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La nunta
de diamant
Au trecut 75 de ani de la înﬁinţarea Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România. Trei
sferturi de veac de când suntem
împreună în faţa valurilor şi vitregiilor istoriei, la bine şi la rău, cum
se spune când doi oameni îşi unesc
destinele, şi am ajuns la ceea ce se poate numi
o nuntă de diamant. Suntem de 75 de ani uniţi,
la bine şi la rău, askhenazi şi sefarzi, ortodocşi şi
neologi, evrei cu toţii, ﬁindcă cei din afara etniei
noastre nu ne deosebeau nici când ne acuzau că
trăim din sudoarea ţării şi ne trimiteau în lagăre,
nici când ne acuză că am adus comunismul – deşi
erau în 1949 în rândurile comuniştilor milioane
de români. În toţi aceşti 75 de ani eram pentru
duşmanii noştri evrei. Şi atât. E adevărat: suntem
evrei şi atât. Iar cei care au emigrat în Israel se
consideră evrei români. Pentru cei ce ne-au ajutat
tot evrei eram, chiar dacă aveam cimitire diferite…
şi le mai avem şi acum. De 75 de ani am trecut
prin furcile istoriei ca evrei, uniţi într-o organizaţie
care ne-a reprezentat, ne-a apărat cât a putut şi
ne-a ajutat cât a putut. Am fost 800.000, azi suntem mai puţin de 1% din câţi eram dar F.C.E.R.
e tot în viaţă şi e ca o cloşcă: ne acoperă pe toţi
sub aripile ei!
S-a acoperit de praful din negura istoriei A.C.
Cuza, s-au dus la groapa istoriei legionarii, au
dispărut Conducătorul, mareşalul care declara că
scopul lui este “curăţarea ţării de jidani”. De fapt,
comunismul a curăţat România de evrei ﬁindcă
majoritatea noastră a plecat, fugind din raiul ce venea de la Răsărit. Evreii nu au adus comunismul,
ei au fost cei ce au plecat primii din el. Cu toate
acestea, Federaţia comunităţilor noastre a rămas
indestructibilă şi mulţi străini care vin aici se miră
în faţa vitalităţii vieţii noastre iudaice.
La Adunarea festivă au fost decernate 50
de medalii prietenilor noştri din societatea
românească. Ei se adaugă pe o listă în care se
aﬂă alături de preşedinţi ai României, de Regele
Mihai I, de nume de prestigiu ale culturii şi politicii. Gheorghiu Dej, Ceauşescu şi tovarăşii lor
nu se considerau prietenii noştri, sub comunism
funcţiona un secret dar efectiv «numerus clausus»,
care apăsa asupra etniei noastre. Acum, nume din
topul vieţii publice româneşti se declară mândri că
sunt consideraţi prietenii noştri, se declară onoraţi
de această preţuire pe care le-o acordăm
Desigur, nu trăim într-o «unitate de monolit»,
cum se lăuda partidul centralismului democratic.
Sunt, şi au fost şi la ultima Adunare generală, opinii divergente dar acesta e beneﬁciul democraţiei
reale, al dezbaterii libere, creatoare. Să ne reamintim de câte ori l-au contestat evreii exodului pe
Moise… Şi să ne bucurăm că am ajuns iar să
trăim într-o societate în care atât în viaţa politică
a ţării, ca şi în cea a comunităţii, a nu ﬁ de acord
cu Preşedintele nu mai înseamnă a ﬁ disident.
Ca în orice căsătorie ajunsă la nunta de diamant,
sunt momente de dragoste dar şi de contraziceri.
Ad mea veesrim!
ANDREI BANC

Octogenarilor noştri
LYA BENJAMIN
şi
ŞTEFAN
IUREŞ
le urăm
AD MEA VEESRIM!

FAŢĂ-N FAŢĂ!
cu IONEL SCHLESINGER
preşedintele C.E. Arad
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Seminarul Internaţional „Predarea problematicii Holocaustului în România. Victime şi călăi”, ediţia a II-a, Şimleu Silvaniei, 5 – 7 mai 2011

„COPIII TREBUIE ÎNVĂŢAŢI CĂ OAMENII SUNT OAMENI”

Eveniment cu o puternică încărcătură
de semniﬁcaţii, impresionant ca participare – oﬁcialităţi locale, diplomaţi, reprezentanţi ai F.C.E.R., cercetători ştiinţiﬁci de
la Institutul de Studiere a Holocaustului
de la Yad Vashem, de la Universitatea
„Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, supravieţuitori ai Holocaustului din ţară şi străinătate, Drepţi între Popoare, numeroşi
profesori de istorie din ţară –, Seminarul
Internaţional „Predarea problematicii
Holocaustului în România. Victime şi
călăi”, ediţia a II-a, de la Şimleu Silvaniei,
5 – 7 mai a.c., s-a constituit într-o ripostă
împotriva antisemitismului, a negaţionismului într-un moment de recrudescenţă a
acestor fenomene în Europa, implicit, în
România. Seminarul a fost organizat de
Muzeul Memorial al Holocaustului în Transilvania de Nord, Claims Conference, Yad
Vashem (Israel), Joint – România, FCER.
Trebuie spus că suﬂetul acestei acţiuni a
fost directorul executiv al Muzeului Memorial al Holocaustului din Transilvania
de Nord, Daniel Stejeran, fapt apreciat
de toţi participanţii. De altfel, muzeul a
fost şi unul din locurile de desfăşurare
a seminarului, alături de fosta şcoală
evreiască de fete din localitate, devenită
Centrul Multicultural „Şalom”.
Seminarul a fost axat pe nevoia de
a reaminti buna convieţuire interetnică
şi interconfesională existente înainte de
Holocaust şi Cataclismul care a făcut să
nu mai existe evrei în Şimleu. Nu trebuie
să uităm ororile făptuite, după cum nu
trebuie să uităm nici faptele de omenie
săvârşite, în timpul Holocaustului, de
Drepţi între Popoare.
A fost laitmotivul discursurilor rostite
de oﬁcialităţi la sesiunea introductivă:
primarul Şimleului, ing. Septimiu Cătălin
Turcaş, vicepreşedintele F.C.E.R., ing.
Paul Schwartz, inspector şcolar general
la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj,
prof. dr. Ioan Abrudan, secretarul Asociaţiei Culturale de Prietenie România
– Israel, ﬁliala Sălaj, Cristian Contraş,
directorul de programe pentru România
şi Ungaria de la Institutul Yad Vashem,
Chava Baruch. Câteva accente: promisiunea primarului Septimiu Cătălin Turcaş
de a acorda, în continuare, tot sprijinul
Primăriei din Şimleu Silvaniei pentru
buna desfăşurare a acţiunilor din cadrul muzeului; donaţia F.C.E.R. de cărţi
apărute la Editura „Hasefer” privind problematica Holocaustului şi exemplare
din revista „Realitatea Evreiască” făcută
Muzeului Memorial al Holocaustului din
Transilvania de Nord, şcolilor şi liceelor
care le-au solicitat în scris pentru folosirea
lor ca material documentar.
Vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul
Schwartz, a subliniat importanţa cunoaşterii istoriei reale a României, din perioada
dictaturilor legionară şi antonesciană, a
ocupării vremelnice a Transilvaniei de

Nord de către fasciştii unguri. Vorbitorul
a relevat faptul că victimele crimelor săvârşite atunci au fost nu numai din rândul
populaţiei evreieşti, ci şi al populaţiei
româneşti şi maghiare. Acestor dictaturi
le-au urmat 45 de ani de totalitarism

Auschwitz-Birkenau, este judecat pentru
uciderea unui milion cinci sute de mii
de nevinovaţi în acest lagăr. Depoziţiile
martorilor sunt cutremurătoare prin, aparent, simplitatea şi, în realitate, cumplita
concreteţe a detaliilor. În timpul procesului

de inspiraţie stalinistă, cu noi suferinţe
pentru populaţia majoritară şi minorităţile
naţionale. Multe din atrocităţile datorate
conducătorilor României în perioada
Holocaustului au fost prezentate în cărţi
scoase de Editura „Hasefer”, realizate de
istorici ai CSIER, pe baza documentelor
oﬁciale din Arhivele Consiliului de Miniştri,
ale Ministerului de Interne, Procuraturilor,
Jandarmeriei ş.a.
Un vernisaj - expoziţia de postere şi
cărţi poştale, reproduceri pictate de Elly
Berkovits Gross, o prelegere „Aplicarea
ﬁlozoﬁei educaţionale în Şcoala Internaţională de Studiu a Holocaustului din
Ierusalim” (prof. Simona Anca Bigher, de
la Asociaţia Culturală „Agora Unit” – Timişoara), povestirea unui Drept între Popoare, Alexandru Cherecheş, care a salvat
evrei din Şimleu cu riscul vieţii, ajutându-i,
împreună cu mama sa, să treacă graniţa
din zona ocupată de Ungaria fascistă în
România, s-au desfăşurat la muzeu.
Ceea ce s-a impus în derularea întregului seminar a fost o nouă gândire
asupra modului de predare a Holocaustului: copiii trebuie atraşi înspre studiu
prin prezentarea, mai întâi, a lucrurilor
care nu şochează. Este ceea ce a reieşit
atât din comunicări despre „Holocaust şi
memorie” (prof. univ. dr. Doru Radosav),
„Cultură şi spiritualitate iudaică” (conf.
dr. Maria Radosav), „Metodologii de predare şi studiere ale Holocaustului” (dr.
Chava Baruch), „Shoah în Transilvania
de Nord” (lector dr. Ioana Cosman), „De
la normalitate la patologic” (drd. Adrian
Boda), cât şi din piese de teatru, lansări
de carte, relatări ale unor supravieţuitori
despre experienţe personale trăite în
lagăr. Spectacolul „Judecarea lui Höss”,
a fost interpretat de elevi din Focşani.
Höss, fostul director la lagărului de la

puteau ﬁ văzute, la retroproiector, imagini
din Auschwitz-Birkenau. „Vreau să zbor
ca un ﬂuture. Amintirile copiilor despre
Holocaust”, de Naomi Morgenstern, cu
ilustraţii de Avishai Cohen, carte pentru
copii tradusă în română de Galit Avitan,
publicată cu sprijinul Claims Conference,
prezentată de dr. Chava Baruch, este
scrisă din unghiul unui copil care a trăit
Holocaustul într-un orăşel din Polonia.
Totul este narat gradual: jocurile copilăriei,
înainte de 1939, discuţia cu mama cosând
steaua galbenă pe haine, viaţa în ghetou,
sinagoga în ﬂăcări, plecarea evreilor din
oraş „în est” (Treblinka), unde aveau să
ﬁe asasinate şi rudele povestitoarei, experienţa claustrării şi sentimentul vânatului
hăituit (fetiţa şi părinţii ei, ascunşi de o
familie de fermieri polonezi din apropierea orăşelului), obţinerea de paşapoarte
false pentru copil şi mamă, în timp ce
tatăl se alătură partizanilor antinazişti,
episodul varşovian, în care mamă şi ﬁică,
ascunse de altă familie de polonezi, sunt

martore la înăbuşirea revoltei evreilor
din Ghetoul Varşoviei, plecarea în Israel
imediat după război, renaşterea. O altă
carte, „Copilărie la Poalele Măgurii. Elka
şi povestea ei într-o lume schimbătoare”
de Elly Berkovits Gross, supravieţuitoare
originară din Şimleu, stabilită în SUA, este
povestea primilor ani de viaţă ai autoarei
până la ocuparea Ardealului de Nord în
1940. Nimic despre tragedia deportării în
lagărul unde avea să-şi piardă părinţii şi
fratele mai mic. Numai o pagină de prefaţă şi dedicaţia: „tuturor copiilor a căror
viaţă a fost schimbată pentru totdeauna
între anii 1940 şi 1945”. Ororile ghetoului
şi ale lagărului, eliberarea, plecarea în
SUA, împărtăşirea prin viu grai şi în scris
a suferinţelor îndurate au constituit expunerea succintă susţinută de Elly Berkovits
Gross în faţa participanţilor la seminar.
În acelaşi spirit s-a înscris şi relatarea,
urmată de lansarea cărţii „A treia viaţă”
de Hedi Fried, supravieţuitoare originară
din Sighetu Marmaţiei, stabilită în Suedia.
Cuvântul introductiv a fost rostit de MarieLouise Thaning, locţiitor al ambasadorului
Suediei în România. Cartea a fost prezentată de Cristian Contraş. Hedi Fried
a vorbit despre „terapia cu supravieţuitori
ai Holocaustului şi copiii lor”. Cartea se
înscrie în seria de povestiri ale unei femei
care a învins moartea. Concluzia care
s-a desprins atât din prelegere cât şi din
paginile recentei apariţii editoriale este că
„speranţa de a elimina prejudecăţile antisemite, xenofobe sunt copiii. Ei trebuie
să înveţe că, indiferent de culoarea pielii,
de etnie, de religie, oamenii sunt oameni
şi trebuie respectaţi”.
„Am fost impresionat că oameni care
n-au trăit Holocaustul, mai ales tineri
neevrei, consideră atât de important studiul istoriei Holocaustului în România”, a
conchis vicepreşedintele F.C.E.R., ing.
Paul Schwartz, reconﬁrmând valoarea
educaţiei în contracararea negaţionismului contemporan.
IULIA DELEANU

Seară literară la ICR – Tel Aviv
Noul Comitet de conducere al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limba Română
(ASILR), rezultat în urma recentelor alegeri (preşedinte – G. Mosari, secretar general –
Teşu Solomovici, membri – Francesca Stoleru, Madeleine Davidsohn, Roni Căciularu)
a organizat, în colaborare cu Institutul Cultural Român (ICR), o seară de literatură
israeliană de limbă română. Meritorie – iniţiativa ICR-ului, condus de dr. Gina Pană.
În program – lecturi din cărţi ale scriitorilor israelieni de limbă română apărute în 2010.
Semniﬁcativă pentru efervescenţa vieţii literare israeliene de limbă română - apariţia
anuală a circa 20 de titluri de cărţi noi. Sala ICR arhiplină; prezentatori de prestigiu
– prof. univ. dr. Andrei Strihan, dr. Zoltan Terner, Teşu Solomovici, lecturi pe măsură.
Noul preşedinte al ASILR, G. Mosari, a prezentat principalele direcţii ale Programului său. Demne de reţinut – mărirea numărului de membri ai ASILR prin cooptarea
de noi scriitori israelieni de limbă română, creşterea numărului de cititori, realizarea
revistei „Izvoare” cu forţe locale, elogiu lui Baruch Tercatin şi Lucian Zeev Herşcovici
pentru cartea „Prezenţe rabinice pe teritoriul românesc. Secolele XVI – XXI”, laureată
cu Premiul Academiei Române. (E.S.)

Am consemnat pentru dumneavoastră
La reuniunea Comitetului Director din 21 aprilie a.c.,
s-au aprobat: • regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de conducere al F.C.E.R.; • proiectul
bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2011; • documentaţia
şi indicatorii tehnico-economici privind proiectul „Reabilitarea şi modernizarea construcţiei Căminului Amalia
şi Şef Rabin dr. Moses Rosen”, propus spre ﬁnanţare
din fonduri europene; • participarea Editurii „Hasefer” la
prima ediţie a Târgului de Carte „Transilvania 2011” (Tg.
Mureş, 20 – 22 mai a.c.); • participarea vicepreşedintelui
ing. Paul Schwartz, directorului DASM, ec. Attila Gulyas,
directorului CAPI, ing. Rudy Marcovici, la Seminarul Internaţional „Victime şi călăi” (Şimleu Silvaniei, 5 – 7 mai
a.c.); • cererea de retragere din activitate a directorului
Editurii „Hasefer”, Ştefan Iureş, şi demisia redactorului şef al revistei „Realitatea Evreiască”, Aurel Storin,
urmând să se ia măsuri pentru înlocuirea acestora cu
persoane de înaltă caliﬁcare; • menţinerea deciziei de
aplicare a recolerării salariilor pentru angajaţii din comunităţi, în medie, cu 20% în două tranşe, începând cu
1 aprilie 2011; • majorarea salariilor pentru conducerile
comunităţilor propusă de Oﬁciul Resurse Umane, ţinând
seama de clasiﬁcarea multicriterială; • analiza separată

a personalului DASM; • ajutoare lunare în funcţie de
retribuţia actuală pentru angajaţii peste 75 de ani din
F.C.E.R., DASM, comunităţi; • îngheţarea salariilor pe
2011 pentru angajaţii F.C.E.R.; • continuarea „analizei
multicriteriale a întregului personal de către Oﬁciul Resurse Umane şi întocmirea ﬁşei postului pentru ﬁecare
funcţie; • patru ajutoare trimestriale pe an, în funcţie
de retribuţia actuală, pentru personalul cu activităţi de
cult, inclusiv, profesorii de Talmud Tora; • completarea
dosarelor pentru toate categoriile de asistaţi, luându-se
în considerare baremul, cât şi posibilitatea înﬁinţării unei
noi categorii de asistaţi; • proiectul programului de măsuri
pentru activitatea F.C.E.R. pe 2011; • participarea şefului
de serviciu CAPI, arh. Lucia Apostol, şi vicepreşedintui
CEB, ing. Mirela Aşman, la seminarul organizat de
Fundaţia „Lo Tishkah”, Ucraina, mai, 2011; • activităţi
CAPI; • probleme de administraţie ale F.C.E.R. şi ale
unor comunităţi din ţară. La aceeaşi reuniune s-a luat
notă de: • informarea privind angajarea Prim Rabinului
F.C.E.R.; • propunerea DASM de a creşte baremul
pentru un asistat de la 1000 lei, barem aplicat din 2008,
la 1200 lei, începând de la 1 iunie 2011; un grup de
lucru, condus de vicepreşedintele ing. Paul Schwartz,

va analiza impactul costurilor suplimentare, după care
propunerea s-ar putea aproba, în principiu, începând cu
1 iunie 2011; • proiectul de raport al CD privind activitatea F.C.E.R. pe 2010; • informarea preşedintelui CEB,
Erwin Şimşensohn, despre cel de-al doilea Seminar
Internaţional de dansuri israeliene „Mahol”, Predeal,
13 – 17 aprilie 2011; s-a recomandat organizarea unor
evenimente asemănătoare la CIR – Cristian. S-a propus:
• punerea în discuţie a Adunării Generale a F.C.E.R. a
notei, redactată de preşedintele F.C.E.R., „ Strategia
F.C.E.R. în perioada 2010 – 2020”, conform cerinţelor
celui de-al doilea Congres al F.C.E.R.; • preşedintele
C..E Arad, ing. Ionel Schlesinger, a solicitat acordarea
posibilităţii de prezentare la Adunare a unei note, cu un
punct de vedere personal, pe aceeaşi temă. S-a decis:
• urgentarea lucrărilor de amenajare de către CAPI a
corpului IPROMIN din fostul complex „Băluş”, conform
proiectului stabilit; • urgentarea proiectului de execuţie
de către CAPI privind transformarea celorlalte încăperi
din fostul complex „Băluş” în camere cu două paturi, grup
sanitar propriu, spaţii comune pentru pregătirea mâncării.
Ing. NILU ARONOVICI
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Cu IONEL SCHLESINGER, preşedintele Comunităţii Evreilor din Arad
“Comunitatea noastră este percepută ca un catalizator
al apropierii dintre oameni de diferite religii”
Fiind de 14 ani preşedintele Comunităţii Evreilor din Arad,
ing. Ionel Schlesinger se identiﬁ că deja cu această comunitate. Îi cunoaşte ﬁ ecare membru, cu toate problemele, cu
toate preocupările sale. Viaţa cotidiană se desfăşoară între
căminul pentru vârstnici, cantină şi birourile Comunităţii.
Zilnic se adună griji dar şi bucurii! Cea mai mare satisfacţie este că poate răspunde celor în nevoie, care vin
către el. Inginer mecanic prin profesie, care a ocupat
numeroase funcţii de conducere, de la director tehnic
la director general de întreprindere, domnia-sa s-a caliﬁ cat
şi în domeniul comunitar. A urmat cursuri de specializare în
conducerea comunitară în Israel şi la New York şi a intrat în
contact cu personalităţi ale lumii evreieşti.
L U C I A N A
FRIEDMANN: Care
sunt momentele din
istoria evreilor din
Arad care ar trebui
incluse într-o istorie
a evreilor europeni?
I O N E L
SCHLESINGER:
Prima este legalizarea, în anul 1717, a
stabilirii în Arad a primilor doi evrei. Construirea şi darea în folosinţă în anul 1834 a
sinagogii neologe şi introducerea reformelor rabinului Aron Chorin au reprezentat,
de asemenea, momente importante. În
perioada interbelică evreii arădeni au contribuit în mod substanţial la dezvoltarea
pe toate planurile a oraşului (economic,
social, cultural, artistic, urbanistic).
L.F.: Dacă ar ﬁ să prezentaţi câteva
personalităţi rabinice dar şi laice ale evreilor din Arad, care ar ﬁ acestea?
I.S.: Prima ar fi Aron Chorin, de
departe cea mai marcantă personalitate
rabinică, a militat pentru schimbări în ritual (nu în credinţă!) astfel ca rugăciunea
să ﬁe pe înţelesul tuturor şi prezenţa în
sinagogă să ﬁe mai atractivă. El a introdus oﬁcierea în limba vorbită de enoriaşi
(pe atunci germana), motivând aceasta
prin eleganta exprimare: “să înţeleagă şi
inima ceea ce rostesc buzele”, precum şi
orga, ca instrument muzical de excepţie.
O altă personalitate de excepţie a fost
Nicolae Schönfeld, îndrumător spiritual
carismatic, închis de comunişti pentru
militantismul său sionist şi apoi emigrat
în Israel, unde a continuat să ajute tânăra
generaţie. Nu putem să uităm de familia
baronului Neumann, care a contribuit în
mod decisiv la devenirea Aradului ca mare
putere industrială.
L.F.: Cum se prezintă azi comunitatea
dumneavoastră din punct de vedere demograﬁc. Care sunt traseele pe care vă
dezvoltaţi activitatea pentru a răspunde
situaţiei existente?
I.S.: Deşi, spre durerea noastră, din
categoria vârstnicilor, care s-au dovedit
a ﬁ cei mai activi membri ai comunităţii,
mulţi ne-au părăsit în ultimii ani, constatăm că efectivul de membri ai comunităţii
a rămas aproape neschimbat. Acest fapt
se datoreşte atât deschiderii pe care o
manifestăm faţă de toţi cei care ne calcă
pragul cât şi atmosferei calde, familiare,
care caracterizează comunitatea noastră.
Am primit în rândurile noastre şi pe cei
doritori a trece la iudaism, iar pentru aceia
dintre ei care s-au implicat în studiu şi
au participat cu regularitate la activitatea
sinagogală am soluţionat problema convertirii. Din păcate, la nivelul Federaţiei
încă nu se tratează cu suﬁcientă determinare problema convertirilor, deşi la toate
consfătuirile de la diferite nivele, inclusiv la
întâlnirile pe plan internaţional, se insistă,
în baza realităţilor de pe teren, asupra
importanţei soluţionării cât mai urgente a

acesteia. Demn de menţionat este şi faptul
că s-au înscris în comunitate ca membri
simpatizanţi un număr de opt neevrei. Nu
în ultimul rând, trebuie menţionat faptul
că pentru a mări numărul participanţilor
la viaţa comunitară dar şi pentru a motiva
în plus membrii noştri la participare, am
iniţiat acţiuni de schimburi de delegaţii de
10-30 persoane între comunitatea noastră şi comunităţile apropiate din Ungaria
(Szeged, Békéscsaba, Vác, Debreţin), ﬁe
pentru participare la evenimente comune
(sărbători, vernisaje, concerte, etc), ﬁe
doar pentru vizitare şi socializare.
În contextul celor de mai sus, strategia
noastră la capitolul “ameninţări demograﬁce” va ﬁ de continuare a liniei de până
acum, în paralel cu identiﬁcarea de noi
resurse de diversificare şi creştere a
atractivităţii acţiunilor noastre.
L.F.: Ştiu că aveţi relaţii speciale cu celelalte culte din Arad. Care sunt proiectele
pe care le-aţi dezvoltat împreună şi care
este scopul acestora?
I.S.: În Arad, Comunitatea noastră
este percepută ca un catalizator al apropierii dintre oamenii de diferite religii. Am
organizat foarte multe activităţi comune
menite a ne cunoaşte mai bine şi a ajunge
să ne respectăm, să apreciem diversitatea
ca pe un factor de progres. Deja nu mai
putem vorbi de relaţii pur protocolare, ci
de reală prietenie şi preţuire reciprocă,
dovedită de-a lungul timpului. Am mers
consecvent pe calea apropierii şi a cunoaşterii “celuilalt”, considerând aceasta
cea mai eﬁcientă formă de combatere a
antisemitismului. Am accentuat în repetate
rânduri că noi nu avem a ne lupta cu antisemiţii, aceasta este datoria fraţilor noştri
creştini. Noi nu trebuie să facem nimic
“contra” ci trebuie să acţionăm eﬁcient
“pentru”: pentru cunoaştere şi apropiere!
Noi trebuie să combatem fenomenul în
sine şi putem face acest lucru cu cea mai
mare eﬁcienţă sprijinindu-ne pe trei stâlpi
importanţi ai societăţii: biserica, sistemul
de învăţământ (preuniversitar şi universitar), societatea civilă. În acest context
avem multe exemple, dincolo de relaţiile
cu cultele: cu Universitatea de Vest “Vasile
Goldiş” avem un contract de parteneriat
pentru Centrul de Studii Iudaice, cu Liceul
de Artă ”Sabin Drăgoi”, un alt contract în
cadrul căruia elevii asigură spectacole la
clubul nostru, corul lor participă la sărbătorile noastre, elevii pregătesc diverse
evenimente cu ocazia Zilei Holocaustului,
iar noi ţinem expuneri în faţa elevilor. La
fel colaborăm cu Universitatea “Aurel Vlaicu”, cu Inspectoratul Şcolar şi, punctual,
chiar şi cu Seminarul Teologic Ortodox.
Merită amintită organizarea de către noi
la Arad, în premieră în România, a unei
conferinţe internaţionale a ICCJ (International Council of Christians and Jews) la
care au participat delegaţi din opt ţări ale
Europei Centrale şi de Est şi din Israel.
La acest capitol trebuie să amintesc o
mare nerealizare a noastră: scopul nos-

tru a fost înﬁinţarea şi în România a unei
organizaţii care să se aﬁlieze la ICCJ.
Spre dezamăgirea mea, cu toate că am
avut adeziunea unor personalităţi ca acad.
Răzvan Theodorescu, d-na Ambasador
Mariana Stoica şi alţii, tocmai majoritatea
membrilor Comitetului Director al F.C.E.R.
s-au ferit de a angaja federaţia în a-şi
asuma calitatea de membru fondator,
aşa că propunerea mea, argumentată
amănunţit, a rămas amânată sine die.
Mai merită amintit spectacolul omagial pe
care l-am organizat în sinagoga noastră
în memoria Reginei-Mamă Elena (distinsă
cu medalia de “Drept între Popoare” de
către institutul Yad Vashem), spectacol
la care au participat M.S. Regele Mihai şi
Regina Ana, precum şi concertele anuale
pe care le oferim oraşului, mereu cu participarea unor artişti de renume din ţară şi
din străinătate.
L.F.: Existenţa în Arad a Căminului
este un lucru foarte important. Cum administraţi acest spaţiu şi ce oferă el pentru
cei vârstnici şi în nevoie?
I.S.: De fapt, suntem singura comunitate a evreilor din ţară care administrează
un cămin pentru vârstnici. (Căminul de
la Bucureşti este administrat de către
DASM). Desigur, aici sunt multe probleme speciﬁce, care necesită o preocupare
permanentă, începând de la probleme
de aprovizionare, întreţinere, igienă,
instructaje, controale ale organelor sani-

tare, până la crearea unui climat în care
ﬁecare rezident să simtă că este “acasă”,
cât şi a unor programe de socializare şi de
divertisment. Pentru rezidenţii deplasabili
organizăm proiecţii de mici ﬁlme cu muzică, ieşiri la teatru, la cinematograf şi uneori
mici excursii cu microbuzul comunităţii.
Beneﬁciem de o foarte bună colaborare
cu DASM, dar investim şi multe resurse
atrase. Chiar acum se desfăşoară lucrări
de îmbunătăţire a spaţiilor (tavane duble
izolate pentru realizarea confortului termic
pe timp rece, refacerea băilor, reabilitarea
bucătăriei cantinei, inclusiv a sistemului
de absorbţie a gazelor şi aburului, etc).
Nu stăm doar cu mâna întinsă aşteptând
banii de la Bucureşti ci avem o susţinută
activitate de “fundraising”. De altfel, noi am
denumit acest aşezământ “Căminul Eeva
Elisheva şi Adalbert Huber-Huber”, după
numele acelor minunaţi oameni care au
organizat şi efectuat nenumărate transporturi de ajutoare şi care au pierit într-un
accident, aducând donaţii comunităţilor
evreieşti din România. În cadrul căminu-

lui funcţionează şi un cabinet medical,
care asigură asistenţă medicală şi pentru
asistaţii care nu sunt rezidenţi în cămin.
De menţionat că aceeaşi atenţie acordăm,
pe toate planurile, şi asistaţilor care sunt
la domiciliul propriu.
L.F.: Care sunt principalele trei realizări
pe care consideraţi că le-aţi avut în perioada în care sunteţi preşedinte?
I.S.: Imediat după “instalarea” mea în
funcţie, am convocat o adunare generală
cu scopul de a aﬂa părerea enoriaşilor
despre comunitate, ce a fost şi ce n-a
fost bun, ce doresc ei, ce i-ar motiva ca
să participe activ la viaţa comunitară. În
baza informaţiilor culese şi a impresiilor
personale, mi-am format un prim program
de lucru. Prima măsură a fost să instruiesc
colegii în sensul asumării faptului elementar că noi suntem în slujba membrilor
comunităţii, şi nu invers, cum am înţeles
că a rezultat din comportarea anterioară
a unora. Doi dintre colegi nu au reuşit
să înţeleagă acest lucru şi atunci…de ei
ne-am despărţit. Prima mare realizare mi
se pare aceea că membrii comunităţii au
sesizat schimbarea şi au început să vină
cu încredere la comunitate cu multiplele
lor probleme, ﬁind siguri că acestea vor ﬁ
soluţionate şi au simţit că aparţin undeva
unde ei sunt importanţi.
O altă realizare pe care o consider
demnă de a ﬁgura printre “principalele
trei” este transpunerea în viaţă a unei
viziuni: când, în anul 2002, am participat
la New York la un program de “Fellowship”
destinat conducătorilor comunitari, mi s-a
cerut, printre altele, să elaborez o viziune
pentru comunitatea mea. Viziunea mea a
fost ca în termen de cinci ani, comunitatea
evreilor din Arad să devină o comunitate
puternică, cu o viaţă comunitară intensă,
implicată în viaţa municipiului, recunoscută şi apreciată, comunitate ai cărei membri
să simtă cu mândrie că aparţin unei astfel
de organizaţii. Marea mea satisfacţie, care
mă motivează să nu slăbesc activitatea,
este tocmai împlinirea acestei viziuni.
Consider, de asemenea, ca realizare
importantă faptul că am reuşit, ca membru
al Consiliului de Conducere şi al Comitetului Director al F.C.E.R., să contribui
la democratizarea acestei instituţii şi la
demararea unui proces de modernizare
a activităţii acestuia. Ani la rând, pentru
intervenţiile mele - efectuate, recunosc,
uneori pe un ton nepotrivit - am fost
etichetat ca făcând opoziţie, ceea ce, în
optica îngustă a unora din colegi, era un
“atentat la unitate”. Am explicat că noi,
ca membri ai organului care trebuie să
controleze şi chiar să îndrume activitatea
Federaţiei, trebuie să ﬁm uniţi doar în a ne
exercita mandatul încredinţat de membrii
noştri, ceea ce nu presupune numaidecât unanimitate în exprimarea opiniilor
şi în aprecierea structurii, a rezultatelor
şi felului activităţii Federaţiei. În prezent,
trebuie să constat cu satisfacţie că, în
cadrul Comitetului Director al Federaţiei, o
serie din propunerile mele sunt acceptate
şi constituie obiect al multora din deciziile
luate.
L.F.: Ce proiecte aveţi pentru perioada
următoare, cum vedeţi următorii paşi în
dezvoltarea acestei comunităţi?
I.S.: Consider că obligaţia oricărui
conducător - indiferent de speciﬁcul organizaţiei - este de a gândi în perspectivă şi
de a elabora strategii care să servească
îndeplinirii cu maximă eﬁcienţă a scopurilor organizaţiei. Înainte însă de a vorbi
de dezvoltare, trebuie analizată faza în
care se aﬂă organizaţia: de dezvoltare,
stagnare sau declin.
În urma analizei complexe a situaţiei
actuale, având însă în vedere ameninţările
actuale şi cele previzibile, am considerat
că principalele direcţii strategice trebuie
să ﬁe, alături de continuarea activităţilor
care s-au dovedit beneﬁce, menţinerea la
un nivel cât mai înalt a vieţii comunitare,
creşterea atractivităţii acesteia, cultivarea
pe şi mai multe planuri a relaţiilor cu concetăţenii de alte religii şi etnii, menţinerea
climatului de siguranţă şi stare de bine
pentru membrii noştri, susţinerea prin
toate mijloacele a dreptului la o existenţă
sigură a Statului Israel.
LUCIANA FRIEDMANN
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I U D A I C A
Familia Schwarzfeld şi iudaismul din România
Elias, Wilhelm, Moses Schwarzfeld trei fraţi care s-au dăruit culturii iudaice,
culturii române, culturii universale.
Elias Schwarzfeld s-a născut la 7
martie 1855. A studiat la Iaşi, a obţinut
doctoratul în drept şi ştiinţe politico-administrative la Bruxelles, a început să
publice la „ Curierul de Iaşi” şi la „Vocea
apărătorului”. In 1874 a editat „Revista
Israelită”, la Iaşi, apoi, în 1881-1885,
„Fraternitatea” la Bucureşti ş.a. La 17 octombrie 1885 este expulzat, împreună cu
mai mulţi intelectuali evrei (inclusiv Gaster), stabilindu-se la Paris. Colaborează
la ”Revue des Etudes Juives”, condusă
de iudaistul Isidore Loeb. In 1901 publică
la Londra un studiu despre evreii din
România. În 1914 i se publică lucrarea
„Din istoria evreilor” (despre întemeierea târgurilor din Moldova). A scris şi
beletristică. A murit în 1915, înainte de
a alcătui o operă pe care o pregătea
de o viaţă, despre istoria evreilor din
România. In lucrarea publicată cu un
an înaintea morţii, el demonstra că venirea evreilor în Principate, în speţă în

Moldova, s-a făcut cu voia guvernanţilor,
care au încurajat această imigraţie,
din motive economice şi demograﬁce.
După pustiitoarele războaie, năvăliri
tătăreşti, căzăceşti, polone, maghiare,
evreii au adus cu ei preocuparea pentru
administrare, organizare a comerţului,
ﬁnanţelor, agricultura ﬁindu-le interzisă
prin restricţia de a deţine pământ, la fel
ca în mai toată Europa.In aceste condiţii
a evoluat şi iudaismul în România.
Wilhelm Schwarzfeld a trăit mai puţin
decât ceilalţi fraţi (22 mai 1856- 22 februarie 1894). A studiat ebraica şi tradiţia
poporului evreu cu tatăl său, Benjamin
Schwarzfeld, cu învăţatul Braunstein–
Mebaşan, ca şi limbile europene – franceza, germana, italiana, spaniola, portugheza. A studiat la Iaşi, la Facultatea
de Litere şi Filozoﬁe, a colaborat la „Fraternitatea” şi la „Egalitatea”. Colaborator
la Societatea de Istorie ”Iuliu Barasch”,
a studiat cu Mebaşan şi Nicolae Beldiceanu istoria cimitirului evreiesc din Iaşi.
Fratele său Moses i-a publicat, după
moarte, studiile de epigraﬁe ebraică. W.

Lag Baomer
Sărbătoarea corespunde datei de 18
Yiar; anul acesta este pe 22 mai. Este
a 33-a zi de la începerea secerişului
(Omer – snop). Zilele de doliu de opresc,
se permit nunţi, iar sub aspect istoric se
serbează încetarea epidemiei în tabăra
lui Bar Kochba, ultimul mare erou al luptei
de eliberare a evreilor de sub stăpânirea
romană. Cabaliştii aﬁrmă că, la această
dată, Simeon bar Iochai a predat secretele Zoharului discipolilor săi, înainte
de a muri. În cinstea acestei zile se fac
excursii în munţi, evreii se adună şi se
bucură de roadele învăţăturii, iar studenţii
din Israel o consideră ca pe o sărbătoare
proprie. (B.M.M.)
NASO (Numeri, 4: 21 – 7: 89)
Se citeşte sâmbătă, 4 iunie 2011
Se face numărătoarea ﬁilor lui Gherşon şi Merari şi
li se repartizează misiuni în Mişkan. Sunt date legi referitoare la jertfele pentru iertare. Sunt date legi privitoare
la sota, o femeie suspectată de adulter de către soţul
ei. Sunt date legile nazir-ului (persoană care a făcut
jurământ să se abţină de la consumul de vin, relaţii sexuale, viaţă socială şi să se consacre lui Dumnezeu).
Dumnezeu indică lui Aharon şi ﬁilor săi modul în care
aceştia trebuie să binecuvânteze poporul. Căpeteniile
celor douăsprezece triburi aduc ofrande pentru Mişkan.
Moşe inventariază aceste daruri.
Unul din laitmotivele biblice este permanenta aspiraţie spre puritate morală, ﬁe că este vorba de dorinţa
de iertare a greşelilor de care nimeni nu este scutit în
viaţă; ﬁe - de curăţenia vieţii conjugale; ﬁe – de legământul făcut către Dumnezeu de a ﬁ mai aproape de
El prin renunţare temporară la plăcerile naturii umane.
A aduce o jertfă de iertare înseamnă a sacriﬁca a ceva
de preţ. Ritualul de adeverire a vinovăţiei sau nu a unei
femei suspectate de adulter, din partea soţului, ridică
întrebarea: de ce numai femeia adulteră putea ﬁ osândită prin sentinţă divină şi bărbatul adulter – nu? Modul
de depistare a vinovăţiei se baza pe criterii psihologice,
ﬁindcă, mai mult decât apa amară, conta blestemul
care se rostea de către cohen înainte ca prezumtiva
vinovată să bea acea apă. Ceea ce acţiona, evident,
era forţa psihologică. Una din cerinţele naziratului era
aceea de a nu se tunde. Samson era nazir. Dalila ştia
că, seducându-l, putea să-i taie pletele în somn şi prin
aceasta Samson avea să-şi piardă puterea. Una din
multele istorisiri biblice care au făcut carieră artistică.
BEHAALOTHA (Numeri, 8: 1 – 12: 16)
Se citeşte sâmbătă, 11 iunie 2011
Dumnezeu îi indică lui Moşe modul în care trebuie
aşezate şi aprinse lumânările Menorei. Leviţii sunt din
nou consacraţi ritualului Templului şi sunt date legi
referitoare la durata serviciului acestora. Evreii sărbătoresc Pesah în pustiul Sinai. Este dată sărbătoarea
de Pesah Şeni (al doilea Pesah), pentru cei care din

Schwarzfeld a scris despre Hahambaşa
(Marele rabin) din Moldova secolelor
XVIII-XIX, rabinii Moldovei – Bezalel
Hacoen, ﬁul învăţatului reb Naftali, rabi
Şaim (Ieşaiahu), Mordehai , ﬁul lui Moşe
Haim, Iosef Ioske, ﬁul lui gaonului Arie
Iehuda Leb Halevi, din familia Horovitz,
numit şi Arie Leibiş, Abraham Heşil,
Iosef David Cohen, Iosef şi Aron Moşe
Taubes, Samuel Taubes, Şae Şorr,
Samuel Dov, ﬁul lui Iacob Copel, Iosef
Landau, David Mehr, Samuel Hermann,
Finkelstein, Fraenkel, Heilpern, hahami,
învăţaţi.Cel mai vechi rabin a fost Solomon ben Aravi, născut în Arabia, venit
în 1589 la Iaşi. Hahambaşia în Moldova
s-a desﬁinţat în 1834 din cauza slabei
preocupări a celor ridicaţi în această
funcţie pentru propria pregătire iudaică.
Rabinii, daianimii, hahamii, melamedimii
care au funcţionat permanent în ultimele
secole şi-au făcut în continuare datoria.
Cel mai productiv şi longeviv dintre
fraţi, Moses Schwarzfeld (1857-1943),
s-a remarcat, în afară de colaborările
comune cu fraţii săi, prin publicarea în
1881 a cărţii „Cilibi Moise, vestitul din
Ţara Românească”, ca şi prin înﬁinţarea
şi editarea revistei „Egalitatea”, din
1890 până în 1940, când cenzura a
desﬁinţat-o. L-a combătut pe Alecsandri
pentru modul în care prelucra folclorul,
fără a păstra esenţa originară. Era un
act de curaj, prestigiul poetului de la
Mirceşti ﬁind greu de înfruntat. A militat
pentru întocmirea unei istorii a evreilor
din România, care nici astăzi nu s-a
scris în întregime. A fost un gazetar de
cel mai înalt profesionalism. S-a ocupat
de folclorul evreiesc şi de cel românesc,
ca şi Gaster.
O familie de cărturari cum nu s-a mai
întâlnit în mijlocul evreimii din România.
BORIS MARIAN

Concurs pentru
angajare
de Prim-Rabin
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
România, care reuneşte un număr de
38 de comunităţi locale cu circa 8000
de membri doreşte să angajeze un Prim
Rabin.
Cerinţele necesare sunt:
• Rabin modern-ortodox, cu
Smicha obţinută în cadrul unei ieşiva
acreditate. Un MA sau un doctorat, de
preferinţă în iudaism sau în filozofie
iudaică, constituie un avantaj;
• Experienţă rabinică sau echivalentă
de minim 5 ani;
• Experienţa în oﬁcierea serviciului
religios zilnic şi de sărbători, citirea din
Tora, oﬁcierea evenimentelor din ciclul
vieţii evreieşti;
• Disponibilitatea de relocare permanentă în România;
• Disponibilitate pentru deplasări frecvente în comunităţi, experienţă organizatorică, managerială şi disponibilitatea de
lucru în echipă. Experienţa în actvitatea
de atragere de fonduri este un avantaj;
• Experienţă în activităţi comunitare,
capabilitate de atragere de membri, cu
abilităţi pentru activităţi educaţionale
pentru diferite categorii de vârstă;
• Bun comunicator, vorbitor de ebraică şi engleză. Cunoaşterea limbii române constituie un avantaj.
Principalele atribuţii:
• coordonarea activităţii de cult mozaic din România, având responsabilitatea
deciziilor privind halaha, ţinând cont de
diversitatea orientărilor religioase ale
membrilor comunităţii;
• consilierea şi instruirea personalului
de cult obligatorii;
• reprezintă cultul mozaic din România, pe plan intern şi internaţional şi în
cadrul dialogurilor inter-religioase.
Detalii suplimentare despre Comunitatea Evreiască din România se pot găsi
la adresa www.jewishfed.ro.
Candidaturile (CV şi scrisoare de
intenţie) se vor trimite în limba engleză
sau română, până la data de 30 iunie
2011, la adresa rabinat@jewish.ro.

