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Rabin RAFAEL SHAFFER

O lecţie de istorie
pentru toate timpurile

Când ne gândim la Hanuca,
ne gândim la miracole

Hanuca este riposta unui popor mic şi demn în faţa opresorului,
atunci când i se refuză dreptul la existenţă spirituală şi naţională.
O lecţie de istorie pentru toate timpurile. Când Antiohus al IV-lea
Epifanes atacă monoteismul, principiul fundamental al iudaismului,
preotul Matitiahu, din Modiin, împreună cu ﬁii săi, încep, în anul 167
î.e.a., revolta împotriva ocupantului străin. Circa 6 000 de oameni,
conştienţi că Antiohus al IV-lea ţintea să distrugă identitatea noastră
spirituală, se adună în jurul lui Matitiahu şi al ﬁilor săi. Este o luptă
inegală, în care cei puţini şi slab înarmaţi, dar însuﬂeţiţi de credinţă,
obţin victoria împotriva celor mulţi şi puternici, dar cu mentalitate de
mercenari. La 25 Kislev 164 î.e.a., Templul este puriﬁcat şi reinaugurat. Numele sărbătorii vine chiar de la Hanucat Habait, care, în
ebraică, înseamnă reînnoire. Şi ne bucurăm că, în anul care a trecut,
am reinaugurat Sinagoga din Roman şi avem în proiect pentru anul
care vine şi anii următori reinaugurarea Sinagogii Mari din Iaşi, a
Templului din Rădăuţi, a Templului Meseriaşilor din Galaţi, a Sinagogii
din Tulcea ş.a. Sperăm să ﬁnalizăm, cu ajutorul bunului Dumnezeu,
şi lucrările Templului Coral din Bucureşti. Hanuca are deschidere universală. Fiindcă revolta începută la Modiin a salvat monoteismul, baza
mozaismului, fără de care n-ar ﬁ existat nici creştinism, nici islam.
Luminile Hanucăi au darul să împrăştie întunericul prejudecăţilor, calomniilor, negaţionismului. În această sferă s-a înscris, în
anul care a trecut, comemorarea a 70 de ani de la pogromurile de
la Bucureşti şi Iaşi, a 70 de ani de la începutul deportărilor evreilor
din Basarabia şi Bucovina, dar şi din alte zone ale ţării, în timpul
dictaturii antonesciene.

În rugăciunea de Hanuca amintim: ai dat pe cei mulţi
în mâna celor puţini, pe cei puternici în mâna celor slabi.
Căci duşmanii noştri erau mulţi,iar noi eram puţini,ei erau
puternici, iar noi slabi. Nu prin meritul lor au câştigat Macabeii victoria ci prin miracolele pe care Domnul le-a făcut.
Totuşi, aveau şi ei un foarte mare merit. Căci un miracol
se cunoaşte doar după ce a trecut. Când ei începuseră
lupta, nu ştiau cum se va termina. În ciuda tuturor şanselor,
ei au avut curajul să poarte un război care părea pierdut
de la început.
Aceasta este, cred, cea mai importantă învăţătură de
Hanuca. Chiar în situaţii care par fără ieşire, să nu ridicăm
mâinile. Să încercăm chiar şi în situaţii în care şansele de
reuşită sunt mici, ştiind că Domnul îi ajută pe cei ce fac
voia Lui.
Acesta este, de fapt, şi unul din aspectele miracolului
luminilor de Hanuca.
Macabeii au găsit ulei pur suﬁcient pentru a aprinde Menora din Templu timp de o zi. Ei aveau nevoie de el pentru
opt zile căci atâta timp lua să obţii ulei pur. Normal ar ﬁ fost
ca ei să aştepte şapte zile şi numai atunci să aprindă Menora
pentru a nu ajunge la o nouă întrerupere a Serviciului Divin.
Totuşi, ei nu au făcut aceste socoteli şi, imediat când au
putut, au aprins Menora. Atunci Domnul a făcut un miracol
şi acest ulei a ars timp de opt zile.
Căci tot ce Domnul ne cere este să facem ceea ce e în
puterea noastră. Dacă ceea ce facem noi nu e suﬁcient,
ne ajută El cu miracole.

(Continuare în pagina 10)
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Dr. Aurel Vainer: Netanyahu a amintit că prietenia
româno-israeliană a rezistat până şi războiului rece

