof came in just two days, when 
his first public appearance as Israel’s 
ambassador was the one at the Coral 
Temple where a New Year concert took 
place.

the Synagogue aachvas rein rescued  
and transformed into museum of the History  

of the Jews from Oradea and Bihor
On December 5, 2018, on the Feast of Lights, the Jewish 

History Museum of Oradea and Bihor was inaugurated in the 
Aachvas Rein Synagogue. The date of the official opening 
was chosen at the suggestion of the president of the Jewish 
community in Oradea, Felix Koppelmann, the inauguration 
emphasizing the spirit of this celebration, a perfect opportunity 
for the Orthodox synagogue to shine again as it once did.

The event was attended by Iulius Delorean, vice-prefect, 
Ilie Bolojan, city mayor,   Florin Birta, deputy mayor,  Angela 
Lupşea,  director of Oradea City Museum, Dr. Gheorghe Carp, 
County Hospital manager, Ovidiu Bănescu, FJCR vicepresident, 
Felix Koppelmann, president of the local  Jewish community, 
Sofronie Drincec, Orthodox bishop, Böcskei László, Roman 
Catholic bishop and other officials.

At the opening of the event, Felix Koppelmann invited 
Prime Rabbi Shraya Kav, Mayor Ilie Bolojan, vice-prefect Iulius 
Delorean and dr. Gheorghe Carp, County Hospital manager, 
to light a candle in Hannukya. “For as long as there is peace in 
the world, this synagogue, which has become a museum, will 
certainly be a point of attraction for both the people of Oradea, 
for the Jews who have Romanian roots, Bihor roots, but also for 
those who do not, because we did not all have the opportunity 
to know the true history, but especially for the tourists who will 
come from the country, for the tourists who will arrive from 
abroad”, said Felix Koppelmann.

We have to mention a very special personality who has 
played a decisive role in saving this synagogue, said the 
president of Jewish Community from Oradea, referring to Great 
Rabbi Menachem Hacohen, who led the Jewish communities 
of Romania, a leading member of the Knesset, senior officer of 
the Israeli Army, a well-known scientist and a perfect politician. 
“We thank this man, both the Jewish Community and the City 
Hall of Oradea. After the Great Rabbi’s decision not to alienate 
or demolish the worship place (the building was in danger of 
self-demolition), the sun rose after about eight years, when H.E. 

Mark Gitenstein, former US ambassador to Romania, has given 
us the opportunity to access the US Congress’s Ambassadorial 
Fund for the rehabilitation of the special objectives. We thank 
him for the fact that he personally followed the unfolding of the 
project during his term. We also thank H.E. Hans Klemm, US 
Ambassador, who followed and continued to pursue the smooth 
evolution of the project. 

The amount awarded by the American Congress was 
used for the first phases of the project (the important stage for 
consolidation) and for the continuation and completion of the 
restoration the City Hall of Oradea, through Mayor Ilie Bolojan, 
helped us. Contribution with which the museum was completed 
and inaugurated”, said Felix Koppelmann. 

Ovidiu Bănescu, vicepresident of FJCR, read the message 
of Dr. Aurel Vainer: “Dear brothers and sisters, dear friends 
participating in the opening ceremony of the first museum that 
brings before you the contribution of the Jewish population to 
the culture and civilization of Oradea and Bihor, the fact that 
you chose this way of rebuilding the synagogue together with 
the Jewish Community leadership by turning it into a Jewish 
museum is worth all our gratitude”.
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Dictatura claxonului
Un banc dinainte de ’89 explica faptul că 

economia comunistă, comparată cu un auto-
mobil, nu funcţiona pentru că toată puterea motorului 
fusese folosită pentru acţionarea claxonului, nu a roţilor. 
Cam acelaşi lucru se întâmplă şi azi, când legile cu im-
pact economic se adoptă pentru că fuseseră prevăzute 
în sacrosanctul program de guvernare, nu pentru că ar 
corespunde necesităţilor economiei româneşti.

Exemple recente sunt reglementările privind taxarea 
companiilor din domeniile energetic şi bancar, impuse la 
finele lunii decembrie 2018 prin ordonanţă de urgenţă,  
fără consultări serioase cu cei a căror activitate urma să 
fie afectată (băncile au fost informate de intenţia Executi-
vului de a schimba legislaţia cu numai două ore înainte de 
adoptarea acesteia). Oamenii de afaceri şi responsabilii 
UE au avertizat că „suprataxarea marilor companii din 
energie va duce implicit la scăderea sau lipsa investiţiilor”. 
După numai două săptămâni de aplicare a ordonanţei a 
izbucnit o grevă a minerilor de la Compania Energetică 
Oltenia, ortacii solicitând salarii mai mari şi investiţii pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Trimis în Valea Jiului de 
premierul Dăncilă, ministrul Energiei a vorbit cu greviştii şi 
a găsit soluţia: „Ne vom strădui să eliminăm taxa de 2% pe 
cifra de afaceri pentru companiile care produc energie pe 
bază de cărbune”. Efectele grevei au pus în pericol însăşi 
funcţionarea sistemului energetic naţional şi au obligat 
autorităţile să importe energie electrică la preţuri uriaşe.

Care va să zică, după numai cincisprezece zile, un 
membru al Guvernului solicită retragerea parţială a unei 
ordonanţe de urgenţă emise de acelaşi guvern! Şi asta 
în condiţiile în care orice ţară, care îşi doreşte binele, 
ştie că economia are nevoie în primul rând de stabilitate 
legislativă şi predictibilitate!

Pentru a vedea ce înseamnă elaborarea unor ordo-
nanţe analizând impactul acestora numai din perspectivă 
politică, să mai amintim că „taxa pe lăcomie”, prevăzută 
în aceeaşi ordonanţă, a dus, în aceleaşi două săptămâni, 
la prăbuşirea Bursei şi la scăderea cursului de schimb al 
leului cu 0,6%!

Poate ar trebui şi o lege împotriva mutării puterii mo-
torului de la tracţiune la claxon!

Alegerile anticipate din Israel,  
o mişcare conformă cu interesul naţional

Institutul Israelian pentru Democraţie şi Universitatea 
din Tel Aviv au efectuat, în zilele de 2 şi 3 ianuarie 2019, 
un studiu privind stabilirea alegerilor anticipate pentru luna 
aprilie 2019. Cercetarea are o marjă de eroare de 4,1% 
şi a fost coordonată de profesorii Ephraim Yaar şi Tamar 
Hermann, rezultatele fiind deja prezentate şi conducerii 
Statului Israel. Este remarcabil că decizia convocării 
alegerilor este considerată favorabilă atât de majoritatea 
israelienilor cu vederi de dreapta (57%), cât şi de cei de 
centru (61%) şi de stânga (54%). Puncte de vedere apro-
piate pe acest subiect sunt împărtăşite atât de cetăţenii 
evrei (56%), cât şi de cei arabi (60%). 

Mult mai împărţite sunt opiniile asupra motivelor care 
l-au determinat pe Benjamin Netanyahu să convoace 

alegerile anticipate în aprilie: 37% dintre evrei cred că 
premierul a dorit să stabilească alegerile înainte de 
pronunţarea procurorului general asupra anchetei care 
îl vizează pe primul ministru, în timp ce 25% sunt con-
vinşi că Benjamin Netanyahu a considerat că un guvern 
bazat pe o majoritate parlamentară de un vot nu poate 
funcţiona corect. 24% au răspuns că ambele motive au 
cântărit greu în decizia luată de şeful Guvernului de la 
Ierusalim.

Cât despre performanţele Cabinetului Netanyahu, 73% 
dintre respondenţi sunt de părere că Guvernul a obţinut 
rezultate bune şi foarte bune în politica externă, 65% dau 
aceleaşi calificative politicii de securitate a Israelului şi 
52% apreciază politica economică. Rezultate mai puţin 
bune au fost consemnate în direcţii precum egalitatea 
de şanse, încrederea poporului în liderii săi, reducerea 
discrepanţelor economice din societatea israeliană, pro-
movarea unei identităţi comune între israelienii de origine 
evreiască, respectiv arabă şi reducerea costului vieţii.

Important este şi că, în conformitate cu studiul, 65% 
dintre evreii israelieni şi 86% dintre cei arabi nu ar dori 
reprezentanţi ai ultraortodocşilor (haredim) în următorul 
guvern.

De asemenea, 58% dintre evreii israelieni şi-ar dori 
ridicarea pragului electoral pentru reducerea numărului 
de partide mici care intră în Knesset, opinie neîmpărtăşită 
de  majoritatea israelienilor arabi.

UE, un tablou extrem de diferenţiat
În ciuda importanţei acordate politicii de con-

vergenţă în UE şi a fondurilor generoase alocate acestui 
domeniu, discrepanţele între economiile statelor europene 
şi între nivelul de trai din aceste ţări rămân foarte mari. 
De multe ori, cum e şi cazul României, în acelaşi stat 
sunt identificate diferenţe mai mari decât cele medii de la 
nivelul Uniunii. De pildă, în România, PIB-ul Bucureştiului 
reprezintă 140% din PIB-ul mediu al UE, dar zone precum 
nord-estul Moldovei sau sud-estul Munteniei abia dacă 
ating 40% din PIB-ul mediu al Uniunii.

Conform unor comunicate transmise la sfârşitul lunii 
decembrie de Eurostat (Biroul de Statistică al UE), inflaţia 
a scăzut la nivelul anului trecut la 1,6% din PIB în Zona 
Euro şi 1,7% în UE, dar ţări precum Estonia şi România 
înregistrau rate ale inflaţiei  de două ori mai mari decât 
media europeană (3,3%, respectiv 3%), cea mai mică 
inflaţie (0,6%) fiind cea din Grecia şi Portugalia.

Tot în România s-a înregistrat în decembrie cea mai 
mare scădere a activităţii din construcţii (-4,8%), faţă de o 
creştere de 1,8% în UE. În schimb, producţia industrială a 
crescut în România cu 2,8%, faţă de media UE de 2,2% 
şi scăderea cu -5,1% din Germania.

Noi şi alte nouă state europene stăm prost la deficitul 
de cont curent (-3,2 mld euro în România, în decembrie), 
dar numai 16,1% dintre pensionarii români trăiesc amenin-
ţaţi de sărăcie, cei mai mulţi aflaţi în acestă situaţie fiind în 
Estonia (46%). La numărul de medici ne aflăm la coada 
plutonului (77 de doctori la 100.000 de locuitori), dar mai 
bine decât Grecia, unde nu sunt decât 42 de doctori la 
100.000 de locuitori.

ALX. MARINESCU

O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile
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Este titlul articolului de fond apărut în „Buletinul 
Uniunii Evreilor Români“, anul II, nr. 1. Publicaţia 
a văzut lumina tiparului între anii 1930-1932, fiind 
organul de presă al secţiunii Bucureşti. Articolul, se 
poate spune, are valoare documentar-istorică; se 
referă la problemele politice cu care se confrunta 
obştea evreiască la data respectivă, la sarcinile 
UER şi ale întregii obşti evreieşti în contextul dat. 

Pentru a putea face faţă situaţiei create era 
necesară o tot mai puternică organizare. Evreii tre-
buiau să se apere singuri împotriva atacurilor care 
se dădeau numai contra lor; împotriva neîncrederii 
care se arăta numai contra lor; împotriva politicii 
de eliminare a lor din societatea românească, din 
viaţa politică şi social-economică, în general. Numai 
împotriva evreilor se propovăduia ura, se practica 
duşmănia violentă. Nu se făceau manifestaţii nici 
împotriva ungurilor, nici împotriva saşilor. Nu s-au 
spart nici geamurile bulgarilor, nici capetele tătarilor. 
Cei cu aspiraţii iredentiste trebuiau 
convinşi de erorile lor. Evreii au fost 
lăsaţi singuri; ei trebuiau să amuţească 
ura, să dezarmeze duşmănia. De ace-
ea, se scria în articol, „noi, mai mult ca 
oricare alţii, trebuie să stăm laolaltă, cu 
rândurile totdeauna strânse”. Fapt ce nu excludea 
posibilitatea ca, individual, fiecare să facă politica 
despre care crede că îi serveşte mai bine interesele. 
Un evreu socialist nu va face politica intereselor bur-
gheziei, după cum un evreu care crede în democra-
tismul politicii naţional-ţărăniste nu va face politică 
liberală sau averescană. E politica lui ca individ, în 
care îşi au loc năzuinţele sale pentru îndrumările 
pe care le crede mai potrivite pentru o cât mai bună 
propăşire a vieţii economico-sociale a statului. Dar 
important pentru viaţa evreiască nu era problema 
politicii individuale, ci problema intereselor obştii în 
care se cuprindeau, desigur, interesele individuale 
ale fiecărui evreu. Referirea era, în primul rând, la 
lupta împotriva antisemitismului latent, ascuns şi 
tăcut, ca şi împotriva celui acut, violent şi turbulent.