REFLECŢII BIBLICE
motive obiective (necurăţenie, o călătorie lungă ş.a.) nu
puteau celebra Pesah în acelaşi timp cu restul obştii.
Este descris norul care acoperea ziua Cortul Întâlnirii.
Noaptea, norul lua înfăţişarea unui foc. Norul îi călăuzea
pe evrei în pustiu. Dumnezeu porunceşte evreilor să
confecţioneze două trâmbiţe de argint din care să sune
la sărbători şi la ridicarea taberei. Evreii pleacă din pustiul
Sinai. Sunt menţionate căpeteniile ﬁecărui trib. Hobab,
cumnatul lui Moşe, doreşte să se întoarcă în ţara lui, în
ţinutul Midianului. Evreii se plâng că viaţa din Egipt era
mai bună, motiv pentru care sunt pedepsiţi cu foc divin
şi cu molimă. Miriam, sora lui Moşe, este pedepsită de
Dumnezeu cu lepră pentru că şi-a vorbit fratele de rău
faţă de Aharon.
După entuziasmul eliberării, apar diﬁcultăţile libertăţii. În orice timp, omul este sensibil la ceea ce cade
sub simţuri. După un şir de peregrinări în pustiu, foştii
sclavi suspină după mâncarea din Egipt. Apare tendinţa
de idealizare a trecutului. Sunt „uitate” frustrările, suferinţele, sunt pomenite „avantajele”. Pedeapsa divină
sancţionează prompt lipsa de demnitate şi bârfa, două
carenţe, din păcate, etern umane.
ŞLAH (Numeri, 13: 1 – 15: 41)
Se citeşte sâmbătă, 18 iunie 2011
Dumnezeu porunceşte lui Moşe să trimită doisprezece soli, reprezentanţi ai ﬁecărui trib, în Ţara Canaanului
pentru a vedea şi a aduce poporului veşti despre ea.
Moşe schimbă numele lui Hoşie Ben Nun în Iehoşua Ben
Nun. Solii pleacă în Canaan, vizitează ţara şi se întorc
aducând roade ale pământului. Raportul este, în bună
parte, defavorabil, ei necrezând că evreii vor putea să îi
biruie pe amalekiţi, hitiţi, iebusiţi, amoriţi şi pe celelalte
popoare din Canaan. Singurii care vorbesc de bine Ţara
Canaanului sunt Iehoşua Ben Nun şi Caleb Iefune: „O
ţară în care curge lapte şi miere”. Poporul se răzvrăteşte

împotriva lui Moşe. Dumnezeu vrea să distrugă poporul.
Moşe pledează pentru iertare. Dumnezeu hotărăşte că
generaţiile cu vârste peste 20 de ani să moară în pustiu,
numai cei sub 20 de ani să intre în Ereţ Israel. Sunt date
legi referitoare la jertfe. Este dată porunca de a separa
hala de aluatul de pâine. Un evreu care a cules lemne de
Şabat a fost ucis cu pietre. A fost o sentinţă divină. Este
dată porunca referitoare la ţiţit: ciucurii pe care bărbaţii
trebuie să-i poarte la colţurile veşmintelor.
KORAH (Numeri, 16: 1 – 18: 32)
Se citeşte sâmbătă, 25 iunie 2011
Korah, din tribul lui Levi, împreună cu Datan şi Aviram,
din tribul Reuven, se revoltă împotriva lui Moşe şi Aharon. Motivul: întreg poporul să poată lua parte la ritualul
din Mişkan, fără a ﬁ necesari intermediari, respectiv,
cohanim. Moşe încearcă să calmeze spiritele, dar nu
izbuteşte. Din nou, Dumnezeu pune problema distrugerii
poporului şi, din nou, Moşe intervine favorabil. Pământul
îi înghite pe Korah, Datan şi Aviram, împreună cu familiile
lor. Cei 250 de participanţi la revoltă pier mistuiţi de foc
divin. O nouă răzvrătire a poporului atrage după sine
altă pedeapsă divină: o molimă care ucide 14 700 de
oameni. Moşe şi Aharon se roagă pentru iertarea poporului. Aharon şi celelalte căpetenii de trib iau parte la
„un concurs al toiegelor” aşezate înaintea Domnului, în
Cortul Întâlnirii. Toiagul care va înﬂori, va ﬁ semn că aducătorul lui este ales de Dumnezeu să pună capăt cârtirilor
împotriva Divinităţii. Toiagul lui Aharon înﬂoreşte şi este
plasat lângă Tablele Legii în Chivotul Legământului. Sunt
date legi pentru cohanim şi leviţi privind modul în care
vor beneﬁcia de pe urma zeciuielii şi a jertfelor. În afara
tribului lui Levi, sunt reiterate interdicţiile de participare
la ritualul din Mişkan.
R.E.
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COPIIIrealitatii evreiesti

Bătrânii evrei şi necunoscuta
de sub feregea

Michael şi Aliza Butilca sunt copiii lui Gabriel şi ai Mirelei Butilca din Carmiel, iar bunicii
sunt Jacob şi Marioara Butilca din Reşiţa, membri ai comunităţii din acest oraş.

O carte a comuniunii cu frumosul
A doua carte a Stelei Georgescu, „Clipă,
opreşte-te!”, conﬁrmă deosebita sensibilitate
a autoarei faţă de tot ce se aﬂă în jur, în primul
rând natura. La fel ca madeleine-ele lui Proust, amintirile
scriitoarei sunt declanşate de
o ﬂoare, de un apus de soare,
de o mică vietate pe care o adoptă din milă, dar mai ales din
dragoste. Există în „micile poeme în proză”, - cum numeşte
autoarea schiţele, povestirile,
evocările - o mare admiraţie,
un ataşament, o confundare
cu natura înconjurătoare. Minunat în aceste povestiri este
şi faptul că sentimentele Stelei
Georgescu sunt împărtăşite de
familie, în primul rând de soţ,
cu care pleacă de ﬁecare dată
în noi şi noi descoperiri, ﬁe lângă casă, ﬁe în locurile unde îşi
au originea familiile celor doi, ﬁe mai departe,
pe cărări mai puţin bătute de om. Această
comuniune cu frumosul este transmisă mai
departe nu numai ﬁicei dar şi nepotului care,
deşi mititel, participă la escapadele bunicilor
şi învaţă să iubească locurile dragi acestora.
Pentru familia Georgescu, weekend-urile
sau concediile sunt prilejuri de a evada din
mijlocul cenuşiului urban şi pentru acest lucru nu precupeţeşte nici un efort. Drumurile,
itinerariile sunt străbăture pe jos; maşina
este doar mijlocul folosit pentru a ajunge la
un punct ﬁx de unde începe aventura. Natura

încă nepoluată oferă o satisfacţie suﬂetească
profundă drumeţilor, îi ajută ca, întorcânduse acasă în zgomotul, vârtejul oraşului, al
vieţii de zi cu zi, să se poată
confrunta cu ele, să le poată
depăşi în aşteptarea unor noi
plecări. Există un episod în
carte în care, printre frumoasele sentimente regăsite se
strecoară unul, la prima vedere, mai puţin fericit- invidia. Ce
fel de invidie? Faţă de prietenul inginer care-şi construise
o cabană undeva în mijlocul
pădurii, în zona văii Cernei
(fusese detaşat la un şantier
în zonă pentru o perioadă mai
îndelungată). „Este minunat,
mi-ar plăcea şi mie să stau
aici, mă bucuram eu, sincer”,
este replica autoarei, care în
aşa fel şi-a exprimat ”invidia”.
Alături de căţeii şi pisicile care ocupă un
loc important, în carte apar, totuşi, şi oamenii- familia, rudele, prietenii, cunoştinţe din
excursii, cu care autoarea poate să împartă
bucuria locurilor frumoase. Acele locuri care,
chiar dacă odată cu trecerea timpului poate
s-au mai schimbat, rămân imortalizate, aşa
cum se prezentau odinioară, în paginile
acestei cărţi pline de sensibilitate. Iar desenele originale sunt dovada celui de-al doilea
talent artistic al Stelei Georgescu, cu care ne
bucură pe noi, prietenii şi colegii ei.
E. GALAMBOS

Vă invit la o călătorie cu o ţintă îndepărtată şi cam
ciudată, dar vă asigur că merită efortul
(mai ales că îl faceţi
doar cu o carte în mână!). „Targetul”, ţinta sa, e foarte la modă, deşi e
unul din cele mai „cutremurate” locuri
din lume: Afganistanul. Romanul
scriitoarei Amanda Sthers, apărut în
traducere românească la editura clujeană Echinox, se numeşte „Chicken
Street”, ceea ce s-ar
putea tălmăci ﬁe într-o
versiune rurală – „Uliţa
găinilor”, ﬁe într-alta mai
picant-argotică – „Strada
puicuţelor”. Deşi acţiunea se petrece, de fapt,
între un Kabul bigot şi
un Manhattan cam lipsit
de credinţă, pe o stradă
tipic afgană, „jegoasă,
cu case fără acoperişuri,
fără geamuri, străbătută
de femei-staﬁi acoperite
în burka lor”, feregeaua
care le acoperă în întregime, lăsându-le doar
ochii la vedere: Afganistanul talibanilor, fărâmat
de război şi ros până la ﬁbră de prejudecăţi seculare. Ei bine, ce mai caută
acolo cei doi evrei bătrâni, ultimii
supravieţuitori ai unei obşti hulite şi
alungate, ei încercând să-şi tăinuiască, temători, originea iudaică? Septuagenarul Alfred, cărturarul ştiutor al
mai multor limbi şi alfabete orientale,
şi pantofarul Şimon, făcător de conduri asemeni celor din poveste, par a
alcătui o unitate evreiască simbolică:
intelectualul superior şi meseriaşul
măiestru, profesii cu care evreii au
rătăcit prin lume şi au prins rădăcini
oriunde s-au oprit. Ce îi ţine alături?
Sigur – spune cartea – solidaritatea
lor religioasă, sinagoga imaginară
la care merg – mental – să-şi spună
în ﬁecare Şabat rugăciunile. Dar şi
iubirea lor târzie şi imposibilă pentru
aceeaşi tânără femeie musulmană,
Naema, căreia nu i-au văzut niciodată chipul, ci numai ochii negri,
strălucitori şi graţia mişcărilor, ghicite
sub vălurile „burkăi” negre. Şi pentru
care bătrânul Alfred îşi dă în cele din
urmă viaţa.
Ciudată poveste, răspândind
parfum de Şeherezadă amestecat cu
mirosurile de sânge şi ură ale istoriei.
Scrisă sacadat, nervos, în secvenţe
rupte şi într-un soi de argou juvenil
de către o scriitoare de nici 30 de
ani, autoare de piese şi tele-scenarii
şi dând lovitura cu acest (al doilea)
roman al său, „Chicken Street”, apărut în 2005 şi tradus imediat în zece
limbi. Internetul a furnizat în lume
amănunte de care editura clujeană
ne-a lipsit: Amanda Sthers trăieşte în
Franţa, a luat premiul pentru cel mai
bun scenariu de televiziune la Festivalul de la Paris, căsătorită (o vre-

me) cu
celebrul Profesiunea
cântăreţ
de a citi
Patrick
Bruel şi
este ﬁica unui tată evreu şi a unei
mame catolice. De aici, probabil,
şi interesul pentru problematica
evreiască, prezent şi în acest roman
care respiră tot timpul sentimentul
apartenenţei la iudaism, mărturisit
de Şimon, alter-ego-ul scriitoarei,
cel care povesteşte, la persoana
întâi, întreg storyul: „Eu sunt Şimon
Mohnessen. Cam
aste e tot ce ştiu.
Încă mă mai cheamă
ca pe tata. Iudaismul
nostru face parte din
mine. Copil, nu prea
voiam să ﬁu evreu.
Mă gândeam că poţi
alege. Tata îmi spunea, cu un fel de
zâmbet trist, că, mai
devreme sau mai
târziu, iudaismul se
întoarce asupră-ne.
Dacă urma să uit
că sunt evreu, într-o
bună zi, avea să mi
se aducă aminte”.
Şi li s-a adus aminte curând
ambilor evrei ce se străduiau, de
ani şi ani, să-şi ascundă identitatea.
Când nu s-a mai putut tăinui faptul
că Naema, o inocentă copilă afgană,
este însărcinată, vina a fost dată pe
bătrânul om de carte evreu. La care
fata (condamnată la analfabetism
de cutumele islamice) venea, păzită
de un frate surdo-mut, să-i scrie
mesajele de amor către un jurnalist
american. Cel care, după o noapte,
una singură, de iubire (sub bombardamente, pitiţi într-o pivniţă întunecoasă, a lăsat-o cu inima frântă, şi
cu un prunc în pântece, el având
– desigur – acasă, în Manhattan,
o soţie nebună de gelozie, care nu
i-a dat scrisorile, ba l-a şi pedepsit,
sinucigându-se!).
Poveste candid-melodramatică,
scrisă cu înfuriată naivitate a unei
tinere feministe ce-şi compătimeşte
semenele musulmane, osândite la
obedienţă, ignoranţă şi prizonierat
pe viaţă. Şi care scriitoare a aﬂat,
poate pe propria piele, că vinovatul
cel mai la îndemână e întotdeauna
evreul. Eternul ţap ispăşitor. Până la
urmă, amândoi, şi imaculata fecioară
afgană, şi bătrânul evreu credincios
iubirii sale imaginare, sunt ucişi prin
lapidare, zdrobiţi cu pietrele aruncate
de primitiva mulţime dezlănţuită. Să
ﬁe o posibilă metaforă a ceea ce se
petrece şi azi în Orientul Apropiat?
Oricum, peste zece popoare, vorbitoare a peste zece limbi diferite, s-au
gândit să traducă romanul Amandei
Sthers: spune şi asta ceva!
SANDA FAUR

Amintiri de la „Revista Cultului Mozaic”
acasă şi să aştepte răspunsul la telefon. poate face o asemenea apropiere?”, a
omul aştepta, şi tot aştepta, până se protestat rabinul în cadrul unei audien„Ai fost cumva legionar?” Şilămurea
de la sine şi – de regulă – se pre- ţe la Emil Bodnăraş, vicepreşedinte al

Pe la începutul anilor ’60, când a fost dezlănţuită campania de
îmbunătăţire a compoziţiei naţionale, se întâmpla nu o dată ca
unul dintre cei puşi pe liber să se prezinte
la serviciul de cadre al unei instituţii mai
modeste, în speranţa angajării.
Candidatul impecabil ca ţinută, exprimare şi state de serviciu, trezea suspiciuni cadristrului. Nu cumva?... Nu cumva
acest „Escu” nu este un „escu” autentic?

Dar nu se cădea să exprimi dubiul, nu
era politic să-l întrebi aşa, de la obraz,
care e numele său adevărat. Şi atunci,
şeful de cadre arunca undiţa: „Dar de
ce te-au scos, tovarăşe? Ai fost cumva
legionar?” „Nici pomeneală, tovarăşe, se
grăbea naivul candidat să pună lucrurile
la locul lor. Eu sunt evreu...”
Aşa, da! Era exact ce dorea să aﬂe
omul însărcinat cu aplicarea justă a liniei
partidului. Pe un ton cât se poate de corect, îl îndemna pe preopinent să plece

zenta cu actele în strada Nicolae Iorga.
Şi încă un fenomen s-a produs în acea
perioadă. La început cu oarecare reţinere,
apoi tot mai direct, propaganda oﬁcială
stabilise o echivalenţă între legionari şi
sionişti. Ceea ce au fost legionarii pentru
români, au fost şi sunt sioniştii pentru
evrei. Absurd, dar aşa era linia.
S-a găsit cineva să protesteze vehement împotriva acestei absurdităţi:
Rabinul Rosen, reprezentantul populaţiei
evreieşti în ochii oﬁcialităţilor. „Cum se

Consiliului de Miniştri. „Pe câţi sionişti
i-aţi prins cu arma în mână împotriva regimului? În câte sinagogi s-au descoperit
depozite de arme, cum s-a întâmplat la
unele biserici?” Şi cu aceeaşi indignare
greu reţinută, rabinul a continuat: „Ce rău
v-au făcut sau vă fac sioniştii? Maximum,
ei doresc să plece. Pe când legionarii...”
E şi aceasta o pagină de demnitate
în cronica obştii evreieşti din anii aceia.
VICTOR RUSU
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PESAH 57 7 1

La Sederele colective
organizate de Comunitatea
Evreilor din Iaşi, în serile de 14 şi 15
Nisan 5771, respectiv 18 şi 19 aprilie
2011, au participat cca. 150 de persoane. Salutând cu bucurie oaspeţii şi
adresându-le tuturor calde urări de bun
venit, preşedintele Comunităţii ieşene,
ing. Abraham Ghiltman, a vorbit despre
semniﬁcaţiile sărbătorii de Pesah, subliniind caracterul ei religios şi naţional
dar şi valoarea ei educativă pentru toate
generaţiile prin evocarea trecutului istoric
şi prin proclamarea credinţei în libertate.
Mesagerii celor două seri, consilierul
Rudolf Rosenberg , la Sederul seniorilor,
şi studentul Liviu Goldenberg, la Sederul
tinerilor, au citit şi au tradus pasaje din
mereu actuala Hagada şel Pesah. Ei au
prezentat simbolurile produselor culinare de pe platoul de Pesah şi au arătat
că există în acestea alternanţa bucuriei
ieşirii din robie cu amărăciunea amintirii
zilelor de sclavie şi a zilelor de traversare
a deşertului.

Iaşi

Iaşi

Hagada a fost citită pe înţelesul
copiilor şi s-au evocat pagini eroice din
istoria poporului evreu iar cei prezenţi l-au
ascultat cu interes pe Marc Fernbac, cel
mai tânăr comesean, care a rostit vechile
întrebări mereu noi: „Ma niştana, halaila
haze?” Răspunsurile la aceste întrebări
pun în evidenţă umanismul gândirii iudaice, care proclamă supremaţia forţei spiritului asupra forţei armelor, lupta împotriva
intoleranţei şi voinţa de pace şi bună înţelegere între oameni. Tinerii ieşeni, şi nu
numai ei, au cântat cunoscutele melodii
„Dayenu”, „Had Gadia” şi „Ehod mi Iodea”,
cu care se încheie mesele de Seder.
Un gând de mulţumire se îndreaptă
către cei ce au organizat Sederele colective de la Iaşi, către colectivul Restaurantului Ritual care a pregătit gustoasele
preparate tradiţionale şi către toţi cei care
prin strădaniile lor au făcut posibile două
frumoase seri, încărcate de parfumul
nostalgic al rememorărilor şi de bucuria
reîntâlnirilor. (MARTHA EŞANU)

ANIVERSĂRI

•
•
•
•
•

– mai 2011 –

GUERON ADRIAN IOSIF, administrator JCC, Centrul comunitar naţional
evreiesc, s-a născut la 3 mai 1973.
LĂZĂRESCU SIDI, şef Oficiu resurse
umane, s-a născut la 10 mai 1935.
KUPFERBERG EDUARD, şeful
Cancelariei rabinice, s-a născut la
13 mai 1975.
BLOCH IVAN, preşedinte C.E. Lugoj,
s-a născut la 15 mai 1950.
ABRAMOVICI MIRCEA ADRIAN,
inginer întreţinere, reparaţii, protecţia
muncii şi P.S.I., s-a născut la 22 mai
1932.
MATEI ROXANA, asistent şef Sector
management, valorificare, s-a născut
la 24 mai 1972.
BEJAN MONA, director C.Aj.M.,
s-a născut la 24 mai 1973.
DAVID IOSEF, preşedinte C.E.
Botoşani, s-a născut la 28 mai 1934.
SALIC NAHMAN, preşedinte C.E. Baia
Mare, s-a născut la 28 mai 1935.
SIEGFRIED WOLF
Sursa: Serviciul de protocol al F.C.E.R.

•
•
•
•

Satu Mare

De Pesah, în fiecare
membru al comunităţii se
înteţeşte acel pintele id, licărirea sentimentului de apartenenţă la poporul evreu,
pe care Moise l-a scos din Miţraim. În
ﬁecare an, în ajun de Pesah şi în prima zi

Cluj

Cluj

a sărbătorii, în jurul meselor prelungi din
sala joasă şi puţin încăpătoare a cantinei
comunităţii, evreii clujeni, israelienii trăitori
la Cluj şi oaspeţii lor se adună pentru a
evoca ieşirea din robia egipteană. Se
consumă alimentele rituale ale căror
semniﬁcaţii le aﬂăm de ﬁecare dată din
răspunsurile date la cele patru întrebări
rostite de cel mai tânăr participant. “Ma
Niştana?” (Prin ce se deosebeşte seara
aceasta de toate celelalte?), iar răspunsurile sunt date de înţelepciunea Hagadei.
Mi-am pus întrebarea „Prin ce s-a
deosebit Pesahul de anul acesta de toate
celelalte?”. Şi cred că am găsit răspunsul:
prin atmosfera destinsă, familială.Prin
modalitatea clară şi sugestivă cu care
profesorul universitar Ossi Horovitz a
citit şi tălmăcit Hagada, prin limpezimea
cântecelor interpretate cu har de Corul
Talmud Tora, dirijat de prof. Ecaterina Halmos şi de soţii Sulamita şi Vasile Socea,
prin bucatele gustoase gătite de Viorica
Moldovan, prin prezenţa discretă şi eﬁcientă a organizatorilor principali: Robert
Schwartz, preşedintele Comunităţii, şi
ajutoarele sale de nădejde: Anikó Nagy,
Roxana Duma, Tamara Solomon şi János
Lendvai. (ANDREA GHIŢĂ)
Şi în acest an, epopeea
eliberării poporului nostru
din robia egipteană a fost sărbătorită cu

Tecuci

Telegrame
de Pesah
Cu prilejul sărbătoririi Pesahului
5771, preşedintele F.C.E.R., deputat
dr. Aurel Vainer a primit numeroase
telegrame de felicitare. Dintre personalităţile politice române care au
adresat urări de prosperitate şi fericire
întregii noastre comunităţi îi menţionăm
pe: Marko Bela, vice-premier; Anca
Daniela Boagiu, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii; Adrian Lemeni,
secretar de stat pentru Culte; Răzvan
Murgeanu, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;
Preafericirea Sa Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; Arhiepiscopul
Mitropolit romano-catolic de Bucureşti
Ioan Robu şi Cornel Damian, Episcop
auxiliar al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti; Andras Istvan Demeter,
preşedinte director general al Radio România; Vasile Blaga, secretar general
al PDL; Daniel Marian Vanghelie, primarul sectorului 5; E.S. Claudio Perez
Paladini, ambasadorul Argentinei.
În telegramele trimise de oﬁcialităţi
se subliniază excelenta colaborare
cu Federaţia noastră, contribuţia pe
care comunităţile evreieşti o aduc la
progresul societăţii româneşti,la dezvoltarea unei societăţi democratice în
ţara noastră.

mult fast la Comunitatea Evreilor din Tecuci. Cu gândul la această mare bucurie,
membrii comunităţii nu pot uita niciodata
marile lor suferinţe şi din acest motiv
acum se bucură cu adevărat, având mereu în suﬂet speranţa de mai bine.
Sărbătoarea de PESAH a început cu
masa de seder la locuinţa preşedintelui
Comunităţii unde s-au pregătit mâncăruri
speciﬁce evenimentului. A doua zi , la sediul Comunităţii a fost organizată o masă
festivă, la care au fost invitaţi membrii
comunităţii dar şi simpatizanţi care se bucură întotdeauna de participarea la astfel
de evenimente. De la masă nu au lipsit
tradiţionalele preparate lotkes obişnuite,
lotkes dulci pentru desert, ouă fierte,
cartoﬁ ﬁerţi, sucuri albe, maţes (azimă)
şi preparate de peşte.
Şi de această dată, ne-am bucurat
de prezenţa fotografului belgian stabilit
la Tecuci, Henri Codenie, membru activ
al comunităţii, mereu cu aparatul gata
să surprindă principalele evenimente
comunitare. El este mândru de originea
lui pur evreiască, provenind din Ucraina,
de la familia Pastuh (Ciobanu). De fapt,
el a fost sponsorul principal al evenimentului, foarte bucuros că se aﬂă in mijlocul
nostru. Ne-am bucurat de asemenea şi
de prezenţa doamnei Tocu Mioara, un
alt membru simpatizant al comunităţii,
prezentă la marile noastre evenimente.
(AIZIC IANCU, preşedinte)
Comunitatea Evreilor
din Satu Mare numără
câteva zeci de suﬂete. Înainte de deportare eram peste 15.000. Dar lumina nu
s-a stins şi am reuşit să intrăm în PESAH
respectând tradiţiile şi legile.Să ﬁe lumină
şi speranţă pentru viitorul nostru. (PETER
MARKOVITS – Consilier)

Satu Mare

Arad

Comunitatea Evreilor
din Arad a marcat Pesahul, organizând două seri de Seder. Ea a

ales să împărtăşească aceste momente
deosebite, făcând din Pesah un prilej
de înţelegere interreligioasă. Astfel, au
fost invitaţi reprezentanţii tuturor cultelor din oraş şi nu numai. Printre invitaţi
s-au numărat prefectul Aradului, Călin
Bibarţ, Î.P.S. Timotei Seviciu, protopopul
romano-catolic Kiraly Arpad, Lizica Mihuţ,
rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu”, Aurel
Ardelean, rectorul Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş”, inspectorul şcolar Simona
Stieger şi decanul Marius Grec, pentru a
aminti doar pe câţiva dintre ei. „Ne bucurăm foarte mult de relaţiile deosebite pe
care le avem cu toate cultele. Prezenţa lor
la această manifestare denotă faptul că
membrii comunităţii noastre sunt implicaţi
în viaţa culturală, economică şi socială a
oraşului”, a spus ing. IONEL SCHLESSINGER, preşedintele Comunităţii Evreilor din Arad.
Seara de Pesah, ceremonialul mesei festive şi
al rugăciunilor rostite în prima seară de
Pesah a fost în data de 18 aprilie 2011.
Cât de frumoasă e seara de Seder, la
Clubul Comunităţii din Brăila! Masa pregătită pentru Seder-Pesah ne-a reunit pe
toţi enoriaşii, masă unde a poposit Eliahu
profetul, personaj biblic, de care sunt legate numeroase credinţe şi legende. Am
cântat împreună cu oﬁciantul nostru de
cult Goldstein Suchar şi cu preşedintele
David Segal Iancu
Deosebită este noaptea aceasta de
toate nopţile. Căci în toate nopţile noi
mâncăm hameţ şi maţa şi în noaptea
aceasta - numai maţa. Căci în toate nopţile noi mâncăm tot felul de verdeţuri, în
noaptea aceasta - numai verdeţuri amare.
Sclavi fost-am lui Faraon în Miţraim...
şi, de nu ar ﬁ scos sfântul – lăudat ﬁe el,
pe strămoşii noştri din Miţraim, noi, ﬁii
noştri si ﬁii ﬁilor noştri subjugaţi am ﬁ lui
Faraon în Miţraim. (Ec. IOSIF DUMITRA
– Corespondent)

Brăila

Brăila
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La cea de a 63-a aniversare a creării Statului

ISRAELUL – o grădină
înﬂoritoare

Israelul a sărbătorit cea de a 63-a aniversare în lumina
ascensiunii sale cotinue. „Am dovedit că putem crea o grădină înﬂoritoare pe un pământ sterp”, a fost esenţa Mesajului
preşedintelui israelian Shimon Peres, cu prilejul aniversării.
Aceeaşi idee de progres, dezvoltare neîntreruptă şi fără
precedent s-a regăsit şi în scurta alocuţiune a E.S. Dan BenEliezer, rostită la recepţia organizată la Bucureşti, la Ateneul
român de Ziua Independenţei Israelului. În centrul cuvântării
s-a aﬂat ideea menţinerii relaţiilor excelente dintre România
şi Statul Evreu, devenite de-acum istorie. Ambasadorul a
enumerat manifestările româno-israeliene din ultima perioadă, cum au fost vizitele preşedinţilor României şi Israelului,
la Ierusalim respectiv la Bucureşti, vizitele celor doi miniştri
de externe, semnarea Acordului bilateral în cultură, ştiinţă şi
educaţie, schimburile realizate în aceste domenii, o puternică
prezenţă israeliană în acest domeniu cum ar ﬁ prezenţa teatrelor şi ﬁlmelor israeliene la diferite festivaluri din România,
a formaţiunilor de dans, traducerea în română a unor scriitori
israelieni, participarea orchestrelor simfonice din Israel la Festivalul Enescu, sub bagheta dirijorului Zubin Mehta. În ceea
ce priveşte sectorul economic, în românia acţionează 6000
de ﬁrme israeliene şi există o bună colaborare în domeniile
high tech, tehnologii în agricultură, irigaţii, biotehnologie,
ecologie şi securitate internă Se remarcă, de asemenea,
interesul crescând al turiştilor celor două ţări, menţionând în
context vizita ministrului israelian al Turismului în România
şi înţelegerile la care s-a ajuns cu omologul lui român pentru
stimularea acestui sector. Dan Ben-Eliezer s-a referit şi la
rolul major al comunităţii evreieşti din România în dezvoltarea relaţiilor dintre cele două ţări şi ca păstrătoare de tradiţii.
Acum 63 de ani pentru poporul evreu s-a terminat o luptă, cu biruinţă dar cu multe jertfe, a declarat la rândul său
Kelemen Hunor, ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional,
reprezentând guvernul României. Vorbind despre istoria poporului evreu, obligat să trăiască în diaspora, el a arătat că
acesta nu şi-a pierdut identitatea deoarece şi-a păstrat valorile
culturale, denumindu-i pe evrei “popor al cărţii”. Referindu-se
la comunitatea evreiască din România, ministrul a subliniat
că, deşi este doar o părticică din ceea ce a fost, inﬂuenţa ei
asupra culturii româneşti este semniﬁcativă. Cea de a 75-a
aniversare a F.C.E.R. a demonstrat vitalitatea acesteia, optimismul şi încrederea în viitor. Kelemen Hunor a urat Israelului
pace şi speranţă, deoarece aceste valori sociale îi fac pe
oameni să meargă înainte. (E.G.)
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Incertitudini privind procesul de pace
în Orientul Mijlociu

Deşi de Ziua Israelului oamenii
politici au evitat să vorbească despre situaţia politică din zonă, ultimele evoluţii provoacă îngrijorare
în Israel, mai ales după semnarea
acordului de colaborare dintre
mişcarea Fatah, a preşedintelui
Abbas, considerată până acum
moderată, din Cisiordania şi gruparea radicală Hamas, din Gaza.
Aﬂată pe lista organizaţiilor teroriste, Hamas nu a recunoscut şi
nu vrea să recunoască existenţa
statului evreu. Cele două părţi au
declarat că obiectivul” împăcării” ar
ﬁ organizarea alegerilor în ambele
teritorii pentru a realiza o conducere comună, precum şi strădania
de a obţine acceptul ONU pentru
formarea unui stat palestinian
independent. Ţinând cont însă de multe ţări europene şi în Statele
antecedentele Hamas, uniﬁcarea, Unite, premierul israelian a cerut
dacă până la urmă se va realiza, va ca aceste state să exercite presiuni
depăşi cu mult ţinta propusă.
asupra Autorităţii Palestiniene penAceastă evoluţie, a apreciat tru a renunţa la alianţa cu Hamas
premierul Benjamin Netanyahu, şi a atras atenţia asupra pericolului
va face imposibilă continuarea ne- recunoaşterii unilaterale a unui
gocierilor de pace
stat palestinian. În
şi va provoca noi
această chestiune
tensiuni în zonă.
poziţiile sunt mai
Cuvintele premienuanţate.
rului israelian s-au
Preşedintele
dovedit într-un fel
În cei 63 de ani de când Shimon Peres a
profetice, dovadă Israelul este independent, în declarat că, în con- ciocnirile sânge- lupta pentru a apăra existenţa tinuare, îl consideră
roase din 14 mai lui ca Stat au murit 22.867 de pe Abbas partener,
a.c. dintre palesti- militari, din care 183 în ultimul că Hamas ar putea
nieni, la care s-au an, şi 2443 civili, din care căpăta legitimitate
adăugat palesti- 13 în ultimul an.
dacă recunoaşte
nieni care au păIsraelul, acordurile
truns din Siria, Liban şi Iordania, pe bilaterale existente şi renunţă la
teritoriul israelian, forţând graniţa, terorism. Israelul nu se opune
cu prilejul demonstraţiilor de ziua declarării statului palestinian dar
Naqba, zi în care palestinienii în condiţiile asigurării securităţii
deplâng independenţa Israelului. statului evreu, a apreciat Peres. La
Într-un turneu efectuat în mai rândul său, preşedintele american

Preţul uman
al Independenţei

Barak Obama, asigurându-i pe israelieni de prietenia Statelor Unite,
s-a pronunţat pentru realizarea „aspiraţiilor legitime” ale palestinenilor
de a avea un stat, existenţa căruia
„va face regiunea mai sigură”. Se
pare că şi alte ţări occidentale ar
înclina către recunoaşterea statului
palestinian, în afara unui număr de
ţări din America latină şi centrală
care susţin ideea declarării statului
palestinian independent.
Eliminarea liderului al-Qaida,
Osama bin Laden, şi tulburările
din regiune au fost premisele
de la care a pornit preşedintele
american în conturarea unei noi
politici în regiune pe care urma să
o prezinte, înaintea cuvântării pe
care se pregătea să o rostească în
Congresul SUA premierul israelian.
Concepţiile şi concluziile la care
au ajuns cei doi demnitari le vom
analiza în numărul următor.
EVA GALAMBOS

R A S I S M Ş I C E R C E TA R E Ş T I I N Ţ I F I C Ă
În ultimul timp asistăm la o reluare
a polemicii legate de personalitatea
savantului român Nicolae C. Paulescu
şi rolul său în cercetările care au dus
la descoperirea insulinei. Resuscitarea
acestei polemici a fost probabil favorizată
de apariţia lucrării „Polemica Paulescu:
Ştiinţă, politică, memorie”, sub semnătura dr. Peter Manu, profesor de medicină
internă la Albert Einstein College of Medicine din New York, şi a istoricului Horia
Bozdoghină, apărută de curând la Editura
Curtea Veche, dar cred că şi de apropierea împlinirii a 80 de ani de la decesul
lui N. Paulescu (1931) şi de eventualele
acţiuni comemorative.
Nu este în intenţia mea de a pune în
discuţie primatul profesorului N. Paulescu
în descoperirea insulinei şi nici eventuala
nedreptate în ceea ce priveşte atribuirea
Premiului Nobel pentru Medicină în anul
1923 unor savanţi canadieni. Nu am competenţa necesară pentru a putea exprima
un punct de vedere. În opinia mea, este
datoria cercetătorilor români şi străini să
analizeze rolul savanţilor în descoperirea
şi introducerea insulinei în terapia bolnavilor diabetici.
Personal, consider doar că datele de
istorie medicală, ca şi argumentele redate
în monograﬁa mai sus amintită, nu trebuie
să ﬁe acoperite de tăcere, ci să primească
un eventual răspuns argumentat. Nu cred
că se poate elimina dintr-o dezbatere
academică o lucrare documentată care
ridică probleme de luat în considerare.
De asemenea, nu doresc ca în această scurtă expunere de păreri personale
să mă refer nominal la diverşi participanţi
la polemică, pentru că dorinţa mea are
ca obiect doar abordarea limitată a unor
poziţii de principiu.
Fără îndoială, N. Paulescu a fost un
om de ştiinţă remarcabil, dar tot atât de
adevărat este că, vrem sau nu vrem, nu

poate ﬁ omisă poziţia sa violent antisemită
şi antiştiinţiﬁcă pe acest plan, expusă în
numeroase lucrări şi articole. În aceste
condiţii, nu se pune problema de a nega
aportul important pe care cercetările savantului român l-a adus la descoperirea
insulinei, ci poziţia sa aşa-zis ştiinţiﬁcă
la elaborarea teoriei rasismului biologic
şi a consecinţelor sale sociale şi politice.
Din aceste motive, nu putem accepta
„disocierea obligatorie între contribuţiile
ştiinţiﬁce în combaterea diabetului şi opţiunile personale antisemite.”
Am citit recent o parte a lucrărilor şi articolelor scrise de N. Paulescu cu referire
la evrei şi m-am îngrozit. Nu este vorba
numai de readucerea în memoria mea a
antisemitismului violent şi criminal, dar
şi de opţiunea „ştiinţiﬁcă” a profesorului

organelor – până ce ajunge, în cele din
urmă, să ﬁe compusă din schilozi, nebuni,
epileptici, imbecili sau din monştri idioţi…
Ei bine, noi vom demonstra ştiinţiﬁceşte
că jidanii, – care sunt toţi degeneraţi, – fac
parte din această clasă de criminali.”
Sau: „...Creierul Jidanilor are o greutate cu mult mai mică decât acela al
Arienilor. Şi acest fapt a fost demonstrat,
ştiinţificeşte, prin cântărirea creierului
unor Jidani, dintre cei mai de seamă, ca
literaţi, ca oameni politici.”
N. Paulescu exempliﬁcă aceste aﬁrmaţii cu cazul lui Anatole France şi al lui
Gambetta, şi chiar nu se îndoieşte că şi
creerul lui A. Einstein şi al lui H. Bergson
(care la acea dată erau încă în viaţă) au
aceeaşi „anomalie”. Si mai departe, concluzioneză: „...întreaga rasă jidănească

Polemica Paulescu
în problema evreiască, opţiune care nu
poate să nu ﬁe luată în considerare atunci
cînd se apreciază activitatea savantului.
Cred că elucubraţiile emise de el deşteaptă un sentiment de oroare şi ruşine pentru
orice om de bun simţ, român sau evreu,
pentru noi toţi care, împreună, dorim o
Românie demnă, dreaptă şi stimată în
concertul ţărilor europene din care facem
parte.
Daţi-mi voie să subliniez doar câteva
opinii „ştiinţiﬁce” (pe lângă multe altele),
emise de N. Paulescu în lucrarea sa
„Degenerarea rasei jidăneşti” – Bucureşti,
1928. Citez:
„Sub inﬂuenţa unor cauze morbide –
care provoacă leziuni în sistemul nervos
şi mai ales în creier – rasa degenerată
îşi schimbă caracterele speciei umane.
Ea intră în domeniul Patologiei şi se
degradează din ce în ce – prin diverse
malformaţii şi prin tulburări în funcţiile

e degenerată.”
Antisemitismul profesorului N. Paulescu nu reprezintă numai o opţiune politică
antisemită, care poate ﬁ acceptată de unii
şi combătută de alţii, ci mult mai mult, reprezintă o concepţie ”ştiinţiﬁcă”, pe care el
însuşi şi-o asumă cu fermitate, declarând:
„...Eu mă ocup demult, pe bază ştiinţiﬁcă,
de problema rasei, doar predau ﬁziologia
la Universitate...”
Consecinţele şi inﬂuenţa acestui antisemitism nu pot ﬁ omise din ideologia
mişcărilor antisemite şi a violenţelor din
epocă, iar N. Paulescu a contribuit din
plin la acestea.
Cred că pericolul nu este că „dacă
vom continua să punem politicul înaintea
ştiinţei, riscăm să avem aceleaşi rezultate
dezastroase pe care le-am avut timp de
cincizeci de ani sub comunişti” (aşa cum
aﬁrma o distinsă personalitate ştiinţiﬁcă),
ci că tocmai valoarea şi prestigiul lui

N. Paulescu ar putea ascunde reprobabila
sa contribuţie la un antisemitism sălbatic,
inuman, la o teorie pseudo-ştiinţiﬁcă, care
a dus la asasinarea a milioane de oameni
în baza aşa-zisei ”rase inferioare” şi să
riscăm astfel revenirea unora la nazism.
Cercetările importante în legătură cu
insulina nu pot ﬁ puse în relaţie cu antisemitismul lui N. Paulescu, dar rasismul
său biologic, da.
N. Paulescu trebuie să-şi găsească
locul în istoria cercetării medicale româneşti. Aceasta reprezintă pentru istorici o
datorie faţă de contribuţia românească la
cercetarea ştiinţiﬁcă mondială. Numai că
această cercetare ar trebui să ﬁe completă, evidenţiind atât rezultatele sale remarcabile, cât şi greşelile condamnabile,
înlăturând tăcerea asupra unor aspecte,
ascunderea prin omisiune, edulcorarea
gravităţii şi falsităţii unor aﬁrmaţii, ura sălbatică împotriva unor oameni şi tratarea
lor ca subﬁinţe umane. Simpla apreciere
că atitudinile lui antisemite sunt ”reprobabile şi regretabile” – deşi o apreciez
ca binevenită – nu este suficientă, în
opinia mea.
Presupun că principala cauză a prezentării incomplete a personalităţii lui
N. Paulescu este necunoaştera datelor
istorice şi a scrierilor lui, chiar şi de către
elita intelectuală a ţării noastre. Nu cred
că un om de ştiinţă se poate asocia la cele
scrise de el şi că nu are un sentiment de
jenă şi oripilare când le citeşte. Nu cred
că ar trebui să omitem nici o clipă inﬂuenţa pe care o poate avea concepţia unui
profesor universitar (ﬁe şi de acum 80 de
ani) asupra unui student şi nici ”modelul”
pe care el l-ar putea reprezenta pentru
unii tineri oameni de ştiinţă.
Deci, nu excluderea din istorie, nu nerecunoaşterea meritelor, ci doar adevărul
întreg cu consecinţele lui.
Dr. ALEXANDRU ELIAS
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BUCURESTI

Mimuna… bucureşteană

,

Portret de voluntar

Delia Marc, pasiuni descoperite la JCC

Nascută într-o familie tradiţională
evreiască, al cărei trecut a încercat să îl
cerceteze, Delia Marc a insuﬂat şi ﬁicei
ei spiritul valorilor pe care le-a acumulat
încă din anii copilăriei. Fiica, devenită o
israeliancă ce îşi creşte copiii chiar acolo,
în Ţara Promisă, poartă cu ea moştenirea
spirituală deprinsă acasă – ﬁind mândria
mamei ei. Protagonista rubricii noastre
este conştientă de modul în care ingineria
i-a modelat percepţia realităţii dar consideră că aceasta i-a lăsat spaţiu către
toate acele domenii ale culturii care o pasionează şi care îi înfrumuseţează viaţa.
Delia Marc este absolventă a cursurilor
de media organizate la JCC iar, de la
lansarea “Radio Shalom”, este realizatoarea emisiunii „Pe coadă de mătură”,
un show care surprinde magia artelor, din
domenii ca literatură, teatru, ﬁlm, muzică,
arte plastice. În această postură, care îi

JCC

Ziua de 8 mai a.c. a însemnat celebrarea celei de-a 63-a aniversări a Statului
Israel şi a Eroilor Israelului, în cadrul
Comunităţii Evreilor din Timişoara.
Evenimentul a reunit în sala arhiplină
“Prim Rabin Dr. Ernest Neumann” nu
numai membri ai Comunităţii ci şi numeroase oﬁcialităţi sau persoane din mediul
cultural, social şi politic, alături de o delegaţie a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti
din România formată din dr. Aurel Vainer,
preşedinte al F.C.E.R., Attila Gulyas,
director D.A.S.M., Ing. Rudi Marcovici, director C.A.P.I., Irina Cajal - subsecretar de
stat în Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, Anette Vainer, Silvian Horn, şef
Cabinet preşedinte şi Silviu Vexler.
Programul a fost deschis prin intonarea imnurilor României şi Statului Israel,
în interpretarea Ellei Jebelean şi a unui
cor de tineri.
Preşedintele Comunităţii, Luciana
Friedmann, a vorbit despre importanţa
acestei celebrări în viaţa evreilor din
întreaga lume precum şi despre legătura
puternică dintre evreii din Timişoara şi
Statul Israel : “Israelul și diaspora suntem
două părţi ale aceleiași inimi și trăim toate
momentele importante pentru poporul
evreu împreună, oriunde ne-am aﬂa”.
Invitatul special al manifestării, Excelenţa Sa Dan Ben-Eliezer, Ambasadorul
Statului Israel, a menţionat în discursul

vine foarte bine, a avut invitaţi de seamă
în studiou, între care: Alexandru Arşinel,
Octavian Sava, scriitorul american de origine română Alexander Duvan, regizorul
Radu Gabrea, actorul Mircea Rusu, legături telefonice în direct cu regizorul Andrei
Călăraşu, Lenny Ravich, etc.
Delia Marc s-a implicat în numeroase
programe ale JCC, cu un rol mai vizibil
sau mai “din umbră”. Ea a tradus, spre
exemplu, toate materialele Şabatonului
Bereshit de la Cristian, din 2010. Despre
postura de redactor de radio? O iubire
târzie, spune ea... “Îmi scriu impresiile zilnic pe un blog cultural colectiv (memoria
mea ce se vrea obiectivă, dar care este,
normal, subiectivă) şi activez voluntar în
ultima “găselniţă” a hobby-urilor mele –
Radio Shalom Romania – încă un copilaş
pe care sper să-l văd crescând MARE şi
FRUMOS şi VALOROS!”.