Cu prilejul primei şedinţe comune a
guvernelor României şi Israelului, desfăşurată recent la Ierusalim, premierul
Netanyahu a revenit la aﬁrmaţia făcută
în vară, la Bucureşti, că „ﬁecare israelian
este ori român, ori are prieteni de origine română”, dar a subliniat că a venit
vremea „să traducem în termeni practici
de apărare, de schimburi economice,
educaţie şi multe alte domenii” prietenia
bilaterală, care „nu a încetat nici în timpul
războiului rece”, a declarat preşedintele
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din
România (F.C.E.R.), dr Aurel Vainer,
care a făcut parte din delegaţia care a
însoţit misiunea Executivului român în Israel, condusă de Prim-Ministrul Emil Boc.
Tensiunea din regiunea Orientului
Mijlociu şi ameninţarea iraniană nu au
lipsit de pe agenda discuţiilor celor doi
premieri, după cum a subliniat Netanyahu, în cadrul conferinţei bilaterale de
presă de la Ierusalim: „Am vorbit cu primul ministru despre evenimentele care
transformă regiunea noastră. Israelul
este o democraţie şi îşi doreşte vecini democraţi. Avem în jurul nostru
ţări care ne sunt ostile şi poate că va dura (până să avem
vecini democraţi – n.red.),
pentru că multe lucruri sunt
rigide. Aceasta ne obligă
să ﬁm foarte responsabili şi
vigilenţi, mai ales faţă de lucruri care ar putea primejdui
securitatea Israelului”.
Primul ministru israelian
a evidenţiat nevoia unor
măsuri hotărâte, capabile
să împiedice accesul Iranului la arme nucleare. „Am
discutat cu primul ministru
român despre problema
Iranului, care urmăreşte să
obţină arma atomică, ceea
ce reprezintă un pericol la
adresa securităţii lumii. Neam exprimat dorinţa să se
exercite presiuni serioase
asupra Iranului, să se împiedice această eventualitate.
Îmi pare bine că asemenea
sancţiuni au fost impuse, dar
este nevoie de sancţiuni şi
mai aspre care să se refere,
în special, la sectorul petrolului şi, mai ales, în domeniul
bancar”, a spus Netanyahu, care a subliniat că şi eﬁcienţa unor astfel de măsuri
rămâne să ﬁe demonstrată de practică.
Un al treilea capitol al discuţiilor, în
afară de cel bilateral şi iranian, s-a referit
la tratativele cu palestinienii. „Sperăm că
ei se vor îndepărta de apropierea cu Hamas-ul şi se vor întoarce la singura cale
de a ajunge la pace, cea a tratativelor
directe, care vor ﬁ înspre binele Israelului
şi al palestinienilor. Între timp, noi căutăm
stabilitate”, a declarat şeful guvernului
israelian, care a mai subliniat importanţa
comunităţii evreilor din Israel originari
din România pentru evoluţia raporturilor
bilaterale: „Avem această legătură comună, colectivitatea israelienilor de origine
română, cu care discutăm, de la care
aﬂăm despre istoria României, despre
aspiraţiile românilor, ale României, care
sunt şi aspiraţiile noastre”.
Şeful Guvernului României a reiterat poziţia fermă a executivului de la
Bucureşti împotriva oricărei manifestări
de delegitimare a Israelului şi faptul că
sprijină dreptul la autoapărare al Statului
Israel împotriva atacurilor teroriste, împărtăşind îngrijorarea de la nivel mondial
cu privire la programul nuclear al Iranului.
Preşedintele F.C.E.R. a mai arătat,
la întoarcerea de la Ierusalim, că „întâlnirea celor doi prim-miniştri a permis
abordarea unei largi palete de subiecte,
atât economice, cât şi din sfera culturii şi
a respectării adevărurilor istorice, chiar
şi a celor încă dureroase, cum este şi
Holocaustul.
Vreau să subliniez că, pe lângă

frecventele referiri din ambele părţi la
importanţa comunităţii evreilor de origine română din Israel şi a comunităţii
evreieşti din România, un capitol important din Declaraţia Comună se referă la
recunoaşterea Holocaustului din ţara
noastră. În document se spune că ambele guverne salută studiul, cercetarea
şi predarea în România a subiectelor
privind soarta tragică a poporului evreu
în timpul Holocaustului.
Guvernul Israelului apreciază paşii
importanţi făcuţi de către Guvernul român pentru a recunoaşte soarta evreilor
din România în timpul Holocaustului,
precum şi deciziile executivului de la Bucureşti referitoare la înﬁinţarea Comisiei
Internaţionale „Elie Wiesel” privind Holocaustul în România, comemorarea în
ﬁecare an a Zilei Holocaustului în România pe 9 octombrie, înﬁinţarea Institutului
Naţional pentru Studierea Holocaustului
în România, inaugurarea Monumentului
comemorativ al Holocaustului la Bucureşti şi alăturarea la Grupul de lucru internaţional în domeniul cercetării, educaţiei

dorinţa să dezvolte în România proiecte
şi să atragă noi investitori israelieni în
domeniul infrastructurii, gazului, petrolului, dar şi în agricultură. „România are
un potenţial important în agricultură şi
suntem capabili să hrănim 80 de milioane de persoane, dar acum încă suntem
în situaţia de a importa produse pentru
piaţa românească”, a arătat primul ministru Emil Boc.
Premierul român l-a felicitat pe
omologul său israelian pentru măsurile
luate în timpul mandatului de ministru de
ﬁnanţe, care au permis ulterior Israelului
să suporte mai uşor criza economică
globală, arătând că România a fost
nevoită să ia „cele mai severe măsuri
de austeritate din această perioadă, din
cauza faptului că nu am avut în trecut un
ministru de ﬁnanţe care să evite o politică
foarte ineﬁcientă pentru ţară”.
Cele două guverne vor coopera şi se
vor sprijini reciproc în situaţii de urgenţă
care rezultă din dezastrele naturale (incendii, cutremure, inundaţii, etc).
Dacă deciziile luate la Ierusalim vor