O mărturie documentară despre tulburările an-
tisemite din anii ’30 ai secolului trecut depune W. 
Filderman în memoriile sale. „Pe 10 mai 1930 i-am 
trimis lui Maniu un document lung, în care enumeram 
unele dintre violenţele ce avuseseră loc împotriva 
evreilor şi jignirile aduse credinţei noastre de la 
tribunele parlamentare. Am scris despre violenţa 
fizică şi jafuri, despre indiferenţa şi complicitatea 
autorităţilor locale şi despre nepăsarea guvernului, 
care nu a aplicat legile pe care le adoptase. Dacă 
puterile guvernamentale nu acţionează pentru a 
împiedica astfel de situaţii, atunci populaţia evre-
iască este obligată să-şi asume propria apărare”, 
conchide Filderman. Aceeaşi idee a autoapărării 
este susţinută în articolul din Buletinul UER despre 
necesitatea organizării. „Dacă privim în jurul nostru, 
ne dăm îndată seama de cât interes prezintă pentru 
noi o solidă organizare –, se scria în articol, pentru 
ca să putem veghea la nevoile noastre. O organizare 
pentru pază şi apărare. O organizare în care, când 
va fi nevoie, conştiinţa evreiască să fie zguduită, 
să fie chemată la datorie, să fie trezită şi pusă la 
muncă pentru paza şi apărarea nevoilor şi bunurilor 
evreieşti tradiţionale, istorice şi de nădejdi de viitor”. 

Aşadar, articolul „Pentru ce trebuie să ne orga-
nizăm?” schiţa un program de activitate adecvat 
situaţiei. „Organizaţi suntem cineva – se scria în 
articol – se ţine seamă de noi ca grupare etnică, de 
interesele specifice ale acesteia”. Dar organizarea 
era necesară şi pentru o viaţă internă intens trăită, 
pentru apărarea şi cultivarea comorilor culturale 
evreieşti. Articolul apelează la evreii din întreaga 
ţară să vină şi să înmulţească numărul membrilor 
UER, care nu încetează să militeze pentru obţinerea 
drepturilor egale pentru evrei în toate domeniile 
vieţii sociale, politice şi economice. În rândurile 
Uniunii Evreilor Români putea intra orice evreu care 
se bucura de drepturile cetăţeneşti sau care avea 
dreptul la calitatea de cetăţean. Indiferent de clasa 
din care făcea parte, indiferent de convingerile lui 
religioase, de ideologia sa naţională sau socială. 
Condiţia era ca evreul care intră în Uniune să fie 
conştient de drepturile sale cetăţeneşti, individuale 
şi colective, să fie convins de nevoia apărării şi 
consolidării acestor drepturi. „Când suntem loviţi, 
nu se face deosebire între noi. Suntem loviţi toţi 
deopotrivă”, se scria în chemarea adresată evreilor 
să se înscrie în UER. „Iată de ce trebuie să intre în 
Uniune orice evreu care s-a ridicat la înălţimea celor 
mai imperioase nevoi şi celor mai sfinte revendicări 
obşteşti şi individuale”.

LYA BENJAMIN

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

Pentru ce trebuie   
să ne organizăm

După 80 de ani Compensaţii pentru copiii salvaţi în timpul Holocaustului
Germania a acceptat să ofere compensaţii copiilor 

evrei din Germania, Austria, Cehoslovacia, Olanda şi 
Polonia care s-au refugiat în Anglia în perioada de dina-
intea izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial. Acordul 
încheiat între Claims Conference şi Guvernul german 
prevede pentru copiii supravieţuitori o compensaţie de 
2800 de dolari şi intervine la 80 de ani după ce primul 
transport de copii a ajuns în Marea Britanie, scrie agenţia 
evreiască de ştiri JTA. 

După „Noaptea de cristal” din Germania, din noiembrie 
1938, când mii de evrei au fost ucişi, maltrataţi şi deportaţi 
în lagăre, sinagogile şi casele lor – incendiate iar magazi-
nele – jefuite, Guvernul britanic a acceptat să primească 
copii sub 17 ani. În această acţiune au fost salvaţi peste 
10.000 de copii şi adolescenţi, mulţi dintre ei văzându-şi 
părinţii pentru ultima dată la gara unde s-au îmbarcat. 
Ultimul transport a plecat din Germania la 1 septembrie 
1939, ziua în care a început cel de-al Doilea Război Mon-
dial, iar ultimul transport care a plecat din Olanda a fost 

la 14 mai 1940, ziua în care armata olandeză s-a predat 
nemţilor. Se pare că astăzi mai sunt în viaţă aproximativ 
1000 dintre ei.

Fondul „Kindergarten”, cum este numit, începe plăţile 
în ianuarie 2019, pe baza unor cereri individuale. „Aceşti 
copii au trebuit să supravieţuiască rupţi de părinţii şi 
familiile lor. Acum li se va face o fărâmă de dreptate”, a 
declarat Stuart Eizenstat (SUA), care a condus negocierile 
în numele Claims Conference. (E.G.)

reuniune vizând combaterea antisemitismului
Preşedinţia română a Consiliului UE  intenţionează să organizeze la Bruxelles o reuniune internaţională care să 

stabilească acţiuni concrete de eliminare a ameninţărilor antisemite la adresa comunităţilor din Europa. Reuniunea, 
intitulată „Combaterea antisemitismului şi o protejare mai bună a comunităţilor evreieşti din UE – de la politică la acţi-
une”, dedicată memoriei amb. Mihnea Constantinescu, va fi structurată în patru secţiuni care vor analiza situaţia reală 
a antisemitismului în Europa şi vor încerca, pe baza experienţelor locale, să elaboreze metode şi mijloace concrete, 
să perfecţioneze instrumentele şi iniţiativele existente care să servească scopului propus. La închiderea reuniunii va 
fi creat un grup de lucru, care  urmează să pună în practică cele mai bune iniţiative. Sunt invitaţi să participe euro-
parlamentari, coordonatorul european pentru combaterea antisemitismului, reprezentanţi  ai  organizaţiilor evreieşti 
europene şi mondiale şi reprezentanţi ai comunităţilor evreieşti din statele membre ale UE  (E.G.)
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ב-5 בדצמבר 2018, בחג האורים, 
התקיים טקס פתיחת המוזיאון לתולדות 

יהודי אורדיה וביחור. את הטקס ארגן 
בית הכנסת "אהבת ריין". תאריך 

הפתיחה הרשמית נבחר בהתאם להצעת 
יו"ר הקהילה היהודית מאורדיה, פליקס 
קופלמן; חג החנוכה שם דגש על רוח חג 

האורים, הזדמנות מצוינת לכך שבית 
הכנסת האורתודוקסי יזהר מחדש, כמו 

בעבר.
באירוע נכחו: סגן הממונה על המחוז, 

יוליוס דלוריאו; ראש העיר, איליה 
בולוז'אן; סגן ראש העיר, פלורין בירטא; 

מנהלת מוזיאון העיר אורדיה, אנג'לה 
לופשאה; מנהל בית החולים המחוזי, ד"ר 

גיאורגי קארפ; סגן יו"ר הפדרציה של 
הקהילות היהודיות מרומניה, אובידיו 

בנסקו; יו"ר קהילת יהודי אורדיה, פליקס 
קופלמן; הבישוף האורתודוקסי, סופרוניה 

דרינצ'ק; הבישוף הרומנו-קתולי בוקצ'י 
לאסלו ואישיים אחרים.

בפתיחת האירוע, הזמין פליקס קופלמן 
את רב העיר אורדיה, שרעיה קו; את ראש 

העיר, איליה בולוז'אן; את סגן הממונה 
על המחוז, יוליוס דלוריאן; ואת מנהל 

בית החולים המחוזי, ד"ר גיאורגי קארפ 
להדליק כל אחד נר בחנוכייה. "כל זמן 

שיהיה שלום בעולם, בית כנסת זה שהפך 
למוזיאון יהיה ודאי נקודת משיכה גם לנו, 
תושבי אורדיה, וליהודים שלהם שורשים 

רומניים, שורשים בביחור, וגם לאלה 
שאינם יהודים, מפני שלא הזדמן לכולנו 

להכיר את ההיסטוריה האמיתית, ובמיוחד 
לתיירים מחו"ל", אמר פליקס קופלמן. 
צריכים לציין אישיות מיוחדת במינה, 
הדגיש עוד יו"ר קהילת יהודי אורדיה 

והתייחס לרב הראשי מנחם הכהן, שהנהיג 
מבחינה רוחנית את הקהילות היהודיות 
מרומניה, והיה חבר כנסת בולט בכנסת 

ישראל, קצין בכיר בצבא הגנה לישראל, 
איש מדע מוכר ופוליטיקאי מושלם. "אנו 

מודים לאדם הזה, גם אנחנו, קהילת יהודי 
אורדיה, גם עיריית אורדיה. אחרי החלטתו 

של הרב הראשי לא להעביר לזרים או 
להרוס את בית הכנסת הזה (הבניין היה 

בסכנה של הריסה עצמית, של נפילה), 
השמש זרחה אחרי שמונה שנים בערך, 

כאשר מר מרק גיטנשטיין, שגריר לשעבר 

של ארצות-הברית ברומניה איפשר לנו 
לקבל תרומה מקרן השגרירויות שהעניק 

הקונגרס של ארצות-הברית לשיקום מבנים 
מיוחדים. אנחנו מודים לו בדרך זו על 

שעקב אישית במהלך כהונתו אחרי קידום 
הפרויקט. אנחנו מודים גם למר חאנס 

קלם, שגריר ארצות-הברית שהגיע לכהן 
אחריו, שעקב גם הוא בצורה טובה אחרי 

קידום הפרויקט. סכום הכסף שהתקבל 
מהקונגרס האמריקאי שימש בשלבים 

הראשונים של הפרויקט (שלב חשוב 
בחיזוק הבניין), ולצורך המשך העבודות 

וסיום השיקום באה לעזרתנו עיריית 
אורדיה, באמצעותו של ראש העיר איליה 

בוז'אן. תרומה שבעזרתה הושלם הפרויקט 
ונחנך המוזיאון!", אמר פליקס קופלמן.

אובידיו בנסקו, סגו יו"ר הפדרציה של 
הקהילות היהודיות מרומניה, העביר את 
המסר של היו"ר אאורל ויינר: "עמיתים 

יקרים, ידידי המכובדים, המשתתפים 
באירוע הנוכחי של חנוכת המוזיאון 
הראשון שמביא בפניכם את תרומת 

היהודים לתרבות באורדיה ובביחור. עצם 
הדבר שבחרתם עם הנהגת קהילת יהודי 
אורדיה יחד את הדרך הזאת של החזרה 

לחיים של בית הכנסת באמצעות הפיכתו 
למוזיאון יהודי, הוא ההכרה המכובדת 

ביותר". 

השגריר החדש של מדינת ישראל, דוד סרנגה, שהגיע 
לבוקרשט ב-10 בינואר, הציג את עצמו בפני דעת הקהל ברומניה 

ערב הגעתו, באמצעות קטע של סרט מטעם לשכת העיתונות 
של השגרירות, שבו הוא דיבר ברומנית רהוטה. את הקריירה 

הדיפלומטית שלו, ציין בדבריו, התחיל לפני 20 שנה בבוקרשט 
בתור סגן השגריר ועכשיו, אחרי קריירה דיפלומטית ארוכה, הוא 
חוזר לרומניה לפי בקשתו. השגריר ציין שבישראל חיים 400,000 
יהודים ממוצא רומני, והם נקלטו מצוין בכל התחומים, והקהילה 

הרומנית מהווה קשר חשוב בין שתי המדינות.  
דוד סרנגה הוא יליד תל-אביב, ונקודות האחיזה בקריירה 
הדיפלומטית שלו הן רומניה, ספרד, ארצות-הברית והאיחוד 

האירופי. בשנים האחרונות היה יועץ דיפלומטי של נשיא מדינת 
ישראל, ראובן ריבלין. הוא גילה שמחה רבה על חזרתו לרומניה, 

מדינה שקשריה עם ישראל הדוקים ונשמרים ללא הפסקה מאז 
הקמתה של מדינת ישראל. "ללא צל של ספק, עתידנו המשותף 

מבטיח הצלחה רבה", הכריז השגריר החדש,
מיד עם נחיתתו בבוקרשט, נסע מר דוד סרנגה היישר מנמל 

התעופה אל מקום האנדרטה לזכר השואה, שם אמר קדיש. 
למחרת, ב-11 בינואר, ביקר ב"היכל הכוראלי" בבוקרשט 

והתקבל שם על ידי הד"ר אאורל ויינר, יו"ר הנהגת הפדרציה 
של הקהילות היהודיות מרומניה – דת משה; אובידיו בנסקו, סגן 

היו"ר; אדוארד קופפרברג, המזכ"ל; הרב הראשי רפאל שפר. 
לאחר מכן שוחח כשעה וחצי עם חברי ועד המנהל של הפדרציה. 