Timisoara
,
său: “Mă simt onorat să ﬁu alături de dumneavoastră. Aceste zile sunt un simbol al
realităţii şi al luptei pentru independenţa
şi securitatea Israelului. Doresc să felicit
Comunitatea din Timişoara pentru întreaga activitate, dedicată continuităţii şi
prezervării moştenirii şi tradiţiilor iudaice,
dar şi pentru puternica legătură cu Statul
Israel”.
In mesajul adresat membrilor Comunităţii, dr. Aurel Vainer a spus : “Istoria poporului evreu este brăzdată de miracole. Dar
ce este un miracol? O schimbare abruptă
a unei situaţii de fapt, devenită o altă

Nu a fost nici la Marakesh, nici la
Meknes, nici la Casablanca… nici la
Ierusalim! A fost în centrul Bucureştiului,
la JCC! Acolo, într-o atmosferă orientală
autentică, a avut loc Mimuna, celebrarea
de ﬁnal de Pesah. Atunci când nu mai
mâncăm maţot şi trecem înapoi, la bucatele dospite, în comunităţile magrebiene
are loc această frumoasă sărbătoare. Se
consumă moﬂeta, un fel de “langoş” extrem de gustos, şi alte dulciuri apetisante.
Shai, Sanda, Carmen, alături de ceilalţi

voluntari de la JCC şi de numeroşi participanţi, s-au îmbrăcat cu elegante tunici
marocane, au dansat pe melodii orientale
şi s-au bucurat de această relaxantă sărbătoare a primăverii. Cum cultura evreilor
din întreaga lume cunoaşte o asemenea
bogăţie şi diversitate, era normal ca şi
evreii din România să împrumute din tradiţiile semenilor din ţări mai îndepărtate.
Din nou, JCC Bucureşti a devenit acest
loc special, al întâlnirii diverselor expresii
ale culturii Iudaice.

„Radio Shalom”,
audio-comunitatea online
Poate v-aţi întrebat cum este la “Radio
Shalom” atunci când vă veţi aﬂa la faţa
locului şi nu în faţa computerului. Trebuie
să vă descriu acest spaţiu pentru că este
unul cu totul special, aşa cum mi-a fost dat
să văd recent, la Cafeneaua Blue Lagoon
din Bucureşti. Spaţiul izolat fonic arată
într-adevăr ca un studiou profesionist.
Voluntarii – căci absolut toţi cei peste 50
de participanţi implicaţi în acest proiect
sunt voluntari! – au devenit în ultimul timp
obişnuiţi ai mesei de montaj iar căştile şi
le pun ca nişte adevăraţi profesionişti. Cu
timpul, emoţiile de la început s-au risipit şi
a rămas doar plăcerea de a face emisiuni

interesante.
“Radio Shalom” este un post de radio
în esenţă comunitar, la care se întâlnesc
scriitori, muzicieni, istorici, diplomaţi, tineri
talentaţi, copii care nu se tem să se exprime şi au replici fascinante, etc. Ei devin o
familie, căci împărtăşesc această pasiune
comună de a se exprima.
Am remarcat în sediul JCC frumoasele
planşe care surprind fotograﬁile voluntarilor în faţa microfonului. Pozele lor exprimă
plăcerea care însoţeşte această activitate, devenită deja o obişnuinţă la care nu
s-ar mai putea renunţa.

O z i dedicată Eroilor şi
I ndepen denţei Statului Israel
situaţie. Astfel de situaţii schimbate total
şi rapid au fost multe în istoria evreilor.
Care este miracolul nostru de astăzi? Este
renaşterea Statului Israel şi a naţiunii Israeliene pe pământul sfânt, după imensa
suferinţă a Holocaustului. Dumnezeu ne-a
dat o şansă după această cruntă trăire. “
“In aceste zile ne amintim două evenimente majore care au avut un impact
asupra evreilor din întreaga lume: Holocaustul şi naşterea Statului Israel. Cele două
evenimente se completează reciproc.
Astăzi, Israelul este un exemplu pentru
întreaga lume“, spunea Israel Sabag,
director JOINT România.
Cu aceeaşi ocazie, preşedintele

F.C.E.R. a decernat Medalia de Onoare
“Prieten al Comunităţilor Evreieşti din
România” domnilor: dr. ing. Gheorghe
Ciuhandu, primar al Municipiului Timişoara, Eric Baude, director al Centrului
Cultural Francez din Timişoara, prof.
univ. dr. Marcel Tolcea, director al Muzeului de Artă din Timişoara, şi omului de
afaceri Ovidiu Tender, pentru prietenia,
deschiderea și colaborarea reușită alături
de Comunitatea Evreilor din Timișoara,
sprijinul consecvent acordat Comunităţii
Evreilor timişoreni în promovarea culturii
şi tradiţiilor iudaice.
Momentul dedicat Eroilor Israelului a
avut-o în centru pe Efrat Kedem, din Israel, absolventă a doctoratului la Timișoara.
În cuvinte impresionante, izvorâte din inimă, ea și-a amintit de soţul ei, Yossi Tahar,
care a fost ucis la o vârstă foarte fragedă
în timpul războiului din Liban, în 1981. O
viaţă frântă, un copil de doar doi ani care
a trăit cu amintirea tatălui, întrebări care
au rămas fără să ﬁe puse... dar, în același
timp, puterea de a continua.
În program a evoluat şi “Incanto Quartetto” cu melodii evreiești foarte frumoase,
care au mișcat audienţa, corul comunităţii
și Ela Jebelean. O gustare șI muzică israeliană au completat acest eveniment de
înaltă ţinută.
Am Israel Hai! La Mulţi ani, ISRAEL!
LUCIANA FRIEDMANN
SILVIU VEXLER
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Ziua Holocaustului
JCC Bucureşti a marcat în acest an
Ziua Holocaustului prin vizionarea unui
ﬁlm dcumentar ce reﬂectă perioada tragică trăită de evrei în timpul celui de-al
doilea război mondial. “Duminica neagră”
se referă la cele întâmplate la Iaşi în acea
duminică în care această comunitate a
fost decimată, care a rămas în memoria

evreilor ieşeni dar şi a celor români, în general, ca un moment de profundă durere.
La ﬁnalul ﬁlmului, participanţii – români
şi israelieni – au simţit nevoia să rămână
împreună, să mai discute despre acest
subiect pe care ﬁecare îl resimte într-un
fel speciﬁc, în funcţie de cele trăite de
familia proprie.

9

JCC

Iasi
,

Oneg Şabat israelian

Bereshit – Universitatea Evreiască
de week-end, pentru suﬂet şi minte
Pentru prima oară, programul Bereshit în România s-a desfăşurat pe perioada
unui sfârşit de săptămână în frumoasa staţiune Sinaia. Evenimentul va ﬁ urmat de
alte patru ediţii similare, desfăşurate în Moldova, Transilvania, la Budapesta şi la
Bucureşti. Aproape 100 de persoane, de toate vârstele şi din toate colţurile ţării, au
venit la acest Şabaton special, dedicat educaţiei evreieşti. Mulţi dintre ei au considerat
evenimentul ca un festival al învăţăturii, dându-le posibilitatea să dezbată subiecte
pe care nu le abordează în viaţa de zi cu zi.
Participanţii au apreciat nivelul ridicat din punct de vedere academic al manifestării,
care i-a avut ca invitaţi pe profesorii Tamar şi Aviel Kadari, de la Universitatea Bar
Ilan. Prezenţa şi cursurile lor, adaptate publicului prezent, s-au bucurat de interes.
La eveniment a luat parte preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, care a şI deschis
manifestarea, în compania directorului Joint pentru România, Israel Sabag. Organizatorii, echipa JCC Bucureşti coordonată de Shai Orni, au realizat un program divers,
care s-a axat asupra semniﬁcaţiei Şabatului dar a avut şi un subiect prezentat pe
larg, “Matriarhele”. Femeile care au marcat începutul naşterii poporului nostru au avut
rolul lor special, care merită analizat.
Seara de Şabat a fost una specială, în care rugăciunea a precedat melodiile pe
care toţi participanţii le-au interpretat cu bucurie.
De-a lungul celor trei zile, participanţii au avut posibilitatea să-l asculte şI pe profesorul Avi Rabinowitz din Statele Unite – care a privit către Tanah cu ochii religiei
şi ai ştiinţei, pe Rabinul Shalom Leivi din Israel, cu o voce minunată şI un repertoriu
impresionant, să asiste la rugăciunea condusă de Erwin Şimşensohn şi să discute
cu Luciana Friedmann despre ghidul de viaţă pe care ni-l oferă Talmudul.
După Havdala, condusă de Israel Sabag, a început o mare petrecere! Muzică
hasidică şi internaţională, de asemenea melodii internaţionale, au fost auzite cu
această ocazie şi i-au invitat pe participanţi la dans.
Sâmbătă noapte, după ieşirea din Şabat, a urmat un spectacol unic şi divers, în
care Rabbi Shalom Levi a încântat audienţa cu cântece mizrahi, alături de îndrăgitul
interpret de muzică rusească Radu Captari, ﬁind binevenite şi acordurile klezmer,
cântecele idiş şi un moment dramatic tot în idiş. Evenimentul s-a bucurat şi de prezenţa
doamnei Anette Vainer şi a domnului deputat dr. Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România, a domnilor Israel Sharli Sabag, directorul JDC
pentru România, Erwin Şimşensohn, preşedintele Comunităţii Evreieşti din Bucureşti,
şi Shai Orni, directorul JCC Bucureşti.

IERUŞALAIM şel ZAHAV
(fragmente)
Lângă Muntele Templului luna răsare
Se furişează-n taină tăcută şi fragilă
Bătrâne pietre atinge cu păru-i de copilă
Şi ziduri adormite tresaltă cu mirare,
Dar luna se visează o simplă lumânare...

Un meniu israelian speciﬁc a însoţit
Oneg Şabatul organizat cu ocazia Iom
Haaţmaut de la Iaşi.
Lansarea cărţii “Limanul apelor” a
avut loc împreună cu un recital de muzică
klezmer al Formaţiei “Nigun” a Comunităţii
Evreilor din Iaşi.
La Iaşi, activitatea Centrului de zi este

JCC

una susţinută. În ﬁecare luni şi joi, participanţii la programele centrului se întâlnesc
cu scopul principal de a ae aﬂa împreună,
de a elimina izolarea. Pentru jocuri de
societate, dezbateri, pentru a depăna
pur şi simplu amintiri cei ce frecventează
centrul îşi dau o întâlnire la care fac toate
eforturile să nu lipsească.

Oradea

Ceremonii de suﬂet –
de la lacrimi la zâmbet

Grădina lunii de pe cer nu are pomi şi n-are rouă
Doar stele care nu înﬂoresc şi anii ce se scurg
Mereu egali. Dar pe pământ, adesea, în amurg,
Calde lumini apar chiar şi atunci când plouă,
Căci lumânări se strâng prin case, să ardă câte două...
Când inima-ţi tresaltă, de dor parcă nebună,
Lângă Marele Templu, văzând atât de multe
Iubiri, mii de speranţe şi tot atâtea lupte,
Pe albe străzi de piatră din cetatea străbună,
În Ierusalim e-aşa de greu să ﬁi doar Lună...

DIANA MADAN
Broşura „Ieruşalaim şel Zahav”, din care au fost extrase aceste versuri, a fost
publicată de JCC Bucureşti, cu sprijinul F.C.E.R. şi JDC, anul trecut, cu ocazia celebrării Iom Ieruşalaim – 2010. Aceasta a fost prezentată în avanpremiera recitalului
susţinut anul trecut la Bucureşti de cântăreaţa israeliană Ori Piaf, în Blue Lagoon,
şi a fost distribuită gratuit participanţilor la eveniment.

Sederul pensionarilor
JCC Bucureşti, în
colaborare cu directorul
DASM, Attila Gulyas, a
organizat o sărbătorire
specială dedicată pensionarilor. Sărbătoarea Ieşirii
din Egipt a fost celebrată
cu veselie şi povestiri de
cei ce aparţin “vârstei de
aur”. Împreună, au putut
rememora diversele mese
festive din familie şi din
comunitate, pe care le-au
trăit din copilărie până
acum, când centrul care le
este dedicat în cadrul JCC
le-a devenit o adevărată
familie.

În data de 10 mai, a.c., cu ocazia celei
de-a 63-a aniversări a Zilei Independenţei
Statului Israel, pe terasa JCC Oradea a
avut loc celebrarea acestei sărbători.
În prezenţa a peste 70 de persoane,
profesorul de Talmud Tora, Freundlich
Mihai, a prezentat aspecte ale perioadei
dinaintea şi imediat după acea memorabilă zi de mai, când David Ben Gurion a
proclamat Statul Israel. După discursul
incitant şi interesant, directorul JCC Oradea, Andrei Seidler, a prezentat mesajul
preşedintelui Statului Israel, Shimon Peres, adresat Comunităţilor din Diaspora,
iar preşedintele Comunităţii orădene, ing.
Felix T. Koppelmann, a evocat importanţa
formării şi existenţei unui stat-mamă pentru toţi evreii lumii.
Evenimentul s-a încheiat cu o ”Falafel Party” şi muzică din belşug. Ploaia
măruntă, care s-a abătut asupra Oradiei

pentru scurt timp, nu i-a ”impresionat” pe
membrii comunităţii.
Familia lui Shlomo Shimon a plecat din
România. Mătuşa, sora mamei, a murit,
dar nu au avut timpul necesar pentru
a-i face un monument funerar. Acum
s-au întors (10 bărbaţi evrei din familie
şi soţiile, în total 18 persoane) pentru
a face monumentul funerar şi pentru a
putea spune Kadish. Asta s-a întâmplat
în localitatea Lesmir, iar în localitatea
Suplacu de Barcău, unde au trăit şi au
fost la şcoală, în locul în care odinioară
stătea Sinagoga, au ridicat un obelisc
pe care au gravat imaginea Sinagogii.
Pentru că în localitate trăiesc şi slovaci şi
maghiari, au înscris textul în patru limbi
(română, ebraică, maghiară şi slovacă),
inaugurând monumentul în ziua de Iom
Haşoah (2 mai a.c.)

Pagini realizate de LUCIANA FRIEDMANN
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Oldies but goldies
Bătrânii noştri de aur

DUMNEZEU ŞI OAMENII SINGURI
Interviu cu prof. Juster Stoian - Leibovici

Dimineţile profesorului Juster Stoian (Leibovici) au o perspectivă: drumul la comunitate, ca să nu ﬁe singur. A muncit voluntar la CAPI, acum - la Bunuri CEB. Dar
după-amiezele, serile? Atunci, se gândeşte la cei dragi. Retrăiri. Era copil, când a
„prins” românizarea: conﬁscarea proprietăţilor evreieşti în timpul lui Antonescu. Au
fost scoşi afară din casă. Bucuria c-au scăpat cu viaţă, după 1944, a fost de scurtă
durată. Un sistem totalitare a fost schimbat cu altul: agoniseala de-o viaţă a părinţilor
făcută praf, umilinţe de tot soiul, apoi spaimele, persuasiunea, brutalitatea din timpul
anchetelor Securităţii, anii de puşcărie ai mamei lui… „Evreii au adus comunismul?“
Ceea ce s-a întâmplat cu familia sa, s-a întâmplat cu marea majoritate a evreilor
români… Casa le-a fost rechiziţionată de Comintern. În 1948, a „venit” naţionalizarea. Tatăl lui a pierdut proprietăţile: două depozite cu substanţe chimice. Prietenii
l-au ajutat să se angajeze la cooperativa „Chimica” de invalizi. Salariul – de mizerie.
„Trăiam din pachetele trimise de mătuşile din SUA, plecate în 1920, şi de unchiul din
Paris, Bercu Zamﬁrescu (Leibovici), ajuns clandestin în Franţa, în 1947”, povesteşte.
„Mama era stâlpul familiei. Tata nu mai era acelaşi om. Ea mergea cu lucrurile la
Consignaţie, ea ţinea gospodăria, ea avea grijă de noi: tata, o bunică oarbă şi eu. În
1950, unchiu-meu din Paris primeşte un manuscris, fără iscălitură, trimis din Bucureşti.
Manuscrisul se referea la rolul lui Filderman în anii Holocaustului. Manuscrisul a fost
xeroxat de Securitate”. Cine l-a scris? Cine l-a expediat? Nici astăzi - zice omul din
faţa mea - nu se ştie. Securitatea începe supravegherea. Corespondenţa familiei cu
unchiul din Paris este pusă sub urmărire. „În 1958, mama e anchetată pentru «şase
scrisori, cuprinzând, în principiu, ştiri despre unele situaţii sau comportamentul anumitor persoane, cerute de destinatar, nerezultând informaţii calomnioase la adresa
regimului politic sau a conducerii de partid şi de stat»”.

În vizorul Securităţii

Bucuriile profesoratului

– Atunci, pentru
ce - ancheta?
– În scrisori apărea de mai multe ori
propoziţia „Nataliţa
se poartă urât…”.
«Nataliţa suntem
noi», au spus anchetatorii.
– Nataliţa era o
persoană aievea?
– Da… Era o verişoară… Când unchiu’ Bercu a întrebat la telefon unde-i
mama – ea era de-acum la-nchisoare –,
bunica i-a răspuns: „E la teatru”. Unchiu’
Bercu a-nţeles; a-nchis telefonul. Mamei i
s-a oferit o alternativă: 1. Să ﬁe absolvită
de orice judecată; ﬁul – adică eu – să
dea examenul de stat şi să emigreze în
Israel; Bercu Zamﬁrescu să devină agent
informator. 2. Să i se întocmească dosar
penal şi să ﬁe deferită justiţiei. Mama
refuză propunerea. „Este condamnată la
opt ani de închisoare şi conﬁscarea averii
pentru subminarea orânduirii de stat, pe
baza articolului 209, punctul 2, litera a.“
Mama şi-a făcut pedeapsa la puşcăria
din Miercurea Ciuc. I s-a dat drumul la
17 ianuarie 1963, când a fost o graţiere
colectivă a deţinuţilor politici.
– Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră
în acest răstimp?
– Am urmat şcoala medie tehnică de
chimie. În ’52 am terminat liceul, dar, ca
să poţi merge la facultate, aveai nevoie
de adeverinţă. Eu n-aveam.
– Şi-atunci?
– Atunci m-au repartizat tehnician la
Institutul de Cercetări Tehnico-Analitice,
care aparţinea Armatei. Eram scutit de
armată şi-aveam salariu. Se apropia revelionu’ şi directoru’-mi zice: „Te-am pus
de gardă pe 31 decembrie”. Zic: „Nu mă
duc!”. Cineva aude cearta şi intervine:
„Fac eu de gardă în locul lui”. Era-n iarna
lui ’53, cu zăpada până la ﬁrele de troleu.
Ca s-ajung la serviciu, trebuia să merg
din Timpuri Noi până-n 13 Septembrie, la
capătul tramvaiului 8. Nu m-am mai dus
la serviciu. Am învăţat, am dat examen
la Facultatea de Fizică-Matematică şi-am
reuşit. Prodecanu’ îmi zice: „Nu te putem
înscrie, dacă n-aduci adeverinţă de la
serviciu că-ţi dă drumu’”. Mă duc la institut: „Fă-ne adeverinţă c-ai intrat”. Şi-uite
aşa m-au plimbat de la unii la alţii, până
când contabilul şef de la institut a intrat la
director şi-a ieşit cu adeverinţa. Cât timp
mama a fost închisă, eu n-am avut voie
să stau în Bucureşti. M-au trimis profesor
de ﬁzică la o şcoală din Medgidia.

– Cum v-aţi descurcat?
– Cât am fost burlac, am stat la garsonieră, într-un bloc de nefamilişti. După un
an, m-am îmbolnăvit de stomac şi-am fost
la Olăneşti, pentru tratament. Am făcut o
excursie. În autocar – o fată îmi stârneşte
interes. Ea nu-mi dă atenţie. La sfârşitul
anului, fata e repartizată profesoară de
franceză la aceeaşi şcoală cu mine, în
Medgidia. Scurt, ne-am căsătorit. Căsătorie mixtă. Ni s-a dat un apartament.
Am făcut mult pentru dotarea şcolii cu
material didactic pentru laboratoarele de
ﬁzică, chimie, biologie; plus – un laborator din RDG pentru radioﬁcarea şcolii.
N-am simţit antisemitism la Medgidia.
Poate – ﬁindcă-i un oraş multietnic: pe
lângă români, greci, turci, armeni, tătari…
Probleme erau altele. Tata suferea de
Alzheimer. Bunica – oarbă. Eu veneam
la trei săptămâni să mai aduc nişte bani,
să poată plăti o femeie care le făcea
aprovizionarea, îi ajuta la menaj. La şase
luni după ce mama a fost eliberată din
închisoare, bunica a murit în somn. Tata
a murit de infarct, la „Caritas”, în ’66. În
braţele mele a murit. Mama era un om
foarte puternic: a mai trăit 19 ani după ce
s-a reîntors din puşcărie. De când ea a
revenit acasă, am făcut toate diligenţele
să revin în Bucureşti.
– Şi-aţi reuşit?
– Pân’ la urmă – da. În ’64, am intrat
profesor la Liceul 39, actualul „Dante Alighieri”. În ’65 a venit şi soţia, prin transfer.
Am fost primul profesor cu gradul I şi
singurul cu clase speciale de ﬁzică din
sectorul III al Capitalei. Mulţi dintre elevii
mei au fost olimpici. La o clasă specială,
aveam zece ore de ﬁzică pe săptămână.

Nu exista manual. Eu făceam tot. Erau
copii proveniţi din familii sărace, dar
iubeau cartea, iubeau ﬁzica, voiau ceva
de la viaţă. Aproape toţi s-au realizat în
străinătate. Îi înţelegeam; voiam să se şi
bucure de viaţă. Le-am făcut bal mascat!
Dar n-a trecut multă vreme şi Ceauşescu
a desﬁinţat clasele speciale: „nu-i nevoie
de clase rupte de popor”.
– Traume după ieşirea mamei din
închisoare?
– Traume?! Mama a continuat să ﬁe
urmărită de Securitate. Uitaţi-vă ce-am
descoperit în dosare! (Domnu’ Stoian
întoarce spre mine o ﬁlă c-o fotograﬁe.)
Poza asta a fost făcută de Securitate
în ’68, când mama primise aprobare să
plece în Israel să-şi vadă surorile. Unchiul
din Paris a murit în ’81. Şi tot în ’81 mi
se permite să fac o vizită mătuşilor din
SUA. După moartea mamei, eu am fost
cel urmărit. (Interlocutorul meu bate cu
degetele-n pagini când găseşte câte
ceva). Poftim! zonă de interes – „cerc
de relaţii cu prieteni evrei”. Sunt scos
din evidenţele lor abia la 20 aprilie 1987.
– Se putea trăi din salariul de profesor?
– Sigur că da. Dar eu aveam două
hobby-uri: pescuitul şi ﬁlmele la video.
Amândouă costisitoare. Şi atunci dădeam meditaţii. Mi-am cumpărat barcă
motorizată şi mergeam în Deltă, împreună cu-n prieten. Simţeam nevoia să nu
mă gândesc la nimic, să mă concentrez
doar asupra apei. Ca să-nregistrez cele
mai noi şi mai bune ﬁlme, mă duceam la
oameni cu mare trecere pe vremea lui
Ceauşescu, care se ocupau cu înregistrarea casetelor. Zece casete costau trei
salarii. Îmi plăcea mult să citesc. Băteam,
mai ales, anticariatele. Am acasă o cameră toată - bibliotecă. Acum nu mai am
răbdare pentru lectură. Mă duceam des
cu soţia la spectacole; la teatru, mai ales.
De când ea s-a dus…

Recurs în anulare
– Cât aţi lucrat în învăţământ?
– Până la pensionare, în 1995. După
’89, am făcut recurs în anulare pentru
reabilitarea post mortem a mamei. De
fapt, au fost mai multe procese. După
ce-am obţinut reabilitarea, am avut
patru procese cu Ministerul de Finanţe
şi Banca Naţională Română pentru redobândirea bunurilor conﬁscate. Banca
n-a recunoscut aşa uşor că Securitatea
a luat bijuteriile. După ce-am câştigat
procesele, am fost despăgubit. Am avut
trei procese pentru recâştigarea apartamentului din Vulturi 25. Chiriaşul nu voia
să mă recunoască proprietar. După ce am
obţinut apartamentul în justiţie, chiriaşul
l-a cumpărat de la mine. Eu aveam casă
cumpărată înainte de ’89, prin înscriere

la locul de muncă.
– Ce-aţi făcut după pensionare?
– M-am apucat de afaceri. Am înﬁinţat, împreună cu un partener, Societatea
„Şah Exim”, de produse angro para farmaceutice şi substanţe chimice, vândută
în 2007. În 2008 a murit soţia. Eu m-am
îmbolnăvit de inimă. Am patru by pass-uri
şi două operaţii de prostată.
– Copii aveţi?
– Nu. Am strâns bani ca să putem
trăi fără să cerem de la nimeni nimic. Am
făcut testament. Jumătate din avere o
las cumnatului, Gheorghe Stoian, fratele
soţiei, arhitect, fugit pe timpu’ „împuşcatului”. Cumnatu’ a făcut un proiect pentru
CC al UTC şi, în loc de bani, a primit o
excursie în Franţa şi Maroc. Cum a ajuns
în Franţa, s-a dus la unchiu-meu, care
l-a ajutat să se angajeze în domeniul
lui de specialitate. Cealaltă jumătate o
las băiatului uneia dintre mătuşile din
Israel, Michael Lotem, care a fost, o
vreme, consilier la Ambasada Israelului
din România.
– Dacă aţi termina, azi, facultatea, aţi
opta tot pentru profesorat?
– Cred că acum n-aş mai putea să-mi
fac meseria. E prea mare dezordine şi
programa e foarte simpliﬁcată. Interesul pentru ﬁzică a scăzut. Pe vremea
„împuşcatului”, ﬁzica era aceeaşi pentru
toată lumea. Dacă ar ﬁ rămas învăţământul cum era prin ’59 - ’60 – da; aş
opta tot pentru a ﬁ dascăl. Era un liceu
teoretic, cu un număr de clase limitat,
în care aveau acces copii cu un anumit
nivel. Restul erau îndreptaţi spre licee
profesionale. Prin anii ’70, s-a făcut un
liceu generalizat, obligatoriu pentru toată
lumea. După ’89, reforma a constat în
simpliﬁcarea materiei. Ar ﬁ bine dacă
bacalaureatul s-ar da ca-n Occident, pe
nivele. Acolo, la Politehnică nu poţi intra
decât cu notă maximă. Or, la noi, e de-a
valma. Nu mai există interes să răzbeşti
în viaţă prin învăţătură. Tata are bani, faci
şcoală. Tata n-are bani, nu faci şcoală,
că profesorul dă lecţii acasă ca să aibă
bani. Un copil dintr-o familie săracă mai
poate termina liceul? Studiu individual?
Cine te controlează?
*
Profesorul Justin Stoian vorbeşte fără
părtinire despre trecut, despre prezent.
Suferinţele nu i-au alterat obiectivitatea.
Crede că, toată viaţa, „Dumnezeu a ţinut
cu el”, parcă „i-ar ﬁ spus ce să facă”.
Poate că nimeni n-are mai multă nevoie
de Dumnezeu decât oamenii singuri.
IULIA DELEANU

Ambasadorul SUA în vizită la Comunitatea Evreilor din Botoşani

Ambasadorul SUA în România, E.S. Mark Gitenstein, a fost
prezent la Botoşani, unde a vizitat Sinagoga, cimitirul evreiesc şi
a participat la o acţiune a organizaţiei Corpul Păcii, ai cărei voluntari au pictat peluza Sud a stadionului Municipal din Botoşani.
Mark Gitenstein a venit la Botoşani împreună cu soţia sa şi
a dorit în mod expres să se întâlnească cu membrii comunităţii evreieşti, unde au discutat despre Botoşaniul “evreiesc”.
Excelenţa Sa a declarat în faţa enoriaşilor că nu doreşte să ﬁe
considerat un oaspete ci un membru al comunităţii noastre.
A stat circa o jumătate de oră la Sinagoga “Di Oichă Şil”
din municipiu, după care a mers la cimitirul evreiesc, acolo
unde este înmormântată o rudă a sa, decedată în 1915. Mark
Gitenstein a rămas surprins când membrii comunităţii evreieşti
din Botoşani au găsit anumite documente referitoare la familia
Gitenstein, care a locuit în municipiul Botoşani între anii 18001900.
MARIANA GOLDENBERG
Corespondent
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TELEGRAMĂ
Draga noastră Maia,
Astăzi, cu prilejul prinderii celui de al 49-lea trandaﬁr în
buchetul vieţii, îţi trimitem urările, pornite din inima şi suﬂetele noastre de multă sănătate, fericire şi bucurii alături
de toţi cei dragi, de împlinire a tuturor dorinţelor şi de mari
succese, aşa cum ne-ai obişnuit de atâta vreme în strălucita
ta carieră artistică.
Eşti una din ﬁicele lui Israel, care simte, gândeşte şi trăieşte evreieşte, aﬁrmându-şi mereu identitatea, întotdeauna
alături de Comunitate, care se mândreşte de realizările tale.
Te iubim şi te apreciem.
Preşedinte
Vicepreşedinte
Dr. Aurel Vainer
Ing. Paul Schwartz
Secretar General
Ing. Albert Kupferberg

Actorul Tom Cruise, distins cu
un premiu de Centrul Wiesenthal
În cadrul unui dineu organizat de Centrul Wiesenthal de la Los Angeles, actorul
american Tom Cruise a fost distins cu
Premiul Umanitar pentru sprijinul acordat
Centrului şi Muzeului Toleranţei. „Trebuie
să ﬁm siguri că facem tot ce putem ca pe
planeta noastră să nu mai ﬁe alte lagăre
Auschwitz-Birkenau, genociduri ca în

Felicitări din
partea Mişcării
Sioniste Mondiale
Cu prilejul celei de a 75-a aniversări
de existenţă a F.C.E.R., a fost primită o
scrisoare din partea domnilor Iulius Medler şi dr. Zighi Zilberman, conducătorii
Comisiei pentru România din cadrul Mişcării Sioniste Mondiale (WZO), membri în
Biroul Executiv al WZO, care au participat
la sesiunea aniversară.
În scrisoare se felicită F.C.E.R., în
frunte cu dr. Aurel Vainer, preşedinte şi
deputat în Parlamentul României, şi comunităţile din ţară care au o fructuoasă
colaborare cu Mişcarea Sionistă, cum
sunt cele din Braşov, Oradea, Bucureşti,
Timişoara, Iaşi, Bârlad. De asemenea, se
mulţumeşte Jointului pentru activitatea
sa de 40 de ani în România. „Noi dorim
să-l felicităm pe dl. dr. Aurel Vainer şi să-i
mulţumim în mod special pentru colaborarea foarte fructuoasă între noi, WZO,
şi F.C.E.R. şi sperăm într-o colaborare
mai fructuoasă în anii următori. Dorim un
parteneriat între toate formaţiunile evreimii din România cu toate formaţiunile din
Israel, un parteneriat adevărat, bazat pe
reciprocitate şi înţelegere, ﬁindcă trebuie
să ﬁm cu toţii uniţi pentru a ajunge la ţelul
ﬁnal, care este prosperitatea evreilor din
România şi a evreilor din Israel”.

Cronică
de carte
Cât de bine ne cunoaştem pe noi
înşine? Cum reacţionăm în faţa unor
situaţii-limită? Ce înseamnă dubla sau
tripla apartenenţă suﬂetească: spaţiu
natal, spaţiu strămoşesc, spaţiu familial? Sunt întrebări la care personajele
recentei cărţi a scriitoarei israeliene de
limbă română Madeleine Davidsohn,
„Numărătoare inversă”, apărută la
Editura „Vremea”, dau propriile răspunsuri. Peter - Meer, în România, Meir,
în Israel, Morrison, în SUA – cunoaşte
atingerea morţii. Printr-un noroc extraordinar, se vindecă şi vrea să dăruiască
o ofrandă lui Dumnezeu: să doneze
unei sinagogi o Sefer Tora. Fiul risipitor
se-ntoarce acasă; reurcă la Ierusalim.
Este prinsă viaţa Ierusalimului laic,
dar, mai ales, a Ierusalimului religios:
rabini, discipoli ai lor, copişti de Sefer
Tora, cu modul lor de comportament,
profunzimea de spirit, seninătatea pe
care ţi-o dă credinţa. Există şi o regăsire
a familiei, pe care protagonistul, văduv,
fără copii, credea că nu o are. O iubire

Ruanda sau Darfur. Pentru ca urmaşii
noştri şi copiii copiilor lor să ﬁe liberi să
trăiască într-o lume în care bărbaţii şi
femeile vor ﬁ judecaţi după performanţele
şi faptele lor şi nu după rasă sau religie”, a
declarat actorul, după ce a primit distincţia.
Centrul Wiesenthal a mai oferit Medalii de Valoare lui Luis Alberto Urzua,
conducătorul grupului de mineri prinşi
în subteran în Chile, pentru felul în care
a ştiut să-i liniştească pe mineri şi să le
insuﬂe credinţa în salvare, lui Gyöngyi
Magó, învăţătoare catolică din Ungaria,
pentru eforturile ei de a păstra memoria
Holocaustului, şi, postum, lui Peter Bergson care, în poﬁda poziţiei establishmentului american din timpul celui de-al doilea
război mondial, a militat pentru salvarea
evreilor europeni. (E.G.)

Opinii de cititor al cărţilor
lui Norman Manea
Membrii Clubului de lectură sub egida BBR şi-au axat discuţiile, la recenta
întâlnire de la Biblioteca „Dr. Al. Şafran”, în jurul lui Norman Manea, omul şi
opera. Au fost trecute în revistă motivele centrale ale scrierilor lui: • deportarea
în Transnistria, la vârsta copilăriei, cu repercusiuni enorme asupra sensibilităţii
adultului de mai târziu; • statutul scriitorului în totalitarism; • protagonistul cărţilor sale - personajul tragic. Cuvintele-cheie reﬂectă neîmpliniri suﬂeteşti (Iosif
Cotnăreanu).
Ricoşeul special la antisemitism al celui care a trăit Holocaustul, prezent
în proza lui Norman Manea, a fost sintetizat din unghi actual: „Am sperat că,
după Auschwitz, nu vom mai asista la o recrudescenţă a antisemitismului atât
de virulentă cum se manifestă astăzi”. Totodată, a fost evidenţiată dragostea
lui pentru limba română (Iancu Ţucărman). A fost resimţită lipsa de comunicare
cu cititorii neelitişti a cuiva închis în sine, preocupat de sine (Anette Vainer). Au
fost sesizate raportarea la iudaism, suferinţele scriitorului în epoca Ceauşescu,
amărăciunea care răzbate din întreaga operă, aprecierea şi controversele în
jurul ei (Eva Galambos). A existat şi privirea critică către cititor: „Faptul că nu-l
înţelegi, e legat de limitele tale” (dr. Lidia Taingiu), dar şi către scriitorul care
„nu merge la suﬂet” (Mihaela Popov). Norman Manea – scriitor complex şi contradictoriu, eseist de mare forţă intelectuală, ironic, autoironic, pragmatic (Iulia
Deleanu), autor care vrea şi nu vrea să se confeseze (Cristina Toma) - au fost
alte câteva opinii despre autor. (E.S.)

„Numărătoare inversă”
părăsită, de tinereţe, rămasă-n straturile emoţionale cele mai adânci, visată în
nopţile de chin la spital,
este regăsită miraculos,
prin rodul ei: astăzi - o
femeie atrăgătoare încă,
mamă de ostaş în Zahal.
Parantezele – momente de război, „Fructele
mâniei”din 1996, la graniţa cu Libanul; viaţa
acestui ostaş, cu tată
descendent al unor evrei
originari din Liban, salvată de o bătrână arabă,
recunoscătoare pentru
bunătatea străbunicilor
ostaşului faţă de familia
ei, pe vremea-n care
trăiau laolaltă în „ţara
cedrilor” - închid miezul
umanist al cărţii. Sunt
punctele ei de rezistenţă. Fiecare erou îşi are partea lui de adevăr, de dramă. Este condiţia veridicităţii.
Romanul, clasic, are o construcţie
solidă, canavaua lui ﬁind dată de po-

vestiri/ scrisori de familie, gesturi/ reacţii
cotidiene, mod de descărcare a furtunilor din suﬂetul omenesc.
O lectură - refugiu din
stridenţa, vulgaritatea,
goana după happening,
în detrimentul bunului
gust, care ne împresoară agresiv. Un „exerciţiu de neuitare” faţă de
România – locul unde
Renata şi Peter au văzut
lumina zilei, au copilărit,
au făcut primii paşi în
viaţă. Totul într-o română
impecabilă, dezinvoltură
a narării, ştiinţă a construcţiei epice. Cartea,
lansată la Gaudeamus,
ediţia din 2010, adaugă
încă o treaptă la ediﬁciul
literar al autoarei.
IULIA DELEANU
* MADELEINE DAVIDSOHN, „Numărătoare inversă”, Editura Vremea, Bucureşti,
2010

Noutăţi la TES
În prezent, la Teatrul Evreiesc de Stat sunt
în plină derulare repetiţiile spectacolului
”Un Rege Lear Evreu” de Iacob Gordin,
regia Grigore Gonţa. În distribuţie: Constantin Dinulescu, Leonie Waldman Eliad, Natalie
Ester, Geni Brenda, Alexandra Fasolă, Mircea
Drâmbăreanu, Marius Călugăriţa, Darius Daradici, Nicolae Botezatu.
”Un Rege Lear Evreu” este o parabolă
dramatică cu răsturnări de situaţii. Decăderea
unui mare om are loc în paralel cu ascensiunea altuia. Circuitul se încheie când toate
personajele piesei au traversat prin roata
destinului: toţi au cunoscut bogăţia şi sărăcia,
dragostea şi disperarea, iar acum lumea poate
reîncepe conform noii ordini. Teybele este
persoana-cheie a schimbărilor dramatice –
trecerea ei de la vechi la nou, de la tată la soţ
demonstrează publicului că poţi abandona tradiţia patriarhală în favoarea noului raţionalism,
fără a renunţa însă la dragostea şi la datoria
ﬁlială. Noul evreu al lui Gordin abandonează
Meghilla în favoarea Challah, atrăgând astfel
cele mai alese binecuvântări şi o viziune înţeleaptă asupra noii lumi raţionale.
De asemenea, tot la Teatrul Evreiesc de
Stat vor debuta repetiţiile spectacolului ”Blazonul”, de Şalom Aş. Regia îi aparţine lui
Andrei Munteanu, iar din distribuţie fac parte
Arabela Neazi, Luana Stoica, Nicolae Călugăriţa, Mihai Ciucă, Mirela Nicolau, Veaceslav
Grosu,Tinca Ţugulea, Iolanda Covaci,Vioria
Bantaş, Viorel Manole, Mihai Prejban.
Pe 6 mai, Teatrul Evreiesc de Stat a fost
invitat la Festivalul Ştefan Iordache, organizat de Mişcarea de Rezistenţă prin Cultură.
Mişcarea de Rezistenţă prin Cultură este o
formulă de apărare a tuturor valorilor culturale care deﬁnesc identitatea unei comunităţi.
Aducând un omagiu marelui actor Ştefan Iordache, Teatrul Evreiesc de Stat a prezentat la
Teatrul Naţional din Caracal spectacolul “Miss
Daisy şi şoferul ei”, de Alfred Uhry, regizat
de Claudiu Goga şi având în distribuţie pe
Maia Morgenstern, Mircea Rusu şi Mircea
Drâmbăreanu.
În perioada imediat următoare (12-22
iunie), Teatrul Evreiesc de Stat este invitat
pentru a doua oară la Festivalul Internaţional
de Teatru Idiş de la Montreal, festival organizat de Segal Centre. Aﬂat în compania celor
mai mari artişti şi companii teatrale evreieşti
din Polonia, Israel, Franţa, SUA, Canada,
Australia, Teatrul Evreiesc de Stat aduce pe
scenă lumea evreiască prin ”Teibele şi demonul ei”, de Isaac Bashevis Singer şi Eve
Friedman, şi ”Proştii din Helem”, comedie
muzicală de Moise Ghersenzon.
La sfârşitul lunii august, Teatrul Evreiesc de
Stat va continua seria turneelor la Varşovia,
la invitaţia Fundaţiei Shalom. În cadrul Festivalului „Singer’s Warsaw”, dedicat lui Isaac
Bashevis Singer, Teatrul Evreiesc de Stat invită publicul polonez la două dintre spectacolele
sale de succes: „Teibele şi demonul ei”, de
Isaac Bashevis Singer, şi „Nuntă cu divorţ”,
de Şalom Alehem. (EDITH NEGULICI)

Noutăţi editoriale - mai 2011
SOLOMON MARCUS – Paradigme universale. Timpul – Editura Paralela 45
TUDOR OCTAVIAN – Tablouri frumoase,
autori necunoscuţi – Editura Regia Autonomă
Monitorul Oﬁcial
CORIN BRAGA – Psihobiograﬁi – Editura
Polirom
AURA CHRISTI – Planeta Israel – Editura
EuroPress Group
GHERASA ANDREEA – Spiritul modern în
romanul interbelic – Editura Rovimed
J.D. SALINGER – Fanny şi Zooey – Editura
Polirom
J.D. SALINGER – De veghe în lanul de secară
– Editura Polirom
x x x - New York Museum – Editura Scala
ADRIANA BOTEZ-CRAINIC – Renaştere,
Manierism, Baroc – Editura Didactică şi
Pedagogică
VIOLETTA MARIA FARINA – Capodopere
ale artei moderne – Editura Noi
x x x Cele mai frumoase citate – Editura
Cărţile Tangou
MARIAN BARBU – Universalia (despre cărţi
în literatura lumii) – Editura Sitech
Pt. conf. B.M.M.
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TELEGRAME
Cu prilejul Zilei
Independenţei Israelului
Trimise de conducerea F.C.E.R.,
dr. AUREL VAINER, preşedinte,
ing PAUL SCHWARTZ, vicepreşedinte ,
ALBERT KUPFERBERG, secretar general.
Excelenţei Sale Domnului DAN
BEN-ELIEZER, Ambasadorul Statului Israel
Dragă Domnule Ambasador,
Evenimentul pe care Statul Israel îl serbează la 9-10 mai 2011 (5-6 Yiar 5771), „Iom
Haaţmaut”, este cel mai important moment
în istoria modernă a Statului evreu. Este o
onoare pentru noi să vă trimitem, în numele
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, urările noastre pentru prosperitatea, progresul, bunăstarea şi PACEA Statului Israel.
Iom Haaţmaut Sameah!
Excelenţei Sale
Domnului SHIMON PERES
Preşedintele Israelului
Dragă Domnule Preşedinte,
Evenimentul pe care Statul Israel îl serbează la 9-10 mai 2011 ( 5-6 Yiar 5771), „Iom
Haaţmaut”, este cel mai important moment în
istoria modernă a Statului evreu.Noi credem că
acest eveniment este unul din marile miracole
din lunga istorie a poporului evreu.Membrii
comunităţilor evreieşti din România sunt totdeauna alături de Statul Israel, în gînd şi în
suﬂet. Noi suntem mândri de excepţionalele
realizări pe care le aţi împlinit în cei 63 de ani
de existenţă.Suntem de asemenea preocupaţi
de complexele soluţii legate de pacea în Israel,
unde sute de mii de fraţi şi surori, născuţi în
România, au decis să trăiască.Ne bucurăm
la amintirea vizitei pe care Excelenţa Voastră
a făcut-o la Marea Sinagogă din Bucureşti ca
şi a solidarităţi pe care aţi exprimat-o faţă de
Comunitatea noastră. Suntem onoraţi să vă
transmitem, în numele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, urările noastre de
prosperitate,bunăstare şi PACE pentru Statul
Israel.
Iom Haaţmaut Sameah !
Excelenţei Sale
Domnului BENJAMIN NETANYAHU
Prim-Ministru al Statului Israel
În numele tuturor evreilor din România, ne
folosim de această ocazie pentru a vă asigura, Excelenţă, de cele mai bune gânduri ale
noastre şi sentimente de solidaritate cu Statul
Israel.Din nou ne aﬂăm în faţa unei situaţii
complexe şi sunt multe probleme de rezolvat
în ţara străbunilor noştri, Israel.
Vă dorim din adâncul inimii noastre
să continuaţi să folosiţi capacităţile
dumneavoastră, ca şef al guvernului, ca politician cu o vastă experienţă, ﬁindcă sunteţi
întotdeauna preocupat de a asigura o viaţă mai
bună şi securitate pentru toţi cetăţenii, ca şi
de a asigura pacea în Ţara Sfântă.E o onoare
pentru Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
România să vă trimită cele mai bune urări
de prosperitate, progres, bunăstare şi PACE
pentru Statul Israel.
Iom Haaţmaut Sameah !
Excelenţei Sale
Domnului AVIGDOR LIEBERMANN
Ministrul Afacerilor Externe al Statului
Israel
Dragă Domnule Ministru Liebermann,
Ziua Independenţei Israelului şi a renaşterii
sale, pe care evreii o celebrează în toată lumea, ne oferă nouă o ocazie specială pentru
a vă trimite în numele Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România cele mai bune urări
de prosperitate, progres, bunăstare şi PACE
pentru Statul Israel.
Ne bucurăm să ne amintim de vizita dvs
în România ca şi de dialogurile importante
pe care le-am avut în timpul şederii dvs în
Bucureşti.Permiteţi-ne să exprimăm speranţa
şi convingerea noastră că mesajele pe care le
aţi adus din partea Preşedintelui şi a Prim Ministrului Statului Israel, ca şi opiniile judicioase
şi constructive pe care le-aţi exprimat în timpul
şederii aici, vor duce la proiecte concrete atât
în beneﬁciul României cât şi al Statului Israel,
pentru dezvoltarea prieteniei şi colaborarea
între cele două popoare.
Iom Haaţmaut Sameah!