şi comemorării Holocaustului.
Cele două guverne au mai convenit
să consolideze cooperarea lor cu privire
la subiectul educaţiei despre Holocaust
prin instruirea cadrelor didactice române
la „Yad Vashem”. De asemenea, premierul Boc a arătat deschiderea executivului
de la Bucureşti pentru ca tânăra generaţie de evrei de origine română să poată
reveni în ţară pentru a vedea unde şi cum
au trăit strămoşii lor. „Ştiu că există legături solide care trebuie puse în valoare
şi trebuie să facem paşi în această privinţă. Guvernul român doreşte să ajute
în această direcţie”, a spus Emil Boc în
timpul conferinţei comune de presă, a
precizat preşedintele Aurel Vainer.
Dr. Aurel Vainer a mai evidenţiat
că şedinţa comună a guvernelor de la
Bucureşti şi Ierusalim va avea rezultate
concrete şi beneﬁce în diferite ramuri
economice. După cum se arată şi în Declaraţia Comună şi după cum au spus şi
cei doi prim-miniştri în cadrul conferinţei
de presă, a fost analizată posibilitatea
constituirii unei fundaţii bilaterale pentru
cercetare şi dezvoltare, pentru atragerea know-how-ului ştiinţiﬁc şi a ﬁnanţării
private române şi israeliene. România
doreşte să valoriﬁce experienţa Israelului
în producţia şi utilizarea energiei verzi şi
în turism. Cei doi premieri au căzut de
acord să ﬁe înﬁinţat un centru de specialitate româno-israelian, care să dezvolte
capacităţile existente în domenile tehnologiei avansate şi al comunicaţiilor, a
amintit preşedintele F.C.E.R.
Premierul Emil Boc şi-a exprimat

ﬁ transpuse în practică, vom vedea în
România mai mulţi oameni de afaceri
israelieni, dat fiind că în Declaraţia
Comună se mai arată că „guvernele
vor sprijini cooperarea între oamenii de
afaceri din ambele ţări şi vor continua să
creeze un mediu de afaceri pozitiv, inclusiv prin măsuri de facilitare a comerţului
şi investiţiilor”.
Aş dori să remarc spiritul deschis, prietenesc şi constructiv în care au avut loc
reuniunile comune la nivelul miniştrilor
şi al dialogului direct dintre cei doi primminiştri – al României şi al Israelului,
după cum am putut constata cu bucurie
şi satisfacţie, la întâlnirile în care am participat ca invitat al prim-ministrului Emil
Boc, în calitatea mea de reprezentant în
Parlament al evreilor din România.
Doresc să aduc la cunoştinţa cititorilor „Realităţii Evreieşti” o menţiune
specială referitoare la întâlnirea de la
Hotelul King David a delegaţiei României
cu evrei din „colonia” română, care s-a
desfăşurat într-o atmosferă destinsă,
cu adevărat prietenească. În acest cadru, s-a realizat un dialog amplu privind
menţinerea dragostei pentru România,
dar şi dorinţa de a se dezvolta raporturile
pe diverse planuri, dintre Statul Israel şi
România. Cu modestia necesară, amintesc şi aprecierile la adresa colaborării cu
F.C.E.R. şi la aportul deputatului evreilor
la activitatea parlamentară în diferitele
sale forme. S-au adus precizări privind
prestigiul şi aprecierea de care se bucură
deputatul F.C.E.R. în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi locale.

Întâlnire între
amintiri şi viitor,
la Roş Pina
În 1882, primii evrei din România ajungeau în Israel, la Roş Pina, unde au întemeiat cele dintâi colonii agricole.
Anul acesta, Organizaţia Unitară a Evreilor Originari din România (AMIR) a organizat
la Roş Pina o conferinţă internaţională pentru a marca apropiata aniversare a 130 de
ani de la sosirea în Israel, pentru a înﬁinţa
colonii agricole, a primilor evrei originari din
România, mai exact din Moineşti. Aceşti
pionieri au înﬁinţat localitatea Roş Pina.
„Evenimentul a avut două obiective: pe
de o parte, o secţiune de comunicări pe
teme legate de prezenţa în Israel a evreilor originari din România şi contribuţia lor
la întemeierea statului Israel; pe de altă
parte, relansarea iniţiativei de a organiza
la Roş Pina un muzeu care să reflecte
aspecte ale civilizaţiei evreilor originari din
România, precum şi realizările obţinute de
ei în Israel, contribuţia lor la înﬁinţarea şi
funcţionarea statului Israel”, ne-a declarat
directorul general al Institutului Naţional
pentru Studierea Holocaustului din România
„Elie Wiesel”, dr. Alexandru Florian, care a
luat parte la manifestare. „A vorbi despre
contribuţia coloniştilor evrei din România
la întemeierea statului Israel poate părea
puţin cam mult, dar trebuie subliniat că Roş
Pina a fost o localitate în care trăiau exclusiv
evrei proveniţi din România, care a existat
până la înﬁinţarea statului Israel şi există şi
în zilele noastre. Practic, acolo a fost pusă
una dintre pietrele de temelie în jurul căreia
s-a constituit o comunitate evreiască pe teritoriul de atunci al Palestinei, cu scopul de
a se întemeia mai târziu un stat al evreilor.
Din punct de vedere al evoluţiei istorice,
înﬁinţarea statului Israel a fost determinată
de alţi factori geopolitici”, a spus dr. Alexandru Florian.
Noul muzeu va ﬁ construit şi amenajat
pe baza ﬁnanţării asigurate atât de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România
(F.C.E.R.), cât şi de AMIR. Preşedintele
Richard Armon a fost şi cel care a lansat,
din partea AMIR, invitaţiile la Conferinţa de
la Roş Pina.
„Cel mai impresionant mi s-a părut, la
Roş Pina, hotărârea de a înﬁinţa acest muzeu, manifestată de urmaşii evreilor veniţi
din România, care sunt acum la a treia generaţie faţă de cei care au sosit în 1882 în
Ereţ Israel. Să nu uităm că a fost o conferinţă
ţinută în limba română, la care au luat parte
evrei din multe localităţi din Israel, precum
şi din România. Unii dintre evreii tineri din
Roş Pina nu mai ştiu limba română, dar cei
mai în vârstă vorbesc româneşte şi au venit
acolo, la invitaţia AMIR, ceea ce a făcut ca
reuniunea să ﬁe una între amintiri şi gânduri
de viitor”, a spus dr. Alexandru Florian, care
a arătat că semniﬁcaţia conferinţei de la Roş
Pina este una importantă pentru evreii din
România şi pentru cei de origine română din
Israel, dar este „diﬁcil de apreciat importanţa
ei pentru ansamblul societăţii israeliene”.
Directorul general al Institutului „Elie
Wiesel” din România consideră că manifestarea de la Roş Pina este semniﬁcativă şi
pentru că „a fost prima întâlnire între Institutul român «Elie Wiesel» şi această iniţiativă
coordonată de AMIR. Noi am oferit câteva
exponate, constând în publicaţii pentru
studierea Holocaustului şi destinul evreilor
români în anii ’40. Muzeul Holocaustului de
la Washington a donat aproximativ 1000 de
fotograﬁi viitorului muzeu.“
Pe de altă parte, temele abordate în
cadrul reuniunii au legat istoria de subiecte
de actualitate, dintre care nu au lipsit antisemitismul, situaţia evreilor azi şi riscurile
cu care se confruntă.
„Sperăm ca muzeul să ﬁe inaugurat în
curând”, a declarat dr. Alexandru Florian,
care apreciază localitatea Roş Pina ca ﬁind
„una atipică pentru Israel, construită pe o
zonă de munte, cu multă verdeaţă, cu căsuţe individuale, unele datând din perioada în
care au venit primii colonişti din România”.
Pagină realizată de ALEXANDRU MARINESCU
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Cu compozitorul VLADIMIR COSMA