חוץ מחברי ההנהלה המוזכרים לעיל נכחו גם: פאול שווארץ 
וסילביאן חורן (יו"ר וסגן היו"ר של קהילת יהודי בוקרשט); 

אירינה קאז'ל, תת-מזכירת המדינה במשרד התרבות והזהות 
הלאומית; ז'וסה יעקובסקו, יו"ר בני-ברית רומניה; מונה בז'אן, 

מנהלת המנהל לסעד ובריאות; ד"ר ליביו בריש, יו"ר אגודת 
היהודים מרומניה קורבנות השואה; רודי מרקוביץ, מנהל קאפ"י, 

ואלכסנדרו מארינסקו, העורך הראשי של העיתון "המציאות 
היהודית"; נציגת הג'וינט, סופיה נאגי. יושבי ראש הקהילות 

היהודיות מערי השדה, שהם חברים בוועד המנהל של הפדרציה, 
צפו בפגישה באינטרנט. 

מר דוד סרנגה הבטיח ששגרירות מדינת ישראל ברומניה 
תמשיך ותחזק את התמיכה בפדרציה של הקהילות היהודיות 
מרומניה למען קידום פעילויות של הקהילה היהודית, והעריך 
ש"לא חשוב אם קהילה היא קטנה או מזדקנת. קיומכם כאן 

עושה שני דברים חשובים. קודם לכול, הוא עוזר למדינת ישראל, 
היות שתמיד כאשר ממשלת רומניה חושבת על מדינת ישראל, 
היא חושבת על הקהילה היהודית מרומניה ולהיפך. הדבר השני 

הוא שאמרתם שאין כאן אנטישמיות כפי שזו מתבטאת במדינות 
אחרות באירופה, וזו הוכחה לכך שהחברה הרומנית למדה את 

שיעור העבר ומחנכת את הדור הצעיר בדרך נכונה". 
השגריר החדש הדגיש שראה את מורכבות פעילותה של  

הפדרציה והבטיח לעמוד לצידה של הקהילה ולצידה של הפדרציה 
"בכל מה שאתם צריכים ותקבלו את הסיוע של השגרירות ושל 

מדינת ישראל". ואכן, כהוכחה לדבריו, יומיים לאחר מכן הופיע 
לראשונה בציבור בתור שגריר מדינת ישראל בקונצרט שנערך 

ב"היכל הכוראלי" לכבוד השנה החדשה.  

zicedid ze`ivnd
כ"ד טבת תשע"ט - כ"ה שבט תשע"ט  כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

השגריר החדש של מדינת ישראל, דוד סרנגה, הגיע לבוקרשט

מתרחבת השותפות האקדמית רומנית-ישראלית

בית הכנסת "אהבת ריין" חולץ והפך
 למוזיאון של תרומת יהודי אורדיה ו-ביחור

בתחילת דצמבר, פרופ' בוגדאן סימיונסקו, סגן נשיא האקדמיה 
הרומנית, הוזמן על ידי פרופ' איתמר וילנר, נשיא מחלקת המדעים 
מן האקדמיה הישראלית למדעים ולמקצועות הרוח, לבקר במוסד 

המדעי הישראלי הגבוה. בריאיון שהעניק לעיתון "המציאות 
היהודית", אמר הפרופסור חבר באקדמיה כי אחרי סדרת כינוסים 

בינלאומיים בנושאים של הכימיה המאקרו-מולקולרית שהוא 
אירגן ברומניה לזכרו של אביו, שהיה מדען בתחום הכימיה 

המאקרו-מולקולרית ומוכר בכל העולם, הוא החליט להרחיב את 
ההסכם לשיתוף פעולה שנחתם בין האקדמיה הרומנית והאקדמיה 

הישראלית. יחד עם ד"ר איתמר וילנר, הגיע למסקנה שאפשר 
לארגן פעם בשנתיים ברומניה ובישראל לסירוגין סמינריונים 

משותפים בתחומים כמו כימיה סופרא-מולקולרית, מתמטיקה, 
היסטוריה, מורשת ותרבות.

כיוון שני הוא הזמנה לסירוגין לרומניה ולישראל, פעם   
בשנתיים, של מדענים שירצו במרכזי מחקר ובאוניברסיטאות 

בשתי המדינות. כיוון אחר יהיה השיתוף בין ספריית האקדמיה 

הרומנית, שבה יש למעלה מ-14 מיליון רשימות, ובכללן גם 
הארכיונים והתעודות של יהודים חברים באקדמיה הרומנית ושל 

סופרים יהודים מרומניה. עוד הוסיף הפרופ', כי הוא סבור ששיתוף 
הפעולה יהיה מעניין ומועיל גם לספריית האוניברסיטה העברית, 
וגם לספריות הקטנות יותר בישראל, המתמחות בתחום מסוים. 
בסוף הריאיון, פרופ' בוגדאן סימיונסקו ציין שבמהלך   

152 השנים מאז קיימת האקדמיה הרומנית, היו בה 1400 חברים, 
ומהם רק 46 יהודים מרומניה ומחוצה לה. בין אלה שמחוץ 

לרומניה, הזכיר סגן הנשיא של האקדמיה הרומנית את הפרופסור 
לנוירולוגיה ז' אשכנזי, ואת אפרים קציר קצ'יאלסקי, ביוכימאי 

ונשיא מדינת ישראל. "לאמיתו של דבר, חברי האקדמיה ממוצא 
יהודי הם רבים יותר, ואולם חלק מהם נאלצו לשנות את שמותיהם 

או לא הכריזו על השתייכותם הלאומית מסיבות שונות. אני עוד 
מדגיש ש-46 האינטלקטואלים האלה מכסים את כל התחומים, 
מאמנות ועד כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, אינפורמטיקה, ספרות, 

בלשנות, שנראה לי דבר יוצא מן הכלל", הוסיף בוגדאן סימיונסקו.

להתראות, תמר 
שמש!

שגרירת מדינת ישראל ברומניה, תמר 
שמש, סיימה את כהונתה וחזרה לארץ, 

והשאירה מאחור זיכרונות יפים, ידידים, 
והערכה רבה שרכשה בבוקרשט. ימים 
אחדים לפני עזיבתה, תמר שמש ענתה 
בנחמדות לכמה שאלות שהופנו אליה 

על ידי העיתון "המציאות היהודית", כפי 
שהסכימה ופנתה לקוראים שלנו גם מיד 

לאחר שהחלה את כהונתה כשגרירה. 
היא הביעה תקווה שהצליחה   

להשלים את יעדי כהונתה, בתוכם ציינה 
את הבאתה של מדינת ישראל לתשומת 
לב דעת הקהל מרומניה, פתיחת החינוך 

הרומני לכיוון השואה בכלל ושואת 
יהודי רומניה בפרט "שזה דבר מאוד 

חשוב, מפני שמשך שנים רבות הרומנים 
לא ידעו מה היא השואה והצעירים 
לא יודעים הרבה על השואה בכלל 

ועל מה שקרה ברומניה בפרט". היא 
גם הוסיפה את החשיבות בהתפתחות 
היחסים הכלכליים ההדדיים "בה יש 

מקום לשיפור", והקשרים עם הקהילה 
היהודית, הפעילות עם הצעירים מן 

הקהילה היהודית, וההיבטים בתחום 
התרבות. כמו כן ציינה את תנועת 

התיירות שמתפתחת בהצלחה לשני 
הכיוונים, ואת תרומתן של ישראל ושל 

רומניה לכך ששתי המדינות הפכו לכיווני 
חופשה מושכים מאוד.

לגבי האופן שבו תופסות האוכלוסייה 
והרשויות את הקהילה היהודית מרומניה, 

תמר שמש אמרה שלשמחתנו ברומניה 
אין אנטישמיות ברמת רשויות המדינה. 

ככלל, הקהילה מקובלת מאוד והקשר 
עם מדינת ישראל גם מתקבל בטוב ולא 

מתייחסים לקהילה היהודית כראויה 
לגנאי בגלל זה, כמו שקורה במדינות 

אחרות.
לגבי סדר העדיפויות ביחסים שבין 
רומניה לבין ישראל, השגרירה הדגישה 

כי בעבור הצד הרומני, העדיפות 
הראשונה היא מינוי של שגריר בישראל. 

עדיפות שנייה היא התפתחות היחסים 
הכלכליים. עוד הוסיפה כי יש להשתמש 

במעמדה של רומניה בתור נשיאה של 
מועצת האיחוד האירופי, היות שרומניה 

היא מדינה ידידותית לישראל ויכולה 
להיות בעלת תפקיד חשוב בכינון 
היחסים בין ישראל לבין האיחוד 

האירופי. השגרירה הביעה את תקוותה 
שהעברת השגרירות לירושלים, שלא 

נעשתה במהלך כהונתה, תתקיים במהלך 
כהונתו של השגריר הבא. היא הוסיפה כי 
יש לה זיכרונות יפים משהותה ברומניה, 
במיוחד לגבי חיי תרבות עשירים, וציינה 

כי הזיכרון היפה ביותר הוא ידידותה 
עם מיאה סקארלט, אישה נהדרת, 

שהקימה בית יתומים לילדים נטושים, 
בית יתומים שבו היא ביקרה לעתים 

קרובות ושיחקה עם הילדים, שאותם 
היא אהבה ושאהבו אותה. אם וכאשר 

תחזור לרומניה, זה יהיה המקום הראשון 
שתבקר בו. 
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Dispariţia lui Amos Oz, cel mai mare 
scriitor modern de limbă ebraică, a pro-
dus un şoc nu numai printre milioanele lui 
de cititori din lumea întreagă. Odată cu 
el a dispărut unul dintre cei mai puternici 
reprezentanţi ai conştiinţei Israelului, 
pe care a întruchipat-o cu  sinceritate şi 
onestitate. Astăzi, poziţia lui faţă de pro-
blema păcii dintre israelieni şi palestinieni 
nu este împărtăşită decât de o mică parte 
a israelienilor, unii considerându-l chiar 
trădător. Oz nici măcar nu a respins ca-
lificativul. În ultimul său roman, „Iuda”, el 
dă o definiţie a trădării: „Facem compro-
misuri, ne mulţumim cu mai puţin, poate şi 
aceasta este o formă de trădare. Adesea 
Shmuel Ash (pesonajul principal al roma-
nului – n.r.) sugerează că trădătorii sunt 
cei care sunt mai avansaţi faţă de epoca 
în care trăiesc, faţă de contemporanii 
lor. Oamenii care se tem de schimbări şi 
cei care fac schimbări sunt consideraţi 
trădători”.

La înmormântarea lui, preşedintele 
Israelului, Reuven Rivlin, prieten din 
copilărie al scriitorului, a spus, la rândul 
lui: „Nu numai că nu te-ai temut să fii în 
minoritate şi să susţii o părere în minori-
tate, dar nici măcar frică nu ţi-a fost să fii 
numit trădător. Dimpotrivă, ai considerat 
acest cuvânt ca titlu de onoare”. „Amos 
Oz, – a mai spus preşedintele Israelului 
–, a aprins felinarele ca să ne arate reali-
tatea vieţii noastre de-aici. Amprenta lui 
unică a fost capacitatea de a privi lucrurile 

în profunzime dar şi 
puţin din exterior”.

Ca scriitor, Amos 
Oz a zugrăvit viaţa 
israeliană modernă, 
cea care s-a născut 
şi şi-a făcut cu greu 
loc în Israelul  de 
după Războiul de 
Independenţă, în con-
textul atât de dificil 
şi complicat al unei 
ţări, a cărei populaţie 
era compusă dintr-o 
multitudine de straturi  
diferite din punct de 
vedere social, cultural 
şi ca origine. Era, de 
fapt, epoca ”melting pot”-ului israelian, 
când era pe cale de formare israelianul 
care nu mai era evreu rus, polonez, ger-
man sau marocan, ci reprezenta noua 
naţiune. 

În ”Poveste despre dragoste şi în-
tuneric” copilul şi adolescentul Oz visează 
să devină pionierul puternic, ars de 
soare, tăcut, care munceşte pământul 
şi construieşte o nouă ţară iar, când 
trebuie, ia arma în mână. A căutat acest 
vis în kibuţul Hulda, unde a plecat să 
trăiască la vârsta de 15 ani. Oz, care a 
crescut într-o familie care avea puternice 
legături cu diaspora, într-un mediu al 
intelectualilor proveniţi din diaspora, a 
vrut să se elibereze de aceste legături, 

a vrut să se despartă 
de Europa, „care nu 
ne-a vrut, deşi părinţii 
noştri au iubit-o”. Dar, 
oricât de mult a în-
cercat, nu a reuşit şi  
moştenirea diasporei 
se regăseşte, sub o 
formă sau alta, în scri-
erile sale. 