Premiile „Dan David” 2011
La 15 mai 2011, a avut loc la Universitatea din Tel Aviv un eveniment
aşteptat cu emoţie şi interes nu numai
în Israel, ci şi în lume: Ceremonia de
decernare a Premiilor “Dan David”.
Ceremonia s-a desfăşurat sub semnul
aniversării a 10 ani de la instituirea
acestor premii prestigioase, considerate drept „Nobelul” israelian. Premiile
au fost iniţiate de ﬁlantropul şi omul
de afaceri, originar din România, Dan
David, şi sunt acordate de obicei la
Universitatea din Tel Aviv, în prezenţa
preşedintelui Israelului Shimon Peres
(căruia i s-a alăturat în acest an şi preşedintele Italiei, Giorgio Napolitano), şi
a numeroase personalităţi israeliene şi
internaţionale.
Premiul care marchează „Dimensiunea Trecutului” a fost acordat prof.
Marcus Feldman (de la Universitatea
Stanford din Statele Unite) pentru descoperirile şi cercetările sale în domeniul
evoluţiei animalelor şi plantelor. Premiul

care evocă „Dimensiunea Prezentului”
le-a fost acordat fraţilor Joel şi Eitan
Coen, pentru contribuţia lor deosebită
în domeniul cinematograﬁei. Premiul
pentru „Dimensiunea Viitorului” a revenit prof. Cynthia Kenyon (Universitatea
California) pentru cercetările în domeniul geriatriei, şi prof. Gary Ruvkun (Universitatea Harvard) pentru studiile sale
închinate geneticii şi prelungirii vieţii.
Printre personalităţile distinse cu
Premiile “Dan David” în anii trecuţi se
numără: paleontologul Michel Brunet
(pentru descoperirea în Ciad a unui
craniu vechi de 7 milioane de ani),
Gordon E. Moore (autorul Legii Moore
în semiconductori), John Bahcall (pionier al astroﬁzicii neutrinilor), Geoffrey
Eglinton (cercetător de frunte al gheţarilor şI fosilelor), scriitorii Amos Oz
(Israel), Margaret Atwood (Canada),
Amitav Gosch (India), dirijorul Zubin
Mehta (India); istoricul Jacques Le Goff
(Franţa), regizorul Peter Brook (Anglia),

politicianul englez Tony Blair, profesorul
american Robert Gallo (descoperitorul
Sindromului SIDA), preşedintele Italiei
Giorgio Napolitano şi mulţi alţii. Acest
premiu prestigios a fost conferit şi oraşelor Ierusalim, Istanbul şi Roma, ca
un sprijin pentru conservarea uriaşei
lor moşteniri cultural-istorice.
Un impresionant gest de Mecena
modern face dl. Dan David (un ﬁu al
Alialei române), oferind trei milioane
de dolari în ﬁecare an premianţilor săi.
Şi să nu uităm că aceste premii sunt
printre primele cele mai importante cinci
distincţii academice din lume (între ele
şi Premiile Nobel)!
Şi în acest an, ceremonia de decernare a Premiilor “Dan David” a fost
precedată de întâlnirea foştilor membri
ai Hanoar Hatzioni din România (unul
din liderii acestei organizaţii sioniste a
fost ﬁlantropul de astăzi Dan David).
TEŞU SOLOMOVICI
Corespondenţă din Israel

STUDIA ET ACTA HISTORIAE IUDAEORUM ROMANIAE
VOL. XI – Anul 2010

Sub egida Academiei Române – ﬁliala Iaşi, a F.C.E.R., a
Institutului de Istorie „A. D.Xenopol”, a apărut al XI-lea volum
de Studii Iudaice, coordonat de profesorii dr. Silviu Sanie şi
dr. Dumitru Vitcu.
Mihaela Paraschiv aduce un omagiu profesoarei Lucia
Wald, personalitate în domeniul ﬁlologiei clasice, cu o carieră
strălucită de circa 50 de ani, recunoscută în diverse ţări ale
lumii, în Europa şi America. Istoricul Carol Iancu semnează
un studiu referitor la renaşterea naţională evreiască în România, începând cu conferinţa sionistă de la Focşani (1882).
Despre Ştefăneşti (Bucovina), ca loc al memoriei şi tradiţiei,
scrie Laurenţiu Ursu. Radu Florian Bruja aduce la lumină o

temă interesantă – „Evreii din România şi Frontul Renaşterii
Naţionale”. Cristina Spinei comentează sub un unghi de
vedere original cartea lui Bernhard Schlink „Cititorul”, care a
stârnit multe discuţii polemice în Germania şi nu numai. Avem
şi mărturia unui supravieţuitor al Trenului Morţii Iaşi - Podu
Iloaiei, ing. Iancu Ţucărman. Sunt recenzate două apariţii
editoriale de la Ed. Hasefer: „Prezenţe rabinice în perimetrul
românesc”, autori B. Tercatin şi L.Z.Herşcovici, şi monograﬁa
despre fostul Şef Rabin Alexandru Şafran, a lui Carol Iancu.
Mai semnează articole interesante prof. Ion Solcanu, Dinu
Bălan, Oana Bauer, Vasile Lica, D. Vitcu, S. Sanie.
B.M.M.

Relaţiile româno-israeliene,
temă de dezbatere pentru elevi şi profesori
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Casa Corpului Didactic „Grigore
Tăbăcaru” Bacău în colaborare cu
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan
cel Mare” Bacău şi în parteneriat cu

ANUNŢ
Se pot procura bilete
pentru
Centrele de Instruire
şi Recreere

BORSEC
CRISTIAN
EFORIE
Cererile se depun la
SECRETARIATUL C.E.B.
şi la COMUNITĂŢILE
EVREIEŞTI DIN ŢARĂ

Comunitatea Evreilor din Bacău, a
organizat, la 16 mai 2011, o dezbatere
cu tema „Relaţiile româno-israeliene
1948 – 2011”, dedicată celei de a 63-a
aniversări a Statului Israel (coordonator

- prof. dr. Jeny Ghioc, inspector şcolar
de specialitate).
La acest eveniment au participat
elevi de la Şcoala cu Clasele I – VIII
„Al.I.Cuza” Bacău, îndrumaţi de prof.
Iulia Istrate; de la Şcoala cu Clasele I
– VIII „Dr. Al. Şafran” Bacău, îndrumaţi
de prof. Cătălin Tunaru; de la Şcoala cu
Clasele I – VIII „Alecu Russo”, îndrumaţi
de prof. Mihaela Savin; de la Colegiul
Tehnic „Anghel Saligny” Bacău, îndrumaţi de prof. Oana Cruceanu, şi
de la Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika”
Comăneşti, îndrumaţi de prof. Mihaela
Prisecariu.
De remarcat este faptul că profesorii amintiţi au participat în ultimii ani
la conferinţe, programe de formare şi
seminarii cu această tematică, organizate de Casa Corpului Didactic „Grigore
Tabacaru” Bacău.
Prof. GABRIEL STAN
Directorul C.C.D. Bacău

COMUNITATEA EVREILOR BOTOŞANI

9 MAI – ZIUA EUROPEI

La Botoşani a fost celebrată Ziua
Europei de către Comunitatea Evreilor
din Botoşani, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană “Mihai Eminescu”.
Evenimentul a fost marcat de
aniversarea a 10 ani de la înﬁinţarea
Bibliotecii Etniilor, la care comunitatea
noastră a adus un aport deosebit prin
fondul de carte donat.

În continuarea acţiunii, a avut loc
un program artistic susţinut de Jake
Shulman-Ment (SUA) şi Eleonore
Weill (Franta), bursieri Fullbright, care
studiază folclorul românesc pe lângă
orchestra “Rapsozii Botoşanilor”.
Programul s-a bucurat de un real
succes şi o apreciere pe măsură.
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rânduri
Se ştie că cercurile concentrice din
secţiunea unui trunchi de copac ne pot
da indicii importante nu numai asupra
vârstei arborelui doborât ci şi a climei
din anii în care a crescut. Cercetători
de la Institutul Weizmann au avut ideea interesantă de a renunţa la călătorii
diﬁcile în pădurile de prin toată lumea
pentru a colecta mostre de lemn, înlocuind aceste drumuri cu studierea cărţilor
vechi şi a colecţiilor de ziare din biblioteci. Fiindcă hârtia este fabricată din
lemn! Aici este necesară o paranteză.
De a-lungul vieţii lor, arborii înmagazinează energia solară. Fie că îi ardem
imediat în sobe sau cuptoare, ﬁe că
îi extragem din subsol sub formă de
cărbune, nu facem decât să eliberăm
această energie stocată de ei. Odată
cu energia soarelui, masa lemnoasă
absoarbe din atmosferă şi bioxidul de
carbon, atât izotopii C-12 cât şi C-13.
Din atmosferă, plantele preferă să extragă izotopul C-12 dar izotopul C-13 se
aﬂă şi el în aer, produs mai cu seamă
de arderea cărbunilor şi a lemnelor, ﬁind
absorbit sau reabsorbit şi el. Fiindcă
atunci când ardem acest combustibil
natural returnăm atmosferei carbonul
13, a cărui proporţie acolo ne poate
spune care a fost rolul poluării umane
a aerului care ne înconjoară. Proporţia
aceasta se regăseşte şi în paginile cărţilor şi ziarelor tipărite pe hârtie fabricată
din lemnul tăiat în anul respectiv. Cercetătorii israelieni au stabilit un standard
de măsurare a izotopului C-13 în hârtia
din biblioteci şi au determinat gradul de
poluare al atmosferei din ultimii 150 de
ani. Vestea proasta este că acest grad
a crescut simţitor, ceea ce a generat
apariţia efectului de seră.

7.746 .000
Populaţia Israelului, la cea de a 63–a
aniversare a Independenţei, este de
7.746.000, conform datelor publicate de
Biroul Central pentru Statistică, o creştere
de 2% faţă de anul trecut.
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Elev laYeshiva,comandant în război al unui vas de
debarcare,student şi apoi profesor la Oxford, laureat Nobel,
cel ce a salvat vieţile a milioane de oameni

BARUCH BLUMBERG A MURIT
Deşi laureat al Premiului Nobel încă
din 1976, numele lui Baruch Blumberg
a fost puţin cunoscut publicului larg.El a
revenit în actualitate luna trecută când a
murit, la 85 de ani, după un infarct, în timp
ce ţinea o conferinţă la NASA.
Baruch Blumberg şi-a început studiile
la o Yeshiva din Brooklyn, ceea ce nu
lăsa deloc să se întrevadă cariera lui ulterioară. Dar Yeshiva poate duce oriunde
: un coleg de clasă al lui Baruch, Eric
Kandel, a luat şi el Premiul Nobel pentru
medicină iar Blumberg spunea ulterior
că esenţial pentru disciplinarea gândirii
e studiul Talmudului. Nu era de aşteptat
totuşi ca acest tânăr pornit pe drumul
rabinatului să treacă apoi la matematică
în colegiu şi, la insistenţele tatălui, să se
mute la medicină. De fapt în umorul idiş
se spune că pentru orice mamă evreică
un băiat nu s-a născut decât în ziua în
care şi-a luat licenţa în medicină. Însă
într-un interviu din 2002, Blumberg aﬁrma
că s-a dus la medicină ﬁindcă în gândirea
evreiască există ideea că ”cine salvează o
singură viaţă, salvează întreaga omenire”.
De altfel, până la ﬁnalul vieţii, Blumberg
a frecventat intens cursurile şi discuţiile
săptămânale de Talmud Tora.
Intre timp a survenit războiul şi Blumberg s-a înrolat în marină, unde a coman-

dat o navă de debarcare. După ce a absolvit medicina în SUA, şi-a luat doctoratul
în biochimie la Oxford şi a rămas pentru
20 de ani să lucreze la celebrul colegiu
Balliol, pe care după un timp a ajuns să
îl conducă. În 1997 s-a întors în Statele
Unite, la Universitatea Stanford.NASA l-a
angajat ca primul director al Institutului de
Astrobiologie. Era deja celebru ﬁindcă
descoperise virusul Hepatitei B şi crease
un test pentru depistarea acestuia, ceea
ce a dus practic la eradicarea lui în
America. Şi totodată la eliminarea în toată

Scurt
2
(Scurt pe doi)

Evreii din Ecuador

Comunicăm cu computerele
prin gând şi prin semne

In sfârşit, visul scriitorilor de SF, care
îşi imaginau navele spaţiale comandate
cu gândul, a început să prindă contur în
realitate. Fiindcă navele ce vor zbura spre
alte planete vor ﬁ conduse de computere
iar un grup de profesori şi cercetători de la
Universitatea Ben Gurion din Neghev au
anunţat la începutul lunii aprilie că au pus
la punct un sistem prin care oamenii,chiar
paralizaţi pot comanda calculatoarele cu
gândul! Sună fantastic! Dar oamenii pot
comunica de pe acum cu calculatoarele
şi prin semne, fără keyboard şi mouse.
Pur şi simplu calculatorul,prin monitorul
său, se uită la noi şi ne înţelege gesturile.
La începutul declanşării bolii sale,
Stephen Hawking, celebrul cosmolog
britanic, putea comunica prin intermediul
unui computer, înzestrat cu voce artiﬁcială
şi comandat de el cu un buton. Pe atunci,
Hawking mai putea mişca un singur deget
de la mâna dreaptă. La ora asta, Hawking
nu mai poate apăsa pe buton. El suferă de
scleroză miotroﬁcă laterală, o boală degenerativă, astfel că mai poate comunica
prin calculator numai clipind din pleoape.
Pentru ﬁecare literă el bate din pleoape
de un anumit număr de ori,calculatorul
recunoaşte semnalul şi înscrie litera. O
minte sclipitoare comunică în acest fel
cu lumea.

Informaticienii israelieni au dezvoltat
un dispozitiv, numit “Emoty”, creat de
o companie australiană, care permite
paraliticilor să conducă un automobil
cu gândul. Nu trebuie să vă gândţi că
gândul se transmite direct calculatorului.
Gândurile se transmit cu ajutorul unei
căşti cu 14 electrozi, puşi pe capul şoferului. Israelienii au mers mai departe: ei
au creat un soft informatic care permite
calculatorului să recunoască grimasele
feţei. Astfel, Hawking ar putea comunica
mult mai repede, zâmbind sau executând
alte trei grimase.
Dar dacă nu suntem paralizaţi, computerul se poate uita la noi ca să ne descifreze gesturile şi în felul acesta să execute
comenzile noastre. Două mici companii
israeliene, care se aﬂă în fruntea progresului tehnologic în acest sector, au trecut
la ecranele fără atingere. Ele folosesc un
program informatic special şi o cameră
video astfel că PC-ul nostru ne priveşte şi
ne înţelege într-un limbaj convenţional, ca
al surdo-muţilor. Spre ﬁnele acestui an se
speră punerea în comerţ a unor programe
care să ne permită să controlăm şi videoplayerul, să răsfoim cărţi electronice, să
participăm la jocuri electronice, să facem
prezentări la conferinţe ş.a. fără să atingem o tastatură sau un ecran.

Viitorul infanterist israelian

Rapid, letal şi superechipat

În 2006, în timpul războiului din Liban,
colonelul Miki Edelstein a comandat
o unitate de comando, susţinută de o
brigadă de blindate, care a încercat o
operaţiune de încercuire prin Valea Saluki,
mai curând o râpă decât o vale. A fost un
eşec, în bună parte din cauză că soldaţii
israelieni nu au putut urca pantele cu
echipamentul şi armele foarte grele, mai
ales mitralierele MAG. Numit recent comandant al infanteriei, deşi el e paraşutist,
generalul Miki Edelstein (44) şi-a propus
acum o reorganizare a dotării soldatului
din Ţahal, ţinând cont de lecţia din Liban.
Un program discret dar despre care generalul a relatat câteva detalii cotidianului
“Jerusalem Post”.
Ideea principală este redotarea infanteriei cu armanent de concepţie şi
fabricaţie israeliană, adaptat noilor condiţii
de gherilă urbană cu care se confruntă

armata în Orientul Mijlociu. Până acum
batalioanele aveau o echipă de lunetişti,
repartizabilă companiilor în funcţie de
necesităţi. De acum înainte va ﬁ un lunetist
la ﬁecare companie. Infanteria va renunţa
la clasica puşcă de asalt americană M-16
în favoarea noii puşti israeliene “Neghev
Comando”, care e mai uşoară – 7, 82 kg şi
mai scurtă - 82 cm, are un recul mai mic,
ceea ce o face mai manevrabilă şi permite
susţinerea unui foc continuu din vehicule
în mers.În acelaşi timp, infantería va
adopta o puşcă israeliană, “H-S Precision
2000”, care bate cu precizie la 1.000 m şi
e dotată cu vizor de noapte cu infraroşii.
Compania israeliană “Marom Delphin”
oferă infanteristului o vestă blindată
modulară, cu centură modulară şi o
supravestă textilă cu multe buzunare.
Ce va pune soldatul în ele? Poate noua
grenadă ce poate distruge un zid sau

lumea a riscului de transfuzii cu sânge
contaminat. E de remarcat că articolul
său din 1967 asupra descoperirii virusului hepatitei B a fost respins de “Analele
de medicină internă” pe motiv că BB era
biochimist şi nu medic! Descoperirea lui a
fost un şoc pentru lumea medicală în care
zeci de cercetători de prestigiu căutau, de
decenii, fără rezultat acest virus. Când
ulterior,împreună cu Irving Millman, a
creat vaccinul contra virusului hepatitei
B, vaccín care a salvat zeci de milioane
de vieţi în ultimele decenii, a fost din nou
primit cu neîncredere de lumea medicală
şi de publicaţiile ei. Dar vaccinul se dovedea eﬁcace şi în 1976 Baruch Blumberg
a cucerit Premiul Nobel.
Baruch era şi co-proprietarul unui
ranch în Maryland: «Să cureţi bălegarul
cu lopata – spunea el – e o excelentă
relaxare după munca intelectuală». A fost
căsătorit 57 de ani, a avut doi ﬁi, două
ﬁice şi nouă strănepoţi.

arunca în aer o uşă. În general, infanteristul e supraîncărcat cu echipament de
comunicaţii, muniţii, alimente, medicamente. De acum înainte va dispune de
o structură uşoară, asemănătoare cu
căruţurile nostre de piaţă, cu care va trage
după el 80 kg depunând acelaşi efort ca
al căratului cu spatele a 15 kg. Uniformele
vor ﬁ regândite, fabricate din ţesături permeabile la transpiraţie şi aer. În dotarea
infanteristului va intra şi noul “Matador”
israelian, un tip de aruncător de grenade
gen Bazooka dar perfecţionat, care poate
distruge un zid dintr-o lovitură.
Dar, după cum a ţinut să sublinieze
gen. Mike Edelstein, forţa unei armate
nu este dată de armamentul său ci de
priceperea militarilor de a folosi eﬁcient
acest armament.
Redactorul paginii: ANDREI BANC

In Ecuador are loc un fenomen interesant. Deşi sunt numai 1000 de evrei
recenzaţi, numărul membrilor comunităţii e în creştere. De câţiva ani, o serie
de catolici care se consideră urmaşi ai
foştilor ”marranos”, veniţi de secole din
Spania, se reîntorc la iudaism. Acum ei
sunt numiţi “converos” iar “Comunidad
de Judia de Ecuador” înregistrează
săptămânal noi membri, majoritatea
askhenazi dar şi sefarzi ori chabad. Un
scriitor ecuadorian susţine că 30% din
primii colonişti pe acest pământ sudamerican erau marrani care fugeau de
Inchiziţie. Deocamdată, rabinii din Israel
nu îi recunosc pe aceşti “conversos”.
Radu Lupu la 65 de ani

Un geniu al pianului

Pentru aniversarea celor 65 de ani ai
marelui pianist Radu Lupu, Casa „Decca» a lansat integrala înregistrărilor sale
Considerat astăzi unul din cei mai
importanţi pianişti ai lumii,Radu Lupu
s-a născut în 1945 la Galaţi. Începe să
studieze pianul la vârsta de şase ani şi
la vârsta de 12 ani debutează cu un program complet de muzică compusă de el
însuşi. După absolvirea Şcolii Populare
de Artă din Braşov, îşi continuă studiile
la Bucureşti, cu renumitele Florica Musicescu şi Cella Delavrancea. La 16
ani, în 1961, primeşte o bursă la Conservatorul din Moscova, unde va studia
doi ani. În 1966, în perioada studiilor
din Rusia, concertează la Moscova şi
Leningrad. Participă la Concursul de
pian «Van Cliburn» de la Fort Worth,
Texas, unde câştigă premiul I. Doi ani
mai târziu, obţine Premiul I la Festivalul Internaţional „George Enescu», iar
în 1969 este învingător la Concursul
Internaţional de Pian de la Leeds, în
Marea Britanie. În toamna aceluiaşi an
debutează pe scena londoneză, înregistrând un mare succes.
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Mărturii despre Holocaustul din Nord-Vestul Transilvaniei

“Depoziţii despre viaţă şi moarte!”

Editura Argonaut a realizat în anii
2009 şi 2010 performanţa de a publica
două lucrări de referinţă – “Depoziţii
despre viaţă şi moarte” (2009) şi “Shoah
în Transilvania de Nord” (2010). În acest
număr ne vom opri la prima apariţie, despre cealaltă vom scrie în următorul număr.
Volumul este publicat sub auspiciile
Universităţii Babeş-Bolyai – Institutul de
Istorie Orală şi reprezintă o cercetare
bazată pe depoziţiile unor martori. Editor
este Ioana Coman, realizatori, alături de
editor, Daniel Stejerean, cunoscut nouă
şi din alte studii, Adrian Oneţ, Dinu Gherman, Cosmina Paul, Aura Pintea, Adrian
Boda. Doru Radosav este prezent cu un
studiu introductiv. Este o lucrare de cinci
sute de pagini, cu două studii introductive
(unul al editorului), capitole referitoare
la Bihor, Satu Mare, Sălaj, Mureş şi un
indice de nume extrem de bogat.
De la început, se pune tranşant chestiunea raportului dintre istorie şi memorie,
noţiuni ce nu pot ﬁ separate fără riscul de
a cădea în gratuitate sau fals. Această
relaţie a fost şi este în discuţie în literatura
documentară apărută în Europa de vest şi
de est, ca şi în SUA. Sunt amintiţi autori
precum David Goldhagen, care a scris
despre „executanţii voluntari ai lui Hitler”,
Ernst Nolte – despre „un trecut care nu
vrea să treacă”, Henry Russo –despre
Vichy, lucrări apărute în anii 80-90, apoi
sunt amintiţi Primo Levi, Anne Frank, E.
Levinas, A. Finkielkraut, T. Todorov, ş.a.
Se discută despre pasivitate, tăcere, mitul
patologiei, vinovăţie, apărarea individului,
ş.a. Nu este ocolit nici Alain Besançon cu
a sa carte despre unicitatea Shoahului,
alături de crimele comunismului. Reţinem

Siluete (II)

noţiunea de „memorie evreiască”, idee care poate naşte îndelungi dispute (Zachor- aminteşte-ţi). Există şi o „memorie
creştină” a Holocaustului, care
nu poate ﬁ neglijată (P. Ricoeur, G. Agamben, R. Dulong,
şa.). În fond este vorba despre
o „singularitate etică”, dincolo
de orice speciﬁcitate locală,
etno-sociologică, etc.
În al doilea studiu se discută despre politica guvernelor
maghiare care s-au succedat
din 1938, cu Bela Imredy ca
premier, şi până în februarie
1945, cu Ferenc Szalasi, care
a exterminat evreii din Budapesta. O lucrare de referinţă
este şi cea a lui Raul Hilberg,
care este cunoscută de majoritatea istoricilor perioadei
respective.
Urmează circa 350 de
pagini de mărturii care nu pot
să nu trezească o vie emoţie
prin veridicitate şi cruzimea
pe care o dezvăluie mărturiile
unor oameni care au avut,
cum să-l numim, norocul de a
nu ajunge în cuptoarele lagărelor de exterminare: Vioara
Braun – Rosenzweig, Malvina
Damo-Kraus, Edith FülöpWeinberger, Gheorghe Ardelean (martor
român), Veronica Freund-Roth, Alexandru
Cherecheş (martor român), Dezideriu
Fülöp, Valentina Pocola (martor român),
Alexandru Ausch, Eugen Mihail Cibi
(martor român), Elvira Zoe Lazăr (martor
român), Ladislau Weiss, ş.a. Întrebările
sunt simple, răspunsurile sunt halucinante, de parcă secolele barbariei s-au mutat
în câteva luni de nebunie holocaustică.
Aici nu este vorba numai despre executanţi unguri, germani, de oameni-roboţi,
fanatici, de oameni cu suﬂet şi fără, de
români care au riscat mult spre a ajuta un
supravieţuitor. Este vorba de o perioadă
în care nici o valoare umană nu mai avea
consistenţa pe care o credeam reală în
condiţii normale. Anormalitatea, care nu
are nimic comun cu canibalismul (acela
era un ritual la primitivii din alte zone ale
lumii), devenise o stare „normală” pentru
aşa-zişi familişti, funcţionari, aşa-zişi
oameni care, în alte condiţii, poate că nu
ar ﬁ „omorât o muscă”. Înseşi victimele
erau paralizate în faţa unui asemenea
fenomen de nebunie colectivă. Lăsăm
cititorii să discearnă.
Un fapt este de necontestat – crimele
din Nordul Ardealului, ca şi în alte zone
ale unei Europe înjunghiate de o ideologie
rasistă, au existat. Cine doreşte să facă
o contabilizare, să despice ﬁrul în patru,
să pună la îndoială un fapt, alt fapt, este
liber să o facă. Dar a ucide memoria
supravieţuitorilor, a falsiﬁca istoria sunt
crime la fel de grave ca şi uciderea unui
individ, a unei populaţii. Iar memoria nu
se lasă ucisă.
BORIS MEHR

Nou, nou, nou!
Borsecul vă vine în întâmpinare cu noutăţi. Din 6 iunie, Borsecul vă întâmpină
în straie noi, cu un personal atent şi binevoitor. La gara din Topliţa un microbuz vă
aşteaptă la tren. Fiecare serie poate beneﬁcia de o excursie la Durău sau Lacul Roşu.
Vă aşteptăm cu drag la poale de Căliman!
Administrator, Iancu Izidor
Relaţii la telefon 0745871972

„Mănuşile roşii”
sau vina de a fi şi minoritar
„Mănuşi roşii”, ﬁlmul lui Radu Gabrea,
după romanul cu multe elemente biograﬁce al pastorului Eginald Schlatter, este
ilustrarea unui paradox de drept, aplicat
cu mult succes de regimurile socialiste (şi
nu numai): egalitatea în faţa legii versus
discriminarea minorităţilor. A ﬁ minoritar
se transformă într-o vină, întoarsă cu
multă abilitate împotriva celui în cauză,
un reproş de care cel vizat n-avea cum
să se apere, s-a născut cu ea.
După revoluţia ungară din 1956 care
a avut ecouri şi în România (în urmă cu
câţiva ani, Lászlo Sólyom, preşedintele
de-atunci al Ungariei, a decorat mai
mulţi participanţi români, victime ale
Securităţii), au fost arestaţi sute de studenţi din întreaga ţară (Cluj, Timişoara,
Bucureşti), români, unguri, evrei, saşi,
şvabi deopotrivă şi li s-a aplicat acelaşi
tratament.Torţionarii au respectat principiul egalităţii. Dar dacă tinerii români au
fost acuzaţi şi închişi (de multe ori fără
nici o condamnare) ca „instigatori”, ca
opozanţi ai regimului politic, minorităţile
au suferit în plus din cauza originii lor:
erau şi „iredentişti” sau „revizionişti” în
cazul ungurilor, sionişti” în cazul evreilor.
Saşii, aşa cum vom vedea şi în „Mănuşi roşii”, au putut ﬁ acuzaţi de mai multe
“rele”; istoria recentă le oferea pe tavă:
în afara celei generale, puteau ﬁ „agenţi”
sau „spioni” în serviciul unei puteri străine imperialiste – Germania federală, şi
suspectaţi şi de vina părinţilor, mulţi dintre
taţii, bunicii sau unchii lor servind în timpul
războiului în trupele Waffen SS. Acuzatorii lor nu şi-au pus niciodată problema
că această a doua generaţie ar putea ﬁ
altfel. Nu numai că au fost dezamăgiţi de
ideologia nazistă dar şi-au dat seama şi
de absurditatea ei, că vor altceva. Nu-l
credeau pe Felix Goldschmidt, studentul
sas, erou al ﬁlmului (interpretat cu mult
talent de tânărul actor Alexandru Mihăiescu), care spune la un moment dat despre
saşi că nu mai sunt germani, că cei 800
de ani de trai în România i-au înstrăinat
de ei, că şi-au păstrat doar limba, nu şi
concepţiile lor. Felix Goldschmidt este
confuz, derutat, nu are răspunsuri, frământările îi provoacă o boală psihică, nu
ştie încotro să se îndrepte, cum să scape
de povara trecutului, încearcă chiar să
se apropie de comunism dar îi detestă
pe ruşi, îi e frică de ei, nu înţelege de ce
românii îi aleg pe ruşi. „Firesc ar ﬁ să vă
apropiaţi de germani”, încearcă el să explice torţionarilor, care nu sunt interesaţi
de logica sau ﬁlosoﬁa tânărului ci de a-i
smulge mărturii (adevărate sau false)
pentru a organiza cât mai bine procesele

care urmează acelaşi tipic la toată lumea.
Regizorul Radu Gabrea a creat o atmosferă plină de tensiune, redând etapele
prin care trece Felix, de la rezistenţă până
la trădare, abilitatea şi mijloacele folosite
de Securitate, presiunile ﬁzice şi psihice
pentru a-l determina să facă acest pas
care, până la urmă, se dovedeşte inutil:
nu reuşeşte să-şi scape fratele iar eliberarea lui durează câteva zile - este luat
din nou şi închis într-un spital psihiatric.
Este bine realizată şi acea alternanţă
trecut-prezent: imagini idilice, de multe
ori din natură, cu spaţii vaste, din viaţa lui
Felix dinainte de război sau de arestare
şi spaţiul închis, constrângător al celulei
de închisoare, de asemenea element de
tortură psihică.
Deşi Felix serveşte scopurilor Securităţii, Gabrea nu-l condamnă, îl priveşte
detaşat, cu oarecare înţelegere (datorată
poate propriei experienţe în închisorile
comuniste). Adevărul este că nimeni nu
ştie (şi acest lucru este valabil pentru
toţi cei supuşi presiunilor ﬁzice şi psihice
dintr-o închisoare sau lagăr, ﬁe Gulag,
Auschwitz sau Doftana) care este gradul
de suportabilitate în condiţii-limită. Unii
suportă, alţii – mulţi – nu.
Felix a avut ghinion. S-a născut prea
devreme, în regimul Dej. 20 de ani mai
târziu, nu ajungea la închisoare, nici la
spital. Ar ﬁ fost învinuit de ceva şi obligat
să emigreze, în schimbul banilor primiţi de
Ceauşescu, aşa cum s-a întâmplat cu generaţia Herthei Müller O soluţie mult mai
curată, fără să ﬁe nevoie de mănuşi roşii.
EVA GALAMBOS

Cu oarecare distanţă despre o experienţă aparte

La recomandarea lui I. Peltz, potrivit căruia acostez
lângă stânci mari pe care le adopt sentimental după
trecerea anilor, sunt primit de Ion Pas, septuagenar încă
activ, în acele zile ditamai director general al Radiodifuziunii române.
Motivul? Fără morgă, „bătrânul” doreşte să mă
cunoască, pesemne şi pentru că îmi fac din intelect o
profesie. Ion Pas vrea să aﬂe în ce raporturi de idei un
tânăr recenzent caută puncte de sprijin în teme de actualitate. Argumentul invocat: trăim un timp al schimbărilor
iar pe amploarea lor mizează mulţi scriitori contemporani.
Ascult cu atenţie ce mi se spune. Respectabila mea
gazdă deapănă câteva amintiri despre publicaţii la care a
lucrat înainte să devină prozator. Dintru început a militat
în presa social-democrată, graţie căreia şi-a orientat
întreaga activitate.
Primirea, prietenoasă, îmi face bine. Pe ﬁrul expunerii
răspund la întrebarea: Cu ce mă ocup în timpul liber?.
Cum anume, dacă am aptitudinea de comentator, inter-

pretez lumea? Foarte repede, Ion Pas aduce discuţia
pe tărâmul concretului. Găseşte posibilă programarea,
bilunar, a unei emisiuni, de seară, precizează el, ﬁindcă
oamenii interesaţi au isprăvit lucrul, iar abia atunci pot
urmări propuneri culturale care li se adresează. Ar ﬁ vorba, alternativ, de portrete ale scriitorilor notabili. Întrerupe
o clipă oferta ca să mă asigure că pasiunea mea pentru
„artişti adevăraţi” (l-am citat) va găsi ascultători dispuşi să
şi-i apropie. Se înţelege, mai adăugă muţumit cunoscătorul meu de oameni buni, îţi vei manifesta aﬁnităţile cu
marii creatori. Pe urmă, ar ﬁ la fel de binevenită o serie
de impresii despre autori tineri, în viziunea unui spirit din
aceeaşi generaţie.
Dincolo de orice îndoială, mă simţeam copleşit. La
distanţă de acele zile, recunosc în bunăvoinţa lui Ion
Pas preţul recomandării datorate generosului Isac Peltz.
La un moment dat, am aﬂat că Ion Pas va intra în
concediu de boală. I-am solicitat o audienţă ca să-i
mulţumesc pentru atenţia pe care mi-a acordat-o atât

de încurajator.
Ştiu bine că primii paşi luptă cu greutăţi, drept care
demersul lui mă favorizează.
După ce Ion Pas a trecut în Lumea de Dincolo, am
propus, iar ideea a fost acceptată, să aduc într-un singur
scenariu cele două mari cicluri memorialistice ale sale,
„Zilele vieţii tale” şi „Lanţuri”, în total opt volume, prin
care, în chip iscusit, autorul lor traversa începuturile
mişcării socialiste în România. Am avut astfel ocazia
să amintesc, concis şi afectuos, ce anume îi datorăm
omului care mi-a dat şansa, deloc neglijabilă, să plasez
radiofonic biograﬁi importante printre altele de care se
deosebeau. Iar, pentru ambianţă, să dau satisfacţie
maestrului Isac Peltz că am ţinut minte cum defunctul
considera doi confraţi evrei drept amici ai săi de prim
rang. Primul a şi fost citat, al doilea s-a numit (sper să
nu mă înşele memoria) I. D. Gherea.
HENRI ZALIS

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 362-363 (1162-1163) - 1 - 31 mai 2011

15

LYA BENJAMIN îşi face proiecte de viitor
Am întâlnit-o într-o cameră de spital la Elias, revenită de la Braşov după o operaţie care i-a pus
viaţa în joc. Stătea într-un fotoliu. Pe masa de lângă ea – o carte. „Ce faci Lya, cum te simţi, ţi-am
adus ceva de citit” şi i-am întins un volumaş al Ludmilei Uliţkaia cu gândul că o să-i facă plăcere
o lectură mai uşoară. „N-am timp, nu vezi, îmi pregătesc o intervenţie la simpozionul „File din
istoria Clujului” de la sfârşitul lui mai. Nu cred că mă pot deplasa, dar am să trimit materialul.
Este despre Gáal Ernö” (faimosul redactor-şef al revistei „Korunk”). Am privit-o cu admiraţie şi
mi-am dat seama că a câştigat bătălia pentru supravieţuire, prin dragostea pentru munca ei pe
care, de când a început-o, a făcut-o cu pasiune. Deşi a trecut prin ce a trecut, deşi a împlinit 80 de
ani, îşi face planuri multe şi pe toate vrea să le termine.
A avut o viaţă împlinită. O tinereţe de frământări când, la fel ca numeroşi tineri evrei, a fost pusă
în faţa unor opţiuni. „Sionism sau comunism”, am
întrebat-o. “Detestam orice fel de naţionalism şi
eram pasionată de ideile de stânga. I-am “devorat”
din copilărie pe marii scriitori umanişti ai vremii,
biblioteca noastră de-acasă era plină cu ei, iar
ideile lor s-au imprimat în gândirea mea. Am fost
atrasă de ştiinţele umaniste, de literatură, istorie,
istoria artei, de fapt prima mea pasiune. Nu am
urmat aceasta din urmă dar istoria, căreia m-am
dedicat, cuprindea şi capitole de istoria artei”.
A refuzat, spre uluirea multora, prima ei numire
ca secretară personală a consilierei sovietice de
la catedra de marxism-leninism a Universităţii
Babeş. A avut o scurtă carieră universitară ca
asistentă tot la catedra de marxism-leninism de
la Universitatea Bolyai. I-au plăcut discuţiile cu
studenţii dar recunoaşte că i-a fost teamă, ştia
că nu poate să spună adevărul dar nici nu a vrut
să mintă, aşa că a renunţat la catedră, a venit la
Bucureşti unde a lucrat mai întâi la Institutul de
Istorie al Partidului, unde nu s-a înţeles cu profesorul Roller care ştia despre ea că a susţinut
revoluţia din Ungaria din 1956, apoi, până când
s-a pensionat – la Muzeul de istorie a partidului.
Aria ei de cercetare a fost secolul al XIX-lea şi
perioada interbelică, lupta antifascistă. „N-a fost
un timp pierdut, mărturiseşte ea, deoarece am
dobândit o experienţă serioasă de cercetare”,
care a ajutat-o apoi să facă ce a făcut până acum
la Centrul de Studiere a Istoriei Evreilor din România (CSIER).
Legăturile cu Centrul de Istorie au început în
1981 când urma să se realizeze prin colaborare
o monograﬁe a comunităţii evreilor din Bucureşti,
la care s-a renunţat până la urmă. Apoi, în 1985,
după ce s-a pensionat, s-a angajat. Lya consideră
că anii pe care i-a dedicat cercetării istoriei evreilor
au însemnat adevărata ei împlinire. Se mândreşte
cu cele patru volume de documente despre istoria
evreilor (IMER) la care a colaborat, referitoare la
evreii din perioada secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea din Ţările Române. Acele
documente sunt adevărate tezaure de istorie a
evreimii din România, şi demonstrează că evreii
au fost chemaţi de domnitori, prezenţa lor a fost
dorită ca factori economici, subliniază ea. Îi pare
rău că de 10 ani , datorită altor preocupări, nu a
reuşit să termine următorul volum de documente
dar îşi propune ca obiectiv pentru viitor.

Teza originală a Lyei Benjamin –
rezistenţa neînarmată
în timpul Holocaustului
Desigur, povesteşte ea, foarte interesantă a
fost şi activitatea în cadrul Comisiei „Wiesel,”
unde a lucrat la două capitole din Raport şi a alcătuit singură volumul de documente care susţine
Raportul. S-a mai ocupat şi de alte aspecte ale
istoriei evreilor din care a dorit să menţioneze volumul “Prigoană şi rezistenţă” referitor la perioada

Holocaustului, care s-a bucurat de două ediţii.
Lya a elaborat o teză proprie legată de atitudinea
Federaţiei în timpul Holocaustului. „Consider că
eu am pus în circulaţie în literatura istorică termenul de rezistenţă neînarmată. Ceea ce a făcut
Federaţia în perioada Holocaustului- prin memorii,
proteste, intervenţii, audienţe- are o valoare excepţională în contextul încercărilor de salvare a
evreilor din România. De multe ori,
aceste memorii
s-au transformat
în adevărate acte
de acuzare împotriva regimului antonescian, de aceea Antonescu a şi
întrerupt relaţiile
cu W. Filderman,
trimiţându-i o scrisoare deosebit de
dură. Dorinţa mea
este să ajung să
public documentele legate de acest aspect, să scot un volum cu
un studiu de analiză a felului în care s-a reﬂectat
Holocaustul românesc, a modului în care a reacţionat Federaţia la toate evenimentele ce i-au privit
pe evreii din toate colţurile ţării. Dacă în 1991,
Moses Rosen a redat evreilor istoria Holocaustului
sub raportul prigoanelor şi discriminărilor, acum,
la 70 de ani de la Holocaust şi la 75 de ani de la
crearea Federaţiei, obligaţia istoriei este de a reda
istoriei evreilor din România această rezistenţă
neînarmată, fenomen unic. Iar acum, în cadrul
celei de a 75-a aniversări a Federaţiei, nu trebuie
să se uite, trebuie marcaţi şi cei 70 de ani de la
începerea Holocaustului românesc – pogromurile
de la Bucureşti şi Iaşi şi începutul deportărilor în
Transnistria”, mi-a spus ea, subliniind că aceste
idei reprezintă esenţa gândirii ei, deci o parte importantă a portretului pe care dorim să i-l facem.