A face muzică pentru ceilalţi
Din avion, soarele apune altfel. Cerul
ia o nuanţă lăptoasă, apoi o culoare roşiatică, preschimbându-şi mereu înfăţişările,
de la siclam la sânge închegat. Vrând-nevrând, e-o clipă de răgaz. Are nevoie de
ea, să câştige putere pentru ceea ce are
de făcut mâine. Mâine! Mâine, Vladimir
Cosma va ﬁ în Bucureştii pe care-i părăsise cu familia acum 50 de ani. O viaţă! Îl
simte lângă el pe tatăl său. Cât şi-a dorit
să-şi mai vadă o dată ţara! N-a apucat.
S-a sfârşit la Paris, acum trei săptămâni.
„Dar roba pe care o voi îmbrăca mâine
la Conservator, Gaudeamus igitur, Laudatio-ul pentru titlul de Doctor Honoris
Causa vor ﬁ şi pentru tata”, murmură-n
gând. Se revede copil – avea opt ani când
apărea prima oară în faţa publicului –
cântând Concertul în La minor de Bach.
El - la vioară, tata – la pian. În sală – unul
dintre cei mai buni şi mai temuţi critici
ai vremii: domnişoara Niţulescu Lupu.
Imediat după concert – domnişoara Niţulescu, în culise: „Da, a fost bine, dar de
ce, în partea a doua, închideai ochii?”, îl
întreabă. „Trăiam aşa de intens andante-le încât…”. „Arcuşul nu mai era perpendicular pe corzi”, continuă necruţător
domnişoara Niţulescu. „Dar muzica era
în mine”, se apără foarte tânărul solist.
„Da, tu erai emoţionat, dar scopul e ca
publicul să ﬁe emoţionat. Pentru asta e
nevoie de tehnică, e nevoie de concentrare”. A fost o lecţie hotărâtoare pentru
el. A face muzică pentru ceilalţi te obligă
la alt demers. Poate chiar acest dialog
cu publicul, pe care l-a avut totdeauna
în vedere de atunci, l-a condus spre
compoziţie. Cum să ai curajul să compui
după Bach, Prokoﬁev, Stravinski? Pentru
reporteri are răspunsul pregătit: „oamenii
care l-au încurajat” şi aici vine cu-o listă
lungă. Dar e numai jumătate de adevăr.
Cealaltă jumătate e atuul „lecţiilor pe viu”
la Bucureşti, ascultând „Dublul” de Bach,
cu Oistrah şi Menuhin; ascultându-i pe
Richter, Silvestri… Mâine, după ceremonia de decernare, va dirija la Ateneu
muzica lui. Se gândeşte la concertele
dimineţilor de duminică din anii de şcoală, când învăţa partiturile din programul
de săptămâna viitoare, în speranţa că
dirijorul va absenta şi el va ţâşni de la
strapontina din ultimul rând direct pe
podium, va dirija el orchestra şi, a doua
zi, ziarele… Imaginea de pe podium –
în frac, oﬁciind la vioară sau la pupitru,
cântându-şi nu o dată compoziţiile - şi

Cronica B’nai B’rith

imaginea civilă – dând interviuri, răspunzând la telefon agenţilor, schimbând
oraşe, hoteluri, avioane – s-au născut, e
adevărat, din ceea ce a dorit, a luptat să
ﬁe, dar, mai ales, din strădania de a (se)
construi. De câte ori?