Într-unul dintre 
cele mai frumoase 
romane a le  sa le ,  
„Odihnă desă vârşită”, 
eroul, tânăr kibuţnic 
care şi-a trăit toată 
viaţa în kibuţ, doreşte 
să plece în lume, este 

atras, la fel ca strămoşii lui din diaspora, 
de o altă lume, de călătorii, visează să 
vadă stâncile trandafirii din Petra.

Oz recunoaşte faptul că şi palesti-
nienii au trăit şi trăiesc alături de evrei, 
că acest mic teritoriu trebuie cumva să 
fie împărţit, să se vindece odată rana 
sângerândă produsă de permanentele 
conflicte. Regăsim în scrierile lui încercări 
de apropiere de arabii israelieni, de 
simpatie, de înţelegere a situaţiei lor. A 
depus eforturi în această direcţie. În ce 
măsură a existat reciprocitate, este greu 
de spus, deşi, în ciuda interdicţiilor, se 
pare că unele dintre cărţile lui ar fi fost 
traduse în arabă.

Lista premiilor literare obţinute de el, 

„Odată cu moartea lui amos Oz, lumea a devenit ceva mai mică”

În copilăria 
mea am văzut-o 
pe Maria Tănase 
într-un  spectacol 
de folclor, care a 
avut loc pe scena 
cinematografului 
din Slănic Mol-
dova (fostul ca-
zinou funcţiona 
ca cine matograf 
şi acolo aveau 
loc şi cele mai 

importante manifestări artistice din sta-
ţiune), dar, la vârsta aceea, nu ştiam cine 
este şi încă nu descoperisem cântecele  
ce născuseră în timp legenda Maria 
Tănase; fusesem însă impresionat şi la 
vârsta aceea de modul cum cânta şi cum 
îmbrăţişa microfonul ca pe un prieten.

Când am început să apreciez muzica 
populară românească, am descoperit 
vocea inegalabilă a celei supranumite de 
către Nicolae Iorga, în 1938,  „pasărea 
măiastră”, dar mult mai târziu am aflat de 
răsăritul acestei legende şi de rolul jucat 
de Harry Brauner în această apariţie. 
Presa consemnează faptul că „norocul 
Mariei a purtat numele iubitului ei: Sandu 
Eliad. El a insistat pe lângă Harry Brauner  
pentru o primă audiţie”. Ca întotdeauna 
există o ironie a sorţii (sau am putea 
spune „o incredibilă parte a legendei”), 
fiindcă Harry Brauner s-a lăsat cu greu 
convins de amicul Sandu Eliad să asculte 
glasul prietenei sale Maria Tănase.

Harry Brauner se născuse pe 27 
fe bruarie 1908, la Piatra Neamţ. Tatăl 
său, un evreu care lucra ca funcţionar 
la o fabrică de cherestea, se mută cu 
familia la Viena, dar se întoarce în ţară 
după doi ani, stabilindu-se temporar 
la Brăila şi apoi la Bucureşti.  Viaţa lui 
Harry Brauner pare ea însăşi o legendă, 
cu numeroase urcuşuri şi coborâşuri.  
Între 1925-1929 studiază la Conser-
vatorul din Bucureşti, unde îi are ca 
profesori pe Dumitru Georgescu-Kiriac 
(teorie-solfegiu), Alfonso Castaldi (ar-
monie), Ştefan Popescu (dirijat cor), 
Constantin Brăiloiu (istoria muzicii). În 
1928, profesorul său Constantin Brăiloiu 
îl numeşte secretar al Arhivei de Folclor 
de pe lângă Societatea Compozitorilor, 
proaspăt înfiinţată. Între 1928-1929, în 
paralel cu studiile muzicale, urmează la 
Universitatea din Bucureşti şi cursurile de 
sociologie ale lui Dimitrie Gusti şi pe cele 
de estetică ale lui Tudor Vianu. În 1929, 

sociologul Dimitrie Gusti, descoperin-
du-i pasiunea ştiinţifică faţă de folclorul 
muzical, îl include în echipa de cercetare 
sociologică monografică în satul Drăguş, 
compusă din Mircea Vulcănescu, Paul 
Sterian, Petru Comarnescu, Margareta 
Sterian, Tudor Vianu, dr. Mitu Georgescu, 
Traian Herseni, Emanoil Bucuţa şi Lena 
Constante, de care se îndrăgosteşte. În 
cadrul acestei echipe multidisciplinare, 
Harry Brauner şi Brăiloiu se ocupau de 
muzică. Timp de zece ani a reuşit să 
înregistreze circa 5000 de melodii, cu 
un fonograf, pe cilindri de ceară. Între 
1929-1932, pentru a putea trăi, lucrează 
ca profesor de muzică la Liceul „Sf. 
Haralambie” din Turnu Măgurele. Între 
1932-1935 este profesor de muzică la 
Liceele Sf. Sava, Mihai Viteazul şi Matei 
Basarab din Bucureşti. În paralel, este 
profesor suplinitor la clasele de istoria 
muzicii şi estetică muzicală la Conser-
vatorul din Bucureşti şi la Academia 
de Muzică Religioasă. În 1933 pleacă 
la Paris cu o bursă, unde lucrează la 
Muzeul Trocadero, dar se documentează 
şi asupra cercetărilor de folclor muzical 
sub conducerea etnomuzicologului André 
Schaeffner.  Între 1936-1938 efectuează 
numeroase cercetări de teren în toată 
ţara şi se îngrijeşte de editarea muzicii 
româneşti pe discuri de gramofon la 
Casele Lifa şi Columbia. Din 1939 este 

membru onorific la The English Folk 
Dance and Song din Londra.

Între 1940-1944, în perioada celui 
de-al Doilea Război Mondial, fiind evreu, 
găseşte cu greu un post de profesor 
de muzică la Liceul evreiesc „Barbu 
Delavrancea” din Bucureşti, avându-i co-
legi pe Alexandru Graur şi Jacques Byck.

Între 1944-1949 este consilier pentru 
folclor la Societatea Română de Radiodi-
fuziune, îngrijindu-se de conservarea 
Arhivei de Folclor, al cărei director devine 
ulterior. Între 1948-1950 este profesor 
de folclor muzical la Conservatorul din 
Bucureşti, devenind şef de catedră. În 
1949 înfiinţează Institutul de Folclor şi, prin 
intervenţii la Lucreţiu Pătrăşcanu, obţine 
clădirea în care să funcţioneze institutul. 
În aceeaşi perioadă, în cadrul institutului, 
întemeiază, alături de naistul Fănică Luca 
şi violonistul Ion Luca-Bănăţeanu, Orches-
tra „Barbu Lăutaru”. Este directorul Insti-
tutului de Folclor până în ianuarie 1950.

În 1950, din cauza amiciţiei lui cu 
Lucreţiu Pătrăşcanu şi a Lenei Con-
stante cu soţia ministrului, este arestat 
şi implicat, fără vreo vină, în procesul 
Pătrăşcanu, fiind condamnat la 15 ani de 
închisoare (din care execută 12).    

Dar „legenda Harry Brauner” nu ar 
căpăta conotaţii şi mai profunde dacă 
nu ar fi contribuit la răsăritul „legendei 
Maria Tănase”. După ce prima audiţie a 
acesteia este un fiasco, în cele din urmă  
„melodiile… fie de la tatăl ei, neuitatul 
moş Tănase… fie de la mama, ţărancă 
din Făgăraş, fie de la lăutarii ce-şi 
făceau veacul prin cărciumile cartieru-
lui”  îl determină pe Harry Brauner să o 
sprijine în alcătuirea unui repertoriu. Iar 
aceste cântece, interpretate în maniera 
ei inegalabilă, aveau să fie cunoscute 
şi de compozitorul Theodor Rogalsky şi 
de pianistul Ion Filionescu, cei care au 
invitat-o să cânte la Radio. 

Harry Brauner mărturiseşte despre 
gestul Mariei Tănase, care “în anul 1939, 
sub dictatura fascistă, când numele meu 
nu avea voie să fie pomenit în presă, între-
bată într-un interviu de Gaby Michăilescu 
cine i-a călăuzit primii paşi şi cine a avut 
cuvântul decisiv la începutul carierei 
sale, cu un curaj neobişnuit, răspunde: 
«Esenţiale au fost sfatul şi truda unui bun 
prieten, Harry». Pe urmă s-a adăugat 
încurajarea unanimă a celorlalţi prieteni: 
Radu Boureanu, Cicerone Teodorescu, 
Eugen Jebeleanu, George Macovescu, 
Mircea Grigorescu, Ghiţă Roll (Gheorghe 
Dinu) şi alţii, pe care i-am uitat”.

IOAN IACOB

„După 50 de ani…”
Preţuit în via-

ţa comunitară 
pentru arta de a 
atrage sponsori-
zări pentru reno-
varea Sinagogii 
din Tecuci, mo-
dernizarea se-
diului, a came-
rei de oaspeţi, 
publicarea unei 
monografii des-
pre istoria co-
munităţii, ştiinţa 
de a cultiva bune relaţii cu autorităţile, 
cultele, filialele locale ale organizaţiilor 
de minorităţi, preşedintele CE Tecuci, 
Iancu Aizic, le dedică foştilor profesori 
şi colegi o carte intitulată „După 50 de 
ani…”, parafrază la cunoscutul roman 
al lui Dumas-tatăl. 

Pe baza unui chestionar întocmit 
de autor ca într-o veritabilă anchetă 
jurnalistică, volumul reuneşte răspun-
suri despre viaţă, autocaracterizări ale 
respondenţilor, necrologuri la plecarea 
din această lume a unora dintre ei, 
articole aniversare pentru alţii, apărute 
în săptămânalul local „Observator T”. 
Cartea  vorbeşte despre perseverenţă, 
pasiune în realizarea propriei vieţi pen-
tru şi printre oameni. 

Mult succes în continuare! (I.D.)

israeliene şi străine, pentru romanele, 
povestirile, eseurile lui este kilometrică. 
Unul singur lipseşte – premiul Nobel 
pentru literatură – şi motivele nu sunt 
cunoscute. Oz nu a acordat prea mare 
importanţă acestui fapt şi a spus că 
celelalte premii sunt la fel de importante 
ca Nobelul.

A fost tradus în peste 40 de limbi, 
printre care o mare parte dintre scrierile 
lui  şi în româneşte. De România s-a simţit 
legat deşi cunoştea prea puţin  literatura 
română, dar avea o relaţie personală, 
familia soţiei lui, Nilli  Zuckerman, fiind 
originară din Basarabia şi vorbitoare 
de limbă română. Dar atracţia lui faţă 
de limba română îşi are origini mult mai 
vechi, din copilărie. Într-una din vizitele 
efectuate în ţara noastră – a fost de 
trei ori în România –, el a povestit: “In 
zilele cât am stat în România am avut 
impresia că ştiu aceste locuri, că-i cu-
nosc dintot deauna pe oamenii de acolo. 
Parcă şi mirosurile le ştiam de undeva. 
M-am împrietenit cu multă lume şi am 
comunicat firesc, de parcă am fi trăit 
o viaţă împreună. Pe urmă am înţeles 
cauza. În Ierusalimul mandatar unde 
am copilărit, mă duceam adesea să îmi 
cumpăr dulciuri de la o mică prăvălie 
din vecinătate. Propietarii erau români, 
vorbeau româneşte şi urechea mea de 
copil înregistra ritmul vorbirii lor, reţinea 
cuvintele…Odată i-am auzit pe cei doi, 
soţ şi soţie, fredonând cântece româneşti. 
Aroma acestei prăvălioare, cântecele, 
vorbirea mi-au revenit viu în minte când 
mă plimbam în România. Pe români i-am 
cunoscut de asemenea în kibuţul Hulda. 
Compar dorul de locul copilăriei al evreilor 
români – care au emigrat purtând în suflet 
necazurile, nedreptăţile, jignirile pe care 
le-au suferit uneori acolo – cu dorul pe 
care îl poţi avea după o femeie iubită 
care te-a părăsit, chiar dacă nu ţi-a fost 
întotdeauna bine cu ea”.

În 2003 scriitorul a participat la Fes-
tivalul „Zile şi nopţi de literatură” de la 
Neptun, unde a fost distins cu premiul 
„Ovidiu”. În 2012 a fost la Bucureşti, unde 
a participat la un dialog la Ateneul Român 
cu Gabriel Liiceanu în cadrul căruia a 
dezvăluit „secretul” creaţiei sale literare: 
dragostea faţă de oameni. Fiecare rând 
scris de el reflectă acest sentiment.

Dispariţia lui Amos Oz înseamnă şi 
dispariţia unui mare umanist. Şi aşa cum 
a spus prietenul său, scriitorul David 
Grossman, „odată cu moartea lui Oz, 
lumea a devenit ceva mai mică”.