O îndrăgostită a naturii
“Nu mi-a plăcut niciodată o viaţă aventuroasă, recunosc că mi-a fost frică”, mi-a răspuns
ea când, ştiind că-i place să călătorească, am
întrebat-o dacă-i place o astfel de viaţă. A fost şi
unul din motivele pentru care nu a ales să plece
în Occident deşi ar ﬁ putut să o facă, împreună cu
soţul ei. A călătorit mult şi în ţară şi în străinătate,
iar acasă nu exista weekend în care perechea
Lya-Harry să nu plece, cu bicicleta, motocicleta,
apoi cu Trabantul. Chiar şi acum, când se poate,
cei doi se urcă la sfârşit de săptămână în tren
şi pleacă la munte sau la mare, Lya ştie să se
bucure de tot ce e frumos, are o mistică a naturii, trăieşte beţia naturii, dezbracă lucrurile ca
să vadă frumuseţea, mi-a spus soţul ei. Cât de
adevărate au fost cuvintele lui am putut constata
când, aducându-şi aminte de Veneţia, ochii Lyei
s-au umplut de lacrimi…
EVA GALAMBOS

“Vârsta
După succesul spectacolului-lectură “Moses Stories”,
realizat cu zece rezidenţi ai Căminului “Amalia şi dr. Moses Rosen” din Bucureşti şi prezentat de trei ori, ultima
dată la Teatrul Evreiesc de Stat, “TangaProject”, un grup
de tineri inimoşi, actori, regizori şi studenţi, a pregătit
un alt proiect de istorie personalizată a celor de vârsta
a patra, denumit “Vârsta obiectelor”. Menirea lui - să
descătuşeze activitatea lor creatoare prin intermediul
amintirilor,
De această dată, madeleine-a, faimoasa prăjitură a lui
Proust, a fost câte un obiect pe care autorii textelor le-au
păstrat de-a lungul timpului, voit sau nevoit iar poveştile
au fost ţesute în jurul lor, triste sau vesele, sentimentale
sau dramatice. Fiind vorba, în multe cazuri, de membrii
unei generaţii care a trecut prin momente grele – război,
legi rasiale, antisemitism, rude sau prieteni care au murit
în lagăre – la Auschwitz sau în Transnistria, au fost duşi
la muncă obligatorie – amintirile au fost dureroase,
deşi s-a încercat o distanţare faţă de subiect. Inelul

ŞTEFAN IUREŞ – 80

Pregătiri pentru
o nouă pagină
În camera lui de lucru, printre cărţi, fotograﬁi, manuscrise,
tablouri, lucrurile sunt aceleaşi
pentru Ştefan Iureş: iubire, speranţă, memorie. Nu-i place elocvenţa. Evită cuvântul „vocaţie”.
Retrăieşte frânturi de viaţă în
semne graﬁce, în tot atâtea urme
ale paşilor, locurilor, gesturilor
celor aﬂaţi departe sau ale celor
dispăruţi, în încercarea de a reuşi
să frângă legile dure ale existenţei şi nonexistenţei. Călătoreşte
spre sine însuşi. Poposeşte
asupra elevului dintr-a treia primară, care-şi aude numele citit
de secretara şcolii, obligată de
un individ în cămaşă verde, cu
centură şi diagonală, să citească
lista celor exmatriculaţi. Poartă
toţi o singură „vină”: sunt evrei.
Se revede la Şcoala „Iacob şi Carolina Löbel”, la orele vestitului
dascăl de ebraică, germană şi religie, Rabinul dr. Meir Beck. Un
personaj descins, parcă, din „Lecţia de anatomie” a lui Rembrandt:
pălărie enormă, neagră, ochelari de baga; elev al lui Graetz, la
Universitatea din Breslau; autor al primului dicţionar ebraic-român;
colaborator al lui Gala Galaction la traducerea Bibliei în română…
Dr. Beck este cel care l-a învăţat că omenia e mai presus de ştiinţa
de carte. Pasiunea pentru istorie i-a insuﬂat-o, mai târziu, profesorul Max Jäger, la Liceul „Cultura B”, care avea ulterior să poarte
numele lui Mihail Sebastian. Şi tragediile, utopiile trăite în cele trei
sferturi de secol XX sunt ﬁltrate, la rememorare, prin lecţiile ascultate atunci despre Henric al IV-lea al Franţei şi Abraham Lincoln,
conducători care au plătit cu viaţa pentru că au acţionat în numele
libertăţii omului şi al păcii. Adaugă în gând încă un nume, pe care
profesorul Jäger n-avea cum să-l ﬁ cunoscut: Itzhak Rabin. Dar
poate mai mult decât lecţiile, îl urmăreşte cunoştinţa cu moartea:
scrisorile primite de la Iaşi, oraşul natal, despre sfârşitul bunicului,
al unui unchi, a doi veri împuşcaţi în curtea Chesturii, în pogromul
din ’41, al altui văr, asﬁxiat în Trenul Morţii… Anii aceştia de formare
îi aseamănă cu busola care arată întotdeauna nordul. Atunci când
adultul a bâjbâit, l-au ajutat de ﬁecare dată să se regăsească. Fiindcă retrospectiva înseamnă judecare de sine fără menajamente.
Conştient că între artă şi antropologie, sociologie, politologie
există vase comunicante, scriitorul s-a aplecat foarte laborios asupra
lor. I-au plăcut, apoi, nespus de mult dicţionarele, gramaticile limbilor
străine. Şi câte specii literare a vrut să cuprindă! Poezie, proză,
teatru, literatură pentru copii… De ﬁecare dată, rigoarea deprinsă de
la dascălii veneraţi i-a înlesnit căile cele mai propice de exprimare:
sonetul, glosa, versul liber, proza de inspiraţie istorică… A dovedit,
atunci când a fost redactor şi, ulterior, director la „Hasefer”, că este
nu numai un bun scriitor, dar şi un bun cititor. Această din urmă
calitate este şi ea o artă. Într-o lume a superﬁcialităţii, născută din
graba cotidiană, din elanul evenimentului mediatizat până la delir
pe toate canalele de televiziune – cea mai populară „lectură” azi,
la concurenţă cu e-mail-ul şi SMS-urile –, eveniment tot atât de
repede „şters” de alt spectacol, o lume în care totul se măsoară în
cota de audienţă, există, mai există oameni care socotesc că cititul
este „plăcută zăbavă”. Oameni care ﬁşează şi conspectează ceea
ce citesc, fac observaţii proprii pe marginea frazei scrise.
Ştefan Iureş a continuat să ﬁe redactor de carte, chiar şi atunci
când obligaţiile administrative l-ar ﬁ putut face să se derobeze. Dar,
nu. Nu putea părăsi deliciile descoperirii de noi lecturi. Au fost ani
dedicaţi actului de cultură cu majusculă. Retragerea din funcţie este,
în aparenţă, legată de intrarea în rândul octogenarilor.
Ad Mea Veesrim, domnu’ Iureş! Dar, în esenţă, este vorba de
chemarea paginii albe din camera lui de lucru aşteptându-i binecuvântatul travaliu.
IULIA DELEANU

obiectelor”

Dragostei al Judithei Ardeleanu este ilustrativ în acest
sens. Confecţionat din sârmă, a fost purtat de o tânără la
Auschwitz (mama ei vitregă) şi transformat în inel de aur,
având acelaşi model, de viitorul soţ. Ceasul lui Pompiliu
Stoian, deşi primit ca recompensă pentru bacalaureatul
luat cu succces, a evocat de asemenea un moment trist,
efectele legilor rasiale – în afară de el, nici un elev evreu
nu a reuşit să treacă examenul. Pentru alţii, obiectele
alese marchează prietenii de o viaţă-statueta Budha a
Evei Lendvay Szemler, familia parţial uitată- albumul de
fotograﬁi al lui Marius Armaşu (revine mereu expresia “nu
mai ştiu cine e, nu-l recunosc”), boala – bastonul Berthei
Liebovich, “cel de-al treilea picior”, cum îl numeşte ea,
fără de care nu se poate deplasa dar pe care de multe
ori nu-l găseşte deoarece nu vede. Dar sunt şi amintiri
frumoase – verigheta Virginiei Mihăiescu legată de prima
dragoste şi de o familie iubitoare, săculeţul brodat al
surorii, păstrat de Medi Dinu sau iepuraşul Margaretei
Eschkenazy, de la bunica ei, iepuraş care a însoţit-o în

peregrinările din România în Uzbekistan, Bucureşti şi
apoi la cămin, unul dintre puţinele lucruri pe care le-a
mai găsit după ce a fost scoasă din casă şi a dormit
nopţi întregi pe stradă.
Strădania pe care tinerii din grupul „TangaProject” o
depun pentru vârstnici este extraordinară şi, chiar dacă
lista este lungă, am să-i amintesc: Paul Dunca, Alice
Monica Marinescu, Mihaela Michailov, Katia Pascariu
şi David Schwartz. Aşa cum am amintit şi când am
relatat despre “Moses Stories” , ei au reuşit să ofere
rezidenţilor căminului un scop pentru care merită să se
scoale dimineaţa, să se îmbrace, să se întâlnească între
ei şi cu tinerii, să-şi rescrie textele până când ajung la o
formă perfectă, chiar să nu doarmă noaptea cu gândul
la spectacol. Au de ce să trăiască, au o preocupare
creatoare, zilele lor nu mai sunt lungi şi goale. Poate că
şi aceste activităţi sunt o cauză a longevităţii rezidenţilor
de la cămin, mult mai mare decât a altor semeni de-ai
lor. (E.G.)
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„Ada Brumaru trăieşte prin cronicile ei”
Prieteni, colegi, melomani au venit la
Muzeul „George Enescu”, în seara zilei
de 10 mai a.c. – amﬁtrion, directoarea
Muzeului, Laura Manolache –, să facă o
plecăciune de gând unuia dintre cronicarii
muzicali şi radiofonişti de primă mărime
ai anilor postbelici: Ada Brumaru z.l. E
adevărat, ﬁecare dintre vorbitori, la rândul
lor muzicologi marcanţi, a avut drept reper
lectura recent apărutelor „Însemnări răzleţe”, volumul II, cronici , scrise între 1953
– 2008 şi adunate din „Contemporanul”,
„Munca”, „România liberă”, „Scânteia”,
„România literară”, prin osârdia soţului
ei, prof. univ. dr. Matty Blumenfeld. Dar
a fost mai mult decât o obişnuită lansare
de carte. Fiecare a schiţat un portret Ada
Brumaru, ﬁltrat prin propria personalitate,
făcând – implicit – un proﬁl
cultural de epocă.
Mai întâi de toate, Viorel Cosma a atras atenţia
asupra vocii „radiofonistului
excepţional” Ada Brumaru.
„Avea un glas pe care nu-l
puteai confunda, aşa cum nu
poţi confunda un colind interpretat de Madrigal. În acelaşi
timp, pentru mine, criticul
muzical Ada Brumaru trăieşte prin cronicile ei”. Domnia
sa a elogiat, deopotrivă, efortul profesorului Matty Blumenfeld şi al redactorului de
carte, muzicologul Luminiţa Vartolomei, al
cărei nume lipseşte de pe contracoperta
întâi, omisiune care va ﬁ, desigur, remediată la următorul volum. Poposind, apoi,
asupra primului Festival „Enescu”, din
1958, „prins” în cronicile Adei Brumaru,
vorbitorul a punctat unul din momentele
sale de vârf: dublul concert pentru vioară
şi orchestră de Bach, cu David Oistrach şi
Yehudi Menuhin, sub bagheta lui George
Georgescu. „I-am spus Adei: eu ştiu când
s-a născut, pentru festival, acest concert:
când doi mari artişti ai lumii, unul din
Est, celălalt din Vest, lăsând la o parte
politica – ne aﬂam în timpul războiului
rece -, au hotărât să-l cânte, sub bagheta
maestrului George Georgescu”. După ani
de îndepărtare de acest eveniment, Ada
Brumaru a revenit asupra Festivalului
„Enescu” în 2001. Poate nu întâmplător,
remarca domnia sa, „Însemnările…” de
faţă au fost lansate înainte cu câteva
luni de Festivalul „Enescu” ediţia 2011.
Era un critic muzical care nu scria uşor,
dar scria frumos, raﬁnat, profund, concis.
Sensibilitatea ei conferea necrologurilor
o vibraţie aparte; aﬁrmaţie ilustrată prin
evocările dedicate lui Anatol Vieru, Miriam
Marbé, David Ohanesian ş.a. „Ada Brumaru a reuşit să facă în critica muzicală
ceea ce eu n-am reuşit în 30 de ani: să

Cronica B’nai B’rith
După programele B’nai B’brith Europa
(BBE) - Ziua Culturii Iudaice Europene şi
reuniunile anuale pentru tineri -, iată că
al treilea program iniţiat de BBE, Makor,
care înseamnă izvor în ebraică, a fost
obiectul prelegerii susţinute, la recenta
reuniune BBR, de coordonatorul său
pentru ţările central şi sud-est europene,
Davor Şalom (Belgrad). Makor reprezintă, în fapt, o reîmprospătare, din unghi
contemporan, a principalelor obiective
promovate de B’nai B’rith: combaterea
antisemitismului, ajutorarea celor în suferinţă, rememorarea Holocaustului, solidaritatea cu Israelul, educarea tineretului
în spiritul perpetuării moştenirii iudaice.
Makor îşi propune ca, pe fondul acestor
alineate statutare, să se realizeze o mai
bună comunicare între Lojile din centrul
şi sud-estul Europei; o reţea funcţională.
Ralph Weil, secretarul general al Comitetului de Cultură al BBE, a rezumat
Programul Makor în cinci puncte - învăţătură, rădăcini, responsabilitate socială,
conducere comunitară, continuitate -,
care să ﬁe puse în aplicare prin cursuri,
discuţii, concerte, expoziţii, seminarii,
ateliere, marcarea zilelor importante din

pună un post scriptum la necrolog”, a
recunoscut Viorel Cosma. În modul ei
de a critica, duritatea era înlocuită prin
ironie. Avea „eleganţa condeiului” atunci
când spunea „ceea ce nu trebuia să
facă cântăreţul, compozitorul, dirijorul”.
Muzicologul dublat de literatul de mare
ﬁneţe, migălindu-şi textul cu o exigenţă
izvorând din simţul extraordinar de dezvoltat la responsabilităţii, „arta interviului”
– mostră, interviul luat Ilenei Cotrubaş -,
au fost alte trăsături semniﬁcative puse
în valoare. Cursurile de canto, făcute cu
profesoara Elena Drăgulinescu-Stinghe,
au fost de mare folos cronicarului muzical
şi radiofonistului. Se făceau simţite în tot
ce scria remarcabilele-i cunoştinţe de
ﬁlozoﬁe, literatură, estetică, pictură. Tot
atât de pertinentă – „logica
discursului” despre muzică şi
muzicieni. „Cronicile – model
ale Adei Brumaru trebuiau să
ﬁe publicate de mult mai multă vreme”. Alături de muzicologi de mare profesionalism,
ca Elena Zottoviceanu şi
Elena Clemansa Firca, Ada
Brumaru oferă un veritabil
îndrumar tinerelor generaţii
de cronicari muzicali.
La rândul ei, Elena Zottoviceanu, colegă şi prietenă,
prefaţatoarea volumului,
a atras atenţia asupra importanţei pentru posteritate a cronicii
muzicale, a presei, în general şi „valorii
inestimabile” a articolelor Adei Brumaru.
A-i (re)citi cronicile, este ca şi cum a-i
(re)întâlni-o: ﬁinţă complexă, sensibilă,
cultivată, mânuind stiletul ironiei în locul
agresivităţii verbale. Precizia şi nuanţarea
subtilă, maniera plăcută a prezentării fac
din aceste cronici „literatură bună”.
Radiofonistul Despina Petecel a
făcut o paralelă între cronicile muzicale
ale Cellei Delavrancea şi cele ale Adei
Brumaru. În cazul amândurora, scrierile
le transformă în adevărate „personaje
literare”. Incursiunile în istoria culturii,
judecăţile impecabile de valoare, lipsa
de didacticism, de snobism – a scris cu
aceeaşi plăcere despre muzica de toate
genurile -, conferă cronicilor ei „trăsături
atipice”, cum opina Costin Popa în postfaţă. Acolo unde sfârşesc cuvintele continuă
muzica. Valentin şi Roxana Gheorghiu,
la pian, Gabriel Croitoru, cu a sa vioară
Guarnieri, au încheiat seara cu muzică
de Enescu: Sonata a II-a pentru pian şi
vioară şi Rapsodia I în la major, opus 11,
numărul 1. Elogiul unor mari muzicieni
români pentru cronicarul care s-a aplecat
delicat şi integru asupra lor.
I. DELEANU

• ROMÂNIA LITERARĂ
– Rodica Binder comentează
publicarea manuscriselor lui
Cioran care conţin scrisori ale
acestuia din Germania, unde
s-a aﬂat în perioada de studii
1931-1935, 1937. Se ştie că
ﬁlosoful a avut la acea vreme o anumită
simpatie pentru ideologia nazistă şi regimul instaurat în 1933. Nicolae Scurtu
se ocupă de corespondenţa lui Nichifor
Crainic, cunoscut înainte de 1944 ca un
fervent naţionalist extremist. Crainic a fost
închis, după 1944, apoi a
colaborat cu aparatul de
propagandă al partidului
comunist. La 8 aprilie s-au
împlinit 130 de ani de la
naşterea poetului Octavian
Goga, un talent viguros,
dar un politican care a promovat, împreună cu A.C.
Cuza, legislaţia rasistă. Alex Ştefănescu
critică pe cei ce nu înţeleg esenţa patriotismului autentic, inclusiv pe „străinii” care
denigrează realitatea. Pentru că articolul
nu nominalizează pe nimeni, se pare că
autorul evită o confruntare cu ipotetici
adversari.
• OBSERVATOR CULTURAL – Liana Saxone- Horodi scrie despre Marcel
Iancu, artistul originar din România, care
a emigrat în Palestina în 1940. Andrei
Vieru se referă la Centenarul Cioran.
Mirel Horodi relatează despre conferinţa
şi expoziţia organizată la Universitatea
Ben-Gurion din Beer Sheva , la care au
participat oameni de cultură cunoscuţi în
România. Florin Mueller face o analiză a
fascismului sub aspect conceptual. Regi-

zorul Radu Mihăileanu este
propus pentru un premiu
la Cannes, la festivalul din
mai a.c. Florin Colonaş
reproduce un interviu cu
pictoriţa centenară Medi
Dinu, cu care a discutat
despre Victor Brauner, Mihail Sebastian,
fotograful Aurel Bauh, ş.a.
• MAXIMUM nr. 6 (Israel) În acest număr putem citi despre poziţia guvernului
israelian faţă de modiﬁcarea raporturilor
de forţă din cadrul mişcărilor palestiniene
(Fatah, Hamas), despre
împlinirea a 50 de ani de
la procesul criminalului
nazist Eichmann, atacurile
lui Eli Caufman la adresa
conducerii F.C.E.R.. Şlomo
Leibovici Laiş intervine în
polemica Liviu Rotman –
Carol Iancu, respectiv despre rolul fostului Şef Rabin dr. Al. Şafran,
despre care Teşu Solomovici aﬁrmă că s-a
întâlnit în secret cu mareşalul Antonescu. Se aduc unele critici ambasadorului
român E. Iosiper, în relaţiile cu corespondenţii. Teşu Solomovici reia chestiunea
acordării titlului ”Drept al Popoarelor” fostului Mitropolit al Bucovinei Tit Simedrea,
în anii Holocaustului. Mai citim despre
Emil Cioran şi „pata sa brună”. Un interviu interesant acordă savantul cabalist
Moshe Idel. Se aduce un elogiu marii
artiste plastice Liana Saxone-Horodi. Un
autor american a scris un articol despre
crimele făptuite de militari români la
Odessa, din ordinul direct al mareşalului
Antonescu.
BORIS MARIAN

Din presa
cultural\
aprilie 2011

POŞTA REDACŢIEI!
GH. KOVACS- EICHNER (Haifa) – Citim cu
interes articolele dvs. Ar
ﬁ potrivite pentru un volum de politologie.Pentru
cititori, menţionăm câteva
date pe care ni le oferiţi –
n. 1928, Arad, absolvent
al Facultăţii de Drept din
Cluj (1951), aveţi la activ zeci de articole. Deşi nu împărtăşim întrutotul opiniile
dvs., înţelegem preocuparea pentru
situaţia din România şi din Israel. Despre un alt tip de socialism, diferit de cel
sovietic, nu putem comenta. Nu avem
date. Criticile aduse unor aspecte din
Israel sunt, probabil, utile celor în drept
să le aprecieze.
SILVIU OIŞIOVICI (Bucureşti) – Vă
cunoaştem şi vă considerăm un ﬁdel
cititor al nostru. Ceea ce relataţi despre
istoricul Nicolae Iorga este interesant,
dar, cu toate că a fost o victimă a Mişcării
legionare, personajul istoric nu s-a dovedit un prieten al etniei noastre.

DUMITRU HUREZEANU (Bucureşti) –
Suntem de accord cu
necesitatea reeditării
”Jurnalului” lui Mihail
Sebastian; drepturile de
autor sunt cedate altei
edituri decât Hasefer.
Totodată, suntem de
accord cu readucerea în atenţia cititorilor a unor scriitori şi oameni de cultură,
politici, precum St. Antim, Gh. Haupt
(student al lui Tarle), Lupu Nathan, Barbu
Câmpina, ş.a.
DAVID SHLOMO (Haifa) – Mulţumiri
pentru elogiile aduse revistei; am luat
notă de noua dvs. adresă.
CIPRIAN MARINESCU (Iaşi) – Despre fotografa Hedy Lofﬂer-Weisselberger
(1911–2007) puteţi aﬂa mai multe ﬁe
la Centrul de Studii Iudaice din cadrul
Universităţii din Iaşi, ﬁe la Centrul de
Studiere a Istoriei Evreilor din România,
din Bucureşti, str. Mămulari 8.
B.M.

PROGRAMUL MAKOR LA DEBUT
calendarul evreiesc ş.a. Se doreşte ca
tinerii să ﬁe mai activi decât în prezent.
Cât de mult ştim despre istoria locală şi
zonală a evreilor? Cum păstrăm învăţătura iudaică? Cât de mult ne cunoaştem
personalităţile culturale, ştiinţiﬁce? Cât
de mulţi tineri îşi cunosc rădăcinile? Sunt
doar câteva din întrebările la care Makor
încearcă să răspundă. „Suntem evrei
europeni, dar, fără Israel, viaţa noastră
nu e completă”, a subliniat vorbitorul,
prezentând, totodată, câteva date despre evreii din Belgrad. Ei s-au aşezat în
oraş – după unele mărturii – în secolul
VII. Sigur, însă - după expulzarea evreilor din Spania (1492). În prezent, sunt
circa 2 000 de membri ai comunităţii. La
ultimul recensământ, 1158 s-au declarat
de naţionalitate evrei, 700 au declarat că
sunt de religie mozaică. Din cei 2 000
de membri, vin la sinagogă între 10 şi
30 %. Ca şi evreii români, evreii sârbi
au moştenit foarte multe cimitire. A fost
subliniat rolul pe care muzeele evreieşti
îl au, în Programul Makor, pentru tinerii
evrei (cunoaşterea rădăcinilor) şi neevrei
(combaterea antisemitismului prin forţa
documentelor). Makor va avea site-ul lui

pe internet.
Dr. Hary Kuller a prezentat aspecte
ale educaţiei iudaice în cadrul BBR, relevând contribuţia Grupului de sprijin al
BBR – din rezumatul încredinţat de amb.
Mariana Stoica – la promovarea ecumenismului, păstrarea patrimoniului iudaic
sacru, marcarea momentului F.C.E.R.
– 75 (activitate rabinică, conduceri comunitare, colaborare cu alte organizaţii
evreieşti). În conexiune cu Programul
Makor, vorbitorul a evidenţiat importanţa
Cimitirului „Filantropia”, unde odihnesc
circa 400 de personalităţi evreo-române,
a cercetărilor privind contribuţia evreilor
români la civilizaţia României şi a insistat
asupra cultivării legăturilor între generaţii.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a
relevat apropierile între Makor şi câteva
din priorităţile F.C.E.R.: educaţia iudaică,
prezervarea cimitirelor, a sinagogilor,
menţinerea identităţii iudaice – sursă a
continuităţii şi dezvoltării vieţii evreieşti în
Diaspora. „Suntem deschişi să colaborăm
la punerea în operă a Programului Makor,
iniţiat de BBE”, a declarat vorbitorul. Ing.
Osy Lazăr, fostul preşedinte al CEB, a
pus în valoare aportul evreilor români în

mişcarea sionistă, altă faţetă a conştiinţei
identitare, promovată de Makor, amintind de Congresul sionist de la Focşani,
înaintea celui de la Basel, şi de faptul că
primul vicepreşedinte al mişcării sioniste,
ales la Congresul de la Basel, a fost un
evreu român. Prezenţa lui David Şalom
la această reuniune este încă o mărturie
a importanţei de care se bucură BBR în
cadrul BBE, a arătat preşedintele Forumului, ing. José Iacobescu, reamintind şi
faptul că BBR este înfrăţită cu Lojile din
Belgrad, Budapesta, Frankfurt, urmând
înfrăţirea cu Loji din Franţa. Oaspetele
şi-a exprimat aprecierea pentru excelenta
activitate comunitară din România.
Cu prilejul aceleiaşi reuniuni au fost
primiţi noi membri BBR: Sanda Wolf,
responsabilă pentru generaţia „de aur”
la Centrul Comunitar Evreiesc, şi ing.
Alexe Gagea, de la CFI. Recomandărilor scrise (Victoria Demayo, Ita Rozner,
Dan Simon Laufer, Ida Schottek), le-au
urmat calde recomandări verbale (Franca
Oprescu Aronovici, Eva Galambos, Gerome
Moses, Hary Kuller, Maria Verteş, Ita
Rozner).
E. SUHOR
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RECEPTAREA GENOCIDULUI ARMEAN
ÎN LITERATURA EVREIASCĂ

a sfârşitul anului 2010, pe site-ul
„Nouvelles d’Arménie” (Armenews)
a fost publicat articolul „Receptarea
genocidului armean în literatura evreiască”, semnat de prof. univ. Michaël
de Saint-Chéron (n.1955, Paris, dintr-o
mamă evreică), cercetător în literatura
modernităţii, scriitor şi eseist. Diplomat al
Institutului Naţional de Limbi Orientale, el
este primul specialist francez în opera lui
Elie Wiesel (n.1928, Sighetu Marmaţiei),
ﬁind autorul a şapte cărţi cu şi despre el.
Discipol al lui Emmanuel Lévinas
(1906-1995), vreme de un deceniu, a
urmat învăţământul talmudic al acestuia la
Şcoala Normală Israelită Orientală (ENIO)
din 1983 până în 1993 şi a publicat o carte
care reia dialogurile sale cu Lévinas şi
eseurile asupra operei acestuia.
În perioada 2006-2009, a fost profesor
invitat la Institutul Universitar de Studii
Iudaice „Elie Wiesel” din Paris. Este cercetător la CNRS din Franţa. În decursul
anilor, prof. Michaël de Saint-Chéron a
fost invitat să ţină prelegeri la universităţile
Wuban, Beijing, Madras, Harvard, Freiburg, Salamanca, Complusense (Madrid),
Lleida şi Sorbona III.
În ultima vreme, Michaël de SaintChéron s-a aplecat asupra
primului genocid modern,
genocidul armenilor, comis
de Junii-Turci în 1915, eveniment care, declară el, „i-a
marcat pe intelectualii evrei
şi, printre aceştia, pe anumiţi scriitori, a căror operă
avea să-şi pună pecetea
asupra secolului.”
Trei mari scriitori, Franz
Werfel (1890-1945), poetul rus, convertit la creştinism, Osip Mandelstam
(1891-1938), care a murit
în deportare, aproape de
Vladivostok, şi Vasili Grossmann (1905-1964), au
consacrat câte o carte poporului armean.
În articolul amintit, autorul s-a oprit, cu precădere,
la două lucrări - ale lui Werfel şi Grossmann, respectiv
la „Cele 40 de zile de pe
Musa Dagh” şi la „Pace
vouă! - Note de călătorie
din Armenia”, terminată în
1963. Această carte fusese
începută în 1961, în timpul
călătoriei lui Grossmann în
Armenia Sovietică, când
tocmai aﬂase de la K.G.B.
că „Viaţă şi destin” - capodopera. sa fusese sechestrată.
Abia în 1974, datorită poetului Semion Lipkin (19112003), prietenul său foarte
apropiat, manuscrisul a fost încredinţat
scriitorului Vladimir Voinovich (n.1932)
şi, în cele din urmă, a putut ajunge microﬁlmat în Occident, ﬁind publicat în 1980,
în limba rusă, la o editură din Lausanne,
iar peste trei ani în versiune franceză.
Dar să urmărim ce scrie Michaël de
Saint-Chéron despre „Cele 40 de zile de
pe Musa Dagh”, dar şi despre lucrarea lui
Vasili Grossmann:
„Romanul lui Franz Werfel, vestitor în
mod straniu al evenimentelor care se vor
abate asupra evreilor din Europa, a fost
conceput în 1929, în timpul când scriitorul
vienez se aﬂa la Damasc. El va ﬁ publicat
la începutul lui... 1933! Cine ar nega că
între cele două popoare ale noastre există
mai mult decât o similitudine, o tragică
fraternitate, mai ales, de-a lungul acestor
ultime şase secole (din secolul al XIV-lea
până în secolul al XX-lea)? Dacă evreii au
înţeles şi au receptat genocidul armean
într-o asemenea măsură este şi pentru
că atât unul şi cât celălalt genocid sunt
înscrise în aceeaşi logică infernală. Dar

cel mai uimitor, în cazul lui Franz Werfel,
este că romanul său precede, cu cel puţin
trei ani, ascensiunea la putere a naţionalsocialiştilor şi cu zece ani războiul mondial
şi începutul Holocaustului în Polonia, cât
şi în ţările din est, invadate de hoardele
naziste.
Noua ediţie franceză a cărţii lui Werfel,
datată 1986 – la cincizeci de ani după
prima – este prefaţată de Elie Wiesel,
scriitor evreu şi laureat al Premiului Nobel
pentru Pace, supravieţuitor al lagărului
de la Auschwitz-Birkenau. Textul său se
intitulează „Crima uitării”. El stigmatizează
raporturile presimţite de Werfel între cele
două popoare şi tragicul lor destin.
„Fie că el scoate în evidenţă domeniul
imaginarului, ﬁe cel al memoriei, acest
roman este o capodoperă. L-am citit după
Eliberare. Aveam douăzeci de ani. Tocmai
l-am recitit. Regăsesc în el forţa evocării şi
conştiinţa rănită care, pe vremea aceea,
mă tulburase până în adâncul ﬁinţei mele.
Această comunitate sătească armeană, condamnată de convulsiile unei istorii
care o depăşeşte, mi-a devenit apropiată.
Pândită de moarte, ea îşi revendică libertatea. Asediată de un duşman nemilos,
trădată de o societate indiferentă, ea

alege rezistenţa armată. Pentru a salva
cumva onoarea armeană? Pentru a salva
onoarea omului.
Sunt de înţeles temeiurile care l-au împins pe Franz Werfel să se intereseze de
această tragedie. Evreu austriac, refugiat
în căutarea exilului, el nu putea să nu se
emoţioneze în faţa acelui destin cumplit
care, de secole, părea să urmărească
poporul armean pe drumul său însorit,
dar şi cernit.
Asemenea poporului evreu, prin
dispersarea sa, poporul armean se integrează fără să se asimileze, el se doreşte
ataşat limbii, culturii, tradiţiilor sale etnice
şi naţionale, precum şi credinţei sale.
Frapante, aceste asemănări le regăsim
până în martirii lor. Scris înainte de ascensiunea regimului hitlerist în Germania,
acest roman pare să preﬁgureze viitorul.”
Această prefaţă marchează într-adevăr apropierea de suﬂet, pe care o resimte
faţă de evocarea tragediei armene un scriitor evreu al epocii noastre şi care, în plus,
a trăit de aproape tragedia Holocaustului.

ei au rezistat patruzeci de zile, până la
sosirea providenţială, în largul portului
Alexandrette (azi Iskenderum, în Turcia),
a navelor franceze şi engleze, care a pus
capăt epopeii acestor rezistenţi.
Un milion şi jumătate de armeni au
fost asasinaţi de către turci. Pentru toţi
aceşti morţi fără mormânt, cartea lui
Romanul lui Werfel se referă la isto- Werfel este un memorial. Măreţia acestui
ria – adevărată sau imaginară, contează roman este că face să retrăiască pentru
prea puţin aici – unui sat armenesc, ai Memoria poporului armean , cât şi pentru
cărui locuitori, simţind apropierea depor- Memoria umanităţii, acei bărbaţi şi femei
tărilor în masă şi a masacrelor, refuză ai NU-ului, cum ar ﬁ spus André Malraux.
să se lase luaţi de Junii-Turci şi atunci Acei armeni de pe Musa Dagh sunt fraţi ai
decid să se refugieze pe un munte, pe evreilor răsculaţi din ghetoul de la VarşoMusa Dagh, „Muntele lui Moise”, pentru a via. Fără geniul vizionar al lui Werfel, cine
rezista duşmanului. Citind această carte, şi-ar mai aminti astăzi de acest admirabil
traversată de la un cap la altul de o forţă episod al unei minorităţi condamnate la
ascensională magică, cum să nu te gân- moarte şi refuzându-şi soarta prin luptă
deşti la acel episod din istoria evreiască şi prin rezistenţă?
de sub ocupaţia romană, când o întreaDupă Werfel, iată-l pe Vasili Grossgă comunitate, refuzând să se predea mann cu ale sale „Note de călătorie din
duşmanului, decide să se refugieze pe Armenia”, foarte probabil ultimul său text
muntele Masada şi să reziste până la ca- terminat. Cel care a fost corespondent de
păt – până la moarte. Doar că armenii de război în Armata Roşie a fost şi primul
pe Musa Dagh au fost salvaţi în cele din scriitor care a descoperit un lagăr de
urmă, după patruzeci de zile eroice, dar exterminare, cel de la Treblinka, la un
că evreii de pe Masada n-au putut găsi o an după revolta Sonderkommando-ului
altă ieşire rezistenţei lor decât prin cea a evreiesc. El a consemnat cele câteva
sinuciderii colective. Pentru orice cititor al mărturii culese şi urmele perceptibile ale
cărţii lui Franz Wefel apare deci mai mult ororii într-o carte - „Infernul din Treblindecât un punct de tangenţă între istoria ka”. Autorul „Vieţii şi destin”-ului a făcut
evreiască şi cea a poporului armean. aşadar ultima sa călătorie în Armenia, iar
Singularitatea acestei istorii, redate de povestea pe care a lăsat-o este adeseori
Werfel, aminteşte cu putere de „Ca o la- tulburătoare, căci în ea este vorba descrimă în ocean” de Manès Sperber, de pre ceva care seamănă cu recapitularea
acel capitol din „Iar tuﬁşul devine cenuşă” unei întregi existenţe, o ultimă simfonie
sau, mai curând, un ultim cvartet.
Profunzimea gravă şi senină din
„Pace vouă! - Note de călătorie
din Armenia”, venind după turbulenţele din acele capodopere
tragice, precum „Totul trece” sau
„Infernul din Treblinka”, este în
întregime cea a omului care a
suferit şi care, în ciuda atâtor încercări, găseşte puterea să cânte
poporul armean şi pământul Armeniei. Descrierile scenelor de
viaţă zilnică, trăite sau auzite, au
frumuseţea şi nobleţea tragediei
greceşti. Dar din toată această
carte, ultimul capitol este oarecum cântecul de lebădă al lui
Grossmann. Scriitorul povesteşte
în el despre o nuntă tradiţională
armeneasccă, la care a fost
invitat.
„Nu există pe lume o bucurie
care să poată face să se uite
suferinţa unui popor, să uite de
pământul natal […],scrie el. În
timpul mesei de nuntă, un ţăran
se ridică pentru a ţine un discurs
în cinstea mirilor şi , în plus, a lui
Grossmann, în amintirea evreilor
morţi în camerele de gazare de la
Auschwitz. Grossmann scrie: „El
spune că-mi citise articolele de
război, în care îi descriam pe armeni, şi se gândise – iată un om,
al cărui popor a fost supus unei
Copii şi adolescenţi armeni
suferinţe crude şi că el mai scrie
în marşul exterminator
încă despre armeni! El dorea ca
un ﬁu al poporului martir armean
care l-a marcat într-atât pe André Malraux să scrie despre evrei. Pentru această cin(1905-1984), încât a prefaţat ediţia chiar ste avea chiar să bea un pahar de votcă.”
înainte ca să ﬁe publicată prima parte a
Toată lumea se ridică, bărbaţi şi femei,
romanului. Şi la Sperber este vorba, de şi un ropot de aplauze veni să conﬁrme
această dată, de Polonia răsăriteană, că ţăranii armeni erau plini de compaaflată în plină exterminare a evreilor siune pentru poporul evreu. Apoi, tineri
dintr-un sat, Wolyna, în care unul dintre şi bătrâni deﬁlară prin faţa mea.Toţi îmi
locuitori refuză să-i aştepte pasiv pe călăi vorbeau despre evrei şi despre armeni,
şi decide să propună tuturor acelora care spunând că sângele şi suferinţele îi apropot purta o armă în mână, să plece cu piaseră pe evrei şi pe armeni.”
el, pentru a se alătura partizanilor. Toţi
În aceste pagini pline de o emoţie
ceilalţi, printre care şi rabinul, al cărui reţinută, dar vibrantă, se desenează o
ﬁu a plecat, vor ﬁ exterminaţi. Aici, sub adevărată fraternitate între un scriitor
conducerea lui Gabriel Bagradian (oﬁţer evreu şi ţăranii armeni dintr-un mic sat
armean din armata otomană), care se de munte.
impune ca şef, satul intră în rezistenţă. În
Fără-ndoială, această fraternitate nu
ajunul sosirii unui detaşament de spahii, este încă percepută suﬁcient, dar aceşti
cinci mii de armeni urcă uniţi pe Musa scriitori atât de importanţi, fără a mai soDagh.
coti un număr de intelectuali, de gânditori
Instalaţi în vârful muntelui, ei trebuie şi de istorici ai iudaismului contemporan,
să-şi organizeze viaţa, odată cu apărarea ne amintesc, în pragul unui nou secol, că
locului. Primele atacuri turceşti se termină suntem legaţi prin această memorie, prin
cu victoria luptătorilor pentru libertate. Dar această moştenire comună.
cele care au urmat au devenit mai ucigăPrezentare, traducere şi adaptare de
toare pentru armeni. Cu toate acestea,
MADELEINE KARACAŞIAN
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JEWISH
The anniversary session “FJCR – 75”
and the General Assembly of FJCR

In this edition we publish a supplement
dedicated to the FJCR special session
on the occasion of the 75th anniversary
from its foundation, 45 years of JointFJCR partnership, and 63 years from
the proclamation of the independence
of the State of Israel. The anniversary
session opened with the re-inauguration
of the façade of the Choral Temple
in Bucharest and the unveiling of the
commemorative plate.
Dr. Aurel Vainer, president of FJCR,
and Kelemen Hunor, Minister of Culture
and National Patrimony, held speeches
in front of important local and foreign
ofﬁcials. Radu Negrei, counselor of the
General Municipality of Bucharest read
the congratulating message of Sorin
Oprescu, General Mayor of Bucharest.
Prime cantor Iosif Adler led the blessing

director of the Joint program for Romania,
Adrian Lemeni, state-secretary of the
State-Secretariat for Religious Cults,
Marko Attila, state-secretary at the
Department for Inter-ethnic Relations,
Serge Cwajgenbaum, general secretary
of European Jewish Congress, Sigmund
Silberman, representative of the World
Zionist Organization, spoke at the event.
There were messages read from
Cătălin Predoiu, minister of Justice,
and from Rabbi Raphael Shushat.
Eng. Felix Koppelmann, president
of the Community from Oradea,
Erwin Şimşensohn, president of the
Community from Bucharest, adv. Iulian
Sorin, former general secretary and
interim president of FJCR, and others
held also speeches. A ceremony of
awarding the medals “Friend of the

of the re-inauguration. Edy Kupferberg,
national coordinator of the TalmudTorah courses, opened the anniversary
session with an eulogy for our ancestors
and underlined our duty to maintain and
continue the Jewish life in Romania.
Dr. Aurel Vainer, president of FJCR,
made a very well documented history
of FJCR, from its foundation up to
the present, with a description of the
difﬁcult years – the ascension of the antiSemitism, the Holocaust, the massive
Allyiah of the after-war period, and also
synthesized the merits of the secular
and religious leaders of FJCR during
the World War II period, during the
totalitarian years and after 1989. Peter
Eckstein Kovacs, presidential counselor,
brought the message of President
Traian Băsescu. Varujan Pambuccian,
president of the Parliamentarian Group
for National Minorities, His Excellency
Dan Ben-Eliezer, ambassador of the
State of Israel in Romania, Israel Sabag,

Jewish communities from Romania”
to several personalities of the social,
political, cultural, medical, media life
took place. At the Romanian Atheneum
a concert dedicated to the event took
place. In the General Assembly there
were presented: FJCR activity report
on 2010, the ﬁnancial report for 2010,
the report of the Censors’ Commission
to the accounting balance report for
2010, the project-program of measures
regarding the activity for 2011, the
budget of income and expenses of FJCR
for 2011, the report regarding the hiring
of a new Rabbi. The assembly discussed
and adopted: the regulations-projects
for the organization and functioning of
the Leadership Committee of FJCR,
the Leadership Council of FJCR, the
Commission for Ethics and Mediation of
FJCR. Dr. Aurel Vainer, FJCR president,
summarized the conclusions of the
meeting.

REALITY
Face-to-face with Ionel Schlesinger,
president of the Jewish Community from Arad
Eng. Ionel Schlesinger is the president of the Jews’ Community from Arad for 14
years, during which he has already identiﬁed with its daily reality. The daily life unfolds
between the old-aged people nursing home, the ritual cantina and the community
ofﬁces. Worries and joy are gathered every day! The greatest satisfaction is to be able
to answer to the needy ones who come to him. In his profession, as a mechanical
engineer, he occupied several important leadership positions, from technical director
to general director, and he already qualiﬁed for the community ﬁeld. He graduated
specialized courses for community management in Israel and New York and he
became acquainted to several personalities from the Jewish world.

Lya Benjamin makes projects for future
Lya Benjamin, aged 80
and after a difﬁcult surgery,
has many plans and she
wants to achieve them all.
When I visited her, she was
preparing a presentation for
a scientiﬁc session in Cluj.
She spoke about her life, a
life of achievement in her
vision, due to her past and
present work for 26 years
at the Center for the Study
of the Jews’ History. She is
proud of the four documents
volumes about the Jews’
history to which she made important
contributions and hopes to ﬁnish a ﬁfth
volume that was initiated 10 years ago.
In these volumes she made research
on aspects of the Jewish life from the
18th and beginning of 19th century in the
Romanian countries. The documents
are attesting that the Jews arrived at the
request of the Romanian princes and their
presence wanted for economical reasons.
The activity at the Wiesel Commission
also brought great satisfaction to her.
She worked on two chapters of the report
and edited alone the documents’ volume
that supported the report. She also
was involved in other issues of Jewish
historiography, and mentions the volume
“Persecution and Resistance”, concerning

Ad Me’ah Ve’Esrym, Mr. Iureş!
(Ştefan Iureş – 80)
In this edition we publish an outline portrait of Ştefan Iureş on the occasion of
the writer’s 80th anniversary. We emphasize the importance of the formation years:
expelled from the state educational system after the elimination of the Jewish students
due to the racial legislation, the echoes of the pogrom of Iasi in 1941, when some of
his relatives lost their lives, the continuation of his studies at “Iacob and Carolina Lobel”
School, where Rabbi Dr. Meir Beck was his Hebrew, German and religion teacher.
The rabbi is the author of the ﬁrst Hebrew-Romanian Dictionary, and collaborated
with Gala Galaction at the translation of the Bible in Romanian. His passion for history
was inspired later by Professor Max Jager at the “B Culture” High School, the school
later to bear the name of Mihail Sebastian. The article points to the experience of 75
years of tragedies and utopia in the 20th century. The writer was always aware of the
communication channels between art, anthropology, sociology and political sciences
and became deeply concerned in these ﬁelds. He also was very fond of dictionaries
and the foreign languages grammars. And how many literary species he wanted to
embrace! Poetry, prose, theater, children literature… He turned out to be, as editor,
and afterwards director of Hasefer Publishing House, not only a good writer, but also
a good reader. Ad Me’ah Ve’Esrym, Mr. Iureş!