Calul de curse şi trăpaşii
Mâine va primi lauri în aceeaşi sală din
care, prin ’58 - ’59, a fost alungat. Revede
cu ochii minţii „judecata”: o şedinţă de
partid cu studenţii şi profesorii de la Teatru, Conservator, Arte Plastice. Şedinţa e
condusă de Florin Dănălache, membru al
C.C. al P.C.R. Sunt acuzaţi studenţii care
fac pictură „abstractă”, muzică „decadentă”, „elemente talentate, dar inﬂuenţate
de Occident”. Îşi aude numele. Tresare.
Rectorul, Dimitrie Dinicu, şi profesorul
lui de vioară, Garbis Avakian, îi şoptesc:
„Fă-ţi autocritica, noi te vom susţine”. Se
ridică şi are proasta inspiraţie să zică:
„dacă muzica mea e difuzată, înseamnă
că e, totuşi, pe linia impusă de partid”.
„Cum?!“, sare ca ars Dănălache, „Partidul
îţi impune o linie?, Partidul te obligă?”.
„Am avut un lapsus”, se fâstâceşte cel
„vinovat”. Dănălache: „Nici un lapsus. Noi
o să te trimitem într-o fabrică să vezi care
e realitatea socială”. Nu ştie de unde-i
vine puterea să riposteze: „Mă ameninţaţi
ca şi cum m-aţi trimite în iad!” Colegii
scandează: „Bim-bo! Bim-bo!”. Ăsta-i
apelativul lui pentru apropiaţi. Degeaba
i-au luat apărarea Dinicu şi Avakian.
Peste o lună, pe panoul de la intrare, în
dreptul numelui său - un singur cuvânt:
exmatriculat. Alt (re)început de viaţă:
Parisul lui ’62, în plină perioadă post dodecafonică, cu Pierre Boulez dominând în
muzică. El, la pian, în camera de studiu a
Nadiei Boulanger. Îl ascultă atent. Când
sfârşeşte de cântat, doamna Boulanger îi
spune: „Rămâneţi ceea ce sunteţi. Să nu
ﬁţi vreodată oportunist în muzică”. Asta a
şi făcut. În poﬁda oricărei mode, el crede
că nu există muzică în afara melodiei, că
melodia este pentru muzician ceea ce
este subiectul pentru prozator. Că ritmul
este ca bătaia inimii. Nu există muzică
fără pulsaţie ritmică. Nu există muzică
nevertebrată. De câte ori nu şi-a repetat
cuvintele lui Mozart! „Melodia este calul
de curse; ritmul, armonia, contrapunctul
sunt trăpaşii”. Există şi alte lucruri cărora
le-a rămas credincios: sinceritatea artistică totală, faptul că cele cinci procente

Dansul lui Rabi Iacob
şi Louis de Funès
Ce să pună în faţă? Concurează
mai multe piese. După câteva ezitări,
se hotărăşte. Va ﬁ dansul rabinului din
„Aventurile Rabinului Iacob”. Totul a început de la întâlnirea cu marele regizor
François Reischenbach, care i-a spus:
„Prietenul meu, Gérard Ury – numai când
i-a auzit numele a fost interesat, că era
vorba de unul din importanţii regizori din
Franţa – face o comedie muzicală cu
Louis de Funés. Acţiunea se petrece în
New York-ul multicultural şi Funès joacă
rolul unui fals rabin. Ury are nevoie de
cineva care ştie muzică din Europa Centrală, stil klezmer. Dansul ăsta e scena
cea mai importantă din ﬁlm şi trebuie
înregistrată înainte de a ﬁ turnat, trebuie

Singura operă
contemporană în care
a cântat Angela Gheorghiu
A ales primele două – Romeo şi Julieta zilelor noastre - din cele trei piese
de teatru care alcătuiau „Trilogia din
Marsilia” – „Marius”, „Fanny”, „Cezar”.
Primăria voia, iniţial, un concert pentru
noul muzeu al cinematograﬁei franceze, la Sala „Marcel Pagnol”. Pe urmă,
Jacqueline, agentul literar al autorului, i-a
spus că Pagnol îl apreciază atât de mult
încât îi dă dreptul să scrie o operă. Atunci
l-a sunat Alagna: „Am auzit că faceţi o
operă şi aş vrea rolul lui Marius”. După
şase luni, alt telefon, de la Los Angeles,
- Angela Gheorghiu: „M-ar interesa rolul
lui Fanny. M-am convins, ascultându-l
pe Roberto”. „La Bucureşti, termometrul
indică…”. Vocea stewardesei îl trezeşte
din reverie. Luminile oraşului natal se văd
din ce în ce mai aproape. Da, e acasă…
IULIA DELEANU