EVA GALAMBOS

Harry Brauner şi răsăritul unei legende: maria tănase



22  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 530-531 (1330-1331) - 1 – 31 Ianuarie 2019

În cadrul dezbaterilor organizate de 
CSIER, la 12 decembrie 2018 a avut loc 
simpozionul intitulat „Germania nazistă, 
Ion Antonescu şi problema evreiască”. 
Deschizând lucrările, moderatorul sim-
pozionului, istoricul Adrian Cioflâncă, 
directorul CSIER, a subliniat că, deşi au 
fost efectuate cercetări şi au fost scrise 
numeroase lucrări, accesul mai mare la 
arhivele româneşti şi din străinătate a 
permis descoperirea unor date noi legate 
de colaborarea germano-română în pro-
blema evreiască. Unul dintre cei care s-a 
preocupat şi se preocupă de acest subiect 
este istoricul  clujean Ottmar Traşcă, invi-
tat la dezbatere.  La discuţie a participat 
cu o comunicare şi dr. Lya Benjamin.

Amintind că  este autorul unor volume 
despre legionari, Holocaust şi relaţiile 
româno-germane în care a abordat şi 
problema evreiască, istoricul a arătat 
că  în ultimul timp a studiat surse ger-
mane extrem de importante, ca de pildă 
cele ale MAE german, corespondenţele 
diplomatice de la Legaţia Germană din 
Bucureşti, Arhivele STASI, depoziţiile lui 
Gustav Richter, specialistul  german în 
probleme evreieşti din România, făcute 
în URSS, Arhivele Militare de la Freiburg 
şi ale armatei germane din RDG, rapoarte 
ale unor unităţi de execuţie germane, ale 
Einsatzgruppen care acţionau în Basa-
rabia şi Transnistria. De asemenea, a 
studiat arhive româneşti – cele militare, 
ale SRI şi CNSAS.

În urma cercetării acestor documente, 
Ottmar Traşcă a stabilit mai multe etape 

ale politicii româneşti faţă de evrei şi ale 
colaborării cu Germania. Astfel, între 
1940-41, Germania nu a exercitat în 
România presiuni pentru adoptarea de 
măsuri antisemite deoarece nici în Ger-
mania nu se conturase o politică definitivă 
faţă de evrei, existând mai multe variante. 
Abia în 1941 s-a cristalizat „soluţia fina-
lă”, iar în 1942 are loc conferinţa de la 
Wannsee, când planul a fost concretizat.

Regimul antonescian din 1940 a dus 
o puternică politică de românizare, iar din 
1941, în România a acţionat Gustav Rich-
ter, care urma să armonizeze legislaţiile 
antisemite şi aplicarea „soluţiei finale” în 
cele două ţări. La izbucnirea războiului 
împotriva URSS a avut loc o colaborare 
„foarte bună” între unităţile româneşti 
şi unităţile germane de exterminare,  
Einsatzgruppen D, au afirmat germanii. 
Au fost asasinaţi peste 90.000 de oameni. 
Felul în care regimul Antonescu a pro-
cedat cu evreii a produs stupoare chiar 
şi în conducerea superioară germană, a 
relevat O. Traşcă. Hitler l-a apreciat în 
mod deosebit pe Antonescu.

Un episod interesant relevat de istoric 
este problema evreilor aflaţi în străinăta-
te, în ţările ocupate de armata germană. 
Fără ştirea MAE, Mihai Antonescu şi-a 
dat acceptul ca aceştia să fie deportaţi. 
În schimb, MAE a dat o circulară pentru 
apărarea evreilor din străinătate, astfel că 
se înregistrează proteste ale diplomaţilor 
români, iar guvernul german interpelează 
din nou România. Se trimite o telegramă 
prin care se opreşte intervenţia în favoa-

rea evreilor. Lucrurile se schimbă în iarna 
lui 1942 dar, între timp, 5000 de evrei 
români fuseseră deportaţi din Franţa.

Istoricul a abordat în continuare pro-
blema deportării evreilor din Transilvania 
de Sud şi din Vechiul Regat în lagăre ale 
morţii din Polonia (care nu a mai avut loc 
din cauza situaţiei frontului şi a diferite-
lor intervenţii pe lângă Antonescu – W. 
Filderman, baronul Neumann din Arad, 
Iuliu Maniu, Regina Elena, precum şi o 
notă drastică din partea Statelor Unite). 
Determinantă a fost bătălia de la Stalin-
grad. Antonescu, care era un pragmatic, 
şi-a dat seama că Germania a pierdut 
războiul şi a schimbat politica, concen-
trându-se asupra emigrării evreilor spre 
Palestina. Această decizie a nemulţumit 
Berlinul, guvernul german a încercat să 
o oprească, intervenind direct de mai 
multe ori. Guvernul român a obţinut şi re-
patrierea evreilor români din străinătate, 
un rol important fiind jucat de diplomatul 
Constantin Karadja. Sintetizând, Ottmar 
Traşcă a arătat că politica antisemită a 
lui Antonescu a avut mai multe perioa-
de: între 1940-41 nu a fost influenţată 
de Germania, ceea ce s-a făcut a fost 
din iniţiativă proprie; în 1942 se implică 
guvernul german. În 1943-1944, regimul 
Antonescu abordează o altă politică, 
contrară celei a guvernului german, iar 
în 1944 a permis fuga evreilor unguri 
prin România. 

Purificarea şi omogenizarea  
etnică – obiectivele politicii  

antonesciene
Dr. Lya Benjamin, cercetător la CSIER,  

a analizat modul în care a fost dezbătută 
problema evreiască în cadrul şedinţelor 
Consiliului de Miniştri, pornind de la 
stenogramele acestuia. Rodul cercetării 
întreprinse la Arhivele Naţionale a fost 
publicarea cărţii „Problema evreiască în 
stenogramele Consiliului de Miniştri” (Ha-
sefer, 1996). Vorbitoarea a oferit câteva 
exemple legate de proiectul înlăturării 
progresive a evreimii române, acţiunile 
brutale faţă de aceasta, exproprierea 

Date noi privind politica lui antonescu faţă de evrei

Nicu Nitai 87! O aniversare neconformistă
„Scena este locul meu de odihnă, mă menţine în viaţă”

Sunt cuvintele „omului fără vârstă”, 
Nicu Nitai, care şi-a sărbătorit ziua de 
naştere (sâmbătă, 22 decembrie 2018) 
pe scena Teatrului Karov din Tel Aviv 
cu spectacolul festiv „În ultimul act – pe 
urmele revolverelor lui Cehov” ; idee 
originală, adaptare, regie, interpretare: 
Nicu Nitai şi trupa Karov.

În interiorul staţiei centrale de autobuz 
din Tel Aviv, se află Teatrul Karov. Sala de 
spectacol a fost arhiplină. Nu mai era nici 
un loc liber. Câţiva spectatori s-au bucurat 
chiar de locuri în picioare! 

Piesa „Ultimul Act” dezvăluie povestea 
unui actor veteran. Nicu Nitai, la 87 de 
ani, şi-a ales să-şi marcheze locul în viaţă 
prin intermediul operei lui Cehov. 

La finalul spectacolului, după un 
ropot de aplauze la scenă deschi-
să, a urmat distracţia cu toast şi bu-
fet de sărbătoare. Artişti ai Teatru-
lui Karov, prieteni, rude şi cunoştinţe  
ne-am întâlnit cu toţii în lobby-ul spaţios 
din faţa sălii de spectacol pentru a-l săr-
bători pe Nicu Nitai şi a participa la discuţii 
libere, prieteneşti. Prietena Liana Her-
man, muzicolog, a cântat la pian câteva 
piese pentru sărbătorit şi pentru noi toţi, 
cei care încercam să fredonăm refrene 
cunoscute şi necunoscute. Am cântat 
cu toţii „la mulţi ani” pentru sărbătorit şi 
am ciocnit un pahar cu vin. Era aproape 
miez de noapte.

Nicu Nitai (născut la 22 decembrie 
1931 la Bucureşti) este actor, regizor de 
teatru şi dramaturg israelian. La vârsta 
de 10 ani a activat în grupul de copii din 
cadrul Teatrului Evreiesc  „Baraşeum” 
din Bucureşti, care a funcţionat între anii 
1941-1945. După război a studiat teatrul 
şi filmul  la IATC din Bucureşti. A emigrat 

în Israel în 1961. A devenit cunoscut 
publicului larg datorită programului de 
televiziune pentru copii „Rainbow and 
Cloud”, care a apărut în 1980, şi datorită 
show-ului cu monologul „The Fall”, de Al-
bert Camus, prezentat de peste 40 de ani.

De la începutul carierei sale, ca unul 
dintre fondatorii Teatrului de la Haifa, până 
la înfiinţarea Teatrului Karov, Nitai a reuşit 
să joace la Teatrul Habima, Teatrul Ohel, 
Teatrul Tzavta ş.a. El este unul dintre cei 
mai buni actori de teatru din Israel, este 
fondatorul Teatrului Hasimta din Jaffa şi 
al Teatrului Karov. Pe acesta din urmă 
l-a fondat în scopul de a crea şi promova 
unele proiecte independente israeliene, 
extraşcolare, culturale şi educaţionale şi 
pentru a descoperi tinere talente pe care 
să le ajute în cariera teatrală. 

Se pare că Nicu Nitai este un fenomen 
unic în teatrul israelian. El a condus şi 
promovat zeci de actori.

La mulţi ani, Nicu Nitai !
LUCREŢIA BERZINTU

Studii gratuite în Israel pentru  
tineri evrei din toată lumea

bunurilor, sloganul privind „invazia” evre-
iască, educaţia patriotică, obsesia purifi-
cării şi a omogenizării etnice a României. 
Astfel, la 17 septembrie 1940, Antonescu 
afirmă: „Problema evreiască este o pro-
blemă vitală. Voi urmări, cu mijloace civi-
lizate, înlăturarea treptată a evreimii din 
organizarea economiei româneşti. Igno-
rarea problemei evreieşti sau mascarea 
ei, prin soluţii aparente, ar însemna o tră-
dare a românismului”. La 27 septembrie 
1940, discursul se radicalizează: „Îi dăm 
afară de peste tot: din şcoli, din situaţii 
sociale, din profesiunile libere. Tot ce este 
liber-profesionist nu îşi mai poate câştiga 
existenţa decât în mediul evreiesc”. La 
30 septembrie 1940, Antonescu acordă 
un interviu ziarului „Stampa”: „Bunurile 
evreilor vor fi, în mare parte, expropriate, 
în schimbul unor indemnizaţii. Evreii care 
au venit în ţară [România] după 1913 vor 
fi înlăturaţi de îndată ce acest lucru va 
fi posibil. Ceilalţi, încetul cu încetul”. La 
şedinţa Consiliului de Miniştri din 25 fe-
bruarie 1941, Antonescu afirmă: „În 1700, 
linia pe care avansează jidanii în Moldova 
este linia Iaşi. Între 1700 şi 1850, ajung 
până la Focşani; şi, de atunci, au trecut 
şi Oltul. Invazia este rezultatul cedării 
rezistenţei neamului românesc. Este o 
dovadă a slăbiciunii neamului românesc, 
care a suportat această invazie”. La 8 
aprilie 1941, Antonescu discută problema 
educaţiei patriotice: „Va trebui să inspi-
răm românilor ura împotriva duşmanilor 
naţiei, aşa cum am crescut eu cu ura 
împotriva turcilor, jidanilor şi ungurilor”. 
Obsesia legată de purificarea şi omoge-
nizarea etnică îşi capătă o formulare la 
sfârşitul anului 1943. „Dacă nu profităm 
de situaţia care se prezintă azi pe plan 
internaţional, pentru a purifica neamul 
românesc, scăpăm ultima ocazie pe care 
Istoria ne-o pune la dispoziţie. Şi eu nu 
vreau să o scap. Pot aduce şi Basarabia 
înapoi. Şi Transilvania o pot aduce îna-
poi. Dacă nu purific neamul românesc,  
n-am făcut nimic, căci nu frontierele fac 
tăria unui neam, ci omogenitatea şi puri-
tatea rasei lui. Şi aceasta urmăresc eu, 
în primul rând”.

EVA GALAMBOS 
CLAUDIA BOSOI

NAALE este un program oferit gra-
tuit de Statul Israel elevilor evrei din toată 
lumea, care doresc să studieze şi să 
cunoască mai bine cultura locală. Proiec tul 
a fost înfiinţat în anul 1992, cu scopul de a 
le oferi tinerilor oportunitatea de a studia 
în Israel, dar şi pentru a se dezvolta per-
sonal într-un mediu multicultural, alături de 
colegi din mai multe oraşe ale lumii, care 
împărtăşesc valori comune. NAALE este 
un program dedicat tinerilor evrei care vor 
să îşi petreacă în Israel anii de liceu, de 
aceea statul subvenţionează în totalitate 
acest program, care este oferit gratuit. 