G O D A N D T H E LO N E LY P E O P L E
Interview with Professor Juster Stoian (Leibovici)
We publish in this edition an interview with professor
Juster Stoian (Leibovici) whose destiny is emblematic
for the sufferance of many Jews during the totalitarian
period. The assets in the property of his father were
nationalized, the family was under suspicion for their
relations with the relatives abroad, his mother was
subject to the Security investigation, then arrested and
convicted to eight years of detainment; all these due to
an unsigned manuscript with referrals to Filderman’s role
in the Holocaust years, received from one of his uncles
who lived in Paris. Who was the manuscript’s author
is not known up to the present day, declares Juster
Stoian. After the graduation of the Physics-Mathematics
Faculty, professor Juster Stoian wasn’t allowed to live
in Bucharest and taught in a school at Medgidia. After

the Holocaust period. Lya
has her own conception and
thesis regarding the attitude
of the Federation during
the Holocaust. “I consider
I put the term unarmed
resistance in circulation in
the history literature. What
the Federation initiated
during the Holocaust years
through memoirs, protests,
interventions, audiences,
has an exceptional value in
the context of the attempts
of saving the Romanian
Jews. Very often these memoirs
became authentic accusations against
the Antonescu’s regime; therefore
Antonescu ceased the relations with W.
Filderman, sending him a very tough
letter. I hope to be able to publish the
documents concerning these aspects,
to edit a volume with an analysis of the
manner in which the Romanian Holocaust
was reflected and of the modality in
which the Federation reacted to all the
events regarding the Jews from all over
the country. As she and her husband
recognize, Lia is a lover of nature, of
beauty which impresses her profoundly.
This is true, as the following example
illustrates. Remembering Venice, Lya’s
eyes were full of tears…

his mother was released, he returned with his wife in
Bucharest. His mother continued to be under the Security
watch till her death. After her death her son was under
surveillance till 1987. All his statements are attested
by the copied documents delivered by CNSAS (The
National Council for the Study of the State Archives).
After 1989 our interviewee made an appeal for the
rehabilitation post mortem of his mother and the return
of the conﬁscated properties, and he won the trials.
Professor Juster Stoian speaks unbiased about the
past and the present. The sufferance hasn’t altered his
objectivity. He thinks all his life “God took his part”, as
if “He told him what to do”. Maybe no one needs God
more than the lonely people.
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Inaugurare de monument

Cu sprijinul preşedintelui CE Brăila, David Iancu Segal, la 15 mai a.c.
a fost inaugurat la Cimitirul Evreiesc
din Brăila monumentul funerar al
regretatului vicepreşedinte al Comunităţii, Herman Goldemberg z.l.
„Aproape de Dumnezeu”, în lăcaşul
de veci, a fost ridicat „monumentul
iubirii”, prin extraordinara strădanie
a iubitei sale soţii, Marcela Goldemberg.
Impresionant prin stil şi frumuseţe, monumentul este, astăzi, loc de
veşnică odihnă a fostului vicepreşedinte al CE Brăila, un economist
model, iubit şi stimat de colegi.
Enoriaşii, prietenii, colegii şi
familia au depus la mormânt multe
ﬂori, buchete de ﬂori viu colorate ca
suﬂetul celui plecat dintre noi. A fost
„un pom roditor tot timpul anului”, un
om deosebit, a iubit tot ce l-a înconjurat, a dăruit tot zâmbetul lui cald, o
vorbă blândă şi ajutor real celor care
au fost la greu.
Prin rugăciunile rostite, oﬁciantul
de cult Suhar Goldstein a îngăduit
inimilor noastre să bată liniştite, să
aducă o stare de beatitudine pentru
toţi cei aﬂaţi în rugăciune.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace!
Ec. DUMITRA IOSIF
Corespondent

La 1 mai 1928 s-a născut la Braşov ION
•Universitatea
IANOŞI, profesor de estetică şi filosofie la
din Bucureşti. Opere: Thomas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Tribunalul Central din Budapesta se defăşoară procesul presupusului criminal de război Sándor Képiró, fost
căpitan de jandarmi. El se găsea pe lista celor 10 criminali
de război aﬂaţi în libertate şi căutaţi de Centrul Simon Wiesenthal de la Ierusalim. Képiró este acuzat că la 23 ianuarie
1942, grupul de jandarmi condus de el, pe baza ordinului
transmis personal, ar ﬁ împuşcat la Novi Sad şase civili şi
ar ﬁ fost implicat în asasinarea a încă 30, printre care mulţi
evrei. După război, Képiró s-a refugiat în Argentina şi s-a

Doru Segal z.l.
Doru Segal a făcut/ face parte dintre „oamenii cu
aripi”. De copil a simţit nevoia să eternizeze clipa de
viaţă cu bătăile inimii de pictor şi poet al „veacului de
cinema” în care s-a născut. „Ce bun ar ﬁ un aparat
de ﬁlmat!” a fost primul lucru care i-a venit în minte
ori de câte ori, copil ﬁind, a trăit zvâcnetul unei clipe
tandre, al alteia înnegurate. A fost un secol în care
Holocaustul şi Gulagul au făcut să explodeze foarte
multe lucruri considerate ﬁreşti în percepţia umanistă
a existenţei. Oamenii au trecut prin experienţa cinismului nesfârşit, a indiferenţei inumane. Realitatea a
depăşit ﬁcţiunea. Pentru Doru Segal, toate au condus
către ﬁlmul documentar. A fost un performer al genului,
alături de soţia sa, Paula, în anii postbelici, o epocă în
care n-au lipsit nume mari: Mirel Ilieşiu, Nina Behar,
Slavomir Popovici…
Într-un potenţial „Who’s who” al cinematograﬁei
româneşti am putea aﬂa că Doru Segal a fost/ este
laureatul multor premii naţionale de ﬁlm documentar:
Premiul Uniunii Cineaştilor, al Festivalului de Film de
la Costineşti, al Festivalului de Film pentru Copii de
la Piatra Neamţ, al multor concursuri sub genericul
„Cupa de Cristal”; laureat al unor importante premii
internaţionale: „Porumbelul de argint” (Leipzig), premii
ale Festivalurilor de ﬁlm documentar de la Montevideo, Melbourne, „Cortina da’ Bezzo” (Italia) ş.a. A
ştiut să facă „mari, emoţiile mici”, să asculte cântecele
„brazilor”, la Mânăstirea Neamţ, ale „palmierilor” din
Sri Lanka… Poate că nici un alt cineast nu a dedicat
un poem mai tulburător „orgilor din Transilvania”, aşa
cum a făcut-o el. Filmele despre Calea Văcăreşti,
Piaţa Unirii înainte de demolare, realizate împreună
cu soţia sa, Paula, sunt şi vor ﬁ la fel de preţioase ca
descoperirile arheologice. Fiica lor, Mona, producător
al unor emisiuni de succes la PROTV, şi nepotul Alin,
activ la Radio „Şalom”, au moştenit tradiţia familiei:
dedicaţia pentru imagine, dedicaţia pentru cuvânt.
Cine s-ar încumeta să scrie „sfârşit” - cum apărea,
mai demult, pe ecrane, când ﬁlmul se termina -, acum,
când unul dintre oamenii care fac cinste obştii evreieşti
din România a plecat în Lumea-De-Dincolo? Pentru
el, perfectul compus se însoţeşte cu prezentul etern
şi chiar cu viitorul.
E. SUHOR

Mann, Dostoievski – tragedia subterană, Romanul
unui oraş: Petersburg, etc.
La 1 mai 1895 s-a născut la Milişăuţi (Suceava)
scriitorul URY BENADOR. Opere principale:
Apassionata,Subiect banal, Getto-veac XX.
La 1 mai 1947 s-a născut la Bârlad IULIA
DELEANU, publicistă, autoare de publicistică
literară, portrete, eseuri, interviuri, proză (Kadiş
pentru mama mea; Variaţiuni pe o temă de
Vivaldi). A fost distinsă cu diferite premii.
La 1 mai 1962 s-a născut la Bucureşti actriţa
MAIA MORGENSTERN.
La 1 mai 1572 a murit la Cracovia eruditul rabin
şi comentator MOŞE BEN ISRAEL ISSERLES.
La 1 mai 1914 s-a născut scriitorul şi jurnalistul
ADRIAN ZAHAREANU. În 1960 a fondat în
Israel „Revista mea”.
La 4 mai 1939 s-a născut la Ierusalim unul din
cei mai apreciaţi scriitori israelieni – AMOS OZ.
Între 4 şi 7 mai 1972 a efectuat o vizită oficială
la Bucureşti prim-ministrul israelian GOLDA
MEIR.
La 5 mai 1905 s-a născut la Bucureşti
compozitorul ELLY ROMAN. Este autorul unor
şlagăre ale muzicii uşoare româneşti.
La 5 mai 1921 a murit la Viena ALFRED FRIED,
laureat al premiului Nobel pentru pace. A înfiinţat
la Berlin, în 1881, periodicul Jos Armele.
La 6 mai 1747 a murit în Ţara Sfântă scriitorul
de expresie ebraică MOŞE HAIM LUZZATO,
unul din fondatorii poeziei ebraice.
La 6 mai 1930 s-a născut la Piatra Neamţ
scriitorul şi publicistul DOREL DORIAN. S-a
dedicat cu precădere dramaturgiei. A fost vreme
îndelungată deputat şi redactorul-şef al revistei
„Realitatea Evreiască”.
La 6 mai 1994 a încetat din viaţă Şef Rabinul dr.
MOSES ROSEN, figură proeminentă a
iudaismului. A reuşit să stabilească relaţii cu
majoritatea comunităţilor evreieşti din lume.
Predicile sale au fost surse de înţelepciune de
neuitat.
La 7 mai 1920 a murit la Bucureşti CONSTANTIN
DOBROGEANU-GHEREA, om politic, critic şi
teoretician literar.
La 7 mai a.c. împlineşte 80 de ani (n. 1931)
scriitorul ŞTEFAN IUREŞ, autor de poezii,
teatru, proză, eseuri. A fost distins cu Premiul de
Stat şi alte premii.
La 7 mai 1933 s-a născut la Bacău scriitorul
israelian G. MOSARI, originar din România.
La 10 mai SANDA FAUR îşi sărbătoreşte
una din multele ei aniversări, spre
bucuria noastră şi a cititorilor.
La 12 mai 1934 s-a născut criticul,
istoricul şi eseistul LUCIAN RAICU. În
1967 a primit Premiul Uniunii scriitorilor
din România.
La 13 mai 2010 a murit scriitorul
ALEXANDRU SEVER. Este autorul
romanelor: Uciderea pruncilor, Cartea
morţilor, Insomniacii. În 1990 s-a stabilit în
Israel.
La 13 mai 1998 a murit la New York
scriitorul şi jurnalistul MORDEHAI
STRINGLER. A editat săptămânalul
„Luptătorul evreu”.
La 14 mai 1948 s-a dat citire la Ierusalim
Proclamaţiei de Independenţă a Statului
Israel.
La 14 mai 1923 a murit la Bucureşti
bancherul şi filantropul JACQUES
ELIAS.
La 16 mai 1891 s-a născut la Linz
marele tenor liric RICHARD TAUBER. A
compus muzică de film.
La 16 mai 1931 s-a născut LYA
BENJAMIN, doctor în istorie. Autoare de
lucrări despre istoria evreilor din România.
La 20 mai 1930 s-a născut la Iaşi criticul şi
istoricul literar GEO ŞERBAN.
La 21 mai 1932 s-a născut la Bucureşti istoricul
şi criticul literar HENRI ZALIS. De un deosebit
succes s-a bucurat volumul său O istorie
condensată a literaturii române.
La 23 mai 1928 s-a născut scriitorul de expresie
franceză ANDRÉ SCHWARZ-BART.
La 23 mai 1923 s-a născut în Germania istoricul
şi diplomatul HENRY KISSINGER. Este distins
cu Premiul Nobel pentru pace.
La 24 mai 1924 s-a născut la Focşani
traducătoarea ANTOANETA RALIAN.
La 25 mai 1914 s-a născut la Budapesta
dramaturgul şi regizorul GEORGE TABORI.
La 25 mai 1908 a murit în Germania dramaturgul
ADOLF L’ARRONGE.
La 29 mai 1940 s-a născut la Cluj conf. dr.
GAVRILĂ GOLDNER. Doctor în matematică.
Este autorul a numeroase manuale şi lucrări
ştiinţifice.
La 30 mai 1901 s-a născut la Cernăuţi părintele
baladei idiş IŢIC MANGER.
SIEGFRIED WOLF

•
•

La Budapesta se desfăşoară procesul
lui Sándor Képiró, acuzat de crime de război

CLIPA NEMURITOARE

ANIVERSĂRILE ŞI
COMEMORĂRILE LUNII MAI

întors în Ungaria în 1996. În prima zi a procesului au fost
de faţă Efraim Zuroff, şeful Centrului Simon Wiesenthal,
reprezentanţi ai comunităţii evreieşti din Novi Sad şi procurorul sârb Vladimir Vukcevici, însărcinat special cu cercetări
legate de crime de război. În cazul în care i se dovedeşte
vinovăţia, Képiró riscă o condamnare pe viaţă, deşi are 97
de ani. În prima zi a procesului, grupuri de demonstranţi
purtând steaua galbenă se aﬂau în faţa Tribunalului. Pe una
dintre pancartele lor era scris: “Vârsta nu contează”. (E.G.)

•
•
•

•
•
@DECESE @ COMEMORĂRI @
•
Cu adâncă durere, anunţăm dispariţia celei care a fost Dr.
PENINA DAVIDOVICI din Iaşi. Adio, scumpa noastră! Te regretăm enorm! Iacob Davidovici – soţ şi Baruh Albrect – frate, cu
toată familia.
Copiii şi nepoţii aduc un pios
omagiu la împlinirea a 3 ani
de la trecerea în neﬁinţă a
prof. MANDY SCHWARTZ.
Amintirea lui va rămâne
veşnic în inimile noastre.

Cu aceeaşi durere şi profund
regret, amintesc că, la 8 iunie
2008, a încetat din viaţă iubitul
meu soţ, EMIL FREIFELD,
fost magistrat. Soţia, dr. Mirela
Freifeld.

@ Cu adâncă durere, anunţăm trecerea în eternitate, după o lungă suferinţă, a dragei noastre vecine şi prietene ELLA (ŞEILICA)
ŞTERN, suﬂet ales şi de mare omenie. Fie ca suﬂetul ei să se
odihnească în pace! Familia Stroescu.
@ Cu mare durere în suﬂet, anunţ că doamna ŞTERN ELLA
(SCHEILICA) s-a stins din viaţă la Căminul „Dr. Moses Rosen” după
o lungă şi grea suferinţă. Sunt alături de rudele ei în aceste clipe
de mare durere! Înmormântarea - la data de 2 mai 2011 la Cimitirul
Giurgiului. Dumnezeu s-o odihnească în pace! Ing. Moses Jerome.
@ În 26 mai se împlineşte 1 an de la trecerea în neﬁinţă a profesorului IOAN ŞERBĂNESCU mult iubitul nostru soţ, tată, bunic, prieten
de o deosebită structură suﬂetească. Fie-i amintirea binecuvântată!
@ Familia, adânc îndurerată, aminteşte celor ce l-au cunoscut şi
apreciat, că pe 7 iunie se împlinesc patru ani de la plecarea dintre
noi a iubitului nostru SAMI FERARU (MILUŢ). Model de bunătate,
dăruire, spirit de sacriﬁciu pentru toţi cei apropiaţi, chipul lui blând
ne va însoţi mereu. Îl vom păstra veşnic în suﬂetele noastre, cu
mult drag şi dor. Familia.
@ Cu adâncă durere, anunţăm încetarea din viaţă a lui SEGALL IZY
(SIGI) la data de 13 aprilie 2011, la Viena, după o viaţă de muncă
şi împliniri în România. Odihnească-se în pace. Soţia şi copiii.
Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna aprilie 2011: SAPIRA SEIVA
(89 de ani, Cimitirul Giurgiului), ANDREESCU LIZA (79 de ani,
Cimitirul Giurgiului), ISCOVICI OTTILIA (94 de ani, Cimitirul
Giurgiului), STEINBERG FLORIN (60 de ani, Cimitirul Giurgiului),
KATZ CAROLA (71 de ani, Cimitirul Giurgiului), ELIAS NISIM (85
de ani, Cimitirul Sefard)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C
A
L
E
N
D
A
R

20

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 362-363 (1162-1163) - 1 - 31 mai 2011

XGACBGBXC>GTLB
z

 ~

~0~.~0.

~

>>~
? 
   ~>
~ 
>~~~?~
~ 
 ~~
 
~ 
 
~
~

~~

~~~
>~~>

~~~~
~  ~
  
 ~
~~~
~~~~~
>~
~<~<~
<~~
~
 ~~~~
>~~~
~~~<

~~~~
~~
><~~
>>~~~

 

<
>~~~
~>~>
  ~ 
 ~ ~
~~>>~
~ ~~~
~~~
~~~
> ?~~~~ 
~o u q ~
~ ~~>?
~ ~
 
~~~>>
~~

 ~0
 ~
>~?  ~~
    ~
~
~ ~~~
 ~~ ~
~ ~  
~
~ ~~
> ~~~
~~~~
~>

~~
 
 ~ ~
 ~>   
 ~:~:~ 
 ~~~
~
 ~~? ~
 ~~~>~
~~
~
 ~ ~ ~~<

~

0


0 ~
~ ~
~~~ ~

 ~<~
 ~  
~~~~
~~
~~  
  >~~
 ~>~
 
  q u~
 ~> ~
?~ 
 ~~>
~?~>~?~
< =~~
~ ~~
:~
  
~~
 ~~~~
~  ~
 ~~~
~~~
><~=~
~~~

~
 
 
~ 
 ~~
>?
~>
~~~ 
~~~~~

~><?
~ ~ ~~~
~~ ~
~ ~ ~
~~
~
~ ~
~~~~