Prim-vicepreşedintele BBE, Erika Van Gelder, oaspete al BBR

Întrunire specială B’nai B’rith România (BBR):
prezenţa şi cuvântarea prim-vicepreşedintelui B’nai
B’rith Europa (BBE), Erika van Gelder, din Amsterdam,
preşedinte de onoare al BBR; • primirea în rândurile
membrilor B’nai B’rith a prim-vicepreşedintelui executiv
al Băncii Leumi în România, Manfred Rauchwerger;
• informarea preşedintelui C.E.B., Erwin Şimşensohn,
privind participarea a patru tineri evrei români la Forumul
pentru tineretul evreu european al BBE de la Berlin.
Preşedintele BBR, ing. José Iacobescu, a subliniat
aprecierea de care se bucură prim-vicepreşedintele
BBE în faţa autorităţilor române: întâlnirile Erikăi van
Gelder cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta
Alma Anastase; cu lideri ai Consiliului împotriva Discriminării şi cu secretarul de stat la Ministerul Justiţiei,
Lidia Barac, unde s-a discutat despre unele manifestări
publice antisemite rămase nepedepsite, deşi avem
legislaţie care prevede sancţionarea lor. Au fost aduse
mulţumiri voluntarilor BBR la Căminul „Rosen”: Saşa
Ionescu, Iancu Ţucărman, Gérome Mozes. De altfel,
discursul Erikăi van Gelder, care a vizitat căminul, s-a
axat pe voluntariat şi ﬁlantropie. Vorbitoarea a arătat
că în Europa Centrală şi de Est nu s-a cristalizat încă
ideea facerii de bine ca datorie civică. Au fost evidenţiate obiective actuale ale conducerii BBE: • atrage-

•

- inspiraţie sunt mai importante decât
cele 95 – transpiraţie, democratizarea
muzicii. Doamna Boulanger l-a admis
printre elevii săi, l-a găzduit în propria-i
casă până când, primind o bursă de la
Conservatorul din Paris, a reuşit să-şi găsească locuinţă; el şi părinţii. Derulează
mental întâlnirea providenţială cu Michel
Legrand. Datorită lui a intrat în lumea muzicii de ﬁlm. I-a devenit asistent, a făcut
orchestraţie, l-a cunoscut pe Yves Robert,
care i-a încredinţat prima muzică de
ﬁlm, cu-n succes determinant în carieră:
„Alexandre le Bienheureux”. Atâtea ﬁlme
împreună, atâtea succese! „Marele blond
cu un pantof negru”, care i-a adus consacrarea; apoi – „Diva”, „Boom”, „La gloire
de mon père, le chateau de ma mère”…
Oftează. Yves nu mai e. Scoate din mapă
proiectul de program pentru concertul de
la Ateneu ca să-l deﬁnitiveze.

făcută coregraﬁa…” . S-a pus imediat
pe treabă. Urma ca înregistrarea să se
facă la cel mai mare studio din Paris.
Trec zile, săptămâni – nimic. Într-o bună
zi – un telefon. Cineva de la producţie: au
fost foarte aglomeraţi cu înregistrările. A
înţeles că, de fapt, participa la un fel de
concurs: pentru acest dans se-ntreceau
cei mai buni compozitori ai momentului.
După două zile de la înregistrare – alt
telefon: „Domnul Gérard Ury v-a ales.
Vă trimit contractul”. Funès venea la el
acasă, împreună cu coregraful, să studieze dansul. Era foarte muncitor, foarte
meticulos. N-a văzut vreodată ceva comic
la el. După premieră, a primit o scrisoare
de la marele actor, în care-i cerea colaborarea şi pentru alte ﬁlme. Au mai făcut
câteva împreună; nu multe, că Funès n-a
mai apucat… În amintirea lui, va începe
gala cu dansul ăsta. Se străduieşte să-şi
aducă aminte cum se spune în română
evenimentelor care se fac o dată şi apoi
dispar. A-a-a, efemer! Conceptul de artă
e contrar efemerului. Marii lutieri îşi aleg
lemnul, marii sculptori – piatra… Tot ce
facem, facem cu speranţa dăinuirii. Muzica, în formula ei popularizată - spectacole
în aer liber, pe stadioane, în parcuri -, de
care trebuie să ţinem seama, dacă vrem
ca ea să „vorbească” mulţimii, n-are de
ales: trebuie să ﬁe atât de puternică încât
să învingă chiar şi obstacole legate de
problema acusticii. Nu poţi dăinui dacă
nu treci dincolo de o mână de cunoscători
sau snobi. A înţeles asta de la 12 – 13
ani, de când a început să-l intereseze nu
numai muzica simfonică, dar şi jazz-ul şi
world music... L-au inﬂuenţat în lucrările
clasice, în muzica de operă. Se resimt
şi-n „Marius şi Fanny”, după Marcel
Pagnol. Premiera s-a jucat la Marsilia,
cu Roberto Alagna şi Angela Gheorghiu
în rolurile principale.

rea de tineri, dintre care se vor selecta viitori lideri;

• motivarea membrilor B’nai B’rith pentru voluntariat şi
binefacere; • nevoia de evaluare critică a activităţilor
organizaţiei; • importanţa ﬂuxului regulat de comunicare
între Loji şi BBE; • preţuirea donatorilor; • preferinţa pen-

tru ﬁxarea a două – trei ţinte, dar punerea lor în aplicare
să ﬁe făcută de specialişti. Vorbitoarea a propus acordarea de burse unor tineri din BBR şi alte loji din Europa
pentru practică profesională în construcţia de maşini şi
informatică. Recomandat de preşedintele BBR, ing. José
Iacobescu, şi consilierul preşedintelui F.C.E.R., dr. ing.
José Blum, cu aprecieri exprimate de fostul preşedinte al
C.E.B., ing. Osy Lazăr, şi actualul preşedinte al C.E.B.,
Erwin Şimşensohn, prim-vicepreşedintele Băncii Leumi
din România, Manfred Rauchwerger, originar din Vatra
Dornei, a fost ales membru al BBR. Premiul „Simone
şi Ralph Hoffman”, primit pentru prima oară de cineva
din România, a fost o notă bună pentru BBR, s-a arătat
în informarea despre Forumul de la Berlin. Dezbaterile
despre cultivarea afacerilor, etica iudaică medicală,
etica şi cultura evreiască, valorile evreieşti tradiţionale
şi lumea modernă, susţinerea Israelului în mass media,
sesiunile plenare despre conducere în Lojile B’nai B’rith
au reţinut atenţia lui Erwin Şimşensohn.
Valorile tradiţionale evreieşti în lumea modernă a fost