Pentru a promova programul în Ro-
mânia şi pentru a invita cât mai mulţi 
adolescenţi evrei să meargă să studi-
eze în Israel, doi dintre reprezentanţii 
programului NAALE au fost prezenţi la 
Bucureşti, în luna decembrie. Julia Krit-
schmar, manager regional în Europa al 
programului, alături de Chaim Meyers, 
directorul regional al NAALE pentru regi-
unea de vest, au explicat la Bucureşti că 
proiectul este foarte important pentru Sta-
tul Israel care doreşte să invite tinerii evrei 
din toată lumea să studieze în şcoli bine 
pregătite şi dornice să cunoască tradiţii şi 
obiceiuri ale altor culturi. Julia Kritschmar 
consideră că programul este extrem de 
important pentru ca tinerii să descopere 
patrimoniul şi cultura Israelului, dar să 
cunoască şi alţi tineri de alte naţionalităţi, 
cu care vor petrece trei sau patru ani, pe 
parcursul şcolii. „Cred că este important 
pentru comunitate, pentru copii, să ştie 
de unde vine cultura noastră şi cum arată 
alte culturi. Vin tineri din toată lumea şi se 
pot întâlni într-o singură clasă colegi din 
20 de ţări. Cred că este o ocazie unică 
pentru ei de a cunoaşte mai bine cultura 
iudaică. Unele dintre comunităţile mici 
din Europa nu se bucură de şcoli în care 
să înveţe despre Israel şi iudaism, astfel 
că o pot face împreună în cadrul acestui 
program”, spune Julia Kritschmar. 

Chaim Meyers consideră că progra-
mul este important, în primul rând, pentru 
că oferă posibilitatea de a studia la un 
nivel foarte înalt. „În Israel, avem şcoli 
care pregătesc viitorii absolvenţi de liceu 
pentru universităţi de top din Canada, 
Statele Unite şi Europa. De asemenea, 
credem că este important pentru copii să 
îşi cunoască identitatea, pentru că multă 

vreme nu au ştiut exact cine şi ce sunt. 
Venind în Israel, ei nu doar că vor citi des-
pre toate aceste lucruri, ci şi vor călători, 
vor merge în excursii la Ierusalim, care îi 
vor ajuta să experimenteze Israelul, să îl 
traverseze la pas, nu doar în cărţi”.

În acest moment, sunt doar doi tineri 
din România care studiază în Israel prin 
programul NAALE, iar vizita celor doi 
oficiali la Bucureşti doreşte să încurajeze 
mai mulţi tineri evrei să experimenteze 
acest program gratuit. „Motivul pentru 
care suntem aici este că dorim să încu-
rajăm comunitatea să apeleze la această 
oportunitate. Statul oferă subvenţii pentru 
că dorim să fim siguri că aspectul financi-
ar nu împiedică pe nimeni să studieze în 
Israel. NAALE este finanţat în totalitate de 
Ministerul Educaţiei şi Agenţia Evreiască. 
Ştim că nu este uşor şi obişnuit pentru 
o familie să îşi trimită copilul de 13 sau 
14 ani să studieze în altă ţară, de aceea 
suntem la Bucureşti, pentru a stabili relaţii 
personale cu toţi cei care doresc să ne 
cunoască. Ştim că e important pentru ei 
să vadă oamenii din spatele proiectului”, 
a spus Chaim Meyers. 

Fiind un proiect academic, la finalul 
anilor de studiu, tinerii nu sunt obligaţi să 
rămână în Israel. Ei pot continua studiile 
oriunde în lume sau se pot întoarce acasă 
având diplomele recunoscute internaţio-
nal. În acelaşi timp, Julia Kritschmar şi 
Chaim Meyers atrag atenţia că progra-
mul nu este pentru toată lumea. „Tinerii 
şi familiile lor trebuie să fie convinşi că 
vor să facă acest pas. Copiii trebuie 
să îşi dorească să plece la studii, o pot 
face doar dacă ei înşişi sunt pregătiţi să 
trăiască departe de casă, iar părinţii lor e 
important să îi susţină emoţional în toată 
această perioadă. Sunt încă nişte copii la 
13 ani şi vor fi nevoiţi să se acomodeze 
într-o altă ţară, să devină independenţi 
din multe puncte de vedere. E nevoie de 
răbdare pentru că nu le va fi uşor”.

Programul NAALE este complet sub-
venţionat şi include o bursă completă de 
şcolarizare, bilet de avion gratuit către şi 
din Israel, cazare, asigurare de sănătate, 
excursii. De la înfiinţare, peste 16.000 de 
liceeni au studiat prin programul NAALE. 
Înscrierile se pot face pe site-ul www.
naale-elite-academy.com.

ANDRA DUMITRU

Nicu Nitai (centru)
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FILE DE CALENDAR6
Evrei născuți în luna februarie

Emilio Gino Segre – fizician. Născut la Tivoli, Italia, 1 februarie 
1905, emigrat în SUA, 1938. Descoperitor al elementelor technetium 
şi astatin şi al antiprotonului. Premiul Nobel pentru fizică, 1959. 
Decedat la Lafayette, California, 1989.

Solomon R. Guggenheim – colecţionar de artă şi filantrop. 
Născut la Philadelphia, 2 februarie 1861, a întemeiat Solomon R. 
Guggenheim Foundation (1937) şi Solomon R. Guggenheim Mu-
seum (1939), New York. Decedat la Long Island, 1949.

Felix (Jakob Ludwig) Mendelssohn-Bartholdy – compozitor 
şi pianist. Născut la Hamburg, 3 februarie 1809, stabilit la Berlin. 
Convertit de părinţi la luteranism, a fost totuşi mândru de originea 
sa evreiască. Decedat la Leipzig, 1847.

Shlomo Goren (Gorencik) – rabin, autor de studii halahice, 
general în Armata de Apărare a Israelului. Născut la Zambrów, 
Polonia, 3 februarie 1917, imigrat cu familia în Palestina, 1925. Şef-
rabin aşkenaz al Israelului, 1973-1983. Decedat la Ierusalim, 1994.

Florin Mugur – poet şi scriitor. Născut la Bucureşti, 7 februarie 
1934. Premiul Uniunii Scriitorilor, 1977. Printre cărţi: Mituri; Schiţe 
despre fericire. Decedat la Bucureşti, 9 februarie 1991.

Boris Leonidovici Pasternak – poet şi scriitor. Născut la Mos-
cova, 10 februarie 1890. Convertit la ortodoxie, dar identificat ca 
evreu. Premiul Nobel pentru literatură, 1958. Printre romane: Doctor 
Jivago. Decedat la Peredelkino, Moscova, 1960.

Joseph Kessel – scriitor. Născut la Villa Clara, Argentina, mu-
tat cu familia în Franţa, 1908. Premiul Academiei Franceze, 1926. 
Printre romane: Captivii. Decedat la Avernes, Franţa, 1979.

Chaim (Herman Harold) Potok – scriitor. Născut la Buffalo, 
17 februarie 1929. Premiul National Jewish Book pentru literatură. 
Printre romane: Numele meu este Asher Lev; Darul lui Asher Lev. 
Decedat la Merion, Pennsylvania, 2002.

Mayer Amschel Rothschild – bancher. Născut la Frankfurt-
am-Main, 23 februarie 1744. Unul dintre cei mai influenţi oameni 
de afaceri din istorie. Decedat la Frankfurt-am-Main, 1812.

Leopold Trepper – luptător antifascist. Născut la Nowy Targ, 
Polonia, 23 februarie 1904, emigrat în Palestina, 1924, expulzat 
pentru comunism, 1929. Organizator al reţelei de spionaj antina-
ziste „Rote Kapelle”, Franţa, 1938-1944. Arestat în URSS până 
în 1955, revenit în Polonia, emigrat în Israel, 1974. Decedat la 
Ierusalim, 1982.

Ariel Sharon (Arik Scheinermann) – militar şi om politic israelian. 
Născut la Kfar Malal, 26 februarie 1928. Prim-ministru al Israelului, 
2001-2006, a retras armata israeliană din Gaza în mod unilateral, 
2005. Decedat la ferma sa particulară, Havat Shikmin, 2014.

Evrei decedați în luna februarie
Max Perutz – biolog. Născut la Viena, 1914, convertit de părinţi 

la catolicism, stabilit în Anglia, 1938. Premiul Nobel pentru chimie, 
1962, pentru studii asupra hemoglobinei şi myoglobinei. Decedat 
la Cambridge, 6 februarie 2002. 

Gherasim Luca (Zalman Locker) – poet şi ideolog suprarea-
list avangardist. Născut la Bucureşti, 1913, stabilit la Paris, 1952. 
Printre cărţi: Un lup printr-o lupă; Dialectica dialecticii. S-a sinucis, 
aruncându-se în Sena, 9 februarie 1994. 

Arthur (Asher) Miller – dramaturg şi eseist. Născut la New York, 
1915. Premiul Pulitzer pentru teatru, 1949; Premiul Ierusalim, 2003. 
Printre piese: Moartea unui comis-voiajor. Decedat la Roxbury, 
Connecticut, 10 februarie 2005.

Avraham Stern („Yair”) – luptător pentru întemeierea statului 
evreu. Născut la Suwalki, Polonia, 1907, emigrat în Palestina, 1925. 
Întemeietor al organizaţiei „Lohamey Herut Israel” („Lehi”), 1940. 
Împuşcat de englezi la Tel Aviv, 12 februarie 1942.

Shoshana Damari – cântăreaţă şi actriţă israeliană. Născută 
la Dhamar, Yemen, 1923, imigrată cu familia în Palestina, 1924. 
Denumită „regina muzicii ebraice”. Premiul Israel pentru muzică 
ebraică, 1988. Decedată la Tel Aviv, 14 februarie 2006.

Heinrich Heine – poet şi scriitor. Născut la Düsseldorf, 1797, 
stabilit în Franţa. Convertit la creştinism, dar rămas în legătură cu 
lumea evreiască. Poezia sa Lorelei a devenit celebră. Decedat la 
Paris, 17 februarie 1856.

Isser Harel (Halperin) – întemeietor al Serviciului Secret Israeli-
an. Născut la Vitebsk, 1912, emigrat în Palestina, 1929. A organizat 
capturarea lui Adolf Eichmann, despre care a povestit în cartea 
Casa din strada Garibaldi. Decedat în Israel, 18 februarie 2003.

René Samuel Cassin – jurist. Născut la Bayonne, Franţa, 1887. 
Activ în organizaţia „Alliance Israélite Universelle”. Premiul Nobel 
pentru pace, 1968. Decedat la Paris, 20 februarie 1976.

Baruch (Benedictus) Spinoza (Benedito de Espinosa) – filozof. 
Născut la Amsterdam, 1632. Exclus din comunitatea evreiască 
din cauza ideilor sale. Printre scrieri: Etica; Tratat teologico-politic. 
Decedat la Amsterdam, 21 februarie 1677.

Gershom (Gerhard) Scholem – cercetător al Cabalei. Născut la 
Berlin, 1897, emigrat în Palestina, 1923. Premiul Israel pentru studii 
iudaice, 1958. Printre lucrări: Cabala şi simbolismul ei; Sabetai Zvi. 
Decedat la Ierusalim, 21 februarie 1982.

Stefan Zweig – scriitor. Născut la Viena, 1882, emigrat în Anglia, 
1934, şi în Brazilia, 1942. Printre romane: Amok; Scrisoare de la o 
necunoscută. S-a sinucis la Petropolis, Brazilia, la o zi după apariţia 
autobiografiei sale, Lumea de ieri, la 22 februarie 1942.

Levi Eshkol (Shkolnik) – om politic israelian. Născut la Oratov, 
Ucraina, 1895, emigrat în Palestina, 1914. Prim-ministru al Israe-
lului, 1963-1969, decedat în funcţie la Ierusalim, 26 februarie 1969.

Donald Arthur Glaser – fizician. Născut la Cleveland, Ohio, 
1926. Profesor la Universitatea din California, Berkeley. Premiul 
Nobel pentru fizică pentru inventarea camerei cu bule, 1960. De-
cedat la Berkeley, 28 februarie 2013.

Yigal Allon (Peikowitz) – om politic israelian. Născut la Kfar 
Tavor, 1918. Prim-ministru ad interim al Israelului, 26 februarie-17 
martie 1969. Decedat în Israel, 29 februarie 1980. 

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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Înhumaţi în cimitirele CEB în luna decem-
brie 2018: ROSENTULER SURICA (72 de ani, 
Cimitirul Sefard); LEIBOVICI ANA (88 de ani, 
Cimitirul Giurgiului); HERŞCOVICI IULIAN 
(66 de ani, Cimitirul Filantropia); GOLDSTEIN 
ANIŞOARA (93 de ani, Cimitirul Sefard); 
COSTIN MANDY (101 de ani, Cimitirul Giurgi-
ului); HERŞCU-BER MASIA-LIBA (93 de ani, 
Cimitirul Giurgiului).