~~
~>?~ ~
~~~~ 
~

>~

~
 
~
~
 
~
~~~
~
 ~>
~ 
  
~
 ~
~~~
   


REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 362-363 (1162-1163) - 1 - 31 mai 2011

21

ZAI FREIL|H!
Fii vesel!
O pagină de arta şi de
meseria divertismentului

Selecţioner unic: OCTAVIAN SAVA

Regretatul doctor ANDREI VOINEA nu numai că era un distins profesor universitar
specializat în ortopedie, dar şi un deosebit om de spirit. Ca hobby, cu o acribie de
invidiat, şi-a notat sute de anecdote pe care intenţiona să le publice într-un volum,
notând şi numele celor de la care le-a aﬂat. Spicuim astăzi o serie dintre acestea,
făgăduind că vom mai reveni.
Accident de maşină. Se ciocnesc două
autoturisme. În urma coliziunii ambele
sunt praf. Şoferii, în schimb, scapă nevătămaţi. Cei doi se îmbrăţişază şi unul
se adresează celuilalt:
– Soarta a vrut să scăpăm cu viaţa
şi să devenim prieteni. Mă numesc Rosenberg.
– Să trăieşti, dragă Rosenberg, numele meu e Goldenberg. E o minune că
suntem vii.
Şi s-a mai întâmplat o minune, exclamă bucuros primul. Deşi maşina s-a
distrus, sticla asta de whisky a rămas
întreagă. Cred că tot divinitatea a hotărât
să bem împreună un pahar.
Îi întinde sticla noului său amic iar
acesta dă pe gât câteva înghiţituri bune.
După aceea Rosenberg ia sticla înapoi şi
îi pune dopul la loc.
– Dar tu nu bei?, întreabă Goldenberg.
– Nu, eu îl aştept mai întâi pe poliţistul
care va stabili din vina cui s-a produs
accidentul!
*
Se povesteşte că pe ”Titanic” se
aﬂau şi doi evrei. Marele transatlantic se
ciocneşte de un aisberg şi începe să se
scufunde. Unul dintre mozaici începe să
se vaite. Celălalt încearcă să-l consoleze:
– Solomon, de ce plângi? În fond vaporul nu este al tău!
*
Doi prieteni se întâlnesc pe bulevardul
Diezengof. Unul dintre ei exclamă:
Vai ce bine arăţi! De mult nu te-am
văzut atât de înﬂoritor!
M-a părăsit nevasta, răspunde celălalt, şi s-a măritat cu medicul meu curant.
*
Rozenzweig nu era un tip prea generos. De aceea a interzis secretarelor sale
să permită să ﬁe deranjat pentru donaţii,
liste de subscripţii etc. Totuşi, în biroul său
reuşesc să pătrundă două inﬁrmiere care
strângeau fonduri pentru Crucea Roşie.
Rozenzweig le dă un cec în valoare de
5000 de dolari.
Fetele pleacă mulţumite, dar după un
timp se întorc, amintindu-i că a uitat să
semneze cecul. El le explică:
– Eu nu sunt dintre aceia care se laudă

cu binefacerile lor. Eu când fac o donaţie
prefer să rămân anonim.
*
La împăratul Solomon, cel ce a rezolvat problema copilului revendicat de două
mame, propunând să ﬁe tăiat în două,
s-au prezentat doi gineri cu o soacră,
ﬁecare susţinând că e vorba de soacra
celuilalt.
Solomon a luat aceeaşi hotărâre:
”Soacra să ﬁe tăiată în două şi ﬁecare
ginere să ia câte o jumătate!
Unul dintre gineri a exclamat: ”Sunt de
acord! S-o tăiem în două!”
Înţeleptul Solomon a spus: ”Ia-o întreagă. E soacra ta!”
*
Un evreu bătrân, înfometat, care tuşea, strănuta şi scuipa de zor, trece prin
faţa unui circ. Patronul circului îl aude.
– Dumneata tuşeşti în halul ăsta?
– Eu!
– Ascultă, nu vrei să te angajezi în
trupa mea? Nu va trebui decât să tuşeşti
tot aşa şi o să te plătesc foarte bine!
– Dar ce trebuie să fac?
– E foarte simplu. Vei îmbrăca pielea
unui leu şi vei tuşi şi strănuta ca acum.
Vei semăna leit cu regele animalelor.
Asta-i tot.
Directorul repetă cu el scena, iar evreul în costumul leului e excelent.
Seara spectacolului. Circul e arhiplin.
În momentul când evreul intră în arena circului, aude vocea directorului anunţând:
– Şi acum veţi vedea o luptă crâncenă între un leu din Africa şi un tigru din
Bengal.
Presupusul leu observă în faţa lui o
ﬁară ﬁoroasă care-l face să tremure din
tot corpul. Simţind că i-a bătut ceasul cel
din urmă, evreul murmură deznădăjduit
primele cuvinte dintr-o rugăciune care-i
vine în minte:
– Şema Israel...
Dar chiar atunci aude o voce tremurătoare, ieşită din botul tigrului...
– Adonai Eloheinu...
*
Într-un moment ﬁerbinte de tandreţe,
Raşela îi şopteşte soţului:
– Ai atâta temperament şi eşti cuceri-

Salată cu geﬁlte ﬁsch,
mazăre ﬁnă şi sparanghel

– Ni se reproşează că uităm…
Păi dacă ni se aduce mereu aminte!
tor ca şi Casanova!
Soţul îi replică:
– Dar Casanova e mort de peste două
sute de ani.
– Tocmai de aceea!
*
Rabinul din Sadagura avea reputaţia
că are soluţii la toate problemele. Un enoriaş neîncrezător vrea să-l încuie:
– Rabi, spune-mi ce să fac? Nasul
meu nu simte niciun miros, gura mea
nu simte niciun gust, iar eu nu mai sunt
capabil să spun adevărul! Ajută-mă!
Rabinul îl ascultă, apoi se retrage să
mediteze. După un timp revine cu o tavă
de argint pe care se aﬂă un medicament
miraculos, de mărimea unei alune.
– Mestecă-l şi înghite-l repede, îi recomandă înţeleptul rebe.
Enoriaşul urmează indicaţia, dar scuipă pastila şi strănută scârbit:

INTEGRAME IUDAICE
Rele!
Arbore

Conﬁdentă

A sădi

azimă. Din acest amestec se formează
perişoare care se pun în supa care ﬁerbe
şi se lasă aproximativ 30 de minute. Dacă
lichidul nu acoperă perişoarele, se mai
adaugă apă. Se lasă să se răcească în
zeama de peşte. Pentru salată se ﬁerbe
sparanghelul trei minute, se scoate din
vas, se scurge şi se usucă. Mazărea se
ﬁerbe două minute, se scurge şi se usucă.
Pentru dressing se amestecă oţetul cu sosul de soia (dacă se doreşte) şi cu piperul,
apoi se adaugă uleiul. Înainte de a servi,
se taie perişoarele de peşte în jumătăţi,
se pune salata într-un vas, se adaugă
ceapa verde, jumătate din sparanghel
şi jumătate din mazăre, se amestecă
cu dressingul şi dacă este necesar se
mai adaugă sare, piper, ulei sau oţet. Se
ornează cu restul de sparanghel, mazăre
şi cu geﬁlte ﬁsch. (E.G.)

de COSMIN MIUŢE
Bold
A se opri
Primul
premiu

Prenume
(foto)
Nun
În pătrat!

Monoton

În etică!
Florar
Nume
(foto)

Iţă

Cadou

Gastronomica

Ingrediente: pentru geﬁlte ﬁsch: 500
gr. ﬁle de somon, curăţat de oase şi piele, tăiat în bucăţi, un ou mare, o ceapă
mijlocie tăiată subţire, o linguriţă de sare,
un sfert de linguriţă de piper râşnit, două
linguri de pătrunjel proaspăt mărunţit, o
lingură şi jumătate de făină de azimă.
Separat se pregătesc trei ceşti cu supă de
peşte sau de legume. Verdeţurile pentru
salată: 170-230 gr. sparanghel, ﬁecare ﬁr
tăiat în două,110-170 gr. mazăre ﬁnă, 1-2
linguri de oţet balsamic şi, opţional, două
linguriţe sos de soia, sare, piper proaspăt
râşnit, două linguri de ulei de măsline, o
ceapă verde tăiată, 4-6 ceşti de salată chinezească tăiată subţire, spălată şi uscată.
Preparare: Somonul se prelucrează în
blender, se adaugă oul, ceapa, sarea şi
piperul şi se amestecă din nou cu blenderul. Se adaugă pătrunjelul şi făina de

– Ce-i asta? Mi-ai dat să înghit balegă
cu ardei iute!
– Baruh haşem! Dumnezeu a mai
făcut o minune. Vezi că te-ai şi vindecat?
Nasul tău simte mirosul. Gura ta simte
gustul. Iar tu ai început să spui adevărul!
*
Isac Cohn divorţează. La poces, judecătorul îl întreabă:
– Cum poţi justifica faptul că timp
de cinci ani nu ai stat de vorbă cu soţia
dumitale?
– N-am putut s-o întrerup!
*
Şmilovici este oprit pe stradă de un
cunoscut care-l întreabă:
– Este adevărat că în gara din Burdujeni, cumnatul tău ţi-a tras un pumn de
ţi-au clănţănit toţi dinţii?
– Vezi cum le place oamenilor să spună numai minciuni! Ce, aia e gară?

Asia!

În petale!

Distrat

În cazare!

Deplasare
Adunat
În cabine!

Tăiat la
mijloc!

În cântec!
În drept!
Troienite
Aﬁrmaţie
Ţări
Invitati la
centru!
Mustrare

În sondaj!

Dezlegarea integramei din numărul trecut, pe raster, HAG PESAH CAŞER VESAMEAH!
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Drumul
spre teatru

„Două poveşti de amor”
văzute de Mircea Cornişteanu

Spectacolul de la
ARCUB reuneşte două
faimoase şi mult jucate piese scurte
ale lui Cehov: „Ursul” şi „Cerere în
căsătorie” – devenite de mult (şi în
repetate rânduri) pretexte pentru acte
de bravură, fantezie şi virtuozitate –
atât actoricească cât şi regizorală.
Acum este rândul Ceraselei Iosifescu
şi al lui Silviu Biriş (însoţiţi de experimentatul şi expresivul Ion Arcudeanu). Şi, bineînţeles, al maestrului de
comedie Mircea Cornişteanu, care
însufleţeşte realismul
cehovian cu ochi nespus
de vii, cu spirit, cu haz,
cu voluptate ludică.
Iată-ne la „Ursul”.
Afară natura renaşte.
Flăcăi şi fete au pornit
prin pădurea înverzită şi
plină de arome la cules
de ciuperci. Satul răsună
de trilurile păsărilor şi de
cântece... Vocile vieţii au
rămas însă departe pentru fermecătoarea dar
îndoliata Elena Ivanovna
Popova, care a transformat cuvenitul doliu într-o
devoţiune (cu atât mai
absurdă cu cât a descoperit că era înşelată!). Retrasă ca un
huhurez într-o chiţimie a conacului (la
care - în spectacolul din Batiştei - se
ajunge printr-un chepeng!), îmbrăcată
în negru, ca o călugăriţă – văduva
desfăşoară un „spectaculos” ritual al
ﬁdelităţii postume (aspectul ostentativ
şi afectarea exagerată sar în ochi!).
Şi iată-l, dând năvală peste ea (câtă
blasfemie!) pe un biet om (altfel, falnic
militar) care, având cuţitul unor scadenţe la os, a alergat zadarnic şapte
verste, toată ziua, după datornici.
Începe prin a cere cuviincios suma
pe care i-o datora Popova. Dar amânarea plăţii din „lipsa de dispoziţie”
(ritos declarată!) îl scoate din sărite.
Şi pe cât de „,melancolică” este
Popova Ceraselei Iosifescu pe atât
de combativ, împins de indignare şi
furie, devine Smirnov – cel jucat de
Silviu Biriş! După „Stimată Doamnă”
urmează brusc „lua-v-ar dracu!” şi
un cuceritor rechizitoriu ultramisogin

la adresa ipocriziei femeilor (rostit
aici din vârful patului, transformat în
scenă şi tribună!). Cum tânăra văduvă
se vădeşte şi belicoasă, se ajunge
la încleştări aproape „corp la corp”.
(Urmărim deci tot atâtea scene în
care dinamica mişcării, plastica trupurilor, „ﬁzicalitatea” traduc savuros
mentalităţile, mentalităţi exprimate
concludent – altfel – şi prin înfruntările
verbale tăioase, sacadate, rostite „pe
repede înainte”, în tonalităţi acute). Şi
cât pe ce să asistăm la un duel – duel;

noroc că revărsarea temperamentală
face minuni, transformă ura în fascinaţie erotică şi pistoalele, în inutile
obiecte de recuzită!
Cadrilul ostilităţilor şi mai ales metamorfoza protagoniştilor (sub semnul
satirei ironice şi în registrul caricaturii
groteşti, apăsate şi îndrăzneţe este
şi mai excentric şi surprinzător în
„Cerere în căsătorie”. Aici, atât frumoasa şi gracila Cerasela Iosifescu
cât şi suplul, nervosul Silviu Biriş
devin de nerecunoscut. Nu vom şti
niciodată dacă Natalia Stepanovna
„face blinele bune” şi „este învăţată”,
dar în spectacolul nostru ea este în
mod cert departe de a ﬁ „drăguţă”
(cum se consolează singur Lomov).
Personajul este, în compoziţia minuţioasă şi plină de aplomb a Ceraselei, o
ﬁinţă cât se poate de ciudată, o sveltă
„fată bătrână” cu un ochi parcă ceva
mai închis şi vag învineţit ce clipeşte
zbanghiu; când râde, scoate nişte

sunete stranii – între
un orăcăit ridicol şi un
cârâit rău prevestitor. Cum se crede a
se aﬂa doar în faţa unui vecin în vizită
şi nu a unui posibil viitor soţ, Natalia
Stepanovna lasă repede deoparte
zâmbetul chinuit şi amabilitatea de
circumstanţă; din sceptică şi neîncrezătoare devine repede arţăgoasă,
chiar agresivă. Asupra lui Lomov (şi a
neamului său de „cartofori, ﬂuşturatici
şi curvari”) se abat mii de acuze şi nimic nu pare a rezista orgoliilor femeii,
când la mijloc este simţul ei
de proprietate şi de competitivitate; ﬁe că e vorba de minuscula şi mocirloasa Poiana
Boilor, ﬁe de performanţele
ogarilor Ugadai contra lui
Otcatai. Cât despre Silviu
Biriş – Lomov al său, gonﬂat
ca un balon (i se zice doar
„batoză”, „cârnat umflat”),
intră în scenă teribil de protocolar, emoţionat şi stângaci,
în fracul său strâmt. Molâu,
gângav, peltic, tipul pare
ceva mai simpatic. Dar şi el
din abulic devine mai bătăios, încercând să rămână
ﬁdel principiilor de dreptate şi
mai ales să facă faţă valului
de insulte pe care le revarsă isteric
asupră-i viitoarea „aleasă”.
Spectacolul – coupé, cuceritor
şi savuros în hazul său, ridică la o
putere mai înaltă viziunea umoristică, sceptic-ironică a lui Cehov, care
ştia atât de bine ce distanţă uriaşă
este între ce sunt şi ce vor să pară
oamenii. Şi cum pot ei să-şi rişte sau
chiar să-şi sacriﬁce bruma de fericire,
devenind marionetele propriilor orgolii
şi prejudecăţi.
Cunoscătorii vor aprecia modernitatea jocului teatral al lui Mircea
Cornişteanu şi al echipei sale, care
dau senzaţia că se mişcă ﬁdel pe
„felia de viaţă”, deformând-o, caricaturizând-o. Şi, de fapt, esenţializând-o
şi comentând-o cu aplomb.
Nu pierdeţi aceste „Două poveşti
de amor”, chiar dacă le-aţi mai văzut
în alte versiuni scenice!
NATALIA STANCU

Prinţul Constantin
Karadja, salvatorul a
peste 51.000 de evrei
La 9 martie
a.c a avut loc la
Stockholm un
simpozion consacrat lui Constantin
I. Karadja, organizat de Ambasada
României şi Institutul Bernadotte,
ce a reunit personalităţi ale istoriograﬁei româneşti,
venite special, ca
şi cercetători din
Suedia.
Fost diplomat
român, în calitatea de consul general al României
la Berlin (1931-1941) cât și ca șef al Secției consulare în Ministerul român de Externe (iunie 1941 – octombrie 1944), timp de peste un deceniu, Karadja
a depus o intensă activitate de salvare a evreilor
români surprinși de război în „regatul morții”.
Prinţul Constantin Karadja s-a născut la Haga
într-o familie aristocratică ce avea ramuri în mai
multe ţări europene, inclusiv în România. Astfel că
după căsătoria sa cu prinţesa Marcelle Hélène Caradja, el se mută la Bucureşti (1916) şi ia cetăţenia
română. A studiat dreptul, a fost avocat în Baroul
englez. Vorbea ﬂuent engleza, franceza, germana,
suedeza, daneza, norvegiana, cunoştea destul de
bine greaca veche şi latina. A intrat în diplomaţia
română în 1920. În cursul carierei sale a ajuns
consul-general la Berlin, între 1931 şi 1941. Pasionat biblioﬁl, Constantin Karadja a întemeiat una
din cele mai importante colecţii de carte veche din
ţara noastră, incluzând 34 de incunabule.A avut şi
o colecţie de ﬂuturi pe care a donat-o Muzeului
”Grigore Antipa”. Colecționar de cărți vechi și rare,
a scris o serie de studii de mare valoare asupra
cărţilor vechi tipărite la noi sau în Europa.Primit în
Academie ca Membru de Onoare în luna mai 1946,
a fost dat afară de guvernul comunist în 1948, lăsat
fără pensie şi ostracizat. A murit în 1950. În 2005
a fost inclus de Yad Vashem pe lista celor „Drepţi
între Popoare“. Peste 51.000 de oameni și-au datorat viața persistenței, abnegației, hotărârii sale
ieșite din comun, marcând angajamentul său de
lungă durată în favoarea evreilor români surprinşi
de război sub regim nazist, dar nu numai a lor, ci şi
a mii de evrei din Franţa, Germania, Ungaria, Grecia
şi Italia, cărora le-a acordat vize româneşti, care îi
salvau de la deportare. (A.B.)

Constantin Virgil Negoiţă şi hazardul ca instrument narativ
Nu prea s-a scris
despre volumul Martori apropiaţi, al lui
Constantin Virgil Negoiţă*. Nu statutul de
bază, cel de matematician, al autorului este
de vină, ci noutatea
absolută – cel puţin în
literatura noastră – a
formulei narative întrebuinţate. La prima
vedere, avem de-a
face cu un volum de
memorii, însă unul straniu, întrucât paginile care îi aparţin cu certitudine autorului
par foarte puţine: cinci pagini la început şi
încă cinci la jumătatea textului, pe post de
„ramă” şi de liant al unor scrisori trimise
autorului de către alte personaje: iubita
Ana (rămasă în ţară, în timp ce ilustrul
matematician se stabilea, după 1982, în
SUA, unde se aﬂă şi acum), alţi coresponRealitatea
cărţii
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denţi din emigraţie (istoricul artei Grigore
Arbore, bunăoară) şi din ţară (o altă iubită,
rămasă şi ea la Institutul de Tehnică de
Calcul, rude, Constantin Noica ş.a.m.d.).
Cum autorul (sau „autorul”?)
volumului este şi logician,
autor al unor teorii ţinând de
logica terţului inclus, proiectul
său literar este din cale-afară
de îndrăzneţ: biograﬁa personajului principal, absent
însă din naraţiunea directă
şi prezent în evocările celor
care l-au cunoscut, se construieşte din jocul întâmplării
care guvernează asamblarea
fărâmelor de biograﬁe reprezentate de aceste scrisori.
Se constituie, astfel, o
biograﬁe „prin interpuşi”, una
verosimilă însă: portretul „în fragmente”,
care reiese din punerea cap la cap, în
ordine cronologică, a epistolelor, este
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unul apropiat de biograﬁa reală a lui Constantin Virgil Negoiţă. Ca şi cum autorul,
într-un gest de supremă aroganţă, ar lăsa
personajele vieţii sale să îi facă portretul,
conştient (ca un Demiurg al
propriului destin) că hazardul va „aranja” naraţiunea
exact aşa cum trebuie.
Punctul slab al demersului lui Constantin Virgil
Negoiţă, cauzat probabil de
slaba sa experienţă literară, este că nu întotdeauna
jocurile logice au aceeaşi
valoare, când sunt transformate în text. Scrisorile
care îi alcătuiesc biograﬁa
se potrivesc atât de bine,
încât par inventate. Chiar
cele autentice par ﬁcţiuni.
Or, ştergerea graniţei dintre ﬁcţiune şi
memorialistică scade mult valoarea experimentului. Dacă este ﬁcţiune, totală
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sau parţială, atunci noutatea lui nu mai e
deloc... nouă, iar dacă nu este ﬁcţiune, valoarea documentară a textului scade mult,
tocmai din pricina aparenţei de ﬁcţiune.
Şi e păcat, întrucât dincolo de acest
mic joc de-a/ cu inteligenţa narativă, ceea
ce reuşesc aceste false memorii sunt o
biograﬁe nu a unei persoane, ci a unei
epoci din istoria recentă a României: ultimul deceniu ceauşist, marcat (cel puţin
pentru mediul intelectual) de închistare,
de domnia absurdului, de fugă şi de
renunţare.
Oricum, însă, cartea se citeşte cu plăcere şi interes, iar autoportretul, ﬁe el şi
ﬁctiv, al lui Constantin Virgil Negoiţă este
cât se poate de simpatic.
RĂZVAN VONCU
__
* CONSTANTIN VIRGIL NEGOIŢĂ
– Martori apropiaţi, Editura Paralela 45,
Piteşti, 2010.
Preţul unui abonament pe un an este de
30 lei. Abonamentele pentru cititorii din provincie se vor face la comunităţile evreieşti
din localitatea respectivă. Pentru cei din
Bucureşti – la sediul F.C.E.R. din str. Sfânta
Vineri nr. 9 – 11, cod poştal 030202. 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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Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – la 75 de ani

PROLOG LA O TRIPLĂ ANIVERSARE

Joi, 3 mai a.c. a fost o zi în care comunitatea noastră a sărbătorit o serie de
momente aniversare deosebite: 75 de ani
de la înﬁinţarea F.C.E.R., 45 de ani de
parteneriat F.C.E.R. – Joint, 63 de ani de
la proclamarea Independenţei Israelului.
Ca un preambul, a avut loc reinaugurarea, la 3 mai a.c., a faţadei Templului
Coral, monument arhitectonic de referinţă
pentru obştea noastră şi pentru Capitală,
important obiectiv turistic pentru oricine vizitează Bucureştiul. Ceremonia, deschisă
de directorul CAPI, ing. Rudy Marcovici,
a avut loc în prezenţa consilierului prezidenţial Peter Eckstein Kovacs, a ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional,
Kelemen Hunor, a E.S. Dan Ben-Eliezer,
ambasadorul Israelului în România, a secretarului general al Congresului Evreiesc
European, Serge Cwajgenbaum, a consilierului Primăriei Generale a Capitalei,
Radu Negrei, reprezentant al primarului
general Sorin Oprescu, a unui numeros
public. Amﬁtrioni – preşedintele F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer, şi preşedintele C.E.B.,
Erwin Şimşensohn.
O succintă rememorare a „schimbărilor în bine” pe care Templul Coral, „nava

amiral a lăcaşurilor noastre de cult”, le-a
cunoscut, la scurtă vreme după ce a fost
construit şi până în prezent, a fost făcută
de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer.
În 1867, Templul Coral a fost reparat în
urma unor acţiuni violente antisemite.
După atacul legionarilor în pogromul din
1941, a fost iarăşi nevoie de lucrări. A
mai necesitat reparaţii după cutremurul
din 1977. „Un monument de artă” care a
învins cataclisme sociale, catastrofe naturale şi iată-l, acum, învingând timpul prin
ambiţiosul proiect de restaurare, iniţiat
în anul 2007 de conducerea F.C.E.R. Au
fost aduse mulţumiri Institutului „Proiect –
Carpaţi”, personal – arhitectului Nicolae
Vlădescu, şi celor care „au lucrat efectiv”
la proiect: prof. dr. arh. Tiberiu Benedek,
ing. Rudy Marcovici, restauratorului Iulian
Olteanu. „Sperăm că reinaugurarea interiorului va ﬁ, cu ajutorul bunului Dumnezeu,
în 2012”, a spus vorbitorul. Preşedintele
F.C.E.R. a mulţumit fostului primar general al Capitalei, Adrian Videanu, actualului
primar general, Sorin Oprescu, pentru
sprijinul financiar „acordat aproape în
totalitate”, şi Joint-ului, care „a fost şi este
alături de noi”. Domnia sa şi-a exprimat

speranţa că vom primi ajutor pentru
terminarea lucrărilor de modernizare a
Templului Coral şi din partea Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional.
Kelemen Hunor, ministrul Culturii şi
Patrimoniului Naţional, a mulţumit pentru
onoarea de a ﬁ fost invitat să participe la
acest moment emoţionant. Renovările
unor lăcaşuri de cult, a constatat el, au devenit, din fericire, evenimente curente, cu
atât mai mult cu cât este vorba de monumente istorice de o valoare recunoscută.
Kelemen Hunor a scos în evidenţă faptul
că supravieţuirea Templului Coral a fost
un adevărat miracol, ţinând cont de toate
primejdiile şi încercările prin care a trecut:
două războaie şi trei dictaturi. „Renovarea, a mai spus vorbitorul, a fost un eveniment deosebit, în condiţiile în care populaţia evreiască s-a redus simţitor, mulţi
dintre ei au sfârşit tragic, în Holocaust, alţii
au plecat din ţară. Prin această curte au
răsunat paşii unor mari personalităţi ale
culturii şi ştiinţei, aparţinând deopotrivă
comunităţii evreieşti, României şi lumii
întregi, de aceea ce s-a întâmplat aici este
un mic miracol”. Ministrul Culturii a adus
şi un omagiu Federaţiei Comunităţilor

Evreieşti din România, care a împlinit 75
de ani, „organizaţia civico-politică cea mai
veche din Parlamentul României, după
PNL”. Absurditatea unor concepţii vizau
ghetoizarea sau eliminarea minorităţilor,
considerate străine. Normalitatea, aşa
cum a arătat istoria, înseamnă acceptarea
şi înţelegerea celuilalt, înţelegerea faptului că minorităţile sunt o parte integrantă a
societăţii, a arătat Kelemen Hunor.
În mesajul primarului general al Capitalei, transmis de consilierul Radu Negrei,
au fost adresate felicitări pentru diﬁcila
misiune asumată de conducerea F.C.E.R.
de refacere a acestui monument, ”important simbol al oraşului”, lăcaş de cult
şi cultură. La faţadă a lucrat un grup de
artişti, arhitecţi şi constructori remarcabili
pentru grija şi exactitatea cu care au restaurat-o după fotograﬁi şi desene de epocă, prin folosirea unor tehnici moderne. În
mesaj este reiterată dorinţa de a sprijini în
continuare restaurarea templului.
Un moment de emoţie: binecuvântarea intonată de Prim Cantorul Iosif Adler
şi dezvelirea plăcii de reinaugurare.

II
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SESIUNEA ANIVERSARÃ:
F.C.E.R. – 75 de ani de existenþã
Sesiunea aniversară a fost deschisă cu un poem,
„Aduceţi-vă aminte”, recitat de autorul lui,
Edy Kupferberg, coordonator la Cancelaria Rabinică. Poate mai mult decât pentru alte popoare, „memoria colectivă
evreiască este memorie personală”.
Semniﬁcativ, faptul că împlinirea
a 75 de ani de la constituirea
F.C.E.R. a fost sărbătorită la puţin
timp după Pesah, reînnoire spirituală în care trăim eliberarea din
Miţraim ca şi cum noi înşine am
ﬁ fost eliberaţi. Aceasta, pentru
că „viitorul nu poate exista fără
trecut”. Noi, cei 8 000 demni urmaşi ai celor 800 000 care au decis
unirea comunităţilor evreieşti de rit
aşkenazit şi sefard, celebrăm evenimentul aşa cum au făcut-o înaintaşii:
reinaugurăm sinagogi, iniţiem şi aplicăm
programe de educaţie iudaică, bucurându-ne
de sărbătorile evreieşti, comemorându-ne martirii
şi eroii, omagiind personalităţile noastre, a subliniat vorbitorul. Prim Cantorul Iosif
Adler a binecuvântat adunarea.

Mesajul preşedintelui TRAIAN BĂSESCU:

„Comunitatea evreiască şi-a adus
contribuţia la schimbul de valori,
la dezvoltarea unei culturi a dialogului”

Aniversarea celor 75 de ani de existenţă a F.C.E.R. este un
excelent prilej pentru exprimarea realităţii că în ciuda unei
reprezentări numerice destul de restrânse în acest moment,
comunitatea evreiască şi-a adus o contribuţie importantă la
schimbul de valori, la dezvoltarea unei culturi a dialogului şi la
convieţuirea într-un sprit de respect şi responsabilitate în spaţiul
românesc, participând în mod real, alături de întreaga societate
românească de-a lungul unei istorii comune, s-a arătat în mesajul preşedintelui României, citit de consilierul prezidenţial Peter
Eckstein Kovacs. Evreii, se mai arată în mesaj, au dovedit că, deşi
au fost nevoiţi de multe ori să-şi abandoneze bogata moştenire
culturală, au rămas la fel de puternici şi solidari şi au contribuit,
indiferent de vremuri, la modernizarea României.

Dr. AUREL VAINER, preşedintele F.C.E.R.

„Scopul Federaţiei – apărarea intereselor populaţiei evreieşti“
După ce a salutat prezenţa la sesiune a consilierilor prezidenţiali Cătălin
Avramescu şi Peter Eckstein Kovacs, a
secretatului de stat la Secretariatul pentru
Culte, Adrian Lemeni, a ambasadorului
Mihnea Constantinescu, a preşedintelui
B’nai B’rith România, ing. José Iacobescu, preşedintele F.C.E.R., dr. AUREL
VAINER, a făcut un cuprinzător istoric al
celor 75 de ani de existenţă a Federaţiei:
la 16 februarie 1936, reprezentanţi ai
Uniunilor de Comunităţi Evreieşti votează
constituirea Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti din România (FUCER);
• 14 mai 1940, este adoptat Statutul; •
17–18 februarie 1948, la conferinţa pe
ţară a preşedinţilor şi secretarilor de comunităţi este adoptată titulatura actuală,
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.), „având ca scop principal
reprezentarea şi apărarea Cultului Mozaic
din ţară, în cadrul legilor ţării”. Evocarea a
fost făcută sub raportul „evoluţiilor în timp”
şi al „problemelor în confruntare”.
Aspectul cronologic a avut în vedere: • aşezarea semniﬁcativă a evreilor
în România, în secolul XVI; • forme de
coagulare a comunităţilor, la sfârşitul
secolului XIX – începutul secolului XX; •
înﬁinţarea unor formaţiuni având caracter
politic, respectiv, Uniunea Evreilor Români (UER), provenind din fosta Uniune
a Evreilor Pământeni (UEP), apărută în
1910, şi Partidul Evreiesc (PE), constituind, în 1936, Consiliul Central Evreiesc
(CCE); • apariţia organizaţiilor sioniste;
• desﬁinţarea partidelor politice de către
dictatura regelui Carol al II-lea, în 1938, în
consecinţă şi a UER şi PE; • 16 decembrie
1941, Decretul-Lege dat de Ion Antonescu de dizolvare a FUCER şi înﬁinţare a
Centralei Evreilor din România (CER),
care reprezenta interesele autorităţilor româneşti în politica de excludere a evreilor
din societatea românească; • FUCER îşi
continuă ilegal activitatea, printr-un Sfat
clandestin din care făceau parte preşedintele organizaţiei, dr. Wilhelm Filderman, Şef Rabinul dr. Alexandru Şafran,
precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor
sioniste şi ai comunităţilor sefarde. Au
fost trecute în revistă evenimente imediat postbelice: • după 23 august 1944,
„populaţia evreiască din Vechiul Regat şi
din teritoriul revenit la România reintră în
drepturile sale cetăţeneşti, de proprietate,
politice, culturale şi religioase”; • pentru

scurtă vreme se reînﬁinţează CCE; • la 5
noiembrie 1945 este reactivată Uniunea
Comunităţilor Evreieşti din Vechiul Regat,
urmată în februarie 1945 de reînﬁinţarea
FUCER; • între 17–18 februarie 1948, la
conferinţa pe ţară a preşedinţilor şi secretarilor de comunităţi, o serie de lideri ai
Comitetului Democrat Evreiesc, militanţi
ai politicii P.C.R., acced la conducerea
F.C.E.R.: suspendă activitatea Joint-ului
în România; suprimă organizaţiile sioniste; transferă către stat cea mai mare
parte a bunurilor acestora. Un subcapitol
din cronologie a fost trecerea în revistă a
conducătorilor laici şi religioşi ai F.C.E.R.
Preşedinţi F.C.E.R.: Sigmund Birman
(1936–1940), dr. Wilhelm Filderman
(1940–1941; 1945 –1947), dr. Maximilian
Popper (1948– 1950), dr. Israel Bacal
(1951–1961), dr. Moses Rosen (1964–
1994), acad. Nicolae Cajal (1994–2004),
av. Iulian Sorin (interimar, 2004–2005), dr.
Aurel Vainer (2005 – ). Şeﬁ Rabini ai Cultului Mozaic din România: dr. Iacob Isaac
Niemirower (1936–1940), dr. Alexandru
Şafran (1940–1947), dr. Moses Rosen
(1948–1994), Marele Rabin Menachem
Hacohen (1996–2011).
În prezentarea problemelor în confruntare a fost subliniat faptul că există vase
comunicante între evoluţiile F.C.E.R. şi
transformările societăţii româneşti: „Ca
organizaţie de reprezentare naţională a
evreilor din România, Federaţia a evoluat
şi a acţionat în relaţie cu contextul social,
economic, politic, religios, cultural din
diferitele perioade ale existenţei sale”.
Concret: • 1923 – Legea încetăţenirii,
creând un climat favorabil accesului evreilor în cele mai diverse domenii ale vieţii
sociale, economice, artistice, ştiinţiﬁce
româneşti; • ascensiunea antisemitismului
„de la vorbe la incidente violente”, primele
legi discriminatorii, mai ales în perioada
guvernărilor Goga - Cuza şi Gigurtu,
pogromurile din Dorohoi, Bucureşti, Iaşi,
în 1940 şi 1941 – deportările, în 1941 în
Transnistria, ale evreilor din Basarabia,
Bucovina de Nord şi de Sud, parţial din
Vechiul Regat şi sudul Transilvaniei; •
după 23 august 1944, populaţia evreiască
se aﬂa în situaţia de a nu mai admite ca
for al ei Centrala Evreilor din România; •
1945: în conducerea F.C.E.R. există 23
de membri, dintre care patru – din Frontul
Unic Muncitoresc, ponderea deţinând-o
reprezentanţi ai intereselor evreieşti; •

sfârşitul lui 1947 – începutul lui 1948: Şef
Rabinul dr. Alexandru Şafran şi dr. Wilhelm Filderman părăsesc România, „intuind că, altfel, s-ar ﬁ expus la mari primejdii
personale, cu ecou în viaţa comunitară”;
• 1948, an deﬁnitoriu pentru avatarurile
F.C.E.R.: proclamarea Independenţei Statului Israel şi amploarea mişcării de Alia
în rândurile populaţiei evreieşti din România; desﬁinţarea organizaţiilor sioniste;
alegerea ca Şef Rabin al Cultului Mozaic
din România a doctorului Moses Rosen; •
1949: F.C.E.R. capătă Statut legal.
În capitolul de sinteză au fost făcute
aprecieri legate de: • partea pozitivă a
creării şi funcţionării noii Federaţii: „salvgardarea moştenirii iudaice de cult, culturale, ştiinţiﬁce şi artistice”; • activitatea Şef
Rabinului dr. Moses Rosen: „în perioada
interimatului [la preşedinţie – n.r] a reuşit
să salveze o seamă de activităţi cultuale şi
culturale iudaice, cu mare impact în lumea
evreiască”; după 1964, a lărgit atribuţiile
sociale, de asistenţă materială şi medicală
ale F.C.E.R.; în 1967, a reintrodus Jointul în România, fapt pentru care a fost
reaﬁrmat „prinosul nostru de recunoştinţă
pentru această organizaţie cu deﬁnite
calităţi de solidaritate şi frăţietate”; după
1970, Şef Rabinul Rosen s-a implicat
în sprijinirea mişcării de Alia; a făcut o
primă breşă în Cortina de Fier, atrăgând
atenţia iudaismului din Europa, America
şi Israel asupra iudaismului din România,
contribuind la relaţiile neîntrerupte între
România şi Israel la îmbunătăţirea relaţiilor între România şi SUA.
A fost caracterizat impactul revoluţiei
din 1989 asupra vieţii evreieşti din România: trecerea de la opresiune la libertate
a condus la renaşterea identităţii iudaice
în rândurile tineretului şi celor de vârstă
medie. • După 1994, în anii preşedinţiei la Federaţia Comunităţilor Evreieşti
din România a acad. Nicolae Cajal şi a
preşedintelui interimar Iulian Sorin, în
preocuparea Federaţiei s-a introdus, ca o
idee de vizibilă originalitate, promovarea
culturii evreo-române, grija pentru stimularea activităţii creatoare a intelectualităţii
evreieşti şi aﬁrmarea ei în plan naţional
şi internaţional. Sintagma folosită pentru
toate acestea era denumită realsemitism.
• Un rol deosebit de pozitiv l-a avut reintroducerea în România, prin intermediul
F.C.E.R., a organizaţiei americane Joint,
care a devenit un factor fundamental de

sprijin pentru menţinerea în viaţă a supravieţuitorilor Holocaustului, pentru revitalizarea educaţiei iudaice. Fără activitatea
atât de intensă a Joint, supravieţuirea
comunităţilor evreieşti din România ar ﬁ
fost în mare diﬁcultate. „F.C.E.R. devine
tot mai mult o organizaţie cu reprezentare naţională şi de coordonare a vieţii
evreieşti de pe întreg cuprinsul ţării, cu
noi valenţe pe planul exprimării vieţii
religioase, dar şi pe plan social, politic şi
cultural. Egalitatea în drepturi cu toţi cetăţenii României oferă populaţiei evreieşti
un nou statut, cu posibilităţi multiple de integrare în viaţa ţării. Cu sprijinul nemijlocit
al Sohnut-ului şi al Joint-ului, se introduc
tot mai multe activităţi educaţionale şi de
cult mozaic, centrate pe redobândirea
identităţii iudaice. Îşi face loc conceptul
de ﬁdelitate a evreilor faţă de România,
ţara natală, dar, în acelaşi timp, şi faţă
de patria ancestrală, Statul Israel. Ne
comportăm după dictonul latin «semper
ﬁdelis patriae»”.
S-a prezentat o caracterizare asupra
perioadei de preşedinţie a academicianului Nicolae Cajal, „ﬁgură luminoasă şi plină
de bunăvoinţă, cu specială vocaţie pentru
binele oamenilor, pentru ştiinţă şi, mai cu
seamă, pentru relaţii interumane de largă
respiraţie, a cultivat prietenia şi o bună colaborare pe plan naţional şi internaţional”.
A fost relevat rolul important pentru viaţa
religioasă al Marelui Rabin Menachem
Hacohen. A fost subliniată prezenţa beneﬁcă a secretarului general şi preşedinte
interimar a avocatului Iulian Sorin, mai cu
seamă în pregătirea „cu minuţiozitate, în
spiritul principiilor democratice, a primului
Congres F.C.E.R., din septembrie 2005,
a conﬁgurării noului Statut al Federaţiei”.
Referindu-se la perioada actuală, dr.
Aurel Vainer a accentuat asupra • elaborării şi adoptării unui nou Statut al Federaţiei, esenţial diferit de cel din 1949, care
statorniceşte misiunile, obiectivele, principiile şi modalităţile de lucru, organele democratice de conducere în comunităţi şi la
Federaţie; • promovării stilului democratic
de conducere, mai ales a transparenţei în
adoptarea deciziilor şi în punerea lor în
aplicare; • îndeplinirii misiunilor principale
ale Federaţiei, respectiv, reprezentarea şi
apărarea intereselor populaţiei evreieşti,
pe plan naţional şi internaţional;
(Continuare în pag. III)
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Dr. AUREL VAINER, preşedintele F.C.E.R.

„Scopul Federaţiei – apărarea
intereselor populaţiei evreieşti“

(Urmare din pag. II)

• asigurării unei
vieţi comunitare evreieşti, în concordanţă
cu nevoile de viaţă ale diferitelor segmente de populaţie; • prezervării moştenirii istorice cultuale şi culturale iudaice, atenţiei
acordate vieţii religioase şi vieţii iudaice
în familia evreiască. Cu ajutorul Fundaţiei „Caritatea” este sprijinită refacerea
sinagogilor din ţară, buna întreţinere
a celor peste 820 de cimitire evreieşti.
„Comunităţile evreieşti teritoriale au fost
şi sunt în centrul atenţiei F.C.E.R. Acolo,
în ﬁecare comunitate, se desfăşoară viaţa
în înţelesul său deplin, constituindu-se ca
un pilon de bază a tot ce înseamnă astăzi
existenţa evreilor din România”. Sunt intensiﬁcate relaţiile cu autorităţile de stat,
cu reprezentanţii organizaţiilor de minorităţi naţionale, cu reprezentanţii cultelor.

„Concomitent, am luat şi luăm atitudine în
combaterea antisemitismului şi negaţionismului”. A fost elogiat „suportul moral,
material, financiar şi de management
comunitar promovat de Joint” în aceşti
ani „de imensă importanţă pentru viaţa
supravieţuitorilor Holocaustului şi viaţa
comunitară în ansamblul ei”, parteneriat
cu „multiple implicaţii şi efecte pe planul
vieţii evreieşti din România”. Referinduse la viitor, domnia sa a arătat că: • va ﬁ
promovată în continuare apropierea de
F.C.E.R. a „iubitorilor de adevăr şi pace
printr-o politică de disponibilităţi de tipul
„uşilor şi ferestrelor noastre larg deschise”; • viaţa comunitară evreiască va putea
continua chiar şi în condiţiile unei reduceri
a numărului de membri ai comunităţilor.
LA MULŢI ANI, F.C.E.R.!

Pagini de istorie trăită
SERGE CWAJGENBAUM, secretarul general al CEE
Serge Cwajgenbaum a vorbit în calitate de martor al unei bune perioade din
istoria F.C.E.R. Din această perspectivă,
a rememorat personalitatea Şef Rabinului Rosen, care a făcut enorm pentru
ca majoritatea populaţiei evreieşti din
România postbelică să se aﬂe astăzi
în Israel, distingându-se în viaţa sociopolitică, economică, ştiinţiﬁcă, artistică.
A elogiat, de asemenea, grija sa pentru
cei rămaşi, „pentru supravieţuitorii Holo-

caustului care aveau nevoie de ajutor”,
prin aducerea Joint-ului în România.
L-au emoţionat portretele celor care au
condus destinele F.C.E.R. în ultimii 50
de ani, care întâmpină pe oricine urcă
treptele sediului principal al Federaţiei.
Dar, cel mai mult, a fost impresionat
de „miracolul vieţii evreieşti actuale: o
comunitate plină de viaţă, cu toate motoarele în acţiune”.

Un omagiu liderilor, fruntaşilor vieţii evreieşti
Av. IULIAN SORIN
Această aniversare este un prilej de a aduce un omagiu liderilor, fruntaşilor vieţii
evreieşti care, în condiţii dramatice, chiar tragice, au reuşit să creeze un organism
reprezentativ, cu efecte beneﬁce pentru populaţia evreiască din România. Acum
tinerii au posibilitatea să cunoască lupta înaintaşilor lor pentru menţinerea iudaismului din ţara noastră. Întemeierea cu 75 de ani în urmă a Federaţiei Uniunilor de
Comunităţi Evreieşti a fost o necesitate istorică. În condiţiile de atunci era nevoie de
unitatea tuturor evreilor – aşchenazi, sefarzi sau neologi. Această dorinţă de unitate a
avut şansa de a beneﬁcia de lideri de mare valoare, a spus vorbitorul. În continuare,
a evocat viaţa şi activitatea Marelui Rabin I. I. Niemerower, un om de excepţie şi
savant.

Voinţa umană- mai puternică decât orice forţă
Ing. FELIX KOPPELMANN, preşedintele C.E. Oradea
Vorbitorul a evocat tragedia Holocaustului pentru comunităţile evreieşti
din nordul Transilvaniei, aﬂat în acei
ani sub ocupaţia Ungariei horthyste, şi
tributul membrilor comunităţii din Oradea
deportaţi în lagărele naziste: din 33 000
s-au întors circa 2 700. A remarcat faptul
că F.C.E.R. are grijă de cimitirele evreieşti şi de sinagogi. A apreciat cultivarea
dialogului interreligios, dat ﬁindcă din
mozaism s-au desprins creştinismul şi
islamul. Referindu-se la istoria comuni-

tăţii sale, vorbitorul a amintit: • existenţa
a două comunităţi, de rit ortodox şi neolog; • infrastructura: şcoli, spitale, băi
rituale; • reorganizarea şi reconstrucţia
comunitară de după 1944; • reuniﬁcarea administrativă a comunităţilor de
rit ortodox şi neolog; • buna colaborare
cu F.C.E.R.. Încrezător în viitorul nostru
comunitar, vorbitorul l-a citat pe Einstein:
voinţa umană este mai puternică decât
orice forţă, de la forţa aburului la cea
nucleară.

III

“Fără comunitate,
soarta evreilor ar ﬁ
fost alta, mai grea”
HARY SOLOMON, preşedintele Comunităţii Evreilor din
Piatra Neamţ
Preşedintele comunităţii a prezentat
soarta evreilor moldoveni din timpul
dictaturii antonesciene şi rolul important
jucat de comunitatea evreiască, fără
de care soarta evreilor, supuşi legilor
rasiale, ar ﬁ fost alta; de pildă, nu şi-ar
ﬁ putut educa copiii, eliminaţi din şcolile
româneşti. Evreii s-au stabiilit în Moldova de sute de ani, dar dacă înainte de cel
de-al doilea război mondial reprezentau
între 25-40 la sută din populaţia oraşelor
moldoveneşti, azi au rămas foarte puţini.
De aceea este important rolul comunităţilor în ajutorarea celor în nevoie.
Din Moldova provin mari personalităţi
implicate în viaţa evreiască – rabinii
Al. Şafran sau Moses Rosen, lideri ai
comunităţii evreieşti din România. Nu
trebuie să dăm uitării numele unor lideri
ai evreimii cum au fost prof. Nicolae
Cajal sau av. Iulian Sorin. Cea de a 75-a
aniversare a F.C.E.R. este un prilej de
a sublinia unitatea tuturor comunităţilor,

colaborarea fructuoasă de 45 de ani
dintre Federaţie şi Joint şi multiplele
activităţi în care este implicată Federaţia
în domeniul cultural – cum ar ﬁ editarea
de cărţi, a unei reviste, activitatea de
cercetare istorică, a mai spus vorbitorul.

”Colaborare excelentă cu F.C.E.R.”
Ing. JOSÉ IACOBESCU, preşedintele B’nai B’rith România
Într-o scurtă trecere în revistă a activităţii BBR după reînﬁinţarea în 1995, preşedintele organizaţiei a scos în evidenţă excelenta colaborare cu Federaţia, cu care
realizează numeroase iniţiative comune. El a apreciat că BB este un factor de unitate
în viaţa iudaică şi prin strânsele relaţii cu BB Europa şi BB International a putut să
contribuie la susţinerea internaţională a României. José Iacobescu şi-a exprimat
speranţa că, împreună cu F.C.E.R., se va continua dezvoltarea unui nou climat.

“Sunt un prieten al comunităţii evreieşti”
MARKÓ ATTILA, secretar de stat, şeful Departamentului pentru
Relaţii Interetnice:
Markó Attila a vorbit despre emoţia
aparte pe care o simte la acest ceas aniversar deoarece, de când ocupă această
funcţie (2005), a fost alături de comunitate şi se consideră un prieten al F.C.E.R.
El a trecut în revistă tot ceea ce a reuşit
să realizeze, ca lider al Departamen-

tului, pentru minorităţi, inclusiv pentru
cea evreiască. Markó a urat comunităţii
succese atât în păstrarea memoriei cât
şi în deschiderea spre o nouă construcţie
pentru ca minorităţile să devină o forţă
reală, în România, “unde soarta noastră
este comună”.

F.C.E.R. – ”Un motor
al dialogului
interreligios”
ADRIAN LEMENI,
Secretar de Stat la Secretariatul
de Stat pentru Culte
După o scurtă trecere în revistă a
istoriei comunităţii mozaice din ţara
noastră, secretarul de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte, a subliniat
preocuparea F.C.E.R., alături de celelalte Biserici şi Culte din România, pentru
instaurarea unui climat de toleranţă şi
bună înţelegere, pentru stimularea dialogului interreligios atât în context naţional cât şi internaţional. Vorbitorul şi-a
exprimat aprecierea pentru implicarea
F.C.E.R. în ﬁnalizarea şi promovarea
actualei legi privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor. „La
acest moment aniversar, se cuvine să
menţionăm conducători şi lideri religioşi
ai F.C.E.R.- Cultul Mozaic, precum W.

Fielderman, I. Niemerower, Al. Şafran,
Moses Rosen, Nicolae Cajal şi actuala
conducere, precum şi Marele Rabin
Menachem Hacohen”, a aﬁrmat Adrian
Lemeni.

“Antisemitismul ia forme noi”
LIVIU BERIS, preşedintele A.E.R.V.H.
Evocând anii petrecuţi în lagăr şi situaţia politică ce a determinat deportarea
evreilor în Transnistria, Liviu Beris a vorbit despre necesitatea de a trage un semnal
de alarmă pentru viitor, în faţa pericolului antisemitismului, care se manifestă sub
forma antisionismului şi antiisraelianismului, împotriva democraţiei. În ceea ce mă
priveşte, a spus vorbitorul, consider că este o obligaţie din partea mea să avertizez
asupra pericolelor prin care trecem azi, una din forme ﬁind şi manifestările unor
antisemiţi mascaţi.

IV
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50 de prieteni ai evreilor

Ceremonie de înmânare a Medaliei F.C.E.R. „Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România“

„Ca om de marketing, am numit prosemitism apropierea de etnia noastră a
unor oameni de nădejde, care să ducă
mai departe mesajul nostru de bună convieţuire cu populaţia majoritară şi celelalte
minorităţi naţionale”, a spus preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, în deschiderea
ceremoniei de decernare a Medaliei de
Onoare „Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România, iubitor de adevăr şi
de pace”. „Printre cei cărora le-am înmânat-o se aﬂă Majestatea Sa Regele Mihai
I, preşedintele în funcţiune al României,
Traian Băsescu, foştii preşedinţi Ion
Iliescu şi Emil Constantinescu. În Pirkei
Avot apar sintagmele om al adevărului şi
om al păcii. Aceste atribute le-am considerat esenţiale pentru oricine este bine
intenţionat în voinţa sa de a ne cunoaşte”,
a prefaţat evenimentul Domnia Sa. Gazda
ceremoniei a fost Cristi Avram.
Prima categorie de medaliaţi au fost
demnitari şi membri ai Corpului diplomatic,
medaliile ﬁind înmânate de preşedintele şi
vicepreşedintele F.C.E.R., dr.Aurel Vainer
şi ing. Paul Schwartz. Dintre laureaţi au
făcut parte fostul prim ministru Călin Popescu Tăriceanu, mesajul de mulţumire
ﬁind transmis de Andrei Alexandrescu.
Amintind buna colaborare cu dr. Aurel
Vainer, laureatul a spus că „F.C.E.R. este
o organizaţie care face cinste României”
şi „este factor de legătură între România
şi Israel”. În mesajul laureatului Mircea
Geoană, preşedintele Senatului, citit de
Cristi Avram, se speciﬁcă: „Statul român
are o obligaţie istorică faţă de comunitatea
evreiască din România. Voi continua să
ﬁu susţinător activ al F.C.E.R. pe plan naţional şi internaţional”. Secretarul de stat la
Secretariatul de Stat pentru Culte, Adrian
Lemeni, a elogiat contribuţia la Legea
Cultelor a fostului preşedinte interimar, av.
Iulian Sorin, şi a actualului preşedinte, dr.
Aurel Vainer. Au mulţumit pentru distincţia
acordată Ştefan Ioniţă şi Florinel Irinel
Frunză, director şi, respectiv, şef serviciu la Secretariatul de Stat pentru Culte,
amb. Mihnea Constantinescu, Radu
Negrei, consilier la Primăria Municipiului
Bucureşti. Mesajul secretarului de stat în
Ministerul Turismului şi Dezvoltării Regionale, Răzvan Murgeanu, a fost transmis
de Carmen Dimitriu. „Un prieten adevărat
nu vorbeşte, ci face”, s-a aﬁrmat în mesaj. Au fost medaliaţi foşti ambasadori ai
României în Israel, Radu Homescu şi
Valeriu Georgescu. „În Israel am lăsat o
parte din inima mea”, a spus acesta din
urmă. Au adus mulţumiri pentru onoarea
făcută secretarul de stat al DRI, Markó
Attila, şi Consilierul prezidenţial Peter
Eckstein Kovacs.
În continuare, prof. univ. Ştefan Cazimir şi etnosociolog dr. Hary Kuller au
înmânat medalii personalităţilor din domeniul istoriei. Au fost distinşi gen(r.) Mihail
Ionescu, directorul general al Institutului
pentru Studii politice, de apărare şi istorie militară, care a aﬁrmat că acordarea
acestui premiu este un privilegiu şi a avut
satisfacţia că, împreună cu mulţi alţii cu
care a lucrat în Comisia Wiesel, a avut
prilejul să facă istorie. Un alt medaliat a
fost prof. univ. George Voicu, de la SNSP.
La rândul său, prof.univ. Vasile Morar,
Facultatea de Filosofie a Universităţii
Bucureşti, a declarat că este mândru că
distincţia a fost acordată de doi profe-

sori de la Universitate. “Ca profesor care
predau etica, estetica şi ﬁlosoﬁa morală,
vreau să subliniez că una din ideile
călăuzitoare pe care o susţin în cursurile
mele este cea de morală universală a
profeţilor biblici”.
La categoria personalităţi din lumea
artei, medaliile au fost înmânate de direc-

„Prima oară m-am născut la Iaşi, a doua
oară m-am născut la TES”, a declarat
în idiş Nae Călugăriţa. Nae Lăzărescu
a dedicat medalia memoriei lui Sandu
David. Vasile Muraru – amintirii bunicilor
săi, Maria şi Constantin Muraru, care, în
anii Holocaustului, au ţinut ascunşi în
casa lor trei familii de evrei. Au mai fost

evreiască.”
Subsecretarul de stat în MAE, dr. Irina
Cajal, şi dr. Alexandru Elias au înmânat
medaliile la categoria personalităţi medicale. Au primit aceste distincţii prof. univ.
dr. Mircea Beuran, directorul Spitalului de
Urgenţă „Floreasca”, dr. Simona Liana
Soare - Spitalul „Elias”, dr. Ileana Safta

torul TES, Hary Eliad, şi de preşedintele
C.E.B., Erwin Şimşensohn. „Mulţumesc
pentru actul de adopţie. Am dus la Tel
Aviv cei doi băieţi de aur şi am primit
Premiul de Stat pentru cea mai bună
comedie. Mi-am petrecut acolo unul din
cele mai frumoase momente din viaţă”, a
spus laureatul Ion Lucian. Referindu-se
la „Călătoria lui Gruber”, având ca temă
pogromul antievreiesc din Iaşi în 1941,
laureatul Radu Gabrea a precizat: „Ca
artist, sunt obligat să spun adevărul”. El
a ţinut să adauge: ”Nu sunt de fapt un
prieten din afară, sunt unul dintre voi”.

premiaţi Nicolae Niţescu, Florin Piersic,
Stela Popescu, care n-au putut ﬁ de faţă.
Au mulţumit pentru medalii directorul
adjunct al Filarmonicii, Nicolae Licareţ,
Radu Cârneci, editorul monumentalelor
16 variante în limba română ale „Cântării
Cântărilor”, şi Geo Şerban, „truditor pe
tărâmul operei lui Mihail Sebastian, în
suplimente literare ale RE”, a menţionat
dr. Aurel Vainer.
Secretarul general al F.C.E.R., ing.
Albert Kupferberg, şi ziaristul Florian
Solomon au înmânat medaliile pentru
reprezentanţi ai presei. Au fost distinşi:
Maria Ţoghină şi Doru Ionescu, Radiodifuziunea Română, publicista Carmen
Dimitriu , Ion Bâtu, redactor-şef la Emisiunile pentru Minorităţi de la TVR, Carmen
Ştefănescu, jurnalist TVR, Ioana Niţescu, jurnalist Radio România Internaţional,
Doina Meiseles, redactor-şef “Jurnalul
Săptămânii”-Israel.
Maria Ţoghină: „Am primit această
distincţie nu numai ca om de radio ci în
calitate de om, fără prejudecăţi şi cu sentimente de prietenie faţă de comunitatea

şi prof. univ. dr. Doina Dinulescu, director
medical şi, respectiv, manager al aceluiaşi
spital. Fiecare a omagiat memoria academicianului Nicolae Cajal (z.l.). Au mulţumit
pentru onoarea făcută dr. Monica Pop,
manager al Spitalului de Oftalmologie
Bucureşti, dr. Cleo Roşculeţ, director al
Spitalului „Matei Balş”. „Voi persevera în
apreciere şi prietenie pentru dvs”, a spus
prof. univ. dr. Ioanel Sinescu – Spitalul
„Fundeni”.
Premiile pentru activităţi ﬁlantropice au
fost înmânate de preşedintele F.C.E.R.,
dr. A. Vainer şi de Janina Ilie. Au fost
distinşi: Gheorghe Frâncu - ﬁrma „VelPitar” S.A., Gabriel Niţă - Niro Investment
Group, Pavlina Martinova - manager la
„Oriﬂame”, Octavian Creţu – Romacvagroup, Gilda Lazăr - Corporate Affairs
Director, JT International
Ceremoniile s-au încheiat cu un scurt
program artistic cuprinzând cântece interpretate de formaţia klezmer a Comunităţii
Bucureşti şi de Radu Captari.

Carmen Dimitriu: “Când am fost copleşită de necazuri, am găsit susţinători
la comunitatea evreiască, la fel şi copiii mei. De multe ori am fost întrebată dacă
sunt evreică şi sunt mândră că lumea a crezut acest lucru. Voi ﬁ întotdeauna
alături de voi.”
Carmen Ştefănescu: “Mulţumesc pentru că am avut prilejul să învăţ istoria
poporului evreu şi am avut şi bucuria să cunosc doi oameni atât de distinşi de care
m-am apropiat: prof. Nicolae Cajal şi av. Iulian Sorin.“
Ioana Niţescu: “A fost cel mai frumos premiu pe care l-am primit în viaţa mea
şi ştiu că izvorăşţe din sentimentul de prietenie, cea mai frumoasă caracteristică
a omului. Iar eu am aici în comunitate foarte mulţi fraţi şi surori.“
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Adunarea Generalã a F.C.E.R.
Lucrările Adunării Generale au fost declarate statutar constituite. Înainte de a trece
la ordinea de zi propriu-zisă, s-au pus în discuţie obiecţiile preşedintelui Comunităţii braşovene, ing. Tiberiu Roth, şi anume, obligativitatea de a nu eluda Consiliul
de Conducere al F.C.E.R., ca organ de dezbatere privind documentele importante
pentru viaţa Federaţiei, cum a fost cazul acum, când au fost prezentate Raportul
privind activitatea F.C.E.R. în anul 2010, Raportul privind execuţia bugetară pe
2010 şi Raportul comisiei de cenzori. Nediscutarea acestor documente în Consiliul
de Conducere înseamnă încălcarea competenţelor acestui organism, deci a Statutului