propusă de dr. Aurel Vainer ca potenţială temă pentru
o întrunire BBR. Preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a
făcut o succintă trecere în revistă a impresiilor de participant în delegaţia guvernamentală, condusă de primul
ministru Emil Boc, la şedinţa comună dintre guvernele
român şi israelian. Dr. Aurel Vainer s-a numărat printre
puţinii membri ai delegaţiei române care au luat parte
la întrevederea între cei doi prim-miniştri. La întâlnirea
delegaţiei române cu un grup de israelieni originari din
România, a avut şi domnia sa o intervenţie. Meritorii –
acţiunile ambasadorilor României în Israel şi Israelului în
România, E.S. Eduard Iosiper şi E.S. Dan Ben-Eliezer,
pentru buna desfăşurare a vizitei. Participanţii la discuţii
au pus problema: • aplicării celor învăţate la Forum-urile
pentru tineret ale BBE (Rosa Arsene Brumfeld); • promovării valorilor culturale ale evreilor români (prof. Veronica
Bârlădeanu); • înﬁinţării de ﬁliale BBR în comunităţi mari
(Andrei Schwartz). Au fost elogiate activitatea regretatului ing. Siegfried Schieber z.l. şi a Erikăi van Gelder
(ing. Osy Lazăr); • s-au adus mulţumiri preşedintelui
BBR şi prim vicepreşedintelui BBE pentru premierea lui
George Weiner (Anette Vainer). A fost îmbrăţişată ideea
de practică profesională pentru tineri din BBR (Edith
Şimşensohn).
I. D.
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CONFERINŢA

INTERNAŢIONALĂ

„PRIMUL CONGRES SIONIST – FOCŞANI, 1881”
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.), Asociaţia Sionistă din
România (A.S.R.) şi Comunitatea Evreilor din Focşani (C.E. Focşani) au organizat,
la Focşani şi Bucureşti, între 27-29 noiembrie 2011, Conferinţa Internaţională „Primul
Congres Sionist – Focşani, 1881”. Dacă la Congresul de acum 130 de ani au participat
56 de delegaţi, care reprezentau aproximativ 70 000 de activişti din 33 de organizaţii
locale ale evreilor români, provenind din 29 de localităţi din Vechiul Regat al României,
acum au venit să salute momentul aniversar lideri ai F.C.E.R., ai Histadrut Olei Romania
(H.O.R.), ai Organizaţiei Mondiale Sioniste (WZO), preşedinţi de comunităţi din România, personalităţi din mediul academic din ţară şi străinătate. Evenimente culturale
– lansări de carte, expoziţii, concerte, Gala Premiilor „Dr. Alexandru Şafran” – s-au
adăugat la subiectul socio-politic principal: rolul de prim ordin jucat de evreii români la
punerea în practică a ideii sioniste, la reconstrucţia şi dezvoltarea Israelului modern.

Sinagoga de la Focşani –
locul unor cuvinte pline
de dragoste şi căldură
Sinagoga din Focşani, reîntinerită şi
arhiplină, a fost încă o dovadă că viaţa
evreiască din România este capabilă de
regenerare, în poﬁda diminuării numerice.
Ceea ce înseamnă că, dacă vrem, suntem
capabili să realizăm ceea ce ne propunem:
menţinerea evreităţii în România pe plan
cultural, religios, educaţional, a accentuat
în cuvântul de deschidere preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, salutând prezenţa E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul
Israelului în România, şi mulţumind preşedintelui H.O.R., Zeev Schwartz, pentru
participare constantă la manifestările importante ale F.C.E.R. Înaintea începerii lucrărilor conferinţei, Rabinul Rafael Shaffer
a binecuvântat evenimentul şi a subliniat
importanţa Sionului ca loc în care comunicăm, căci a trăi înseamnă a comunica.
„Iar evreii comunică prin Sion, unde le-a
fost dată Tora, iar spre Sion se îndreaptă
rugăciunile tuturor evreilor, indiferent unde
s-ar aﬂa”, a arătat Eminenţa Sa.Gestul
său a fost întărit muzical de Prim Cantorul
Iosif Adler.
Dorul de România natală şi tema Conferinţei au determinat prezenţa a numeroşi
reprezentanţi din 28 de ﬁliale H.O.R. din

Israel, a subliniat preşedintele H.O.R.,
Zeev Schwartz. La rândul său, Şlomo Abramovici, reprezentantul israelienilor originari
din Dorohoi, şi-a manifestat satisfacţia
că poate participa la această aniversare
şi a subliniat că este cazul ca evreii din
România să demonstreze aportul lor la
dezvoltarea sionismului. Preşedintele C.E.
Dorohoi, prof. Iancu Isidor, l-a felicitat pe
preşedintele C.E. Focşani, Mircea Rond,
pentru modernizarea sinagogii şi preconizata deschidere, în 2012, a Muzeului
evreilor din Focşani. Rudolf Rosenberg
, membru al comunităţii din Iaşi, a vorbit
despre suferinţele îndurate din cauza trecutului său sionist. Cunoscutul istoric Carol
Iancu (Universitatea din Montpellier) a dat
la iveală mărturii de istorie presionistă (declaraţia, din 1867, a doctorului Weirtheimer,
din Giurgiu: „şi eu sunt gata să plec în Ereţ
Israel”. Preşedintele C.E. din Iaşi, Abraham
Ghiltman, a evocat, de asemenea, activitatea lui din organizaţia Haşomer Hazair.