Înhumaţi în cimitirele CEB în luna ianu-
arie 2019: SCHREIBER ALBERT, FRINCU  
NATALIE, DINCĂ MARIANA, COJOCARU 
SIMONEL.

la moartea prof. univ. dr. aurel ardeleanu

Biţu Fălticineanu – şapte ani de la despărţire

In memoriam Nicolae (miklós) Kallós

Ani Fălticineanu, 
soţie, cu durere re-
aminteşte că s-au 
împlinit 7 ani de la 
dispariţia iubitului 
soţ BIŢU FĂLTICI-
NEANU, regizor al 
Teatrului de Revistă 
„Constantin Tăna-
se”.

Fie-i amintirea 
b i n e c u v â n t a t ă !  
Zihrono livraha.

Îl plângem cu dragoste şi pro-
fundă durere pe iubitul nostru 
SCHREIBER ALBERT (ABI). Nu 
îl vom uita niciodată, fiind mereu 
în gândurile noastre.

Fie-i amintirea binecuvântată! 
Soţia, alături de familie.

La 8 februarie 2019 comemo-
răm 23 de ani de la dispariţia mi-
nunatului soţ, tată şi bunic DAVID 
BĂNESCU. Veşnică amintire!

La 26 decembrie 2018 s-a 
stins din viaţă prof.univ.dr. Aurel 
Ardelelanu, rectorul fondator 
al Universităţii de Vest „Vasile 
Goldiş” din Arad. Alegând pen-
tru centrul universitar numele lui 
Vasile Goldiş, Aurel Ardeleanu 
a vrut să amintească rolul pe 
care acest mare intelectual, 
precum şi oraşul Arad, capitala 
politică a Marii Uniri, l-au jucat 
în desăvârşirea  României Mari. El s-a implicat de 
asemenea în ridicarea unui monument dedicat 
acestui eveniment, fiind preşedintele Asociaţiei 
pentru ridicarea Monumentului Marii Uniri la Arad. 

Aurel Ardeleanu a reuşit să pună Universitatea 
de Vest din Arad pe harta universităţilor de prestigiu  
din România. Dintre numeroasele sale iniţiative 
menţionăm că, a pus bazele Muzeului Memorial 
„Vasile Goldiş”, a reînfiinţat ASTRA arădeană şi 

s-a ocupat de sprijinirea cercetării operelor lui Ioan 
Slavici sau Tudor Arghezi. Ca rector al Universităţii, 
el a reuşit să creeze condiţiile pentru organizarea la 
Arad a învăţământului medical, aceasta fiind prima 
universitate particulară din România  în care s-a 
predat medicina.

A fost un prieten al evreilor şi, împreună cu Co-
munitatea Evreilor din Arad, a pus bazele Centrului 
de Studii Iudaice care a primit numele academi-
cianului  Nicolae Cajal z.l. De asemenea, ca semn 
de recunoştinţă pentru sprijinul pe care acad. Cajal 
l-a oferit în înfiinţarea Facultăţii de Medicină, a ridi-
cat un bust al acestuia în faţa Sinagogii Ortodoxe, 
unde anual, cu ocazia zilei de naştere a acestuia, 
o delegaţie a Universităţii depune o coroană de 
flori. Din această delegaţie nu a lipsit niciodată prof. 
Aurel Ardeleanu care, cu acest prilej, vorbea despre 
rolul pe care Nicolae Cajal l-a jucat în înfiinţarea 
Universităţii ”Vasile Goldiş”.

Dumnezeu să-l odihnească. (E.G.) 

Cunoscut regizor al 
Teatrului de Revistă „C. 
Tănase”, Biţu Fălticineanu 
s-a stins din viaţă după o 
îndelungată luptă cu boala 
necruţătoare care l-a răpus 
la 5 ianuarie 2012, când 
avea 86 de ani. De la tânăr 
angajat la Teatrul Naţional 
din Iaşi a ajuns la Bucureşti, 
unde a condus ca regizor 
teatrul de revistă, timp de 
circa 50 de ani, punând în 

scenă peste 200 de spectacole. A fost în turnee 
cu artiştii teatrului în ţară şi peste hotare, cule-
gând aplauze şi elogii meritate. De la N. Stroe la 
Alexandru Arşinel, a colaborat cu numeroşi artişti 
de seamă, printre care şi regretatele Stela Popes-

cu, Cristina Stamate, ş.a. Pasiunea pentru genul 
revuistic a manifestat-o pe când era elev la Iaşi. O 
amintire cu care se mândrea Biţu Fălticineanu era 
salvarea Grădinii Boema unde, vara, se prezen-
tau spectacole cu glume mai puţin „ortodoxe” pe 
seama regimului comunist. Ceauşescu a aflat, a 
trimis informatori, dar regizorul a reuşit să distragă 
atenţia „băieţilor cu ochi albaştri”. 

La înmormântarea care a avut loc cu şapte ani 
în urmă la Cimitirul Sefard din Bucureşti, preşe-
dintele FCER, dr. Aurel Vainer, a scos în evidenţă 
calităţile profesionale şi umane ale lui Biţu Fălti-
cineanu, pe care îl cunoştea de patruzeci de ani. 
Ing. Iancu Ţucărman, prieten cu regretatul regizor, 
a amintit cum în 1943 au organizat o formaţie mu-
zicală, împreună cu viitorul compozitor Anatol Vieru 
şi cu viitorul dirijor israelian Mendi Rodan.

Fie-i amintirea binecuvântată. (B.M.)

Nicolae Kallós, filozof, profesor universitar, 
publicist, fost preşedinte al Comunităţii Evreilor din 
Cluj, supravieţuitor al lagărelor de la Auschwitz, 
Magdeburg şi Buchenwald,  s-a stins din viaţă în 
27 decembrie 2018, la vârsta de 92 de ani. 

Născut într-o familie evreiască de rit ortodox, 
a învăţat la Liceul Evreiesc „Kecskeméti Lipót” din 
Oradea, până în primăvara anului 1944, când a 
fost deportat la Auschwitz împreună cu familia. Şi-a 
pierdut ambii părinţi în lagărele naziste şi a supra-
vieţuit aproape miraculos. În momentul eliberării din  
lagărul de la Buchenwald avea puţin peste treizeci 
de kilograme şi cavernă la ambii plămâni. 

După revenirea în România s-a stabilit la Cluj şi 
curând s-a căsătorit cu Kati Havas, şi ea supravie-
ţuitoare a lagărelor naziste. A fost un tată  de familie 
ocrotitor pentru cei doi fii ai săi Péter, jurnalist, şi 
Gyuri, inginer. Nicolae Kallós a absolvit Facultatea 
de Filozofie a Universităţii Babeş-Bolyai, devenind 
asistent universitar încă din anii studenţiei, după 
care a urcat toate treptele ierarhiei universitare. A 
publicat cărţi şi articole ştiinţifice în domeniul axio-
logiei, sociologiei şi ştiinţelor politice, apreciate de 
cercurile ştiinţifice din ţară şi străinătate. A îndrumat 
generaţii de studenţi şi doctoranzi.

Decenii de-a rândul a fost şeful Catedrei de 
Filozofie a Universităţii Babeş-Bolyai, pe care a 
condus-o cu echilibru, tact şi înţelepciune. De ace-
leaşi calităţi a dat dovadă şi în anii 1996-2002, când 
a îndeplinit funcţia de preşedinte al Comunităţii 
Evreilor din Cluj.  Deşi, după experienţa cumplită a 
deportării, renunţase să mai fie un evreu practicant, 
Nicolae Kallós a făcut tot posibilul pentru a menţine 
viaţa religioasă evreiască, înţelegând rolul esenţial 
al acesteia în prezervarea comunităţii.

După retragerea din funcţia de preşedinte, 
Nicolae Kallós a rămas apropiat acesteia, ajutând 

cu sfaturi înţelepte ac-
tivitatea tuturor preşe-
dinţilor şi comitetelor 
de conducere care i-au 
urmat. Participa la toate 
activităţile comunităţii 
şi, numărându-se prin-
tre puţinii cunoscători 
ai rugăciunilor şi  ritu-
alului, a condus seri 
de Seder de neuitat 
în care textul Hagadei 
se împletea cu amintiri 
personale şi conexiuni uimitoare. Chiar şi în ultimii 
ani, când deja era stabilit la Oradea, în casa fiului 
său mai mic, Nicolae Kallós a rămas un preţios 
sfătuitor pentru noi toţi, via telefon şi email.

Nicolae Kallós a militat necontenit pentru 
păstrarea memoriei Holocaustului şi combaterea 
fascismului, antisemitismului şi negaţionismului, 
fiind fondator şi preşedinte al Asociaţiei „Memento 
Buchenwald” şi redactor al buletinului acesteia, 
„Memento”.

L-am întâlnit ultima oară în noiembrie, la ziua 
sa de naştere, când l-am vizitat împreună cu un 
grup de prieteni. Ne-am promis să ne revedem 
curând...N-a mai fost să fie. L-am cunoscut de 
când m-am născut, adică dintotdeauna. A fost 
„frate de lagăr” al tatălui meu, la Buchenwald, şi 
prieten apropiat al mamei mele, încă din 1946, 
când amândoi erau tineri gazetari la ziarul evre-
iesc „Egység” [Unitatea] din Cluj.  A fost un prieten 
preţios şi de nădejde, unul dintre puţinii oameni în 
care am avut încredere neţărmurită. Fie-i memoria 
binecuvântată!

ANDREA GHIŢĂ
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exerciţii de an-
trenament, pre-
gătitoare pentru 
marea performan-
ţă. Cu alte cu-
vinte, prozatorul 
ne transmite că, 
după ce în „Cei o 
sută” s-a ocupat 
de Centru, de se-
mantică, acum se 
ocupă de Margine, de formă. În realitate, 
naraţiunea lui Schwartz din „Jocurile tre-
cerii” – amestec de umor şi seriozitate, 
de ironie şi autoironie – reuşeşte o per-
formanţă nu la îndemâna oricui: aceea 
de a face o „simfonie” din „vocalize”. Din 
armonizarea fragmentelor, a exerciţiilor 
cvasi-ludice, într-o construcţie gravă, de 
anvergură.

Căci nu numai de o naraţiune „acade-
mică” despre joc este vorba aici. Aceasta 
este numai „coaja” formală a cărţii. Jo-
cul este intim legat de către Gheorghe 

Cu cel de-al cinci-
lea volum din seria de 
„Vocalize”, Gheorghe 
Schwartz îi contrazi-
ce, iată, pe criticii care 
(ultimul pe listă, sub-
semnatul...) au cre-
zut că, după cel mai 
amplu ciclu romanesc 
din literatura noastră, 
„Cei o sută”, urmează 
în bibliografia proza-
torului arădean una 
sau mai multe cărţi 

„de respiro”.
Dimpotrivă, Gheorghe Schwartz 

demonstrează că rămâne acelaşi con-
structor temeinic de cicluri narative ample, 
care aspiră să surmonteze handicapul 
dintotdeauna al prozatorului român, care 
este... exiguitatea. Şi că virtuozitatea pe 
spaţii mici nu exclude neapărat suflul lung 
al naraţiunii de mari dimensiuni. 

„Jocurile trecerii. Vocalize în Sol Major”  

dă o nouă turnură întregului proiect al 
„Vocalize“-lor. Şi aceasta, deoarece „cea 
mai optimistă dintre game”, gama Sol 
Major, îi prilejuieşte autorului o demon-
straţie de măiestrie şi de forţă, în acelaşi 
timp: un text care, pretinzând că este (şi 
fiind, în acelaşi timp, de-a dreptul) un 
studiu despre joc, despre spiritul ludic, 
este o naraţiune ludică... foarte serioasă. 
Acest paradox ne furnizează, de fapt, 
cheia întregului ciclu: „vocalizele” sunt, 
simultan, fragmente de sine-stătătoare şi 
părţi dintr-un puzzle textual gigantic. Dacă 
aş vorbi de postmodernism, aş cădea în 
clişeu, cu atât mai mult cu cât Gheorghe 
Schwartz este un creator înzestrat cu un 
puternic simţ al originalităţii personale şi 
nu un emul român al lui John Barth sau 
Thomas Pynchon. Poetica „Vocalize“-lor 
este una de tip arhitectonic: o arhitectură, 
în acelaşi timp, amplă şi infinitezimală, 
în care discursul „ştiinţific” şi cel narativ 
propriu-zis se împletesc până la detaliu.