F.C.E.R. Comitetul Director nu poate înlocui competenţele Consiliului de Conducere.
Totuşi, ţinând cont că Adunarea Generală a fost convocată, Tiberiu Roth a fost de
acord cu continuarea lucrărilor. Preşedintele F.C.E.R. a recunoscut că nu s-a respectat
ad litteram Statutul, că trebuie respectată democraţia şi a promis ca în viitor astfel
de lucruri să nu se mai întâmple.

Raportul de activitate al
Federaţiei pentru anul 2010
Vicepreşedintele Federaţiei, ing.
PAUL SCHWARTZ, a dat citire sintezei
Raportului de activitate al F.C.E.R.- Cultul Mozaic pe 2010. Între principalele realizări, el a amintit ﬁnalizarea Statutului
F.C.E.R. cu toate aprobările necesare,
punerea în aplicare a amplului program
de asistenţă medicală şi socială pentru
evreii în nevoie. S-a eﬁcientizat activitatea economică printr-un program
amplu de acţiuni, prin continuarea implementării strategiei de dezvoltare şi
valoriﬁcare superioară a patrimoniului
economic. S-a extins procesul de informatizare, la ora actuală neexistând
nici o comunitate care să nu dispună de
tehnica de calcul. În acest fel şi legăturile
cu comunităţile au devenit mai strânse.
Au fost promovaţi tineri şi membri din
generaţia de mijloc, s-au făcut eforturi

Darea de seamă privind
execuţia bugetară a F.C.E.R.
pe anul 2010
Darea de seamă a fost prezentată
de directorul economic, ec. OVIDIU
BĂNESCU. S-a menţionat că: • activitatea
economico-ﬁnanciară a F.C.E.R. în anul
2010 s-a desfăşurat potrivit prevederilor
din Bugetul prezentat la Adunarea Generală din 2 mai 2010 şi a deciziilor adoptate
pe parcurs de Consiliul de Conducere şi
Comitetul Director; • în datele de execuţie
bugetară se regăsesc veniturile şi cheltuielile realizate la nivelul Federaţiei, al
comunităţilor şi al activităţii de asistenţă
socială şi medicală; • au survenit mutaţii
semniﬁcative la venituri din menţinerea
nivelului alocaţiilor de la DRI la nivelul
anului 2009, au crescut alocaţiile de la
Primăria Municipiului Bucureşti, încasările
din chirii au cunoscut o diminuare, s-au
realizat încasări importante din vânzări de

”Pentru minorităţi România
nu este un loc de tranzit”
VARUJAN PAMBUCCIAN, liderul Grupului Minorităţilor Naţionale
altele decât maghiară
Pentru minorităţi, România nu este un loc de tranzit ci o a doua patrie pe care
au părăsit-o numai dacă au fost obligaţi, a arătat în discursul său Varujan Pambuccian. Atât F.C.E.R. cât şi Organizaţia armenilor, mai veche decât Federaţia, au fost
înﬁinţate de parcă ar ﬁ avut o premoniţie. Probabil că necesitatea de a se apăra
există în genele noastre, un ADN istoric ce ne ajută să supravieţuim. Deşi avem o
vârstă, nu suntem o piesă de muzeu, ci un organism viu şi datoria noastră este de
a ne aminti de cei care au ţinut în viaţă aceste organizaţii, utile nu numai comunităţilor, ci întregii ţări. Vorbitorul a scos în evidenţă contribuţia F.C.E.R. la aderarea
României la NATO şi în luarea altor decizii importante în context european. El a
menţionat o serie de personalităţi care au jucat un rol important în ultimii 20 de
ani în conturarea organizării minorităţilor – prof.univ. Nicolae Cajal (z.l.), scriitorul
Dorel Dorian, dr. Aurel Vainer, Ivan Truţer, Carmen Dumitriu, prin emisiunile sale.
V. Pambuccian declarat că a învăţat multe de la ei, că au contat pentru el. În acelaşi
timp, domnia-sa a avertizat că în condiţiile grele, care nu s-au terminat, mulţi vor
căuta vinovaţii în rândul minorităţilor.
ca, în poﬁda lipsei de rabini, activitatea
de cult să se desfăşoare în condiţii cât
mai aproape de necesităţi. În acest
context, o preocupare importantă a fost
grija faţă de patrimoniul sacru - cimitire
şi sinagogi - unde s-au obţinut rezultate
remarcabile. Deşi condiţiile economice
au fost diﬁ cile, prin ajutorul ﬁ nanciar
guvernamental oferit minorităţilor naţionale, s-a putut asigura funcţionarea
activităţii revistei ”Realitatea Evreiască”
şi a Editurii „Hasefer“, au fost extinse
Centrele Comunitare Evreieşti. În general, s-a continuat politica uşilor deschise
prin invitarea unor personalităţi din
viaţa politică, economică, religioasă a
României şi din societatea civilă la activităţile şi evenimentele din Federaţie,
s-a continuat promovarea bunelor relaţii
cu populaţia majoritară şi cu celelalte
minorităţi şi culte, cu reprezentanţi ai
Statului Israel dar şi ai celorlalte state,
F.C.E.R. beneﬁciind de vizite la nivel
înalt din SUA, Italia, Franţa, Germania
şi alte ţări. S-a continuat combaterea,
prin diferite forme, a unor manifestări
antisemite. În raport se atrage atenţia
asupra importanţei recensământului
populaţiei şi se lansează un apel către
membrii comunităţilor de a-şi declara
apartenenţa la minoritatea evreiască.

patrimoniu imobiliar subutilizat, în stadiu
avansat de degradare, alocaţii importante de la Joint, alocaţii de la Fundaţia
„Caritatea” în baza Acordului încheiat; •

cifre şi graﬁce au arătat de unde provin
veniturile bugetare, ponderea deţinând-o
administrarea imobilelor, Fundaţia „Caritatea”, alocaţiile bugetare; • au fost trecute
în revistă cheltuielile care au crescut
prin: 1. investiţii pentru întreţinerea şi
reparaţiile la patrimoniul imobiliar sacru
şi diverse obiective de interes comunitar;
2. alocaţii acordate DASM; 3. sărbători
şi festivităţi religioase; 4. medicamente
acordate angajaţilor şi foştilor angajaţi cu
o vechime mai mare de zece ani; 5. asigurarea caşrutului la restaurantele rituale
ş.a. În ce priveşte Bugetul DASM, acesta
se execută separat de cel al F.C.E.R.,
reﬂectând relaţia directă cu Joint-ul şi, în
mod special, evoluţia dolarului în raport cu
leul. F.C.E.R. Au fost enumerate o serie
de măsuri vizând utilizarea şi valoriﬁcarea
patrimoniului imobiliar, luate în vederea
eﬁcientizării sub raport economic şi ﬁnanciar a activităţii F.C.E.R. Analiza execuţiei
Bugetului F.C.E.R. pe anul 2010 reﬂectă
eforturile importante de utilizare judicioasă a resurselor ﬁnanciare, dar şi nevoia
adoptării unor noi măsuri de raţionalizare
şi de creştere a eﬁcienţei întregii activităţi.
S-a citit apoi şi Raportul comisiei de cenzori. După citirea celor două documente,
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a
observat: 1. menţinerea alocaţiei pentru
minorităţi de către Guvernul României
la nivelul anului 2009, în condiţiile grele
din 2010, semn de mare atenţie faţă de
minorităţi; 2. Ceea ce n-am putut primi de
la Fundaţia „Caritatea”, care participă la
Bugetul F.C.E.R. începând din 2007, ni

se acordă retroactiv în anul 2011; 3. Cu
banii obţinuţi în plus prin DRI, s-a putut
sponsoriza refacerea Sinagogilor din
Roman şi Tulcea. Există resurse băneşti
pentru renovarea Templului din Rădăuţi
şi modernizarea Cimitirului din Ştefăneşti.
4. Sunt mari promisiuni de la Ministerul
Culturii şi Patrimoniului Naţional să-şi
onoreze datoria de la buget pentru Sinagoga Mare din Iaşi. 5.Aşteptăm sprijin de
la acelaşi minister pentru restaurarea interiorului de la Templul Coral din Capitală.

„F.C.E.R. un excelent ghid
pentru continuarea
vieţii evreieşti”
E.S. DAN BEN-ELIEZER,
ambasadorul Statului Israel
E.S. Dan Ben-Eliezer a definit
F.C.E.R. drept un excelent ghid în
menţinerea şi continuarea identităţii
iudaice în România, în asigurarea serviciilor de asistenţă socială şi medicală
a vârstnicilor cu probleme materiale şi
de sănătate. Totodată, a elogiat parteneriatul F.C.E.R. – Joint, cu precădere
în acest domeniu, a salutat preşedinţii
de comunităţi şi obşti evreieşti prezenţi
la adunare, a remarcat contribuţia
preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, la relaţiile speciale existente între
România şi Israel. Privitor la sărbătorirea celor 63 de ani de la proclamarea
Independenţei Israelului, Excelenţa Sa
a evidenţiat contribuţia remarcabilă a
Alialei române la dezvoltarea Israelului
modern.
6. Începând cu 2010, am ridicat restrângerea ﬁnanciară a salariilor. 7. Vom face
o recorelare a retribuţiilor din comunităţi
faţă de salariile Federaţiei.

Spectacol festiv…
la zeci şi zeci de decibeli
Cine a participat la concertul care
a avut loc la Ateneu în onoarea triplei
aniversări, organizat de Joint şi Centrul
Comunitar Evreiesc din Bucureşti, împreună cu postul de radio comunitar evreiesc
„Şalom România”, a fost impresionat de
concursul tacit al standurilor din foaier.
Creativitate, bun gust, ştiinţă de punere
în valoare a pliantelor, obiectelor de cult,
cărţilor, publicaţiilor expuse.
(Continuare în pag VI)
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Aşa ar putea ﬁ caracterizate ofertele Complexului „Lauder-Reut”, Editurii
Hasefer – Revistei „Realitatea Evreiască“, Grădiniţei „Gan Eden”, C.E.B.,
F.C.E.R., DASM, CCE (JCC), companiei
„El Al“ ﬁrmelor „Vocalnet“ şi „Sixt”, care
s-au bucurat de o binemeritată aﬂuenţă

de public. Concertul propriu-zis a fost
prezentat de Eli Nemţeanu şi Adrian
Gueron din partea JCC. Evenimentul a
fost deschis de “actori” între trei şi zece
ani - copiii noştri de la grădiniţa „Gan
Eden“ şi membrii formaţiunii „Bim-Bam“,
care au interpretat melodii israeliene. În
cuvântul său, preşedintele F.C.E.R., dr.
A Vainer, a urat Mazel Tov pentru cei
peste 800 de spectatori care au venit să
participle la sărbătorirea triplei aniversări.
Alberto Senderey, director Joint pentru Europa, s-a alăturat felicitărilor la
adresa F.C.E.R., a promis întărirea în
continuare a legăturilor cu Jointul şi şi-a
exprimat dorinţa de a clădi împreună
viitorul Federaţiei. E.S. Dan Ben-Eliezer,
ambasadorul Statului Israel, a opinat că
F.C.E.R. este forţa călăuzitoare pentru
păstrarea identităţii evreieşti, a apreciat
buna colaborare dintre Joint şi Federaţie
pentru întărirea bunăstării populaţiei
evreieşti. Referindu-se la relaţiile cu
Israelul, Excelenţa Sa a vorbit despre

importanţa declarării independenţei
statului evreu, care a supravieţuit, deşi
foarte puţină lume i-a dat şanse. În cei
63 de ani, Israelul a obţinut succese
remarcabile în cele mai diferite domenii
şi se mândreşte mai ales cu oamenii pe
care i-a crescut. Azi, Israelul este un stat
modern pe care putem să-l privim cu mân-

drie şi satisfacţie, a spus Dan Ben-Eliezer.
În programul concertului au mai ﬁgurat:
formaţia de jazz din Tulcea, condusă de
Eduard Jack Neumann, trupa de dansuri
israeliene „Hora” (CEB), vestita „Direcţie
5”, care a aniversat cu acest prilej 20 de
ani de la înﬁinţare, solist vocal – talentatul Cristi Matei. Au putut ﬁ urmărite la
retroproiector aspecte din viaţa muzicală
a unor comunităţi evreieşti din ţară. Un
moment de vârf: cântăreţul israelian Kobi
Oz şi trupa sa, care a moştenit de la tatăl
lui, cantor, nu doar vocea remarcabilă, ci
şi receptivitatea faţă de muzica liturgică,
căreia a ştiut să-i confere noi valenţe prin
modernitatea orchestrării şi prin virtuţile
interpretative. Un concert cu mare priză la
tineri, cu prea mulţi decibeli pentru spectatorii mai vârstnici, care au reprezentat
cam 50 la sută dintre cei prezenţi, nepotrivit pentru Ateneul Român, a încheiat
seara zilei de 3 mai 2011.
Transmisia pe internet a evenimentelor a fost asigurată de Silviu Vexler.

”Marea noastră
capacitate de
supravieţuire”
ERWIN ŞIMŞENSOHN,
preşedintele C.E.B.
Erwin Şimşensohn a remarcat laitmotivul tuturor sărbătorilor noastre: capacitatea de supravieţuire. Ea se datorează rezistenţei spirituale, eroismului,
responsabilităţii unuia faţă de celălalt,
dar şi capacităţilor organizatorice, religioase, administrative, meşteşugăreşti
ale unei populaţii aﬂate sub opresiune.
Într-un moment în care nori de furtună
se strângeau asupra evreilor europeni,
desigur, şi a celor români, a luat ﬁinţă
FUCER. Din păcate, legile antievreieşti date de guvernările Goga – Cuza,
Gigurtu, masacrele din perioada dictaturilor legionară şi antonesciană n-au
putut ﬁ oprite. Vorbitorul a subliniat rolul
Joint-ului în reorganizarea, menţinerea
şi dezvoltarea vieţii evreieşti după al
doilea război mondial prin programele de asistenţă socială şi medicală,

programele de educaţie iudaică. Chiar
şi în perioada actuală, de restrângere
numerică, Federaţia găseşte noi forme
de existenţă comunitară.

„O colaborare rodnică de 45 de ani”
ISRAEL SHARLI SABAG, directorul Joint pentru România
Apreciind istoria colaborării dintre comunitatea evreiască din România şi Joint,
Israel Sabag a scos în evidenţă faptul că România a fost prima ţară est-europeană
în care Joint s-a reîntors după cel de-al doilea Război Mondial. F.C.E.R., a spus
el, este organizaţia-umbrelă care coordonează activităţile în domeniile social,de
asistenţă medicală şi educaţional ale comunităţilor evreieşti din ţară. De aceea
Joint o doreşte ca partener, ca să continue împreună transformarea ei, adaptarea
la realitate în funcţie de necesităţi. Din 2005, de la alegerile democratice din cadrul
F.C.E.R., au intervenit mari schimbări în viaţa evreiască din România, una dintre
cele mai semniﬁcative ﬁind deschiderea Centrelor Comunitate Evreieşti (JCC) la
Bucureşti, Oradea, Iaşi, Timişoara şi, în perspectivă, la Cluj, cu numeroase programe
interesante. S-a reînnoit şi sistemul de asistenţă socială,care reprezintă prioritatea
noastră, a arătat I. Sabag, care a scos în evidenţă şi relaţiile speciale dintre Israel
şi România, neîntrerupte de la declararea Independenţei Statului evreu.
(Continuare în pag VII)
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Problemele de cult şi alegerea unui prim-rabin
Una dintre problemele arzătoare,
după pasiunea cu care au fost dezbătute în a doua zi a Adunării generale
este cea a alegerii unui prim-rabin.În
special preşedinţii comunităţilor din
Oradea – ing. Felix Koppelmann, şi
din Braşov – ing. Tiberiu Roth, comunităţi care au şi cantine, chiar restaurant caşer, au arătat că în prezent
funcţionarea şi atestarea de unităţi
de alimentaţie comunitară caşer este
afectată de lipsa unui rabin (T. Roth).
O idee susţinută de F. Koppelmann,
care a subliniat că orice comunitate a
evreilor din ţara noastră este o comunitate mozaică, o comunitate bazată
nu numai pe unitatea etnică ci şi pe
cea de cult iar absenţa unui rabin e
inacceptabilă, ea inﬂuenţează negativ
activitatea preşedinţilor de comunităţi
locale, a căror obligaţie prioritară este
menţinerea activităţii de cult mozaic (F.
Koppelmann).
Din păcate, după cum a reieşit din
discuţii, alegerea unui prim rabin dar
şi a unui rabin local este o problemă
birocratică destul de complicată. Edy
Kupferberg, şeful Cancelariei rabinice, a prezentat adunării demersurile
făcute de F.C.E.R. până acum, a citit
lista Comisiei de evaluare, a distribuit
participanţilor o listă cu persoanele
care şi-au depus candidatura pentru
postul de Prim Rabin, precizând că,
din păcate, cele mai multe dosare sunt

incomplete astfel că deocamdată ne
aﬂăm în faţa unor simple opţiuni. S-a
mai precizat de către ing. Paul Schwartz, vicepreşedintele F.C.E.R., că
pe lângă acceptarea unei candidaturi,
prim-rabinul trebuie validat de câteva
ministere şi instituţii ale statului român.
Rabinul trebuie să prezinte Ministerului
Educaţiei o diplomă de la o ieşivă ates-

tată internaţional ca ﬁind echivalentă cu
o instituţie de învăţământ superior. (În
lipsa ei încadrarea se poate face numai
la nivel de oﬁciant de cult). Comunităţile
nu pot angaja pe cine vor sau pe cine
se declară disponibil,aşa cum s-a sugerat la discuţii,ﬁindcă există reglementări
legale, care nu pot ﬁ eludate.

Un buget optimist
Anul acesta se consolidează bugetul F.C.E.R. cu sumele restante pe care le datora Fundaţia “Caritatea”. Astfel
se prevede aducerea salariilor personalului din comunităţile din provincie mai aproape de ale celor din aparatul
central. Cu alte cuvinte retribuţiile celor din provincie vor
creşte cu 20% în timp ce salariile din aparatul central al
F.C.E.R. rămân îngheţate în 2011. Ec. Ovidiu Bănescu
a prezentat şi explicat de două ori cu eleganţă şi un pic
de umor cel mai arid şi discutat capitol, bugetul pe anul
acesta, subliniind creşterile uşoare care se înregistrează
la mai toate reperele. Ca şi la împărţirea bugetului statului,

ﬁecare caută să obţină cât mai mult dar sacul are un fund
şi totdeauna rămân nemulţumiţi.Totuşi aşa cum a observat
un participant la discuţii, bugetul pe 2011 e unul ”exaltant”.
În ﬁnal, Adunarea Generală a aprobat Bugetul pe 2011 şi
Planul de activitate al F.C.E.R., a aprobat Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Comitetului Director, a aprobat
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de
conducere, a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de Etică şi Mediere al F.C.E.R., Raportul la
Bilanţul contabil pe anul 2010, componenţa Comisiei pentru
angajarea prim-rabinului.

Concluziile preşedintelui F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer
La încheierea dezbaterilor, președintele F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer, a adus câteva precizări și a răspuns unor chestiuni controversate, ridicate în
timpul lucrărilor Adunării Generale.
Programul de măsuri propus pentru
anul 2011 a fost elaborat în spiritul
hotărârilor Congresului al II-lea al
F.C.E.R. din 2010, cu unele actualizări
necesare. S-a ținut cont cu acest prilej
de toate propunerile venite din partea
comunităților evreilor din țară.
Pe lângă problema stringentă de a
alege un un nou prim-rabin, conducerea
F.C.E.R. se mai confruntă cu probleme
importante care necesită rezolvare în perioada următoare: înlocuirea directorului Editurii
Hasefer, actualul director, scriitorul Ștefan Iureș,
ﬁind demisionar din motive de sănătate și de vârstă. Fostul
redactor șef de la revista ”Realitatea Evreiască” și-a dat
demisia de la 1 aprilie a.c. din cauza unor neînțelegeri cu
un colaborator și cu coordonatorul activității culturale a
F.C.E.R. Colectivul redacției este alcătuit din profesioniști
și în alegerea unui nou redactor şef trebuie ţinut seama de
necesitatea de a găsi o persoană competentă, care să nu
genereze conﬂicte cu colegii cu care lucrează.
Alegerea unui prim-rabin este primordială în preocupările conducerii F.C.E.R.. A fost numită o Comisie de
propuneri și se va căuta o soluție optimă, care să satisfacă toate cerințele enunțate deja în materialul care a fost
difuzat delegațiilor.
A fost exprimată nemulțumirea conducerii F.C.E.R. în
privința activității directorului CSIER, care la ultimele două
analize nu a răspuns corespunzător problemelor puse în

discuție.
Conducerea F.C.E.R. analizează propunerile
de strategie înaintate de președintele C.E.
Brașov, ing. Tiberiu Roth , numind o comisie
care va stabili oportunitatea adoptării unor
măsuri corespunzătoare.
S-au înregistrat succese în recuperarea unor bunuri de către Fundația
Caritatea, activitatea acesteia continuând în bune condiții. Se va lua în
considerare și valoriﬁcarea unor terenuri
din zona cimitirelor evreiești, pe care nu
se aﬂă morminte și care nu sunt în incinta
cimitirelor, cu expertiza rabinică necesară.
Acțiunea de reînhumare a rămășițelor
pământești ale victimelor descoperite la Popricani, din timpul Pogromului antievreiesc de la
Iaşi, din iunie 1941, a fost realizată cu sprijinul unor rabini
din Anglia şi din Israel, respectându-se tradiţia iudaică. S-a
adus astfel un omagiu martirilor acelui Pogrom.
Conducerea F.C.E.R. are în vedere și recuperarea
aurului şi a bunurilor care au fost jefuite în timpul Holocaustului din România, a bunurilor care au aparținut evreilor
și comunităților înainte de război.
Se va organiza o expoziție itinerantă cu fotograﬁi și
documente din istoria de 75 de ani a F.C.E.R., ca și a
existenței multiseculare a evreilor din România.
Președintele F.C.E.R. a mulțumit participanților la
festivitatea de sărbătorire a Federației, ca și la Adunarea
Generală pentru contribuţia la lucrări, la fel și tuturor celor
care au întocmit materialele de sinteză, au asigurat protocolul și condițiile tehnice de desfășurare şi diseminare
în mass media.

O strategie
controversată
pentru viitor
ALBERTO SENDEREY, director al
Joint pentru Europa
Alberto Senderey este originar din Argentina, ţara cu cea mai mare comunitate de evrei
din America Latină. In bună măsură, strategia
propusă de el se bazează pe situaţia din comunitatea destul de largă şi bogată din care
provine, dar - după cum a explicat - şi pe un
studiu de perspectivă, pentru 15 ani, efectuat
în Germania. Pornind de la aceste premise,
depărtate de situaţia din ţara noastră, Alberto
Senderey a dezvoltat o strategie de principiu
pentru deceniul viitor pe care cei aﬂaţi în sală
au simţit-o ca ﬁind nerealistă acum dar meritând să ﬁe studiată pentru viitor. Viziunea
lui A.Senderey este că în România, ca şi în
Occident,comunitatea trebuie să nu se mai
bazeze pe fondurile provenite din valoriﬁcarea
proprietăţilor imobiliare şi ajutoare din exterior
ci pe donaţiile şi cotizaţiile membrilor ei. Evreii
trebuie să înveţe că o comunitate trebuie
să trăiască prin forţe proprii şi nu din ajutor
social,că trebuie să dăm comunităţii, nu să
aşteptăm numai să primim. Care ar trebui să
ﬁe cuantumul acestor cotizaţii? Între 30% şi
50% din veniturile membrilor .”Pentru a ﬁ evreu
în Argentina sau în Franţa este scump, a spus
A.Senderey, pentru că membrii congregaţiei
trebuie să plătească pentru şcoala copiilor,
pentru tabere, vizite în Israel etc. Şi aceasta
este partea normală a vieţii evreilor pentru 90
% dintre ei”.
În ce priveşte structura organizaţiei noastre, A. Senderey aﬁrmă că în viitor preşedinţii de comunităţi nu trebuie să ﬁe plătiţi, ci
dimpotrivă,ei trebuie să doneze sume importante pentru a avea onoarea de a accede la
asemenea funcţii. Recunoscând pierderile
umane şi materiale produse de război, emigrare şi de naţionalizarea bunurilor celor care au
plecat, A. Senderey a apreciat că pătura săracă
şi sărăcită a comunităţii noastre, alcătuită din
oameni în vârstă, cu venituri mici, va dispărea
biologic în urmatorii 15 - 20 ani iar cei ce vor
rămâne vor ﬁ evreii de vârstă medie şi tineretul,
cu servicii şi venituri suﬁciente ca să susţină
congregaţia.
În replică, dr. Aurel Vainer, preşedintele
F.C.E.R., a apreciat ideile lui A.Senderey şi a
spus că ele vor ﬁ răspândite prin Internet in
toate comunităţile. Dar, a observat dr A .Vainer, ”astăzi ne confruntăm cu nevoi reale şi nu
contribuţia şefului va rezolva situaţia. Nu ştim
cu adevărat câţi suntem, am încercat să realizăm analize pertinente socio-demograﬁce dar
Joint-ul nu ne-a sprijinit. În perioada antebelică
erau evrei bogaţi, pentru care o contribuţie de
10% din venituri nu conta. Dar pentru cei de
astăzi, care am trăit numai din salarii modeste,
înseamnă altceva. Ar ﬁ o greşeală să ﬁm opriţi
să mai folosim fondurile de la Caritatea.”
În intervenţia sa, ing. Paul Schwartz, vicepreşedinte al F.C.E.R., a explicat că la ora actuală în comunităţi sunt mulţi preşedinţi vârstnici
şi bolnavi, care nici nu se mai pot deplasa şi nu
avem cu cine să îi înlocuim. Nu se pot compara
salariile şi pensiile celor din România, care
sunt printre cele mai mici din Europa, cu cele
din Occident. Acum ne confruntăm cu desﬁinţarea unor spitale, cu lipsa medicamentelor,
cu tăierea alocaţiilor de orice fel, cu creşterea
preţurilor. Desigur, viitorul nostru este important
şi trebuie pregătit cu luciditate.
Preşedintele Comunităţii din Braşov, ing.
Tiberiu Roth a declarat că în principiu este de
acord cu o regândire a strategiei şi în acest
sens a depus la Consiliul de Conducere al
F.C.E.R. o serie de propuneri, care speră că
vor ﬁ discutate.
F. Koppelmann, preşedintele Comunităţii
din Oradea, a mulţumit Joint-ului pentru ajutorul vital acordat în ultimele patru decenii dar
a remarcat că sumele primite de la „Caritatea“
sunt încă esenţiale pentru a acoperi nevoile
enoriaşilor.
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RAPORTUL privind activitatea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România
– Cultul Mozaic în anul 2010 (Rezumat)

Activitatea desfăşurată a fost în concordanţă cu: Statutul F.C.E.R.-Cultul Mozaic, hotărârile adoptate la Congresul II
din iunie 2010, legile Statului Român şi cu
preocuparea permanentă de a sluji interesele tuturor evreilor. Totodată, s-au căutat
soluţii pentru ca să ne facem datoria faţă
de înaintaşi şi de moştenirea istorică iudaică, lăsată de-a lungul multor secole,
de către evreii care au trăit în România.
Realitatea anului 2010 a fost reducerea în continuare a numărului de evrei,
membri ai comunităţilor şi limitarea resurselor ﬁnanciare.
A fost ﬁnalizat Statutul F.C.E.R., cu
toate aprobările necesare.
Un obiectiv important a fost adâncirea
bunelor relaţii cu populaţia majoritară, cu
celelalte minorităţi, cu celelalte culte.
O preocupare principală a fost acordată bunelor relaţii cu Ambasadele multor
state acreditate în România şi în mod
deosebit cu cea a Statului Israel. S-a continuat politica “uşilor deschise”, în sensul
că la toate activităţile în mod constant au
fost invitate : persoane oﬁciale, personalităţi din toate domeniile, prelaţi ai tuturor
Cultelor, etc.
Am beneﬁciat de vizite din mai multe
state precum: Israel, S.U.A., Italia, Franţa,
Germania, etc. care, pe lângă faptul că au
vrut să cunoască realităţile, au contribuit
la întărirea prestigiului F.C.E.R. şi al Comunităţilor Evreieşti din România.
Au fost folosite toate mijloacele legale,
faţă de manifestările de antisemitism şi
negaţionism.
A fost eﬁcientizată activitatea economică, printr-un program amplu de acţiuni.
Au fost promovaţi tineri şi membri din
generaţia de mijloc, a fost întărită legătura
dintre generaţii.
Aportul deputatului minorităţii noastre
naţionale în Camera Deputaţilor din Parlamentul României a fost permanent şi cu
bune rezultate. Este meritoriu faptul că şi
în acest an, în condiţiile economico-ﬁnanciare diﬁcile pentru România, minorităţile
naţionale au primit un sprijin ﬁnanciar
important, care ne-a permis să asigurăm
funcţionarea normală a activităţii la “Realitatea Evreiească” şi la Editura “Hasefer”.
S-au făcut eforturi, cu toată lipsa de rabini, pentru desfăşurarea activităţii de cult
în condiţii cât mai apropiate de necesităţi.
A fost realizat amplul program de
asistenţă socială şi medicală, de mare
importanţă pentru evreii în nevoie din
cadrul F.C.E.R. prin Departamentul de
Asistenţă Socială şi Medicală.
Programul de asistenţă socială este
posibil datorită parteneriatului existent
între F.C.E.R. şi AJJDC.Prin AJJDC se
primesc donaţii şi de la Claims Conference, guvernul german, Organizaţia
SHOAH-Franţa, Organizaţia WJR-Anglia,
precum şi din partea altor organisme
internaţionale.
Prin program asistaţii pot beneﬁcia de:
tichete alimentare, ajutor de Pesah, ajutor
de iarnă, masă la domiciliu, îmbrăcăminte,
ajutor gospodăresc, nursing, medicamente, asistenţă medicală şi aparatură
medicală, ajutor ﬁnanciar pentru plata
cheltuielilor curente, etc. In 2009 beneﬁciau de asistenţă socială 1399 persoane;
în 2010 au beneﬁciat 1729 persoane.
Pentru DASM, în anul 2010 prioritară
a fost extinderea serviciului de îngrijire
la domiciliu prin fondul oferit de guvernul
german; au beneﬁciat 226 persoane.
Centrul de Ajutor Medical Bucureşti
şi-a extins numărul de specialităţi la 10:
interne, pediatrie, urologie, cardiologie,
oftalmologie, balneoﬁzioterapie, stomatologie, dermatologie, psihiatrie, diabet/
nutriţie.
La nivelul Comunităţilor din ţară funcţionează 25 cabinete medicale, deservite
de 24 medici (din care 4 voluntari) şi
8 asistente medicale.
În căminele de persoane vârstnice
din Bucureşti şi Arad s-au desfăşurat
activităţi speciﬁce atât de ordin administrativ, renovări, eﬁcientizări, cursuri de

caliﬁcare a personalului, cât si sociale,
realizându-se diverse activităţi culturale,
rezidenţii beneﬁciind de asemenea de
diverse programe de voluntariat.
DASM realizează prin programul
”Children in Need” asistenţa necesară
copiilor, asigurându-le posibilitatea unui
cadru normal pentru o dezvoltare echilibrată. Au beneﬁciat 100 de familii, 19 în
Bucureşti şi 81 din ţară.
Activitatea Cancelariei Rabinice a
fost menită a coordona activitatea de
cult mozaic din comunităţile evreieşti din
ţară. În condiţiile desfăşurării activităţii
fără personal suficient şi satisfăcător
pregătit, activitatea de cult a reuşit să
se menţină la un nivel acceptabil, prin
asigurarea oficierilor de Roş Haşana,
Iom Kipur, Sucot, Purim şi organizarea
Sederelor de Pesah, turneele organizate
de Hanuca, dezvoltarea de programe
educaţionale pentru membrii comunităţii,
continuarea cursurilor de Talmud Tora. De
asemenea, menţionăm implicarea Cancelariei Rabinice în evenimente speciale
din viaţa comunitară, cum ar ﬁ: comemorări de Iom HaZikaron, Iom HaŞoah,
Ziua Holocaustului în România, alte date
comemorative, precum şi în cadrul unor
evenimente oﬁciale cu caracter special:
inaugurarea Monumentului Holocaustului
din Bucureşti etc.

condus la imposibilitatea de a satisface o
mare parte din solicitări.
CAPI, respectiv Serviciul Tehnic, a fost
nevoit să facă faţă avalanşei de solicitări
urgente şi neplaniﬁcate, să dispună cu privire la gravitatea urgenţelor, la importanţa
lucrărilor, la disponibilitatea fondurilor
necesare.
De o importanţă capitală pentru
susţinerea activităţii, a fost obţinerea de
fonduri suplimentare din alte surse.
Cu sprijinul ﬁnanciar obţinut, cu o parte din alocaţia Caritatea, cu alte fonduri
nerambursabile, precum şi din efortul
propriu al F.C.E.R., au fost realizate lucrări de reparaţie şi întreţinere în valoare
totală de 3,7 milioane lei, în creştere faţă
de anul 2009.
Oﬁciul Relaţii, Cultură, Informatică şi-a
desfăşurat activitatea prin realizarea de
manifestări pe care le-am denumit generic
“matinee de duminică”, organizate sub
forma unor conferinţe tematice, lansări de
carte, dialoguri cu personalităţi din viaţa
politică, academică, culturală.
Au fost marcate prin manifestări, evenimente importante din viata comunităţilor,
a ţării, a Israelului, precum şi evenimente
internaţionale.
Viaţa culturală şi educaţională în cadrul F.C.E.R. este, de asemenea, realizată
prin unităţile specializate: Editura Hasefer,

A continuat implicarea activă în asigurarea kaşrut-ului pentru cantinele rituale
din România, inclusiv prin supravegherea
procesului de tăiere rituală, în parteneriat
cu DASM.
Centrul de Administrare a Patrimoniului Imobiliar a derulat activităţi profesionale
speciﬁce pentru eﬁcientizarea valoriﬁcării
patrimoniului Imobiliar al F.C.E.R-, s-a
suplimentat şi actualizat periodic baza de
date, s-a continuat implementarea strategiei de dezvoltare şi valoriﬁcare superioară a
Patrimoniului Economic, în baza hotărârilor
conducerii F.C.E.R., prezervarea patrimoniului sacru printr-un program de reabilitare
a sinagogilor, împreună cu Fundaţia „Lo
Tishkach”, ﬁnanţată din fonduri UE, s-a
ﬁnalizat un raport actualizat cuprinzând
situaţia cimitirelor evreieşti din România.
Ca urmare a recesiunii alocarea fondurilor s-a făcut cu mare diﬁcultate şi sub
valoarea sumelor prevăzute, fapt care a

Revista “Realitatea Evreiească”, Centrul
pentru Studierea Istoriei Evreilor din România, Biblioteca “Dr. Alexandru Şafran”,
muzeele din Bucureşti şi din unele oraşe,
precum şi prin colaborarea cu Cancelaria Rabinică la realizarea sărbătorilor
religioase.
La Editura Hasefer au apărut în 2010
printre altele :Sinagoga în România, de
Aristide Streja şi Lucian Schwarz, Gog şi
Magog, de Martin Buber ; Idealul sionist
în presa evreiască din România 1881 –
1920 –CSIER ; Felix Aderca, un destin
în contratimp, de Henry Zalis ; Sanctuar
în inima mea, de Shlomo Sorin Rosen ;
Amuleta şi alte povestiri,de M. Davidsohn.
Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor
din România realizează studii şi cercetări
de istorie a evreilor din România, materiale pe aceste teme corelate cu date
comemorative, organizează şi participă
la mese rotunde, laboratoare tematice,

conferinţe. A avut parteneriat ştiinţific
cu alte instituţii specializate, similare din
România şi din străinătate.În anul 2010,
revista „Realitatea evreiască” a trecut la
policromie şi a introdus noi rubrici, şi-a
diversiﬁcat conţinutul.
În prezent toate comunităţile sunt dotate cu calculatoare, iar corespondenţa
se realizează în mare parte prin e-mail .
În 2010 site-ul F.C.E.R. www.jewishfed.ro a fost vizitat de 71306 vizitatori,
din 67 de ţări.
Oﬁciul Juridic a oferit consultanţă juridică în cadrul F.C.E.R. şi în comunităţi,
reprezentarea intereselor F.C.E.R. şi ale
comunităţilor în 149 de cauze şi orice
activităţi ce reclamă asistenţă juridică.
Centrele de instruire şi recreere au
reuşit şi în 2010 să atragă un număr mare
de persoane la CIR Cristian, Borsec şi Eforie Nord şi s-au preocupat de îmbunătăţirea
condiţiilor de cazare.
Rezultate se remarcă şi în eﬁcientizarea activităţii garajului F.C.E.R.: s-a redus
numărul mijloacelor de transport la 31, de
la 59, în 2005, al personalului la jumătate
faţă de 2005 şi reducerea consumului de
carburanţi cu 38%.
Remarcabile au fost activităţiile în comunităţile evreieşti din România. Pe baza
informaţiilor primite, a unor comunicări
telefonice, materiale din mass media, a
rezultat că s-au realizat paşi importanţi
în viaţa comunitară.
O prioritate pentru toate comunităţile o
constituie păstrarea şi conservarea tradiţiilor religioase iudaice, prin participarea la
slujbele de Şabat, vineri seara, sâmbătă
dimineaţa şi de sărbători.
Conducerile comunităţilor şi-au intensiﬁcat eforturile pentru activităţile administrative, de asistenţă socială, întreţinerea
cimitirelor şi căutarea de soluţii pentru
întreţinerea şi repararea Sinagogilor.
În unele comunităţi s-au depus eforturi
pentru obţinerea de fonduri din alte surse
decât cele de la F.C.E.R.
Sinagoga a devenit locul în care au
loc evenimente culturale deosebite, au
avut loc concerte de muzică sinagogală,
klezmer sau muzică clasică, lansări de
carte, evenimente care aduc împreună
membrii comunităţilor.
Importante activităţi şi acţiuni cultural–educaţionale au avut loc în diverse
comunităţi prin organizarea de grupuri
de klezmeri, 12 ansambluri corale, seri
culturale, expoziţii de autori evrei, comemorări pentru cinstirea memoriei victimelor Holocaustului, concursuri pentru
elevi, excursii ale unor cluburi de tineret
şi cluburilor vârstei de mijloc, care contribuie la o mai bună relaţionare şi o viaţă
comunitară plăcută.
Transformarea unor cluburi, cu sprijinul F.C.E.R. şi al JOINT-ului, în CCE
- JCC locale: Oradea , Iaşi, Timişoara şi
Cluj, dă un imbold vieţii comunitare
Programele Centrelor Comunitare Evreieşti (JCC) din Oradea, Iaşi,
Timişoara, Bucureşti sunt create în funcţie
de vârsta participanţilor cărora li se
adresează, dar şi în funcţie de interesele
acestora, astfel încât să permită atragerea
şi implicarea unui număr cât mai mare de
membri ai comunităţii în viaţa evreiască şi
le permite acestora să se exprime şi să
se dezvolte din punct de vedere personal.
Deja devenite o tradiţie, taberele JCC
se desfăşoară la CIR Cristian şi CIR
Eforie pe grupe de vârstă, cu madrihimi
pregătiţi din timp şi cu programe speciﬁce
ﬁecărei grupe de vârstă.
Un grup de voluntari a dat start în
cadrul JCC la Radio “Shalom România”
– radio comunitar evreiesc.
Bugetul aprobat pentru anul 2010, în
execuţie s-a situat la nivelul indicatorilor
stabiliţi, ﬁind monitorizat în permanenţă
atât la capitolele de venituri cât şi la cheltuieli, de Departamentul economic.
Raportul a fost redactat de un colectiv
coordonat de dl. ing. Paul Schwartz, vicepreşedinte al F.C.E.R.
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FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA

P R O G R A M D E M Ă S U R I P R I V I N D A C T I V I TAT E A F. C . E . R . Î N A N U L 2 0 1 1
Prezentul material constituie o sinteză a „Programului de măsuri în aplicarea
Hotărârilor Congresului II al F.C.E.R.” întocmit de un colectiv condus de dl preşedinte dr. Aurel Vainer.
Acest Program este structurat în 14 obiective (Direcţii de acţiune) care la rândul
lor conţin măsuri pentru anul 2011 (eventual cu continuare în 2012 şi permanente),
precizarea colectivelor sau persoanelor implicate şi termenele de realizare.
Cele 14 obiective şi principalele măsuri pentru atingerea acestora sunt:

1) Creşterea numărului de membri
ai Comunităţilor Evreieşti din România
prin:
- actualizarea situaţiei demograﬁce şi
programe concrete pentru atragere de
noi membri;
- măsuri privind Recensământul general al populaţiei din octombrie 2011.
2)Asigurarea de condiţii îmbunătăţite pentru viaţa religioasă, de Cult
Mozaic prin:
- dezvoltarea vieţii sinagogale, în optica multifuncţională a Sinagogii;
- identiﬁcarea de noi posibilităţi pentru
asigurarea cerinţei de minian;
- asigurarea personalului necesar cu
atribuţii de Cult Mozaic (Rabin, Baal-Kore,
cantor, oﬁcianţi de cult, şohet etc);
- programe speciﬁce pentru recrutarea
şi formarea de specialitate a personalului
de Cult Mozaic;
- organizarea cursurilor de Talmud
Tora, de instruire în practica religioasă
mozaică, de instruire pentru ghiur (convertire);
- promovarea cunoştinţelor despre
religia mozaică şi iudaism, în lumea exterioară Comunităţilor evreieşti şi colaborarea cu alte culte monoteiste din România;
- procurarea alimentelor care asigură
caşrutul;
- asigurarea obiectelor rituale iudaice,
a cărţilor de rugăciune, a ghidurilor de
sărbători, a calendarelor evreieşti;
- organizarea Cancelariei Rabinice pe
principii mai funcţionale.
3) Noi performanţe în Asistenţa
Socială şi Medicală prin:
- atragerea de noi asistaţi, inclusiv din
generaţia de evrei născuţi după 1945;
- reluarea şi desfăşurarea Programului
„Copii în nevoie”;
- asigurarea de servicii de sănătate
pentru toţi membrii Comunităţilor, inclusiv
în sistem „cu plată”;
-studiu comparativ al nivelului de ajutor social şi medical cu evoluţia puterii de
cumpărare şi inﬂaţie;
- obţinerea de fonduri din surse guvernamentale, europene şi donaţii, inclusiv
pentru reabilitarea Căminului pentru persoane vârstnice „Amalia şi Şef Rabin Dr.
Moses Rosen”.

4) Ampliﬁcarea şi diversiﬁcarea valoriﬁcării Patrimoniului iudaic cultural
şi ştiinţiﬁc din România prin:
- manifestări şi evenimente culturale
şi artistice pentru evocarea unor personalităţi evreieşti de seamă;
- participarea la acţiuni cu caracter de
multiculturalism şi colaborarea cu diverse
institute culturale din ţară şi străinătate;
- realizarea unei sinteze privind istoria
evreilor din România;
- cercetări de istorie privind preluarea
abuzivă a bunurilor evreieşti de către regimurile totalitare din perioada 1940-1945;
- ampliﬁcarea activităţilor de media ale
F.C.E.R., prin publicaţii proprii şi media
exterioare;
- reﬂectarea mai cuprinzătoare în revista „Realitatea Evreiască” a activităţilor
din comunităţi;
- conferinţe de presă şi transmiterea
de comunicate de presă cu privire la manifestări organizate de F.C.E.R. sau poziţia
F.C.E.R. în probleme de actualitate;
- interviuri şi participarea la dezbateri
publice în media pe teme privind viaţa
evreiască.
5) Dezvoltarea activităţii la Centrele Comunitare Evreieşti (JCC) din
Bucureşti, Oradea, Iaşi, Timişoara şi
Cluj prin:
- creşterea numărului de persoane
care beneﬁciază de programele educaţionale ale centrelor comunitare evreieşti,
inclusiv prin atragerea evreilor neaﬁliaţi
la comunităţi;
- organizarea cursurilor de leadership
şi a programelor „Limud Gadaş Shabbatonim“ şi „Bereshit“;
- intensiﬁcarea legăturilor între comunităţi prin programe comune.
6) Combaterea antisemitismului, a
negaţionismului Holocaustului, păstrarea memoriei evreilor căzuţi la datorie
şi a victimelor Holocaustului prin:
- crearea unei baze de date specializată a F.C.E.R. „Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului”;
- constituirea parteneriatului pentru
combaterea antisemitismului;
- cuprinderea cercetătorilor de la
CSIER în activitatea F.C.E.R. de combatere a antisemitismului şi negaţionismului
Holocaustului;
- organizarea anuală şi participarea

la ceremoniile comemorative pentru eroii
evrei căzuţi la datorie şi pentru victimele
Holocaustului din România;
- susţinerea de conferinţe privind
Holocaustul din România, pentru elevi,
studenţi şi cadre didactice.
7) Imbunătăţirea calitativă, prezervarea şi valoriﬁcarea mai eﬁcientă a
patrimoniului imobiliar al F.C.E.R. prin:
- elaborarea programului strategic de
reabilitare a patrimoniului sacru evreiesc
(sinagogi, cimitire, mikve);
- fundamentarea listei obiectivelor
de patrimoniu cuprinse în programul de
sponsorizare „Caritatea” 2011;
- expertizarea şi elaborarea de proiecte tehnice pentru obiectivele de patrimoniu cuprinse în programul de lucrări pentru
anii 2011-2012;
- valoriﬁcarea terenurilor nefolosite
din cimitire şi utilizarea fondurilor obţinute
pentru programul de reabilitare şi conservare a patrimoniului sacru;
- clariﬁcarea situaţiei juridice a proprietăţilor imobiliare (sacre şi economice)
ale F.C.E.R. şi intabularea lor în raport
de priorităţi;
- recorelarea chiriilor cu valorile pieţei
şi vânzarea unor proprietăţi ineﬁciente;
- organizarea modernă şi eﬁcientă a
CAPI, cu atribuţii şi competenţe mai bine
precizate;
- actualizarea procedurii privind utilizarea şi valoriﬁcarea patrimoniului imobiliar
al F.C.E.R..
8) Dezvoltarea în continuare a activităţilor de parteneriat ale F.C.E.R. prin:
- dezvoltarea parteneriatelor F.C.E.R.JOINT, F.C.E.R.-Fundaţia „Caritatea”,
F.C.E.R.-Fundaţia „Muzeul Iudaismului
Românesc” de la Rosh-Pina (Israel);
- perfectarea unor acorduri de parteneriat privind dezvoltarea activităţii
muzeistice în unele sinagogi.
9) Promovarea politicii de mai bună
structurare a resurselor umane utilizate pentru activităţile comunitare prin:
- analiza multicriterială a resurselor
umane utilizate de F.C.E.R. şi comunităţi,
cu propuneri pentru o bună echilibrare
între diferite categorii de resurse umane
şi recorelarea remuneraţiilor;
- actualizarea organigramei F.C.E.R.
şi a grilei de salarizare;
- actualizarea permanentă a „fişei
postului” pentru ﬁecare funcţie prevăzută
în organigramă.
10) Realizarea permanentă a echilibrului bugetar prin:

- întocmirea judicioasă a bugetului de
venituri şi cheltuieli al F.C.E.R. pe anul
2011;
- îndrumarea metodologică a comunităţilor pentru întocmirea bugetelor de
venituri şi cheltuieli proprii, analiza şi
asigurarea încadrării în bugetul general
al F.C.E.R.;
- Program de îmbunătăţire a cadrului
de relaţii ﬁnanciar-contabile între F.C.E.R.
şi comunităţi;
- elaborarea de programe pentru eﬁcientizarea activităţii F.C.E.R. şi a comunităţilor, pe domenii de activitate;
- atragerea de noi resurse ﬁnanciare
prin proiecte de ﬁnanţare;
- monitorizarea politicii de stat în domeniul taxelor şi impozitelor şi propuneri
de măsuri în consecinţă.
11) Dezvoltarea şi îmbunătăţirea
activităţii de reprezentare a populaţiei
evreieşti şi de colaborare cu autorităţile publice, cultele religioase, cu societatea civilă din ţară şi străinătate, prin:
- contacte permanente cu autorităţile
publice centrale şi locale, cu organizaţii
neguvernamentale pe teme de interes
reciproc;
- iniţierea, organizarea şi/sau participarea la manifestări interreligioase;
- participarea la reuniunile organizaţiilor internaţionale evreieşti;
- apărarea intereselor populaţiei evreieşti în Parlamentul României.
12) Continuarea democratizării şi
eﬁcientizării procesului de conducere
şi administrare a activităţii comunitare,
la nivelul Federaţiei şi al comunităţilor
prin:
- punerea în aplicare cu consecvenţă
a prevederilor Statutului F.C.E.R.-Cultul
Mozaic şi ale Statutelor Comunităţilor;
- organizarea unei dezbateri F.C.E.R.comunităţi privind rolul F.C.E.R. în relaţiile
de reprezentare, coordonare şi ﬁnanciare,
inclusiv propuneri de introducere a unor
modiﬁcări în Statutul F.C.E.R.;
- încetăţenirea utilizării regulamentelor
şi procedurilor de lucru în administrare.
13) Creşterea performanţelor în
domeniul activitătilor informatice ale
F.C.E.R. şi Comunităţi prin:
- îmbunătăţirea continuă a bazei materiale informatice;
- întreţinerea, actualizarea şi modernizarea site-urilor pe internet ale F.C.E.R.
şi ale unor comunităţi.
14) Conceperea şi punerea în aplicare a Programului „F.C.E.R. – 75 de
ani de existenţă”.
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FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA
ADUNAREA GENERALĂ A F.C.E.R. din 3 – 4 mai 2011
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Adunarea Generală a F.C.E.R., la
reuniunea din 3-4 mai 2011 a adoptat
următoarele Hotărâri:
1. Se aprobă, în unanimitate, Agenda reuniunii, cu precizarea că, în viitor,
nu se admite introducerea oricăror documente în cuprinsul acesteia fără a ﬁ
prezentate, în prealabil, spre dezbatere
şi aprobare Consiliului de Conducere al
F.C.E.R. ,în conformitate cu prevederile
Statutului F.C.E.R.-Cultul Mozaic.
2. Se aprobă, în unanimitate, Raportul privind activitatea F.C.E.R. în
anul 2010.
3. Se aprobă, în unanimitate, Darea
de seamă privind Execuţia bugetară a
F.C.E.R. pe anul 2010.
4. Se aprobă, în unanimitate, Raportul Comisiei de cenzori la Bilanţul
contabil al F.C.E.R. pe anul 2010.
5. Se aprobă, cu vot majoritar şi o
abţinere (dl Tiberiu Roth), Bugetul de
venituri şi cheltuieli al F.C.E.R. pentru
anul 2011.
6. Se aprobă, în unanimitate, decizia de aplicare a recorelării retribuţiilor
din comunităţi, începând cu data de 1
aprilie 2011.
Retribuţiile pentru cadrele de conducere ale comunităţilor se vor recorela
conform clasificării multicriteriale a
comunităţilor şi se vor aplica în două
etape, în funcţie de retribuţia recorelată: 50% în luna mai a.c. şi 50% în trimestrul IV/2011, după analiza situaţiei
ﬁnanciare a F.C.E.R.
Pentru restul angajaţilor din comunităţi, se aprobă o recorelare medie
de 20%, începând cu 1 aprilie 2011,
aplicabilă, de asemenea, în două
etape: 10% în luna mai a.c. şi 10% în
trimestrul IV/2011.
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Pentru personalul din comunităţi
care prestează activităţi aferente
DASM, majorarea de retribuţii se va
aplica după analiza situaţiei ﬁecărei
persoane conform propunerilor conducerii DASM.
Retribuţiile angajaţilor la F.C.E.R.
rămân îngheţate pentru anul 2011.
Se mandatează Comitetul Director
al F.C.E.R. să monitorizeze deﬁnitivarea Analizei multicriteriale complete a
personalului şi întocmirea Fişei postului pentru funcţiile din F.C.E.R. şi din
comunităţi.
7. Se aprobă, în unanimitate, Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Comitetului Director al F.C.E.R..
8. Se aprobă, în unanimitate, Regulamentul de organizare şi funcţionare
al Consiliului de conducere al F.C.E.R.
9. Se aprobă, în unanimitate, Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Comisiei de etică şi mediere a F.C.E.R.
şi componenţa Comisiei de etică şi mediere a F.C.E.R., după cum urmează:
Preşedinte: Ştefan Cazimir (ales la
Congresul al II-lea al F.C.E.R.)
Membri titulari
Şef Rabinul sau persoana desemnată a-l înlocui – de drept
Aronovici Nilu
Benedek Tiberiu
Gancz Adina
Iuftaru Gilu
Haler Beatrice
Membri supleanţi
Grinberg Marcel
Marcusohn Victor
10. Ca urmare a retragerii din
funcţie a Marelui Rabin Menachem
Hacohen, precum şi a încetării activităţii
Prim-Rabinului Sorin Rosen, s-au de-

R

I

marat procedurile pentru identiﬁcarea
şi angajarea unui nou Prim Rabin.
În acest scop, se aprobă constituirea Comisiei de evaluare pentru
această funcţie, compusă din:
- Aurel Vainer, preşedinte F.C.E.R.
- Marele Rabin Menachem Hacohen
- Israel Sharli Sabag, director JDC
- Erwin Şimşensohn, preşedinte
C.E.B.
- Felix Koppelmann, preşedinte C.E.
Oradea
- Tiberiu Roth, preşedinte C.E.
Braşov
- Ionel Schlesinger, preşedinte C.E.
Arad
- Haineric Solomon, preşedinte C.E.
Piatra Neamţ
- Iancu Isidor, preşedinte C.E. Dorohoi
- Carol Friedman, preşedinte C.E.
Constanţa
- Tiberiu Benedek
- Attila Gulyas, director DASM
- Eduard Kupferberg, coordonator
Cancelaria Rabinică
- Mirela Aşman, vicepreşedinte CEB
- Iulian Sorin, consultant
În maximum două săptămâni, Comisia de evaluare se va întruni pentru
stabilirea măsurilor necesare privind
alegerea unui nou Prim-Rabin
11. Se aprobă, cu vot majoritar şi un
vot contra (dl Tiberiu Roth), Programul
de măsuri privind activitatea F.C.E.R.
pe anul 2011, în baza hotărârilor Congresului al II-lea al F.C.E.R.
Pagini realizate de ANDREI BANC,
IULIA DELEANU, EVA GALAMBOS,
BORIS MEHR.
Foto: ALEXANDRU CÂLŢIA

TELEGRAME
JT INTERNATIONAL (ROMANIA) S.R.L.
4 mai 2011
Stimate Domnule Preşedinte
Dr. Aurel Vainer,
Doresc să vă felicit, cu acest prilej aniversar,
pe dumneavoastră şi pe membrii Federaţiei a
căror activitate o coordonaţi cu profesionalism
şi demnitate.
Am apreciat întotdeauna sprijinul, deschiderea şi înţelegerea pe care le-aţi manifestat faţă
de chestiunile importante cu care se confruntă
deopotrivă societatea civilă, cât şi mediul de
afaceri din România şi am remarcat, în acest
sens, demersurile pe care le-aţi întreprins pentru susţinerea acestora.
Am aﬂat cu multă bucurie veste acordării, de
către F.C.E.R., a Medaliei de Onoare „Prieten
al Comunităţilor Evreieşti din România”.
Este pentru prima oară în viaţa mea când
primesc o diplomă pentru prietenie şi mărturisesc, cu onestitate, că sunt foarte onorată şi
emoţionată.
Vă mulţumesc, Domnule Preşedinte, şi vă
asigur de întreaga mea consideraţie.
Cu respect,
GILDA LAZĂR
Corporate Affairs & Communications
Director
RADIO ROMÂNIA
Bucureşti, 4 mai 2011
Domnului deputat Aurel Vainer
Preşedintele Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România
Stimate Domnule Preşedinte,
Vă transmit călduroase felicitări la această
importantă aniversare şi îmi exprim, totodată,
bucuria că raporturile dintre Radioul public şi
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România
au fost şi sunt sub auspiciile unei fericite şi
eﬁciente colaborări.
Vă doresc sincer ca dezideratul dumneavoastră, al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti
de a se înscrie „în tot ceea ce înseamnă o viaţă
mai bună, progres şi civilizaţie în România” să
devină, în pace şi armonie, realitate!
Cu preţuire,
ANDRÁS ISTVÁN DEMETER
Preşedinte director general
Onorată Comunitate,
Domnule Preşedinte,
Este pentru mine o deosebită onoare să vă
adresez în numele colegilor mei de la Reţeaua
Studiourilor Regionale a Societăţii Române de
Radiodifuziune cu prilejul împlinirii a 75 de ani
de activitate a F.C.E.R. pe lângă tradiţionalul La
mulţi ani cu sănătate şi împliniri şi cât mai multe
veşti bune din toate comunităţile evreieşti surori
din lume, veşti de pace şi prosperitate, de succes în asigurarea unei vieţi spirituale evreieşti.
Am plâns şi am suferit în ceremoniile de
comemorare ale victimelor Holocaustului, am
râs şi am uitat de necazuri la sărbătorile de
Purim sau în sala Teatrului evreiesc.
La Cluj, la Timişoara, la Iaşi sau la Bucureşti, evreii, împreună cu prietenii lor din toate
culturile, au contribuit la dezvoltarea unui mediu comunitar bogat, stimulativ, atrăgător şi
conservator în cel mai bun sens al cuvântului,
adică devotat prezervării patrimoniului spiritual, pe care colegii mei l-au reﬂectat cu mult
profesionalism.
Este pentru noi un privilegiu să beneﬁciem
de ospitalitatea şi disponibilitatea dumneavoastră, datorită căreia suntem parteneri şi reﬂectăm toate aceste evenimente care au nu doar
valenţe culturale, ci şi majore valenţe civice.
Reţeaua Studiourilor Regionale vă asigură
de întregul său respect şi vă invită la un parteneriat pe termen lung pentru siguranţă civică,
pentru pace şi prosperitate, asigurându-vă
de cele mai sincere sentimente de preţuire şi
solidaritate.
Urăm F.C.E.R. ca la aniversarea a 120 de
ani de activitate să se bucure de tinereţea, entuziasmul şi eﬁcienţa cu care se poate mândri
astăzi.
Cu deosebită preţuire,
FLORIN BRUSTEN
Secretar General
Societatea Română de Radiodifuziune
Coordonatorul Reţelei
Studiourilor Regionale