Vocalizele, în muzică, se ştie, sunt 

ludic, despre seriozitatea jocului...
Realitatea 

cărţii

ue în timpul şi mai ales  
după preşedinţia româniei

România a preluat preşedinţia Consiliului 
Uniunii Europene în acordurile „Odei Bucu-
riei”, în prezenţa liderilor actuali ai Comisi-
ei, Consiliului şi Parlamentului European. 
Întrebarea este cum va arăta UE la finalul 
mandatului României, chiar dacă poziţia asu-
mată recent de ţara noastră nu îi dă acesteia 
puterea să influenţeze evenimentele decât 
în tandem cu celelalte organe de conducere 
ale Uniunii. 

Aşa cum la Campionatul Mondial de Fot-
bal soarta îţi poate hărăzi o grupă mai abor-
dabilă sau una infernală, mandatul României 
acoperă o perioadă la finele căreia însăşi 
Uniunea se poate schimba radical, ceea ce 
va afecta şi comunităţile evreieşti.

În primul rând, e imposibil de spus dacă 
la sfârşitul lunii iunie UE va mai avea 27 
sau 28 de state şi dacă toate ţările membre 
(exemplu, Italia) îşi vor mai dori acest statut. 
Deocamdată, respingerea de către Parla-
mentul de la Londra a acordului de Brexit, 
cât şi contestarea posibilităţii unei părăsiri 
nereglementate a Uniunii de către Marea 
Britanie pot împinge momentul separării 
dincolo de mandatul României, poate şi de 
sfârşitul anului în curs. Caz în care preşe-
dinţia română, împreună cu restul conducerii 
UE, ar trebui să favorizeze varianta reluării 
referendumului pe tema Brexit, decizia re-
venind, însă, integral Londrei. Un nou vot, 
invalidând rezultatul primului, ar fi benefic 
şi pentru comunitatea evreiască din Marea 
Britanie, ameninţată de câştigarea viitoarelor 
alegeri de către laburiştii lui J. Corbyn, acuzat 
în repetate rânduri de antisemitism. 

Dar cea mai dură dintre priorităţile pre-
şe dinţiei României rămâne cea a pregătirii 
alegerilor europarlamentare. De ea se leagă 
alte teme majore pentru însuşi viitorul Uni-
unii, respectiv migraţia, bugetul multianual, 
apărarea democraţiei şi a statului de drept, 
şomajul şi comunicarea cu cetăţenii Uniunii. 
Fără o abordare abilă şi convingătoare a 
acestor subiecte, alegerile pot aduce situaţii 
dificile. Reuters a elaborat un amplu studiu, 
care arată că, la alegerile europarlamentare, 
partidele de extremă dreapta (fără britanicul 
UKIP, care are acum 19 membri în Parla-
mentul European), ar putea obţine 119 locuri, 
faţă de 78 în prezent. Iar o întărire a extremei 
drepte a însemnat întotdeauna un pericol 
major pentru evreii europeni.

Un front incomod pentru preşedinţia ro-
mâ nă a Consiliului UE va fi cel al luptei îm-

potriva naţionalismului, a atacurilor la adresa 
statului de drept şi democraţiei, unde sunt 
vizate Polonia şi Ungaria. Parlamentul Euro-
pean a votat în plen un set de reguli împotriva 
ţărilor care pun în pericol statul de drept prin 
ingerinţe în instanţele judecătoreşti sau prin 
lipsa măsurilor de combatere a corupţiei  şi 
fraudei. Astfel, dacă CE stabileşte că într-o 
ţară a UE „deficienţele generalizate în ceea 
ce priveşte statul de drept” ameninţă gestion-
area fondurilor comunitare, se vor putea lua 
măsuri de la reducere a pre-finanţării până 
la suspendarea plăţilor. Desigur, premierul 
Dăncilă a declarat că măsura nu se poate 
referi la România, deoarece aici statul de 
drept nu este în pericol, dar evaluarea nu o 
facem noi şi reproşuri ale oficialilor UE pe 
această temă s-au tot făcut auzite.

O altă prioritate a mandatului României, 
cu impact asupra rezultatului alegerilor, este 
reformarea Regulamentului de la Dublin, 
privind repartizarea imigranţilor care solicită 
azil într-unul din statele Uniunii. Iar migraţia 
s-a dovedit un punct atât de sensibil încât 
a determinat şi retragerea Angelei Merkel 
de la preşedinţia CDU, dar şi de la o nouă 
candidatură la funcţia de cancelar. Iar mi-
graţia a ridicat antisemitismul la niveluri 
nemaiîntâlnite de la ultimul război mondial. 

Încheierea cu succes a negocierilor pen-
tru bugetul UE pe perioada 2021-2027 poate 
influenţa pozitiv alegerile, dând cetăţenilor o 
dovadă că problemele lor sunt luate în serios 
şi există şi banii necesari pentru rezolvarea 
lor şi pentru asigurarea dezvoltării şi creşterii 
nivelului de trai. Ca atare, atât primul minis-
tru de la Bucureşti, cât şi cel de finanţe, au 
promis să facă tot ce pot pentru obţinerea cât 
mai devreme a unui acord al statelor membre 
pentru Cadrul Financiar Multianual, care să 
permită stimularea creşterii economice şi 
a investiţiilor, a nivelului de trai precum şi 
sprijinirea reformelor structurale şi aplicarea 
unei politici agricole avantajoase. Adică, ex-
act ceea ce ne dorim şi noi, pe  plan intern. 
Numai că acum negocierile sunt şi mai dure, 
deoarece Brexitul înseamnă şi pierderea 
contribuţiei Marii Britanii la bugetul comunitar.

Dacă România va fi capabilă să se dove-
dească un partener de încredere şi de valoare 
în cadrul negocierilor, poate că şi obiective 
naţionale precum intrarea în Spaţiul Schen-
gen vor putea fi abordate cu succes în acest 
semestru. Dacă nu, Vae victis!

ALX. MARINESCU

Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei. Abonamen-
tele pentru cititorii din provincie se vor face la comunităţile 
evreieşti din localitatea respectivă. ABONAŢII SUNT 
RUGAŢI SĂ COMPLETEZE ADRESA EXPEDITORULUI 
PE CUPON! Pentru cei din Bucureşti – la sediul F.C.E.R. 
din str. Sfânta Vineri nr. 9 – 11, cod poştal 030202. Cod 
fiscal F.C.E.R.: 7426470. Abonamentele se mai pot 
achita şi prin mandate poştale fie pe adresa F.C.E.R. 
– la oficiile poştale din localitate BANK LEUMI ROMÂ-
NIA, SUCURSALA MOŞILOR, Adresa băncii: CALEA 
MOŞILOR NR. 280, SECTOR 2, BUCUREŞTI, Contul 
IBAN: RO89DAFB108000090989RO02, RO06DAF-
B108000090989US02, 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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„Fapte bune”
O premieră a lui Sebastian Ungureanu (I. 

Silberstein) la Teatrul Dramaturgilor Români. 
Un text binevenit pentru iubitorii comediei 
româneşti inspirate din actualitatea fierbinte. 
Demascarea (cu mijloacele şarjei stilizate 

grotesc şi kitsch) a unui larg spectru de practici ale necinstei 
şi minciunii.

„Fapte bune” (titlu ironic, de „lume pe dos”) este o satiră viguroasă, deo-
potrivă amară şi amuzantă. Înzestrat cu un viu spirit de observaţie, Sebastian 
Ungureanu fixează acid şi focalizează sugestiv, sub lupă măritoare, fenomene 
şi mentalităţi deopotrivă comice şi mereu revigorate, portretizarea acidă şi 
suculentă a unei galerii umane fiind atributul cel mai înseninat al autorului. 

„Fapte bune” atrage şi prin povestea sa cu tâlc. Gigliola şi gureşa sa 
mamă, Marin Marinescu, Victor şi ceilalţi nu fac parte dintre cei care, prin 
varii „Panamale” deţin reşedinţe în Monaco, conturi grase în paradisuri 
fiscale, conturi sau mine în Africa şi care îşi permit concedii în Maldive. Şi 
nici din crema celor aflaţi, fie şi temporar, în vârful piramidei politice şi so-
ciale. Aparţin categoriei mai numeroase a unor oameni pe cât de modeşti, 
pe atât de frenetic aspiranţi la o fantastică schimbare de destin. „Cu orice 
preţ, dar cu orice preţ!” Se întâlnesc în anticamera unui birou ce eliberează 
vize pentru străinătate. Sunt, aşadar, în aşteptarea unei ieşiri (evadări) spre 
alte orizonturi. Până una alta, din curiozitate ori din plictiseală, ei „pun ţara 
la cale”. Vorbesc despre tot şi despre toate, neocolind nicio temă majoră: A 
fost sau nu o revoluţie? Cum e cu comunismul şi cine sunt neocomuniştii? 
Apoi, corupţia generalizată, afacerile barosanilor, devalizarea proprietăţii 
de stat (fabrici ori „munţi ce aur poartă”), apoi, speranţe şi utopii legate de 
globalizare sau sloganuri gen „Europa e cu noi!”, dezamăgiri provocate de 
infuzia capitalului străin (expresii ca lobby, jointventure, parteneriat public-
privat le sunt familiare), apoi disfuncţii grave în justiţie, în legislaţie etc. etc. 
Nu sunt omise nici statutul Bisericii şi creşterea misticismului, nici manipulările 
atotputernicelor mass-media, fascinaţia tribalizantă a televiziunii. Dar cel mai 
insistent rămâne păsul personal (o retrocedare aflată pe rol de zece ani, un 
serviciu mai bun, un spaţiu comercial cu vad etc.) asociat dorinţei practice 
de a găsi „iarba fiarelor”, adică Relaţia, Pila aducătoare de succes, Omul 
potrivit, fie şi pentru a facilita traficul de influenţă, sau mita întru căpătuială. 
Aceşti demni urmaşi ai ipochimenilor lui Caragiale (vezi marea trăncăneală, 
spiritul tranzacţional şi fără scrupule, veleitarismul şi tupeul maxim, dar şi 
credulitatea frizând prostia şi absurdul) vor trece la acţiune. Aşa apare într-
un apartament amărât, din iniţiativa unui „tânăr lup”, un „Fapte bune SRL” 
gen Caritas, având drept stâlp un fantomatic, famelic pensionar cvasiramolit.

Numai că eşecul „întreprinderii”, cu păcălitori păcăliţi, va avea un final 
neaşteptat, păcăliţii şi escrocii solidarizându-se şi erijându-se în „rezistenţi” 
protestatari şi aspiranţi la putere!

Spectacolul în regia lui Alexandru Nagy (decor Daniel Titză) valorifică 
pregnant şi cu fantezie textul, ridicând la putere viziunea critică, în imediata 
actualitate şi încercând să implice publicul în joc, fiind „toţi o apă şi un pământ”. 

Montarea este solicitantă vizual (fundalul oraşului trist, inert; interiorul 
jalnic şi vetust în care trăieşte Vincenţiu cel pasionat de taxidermie, derularea 
non-stop a imaginilor pe ecranul televizorului matusalemic). Lucrate minuţi-
os, scenele tăiate şi alternate cinematografic sunt ritmate nervos prin jocul 
tensiunilor, prin alternanţa dintre realism şi şarjă, prin comentarii manelizate. 

Actorii Constantin Dinulescu, Carmen Ionescu, Irina Sibef, Daniel Hara şi 
Sorin Dobrin joacă susţinut şi cu intensitate pe muchia dintre realism grotesc 
şi kitsch. Dau pregnanţă situaţiilor, conferă vivacitate dialogului. Au meritul 
de a pune în evidenţă – o altă calitate a comediei – hazul oralităţii fruste, al 
vorbirii specifice unor semidocţi atotştiutori, un limbaj plin nu doar de agra-
matisme, ci şi de radicalisme, clişee, sloganuri şi tag-uri mai noi, insistent 
preluate de Miticii de azi.             NATALIA STANCU 

Drumul 
spre teatru

Schwartz de trecere, de viaţă/moarte, 
de devenire şi de validare. Chiar şi în at-
mosfera fantastică a „clanului” academi-
cianului Julius Zimberlan Senior, în care 
viaţa poate căpăta accente ridicole ca şi 
personajele, trecerea (=moartea) aduce 
automat un contrapunct grav.

Nu cred că voi comite o impoliteţe 
dacă voi spune că proza lui Gheorghe 
Schwartz nu este uşor de citit. Nici nu 
cred, de altfel, că prozatorul şi-a propus 
vreodată să fie facil. „Vocalize” e un 
proiect major, care necesită un cititor 
înzestrat, preocupat de cele spirituale şi 
implicat în lectură, pe potriva multiplelor 
arcane ale gândirii ludice a autorului său. 
Cu „Jocurile trecerii”, proiectul se limpe-
zeşte şi se încheagă într-una dintre cele 
mai originale întreprinderi narative ale 
momentului, din literatura noastră.

RĂZVAN VONCU
*Gheorghe Schwartz - Jocurile trecerii. Vocalize 

în Sol Major, Editura Junimea, Iaşi, 2018.
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