Preşedintele de onoare al C.E. Iaşi, ing.
Pincu Kaiserman, a vorbit, ca prodecan
de vârstă al întrunirii, despre minunea de
acum aproape 64 de ani, când a fost proclamată independenţa Statului Israel, vis
începând să se întrupeze acum 130 de ani,
la Focşani, şi despre minunea aniversării
prezente. „Noi iubim România, unde sunt
îngropaţi bunicii şi străbunicii noştri, unde
ne-am născut şi am fost educaţi şi acum revenim în România. Din păcate, nu am reuşit
să determinăm şi tânăra generaţie să vină
la fel de des în România”, a declarat Rudi
Eisner, reprezentantul comunităţii evreilor
de origine română din oraşul israelian Netanya, care a promis că se vor face eforturi
pentru a-i aduce în vizită în România şi pe
reprezentanţii tinerei generaţii. În acest
context, preşedintele F.C.E.R. a arătat că la
întâlnirea primului ministru român Emil Boc
cu primul ministru israelian Benjamin Netanyahu s-a discutat şi despre vizitarea României de reprezentanţi ai tinerei generaţii
de originari din România spre a-şi cunoaşte
locurile în care au trăit părinţii şi bunicii lor.
Centrele noastre de Instruire şi Recreere
de la Cristian-Braşov, Borsec, Eforie Nord
pot constitui şi pentru ei veritabile locuri
de vacanţă şi, implicit, de cunoaştere a
României. Consilierul primarului general
al Capitalei, Radu Negrei, focşănean născut chiar în apropierea sinagogii, aﬂat la
Conferinţă în dublă calitate, de invitat al
dr. Aurel Vainer şi de emisar al primarului

general al Capitalei, dr. Sorin Oprescu, a
vorbit despre componenţa culturală, etnică,
confesională a Focşanilor copilăriei sale evrei, armeni, români – despre bunele relaţii interumane şi despre importanţa primului
Congres Sionist de acum 130 de ani, care
a premers Congresului de la Basel, din
1897. Ing. Tiberiu Roth, preşedintele Asociaţiei Sioniste din România, l-a felicitat pe
preşedintele comunităţii focşănene, prof.
Mircea Rond, pentru eforturile depuse în
vederea renovării sinagogii. E.S. Dan BenEliezer a amintit că prima lui vizită în ţară,
la scurt timp de la începerea mandatului de
ambasador al Israelului în România, a fost
la Focşani, cu prilejul Hanuchiadei. Excelenţa Sa a fost impresionat de sinagogă,
de expoziţia de la etaj, realizată de elevi
români care învaţă la şcoală istoria Holocaustului. Evocând rădăcinile lui româneşti
pe linie maternă – mama, originară din Iaşi
-, Excelenţa Sa a mulţumit preşedintelui
C.E. Iaşi, ing. Abraham Ghiltman, care l-a

ajutat să găsească mormântul bunicului.
„Am Israel Hai” – „Poporul lui Israel trăieşte”, interpretat de Prim Cantorul Iosif
Adler, acompaniat la vioară de Carmen
Spack, şi vizitarea punctului muzeistic
din incinta sinagogii, realizat de o echipă
a F.C.E.R., coordonată de managerul de
proiecte Janina Ilie, ajutată de conducerea
C.E. Focşani, au încheiat ceremonia de la
sinagogă.
Dr. AUREL VAINER, preşedintele
F.C.E.R., deputat

„La Focşani a avut loc primul
congres sionist din lume”
Sesiunea inaugurală, de la Ateneul
„Maior Gheorghe Pastia”, a fost precedată
de un concert, având în program lucrări

Dr. Aurel Vainer

inspirate de melosul ebraic (Prokoﬁev) sau
scrise de compozitori evrei (Mendelssohn,
Offenbach), oferit de Orchestra Camerală
„Unirea”, continuatoare, din 2009, a Filarmonicii de Stat cu acelaşi nume (1947
– 1962). Prezentatorul programului şi
moderatorul sesiunii, şeful Biroului Management Marketing Cultural şi Distribuţie al
Centrului Iudaic de Editură şi Publicistică,
Cristi Avram, a amintit că printre membrii
Filarmonicii s-au numărat violoniştii David
Fuhrman şi Iosif Fleischner, instrumentistul Iancu Grosmann. La pupitrul actualei
formaţii camerale, dovedind maturitate artistică, omogenitate, supleţe interpretativă,
s-a aﬂat dirijorul german Vincent Krüger. În
partea a doua, am ascultat un remarcabil
recital de cântece în onoarea Israelului,
solist – Prim Cantorul Iosif Adler, la vioară
– Carmen Spack, ofrandă muzicală adusă
celor care, acum 130 de ani, au jucat un
rol important în istoria mişcării sioniste
mondiale. Au fost intonate imnurile de stat
ale României şi Israelului.
Lucrările sesiunii au fost deschise de
prof. Mircea Rond, gazda acestui eveniment care, după ce i-a salutat pe cei
prezenţi, şi-a exprimat speranţa că va reuşi
să organizeze şi alte astfel de evenimente.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a
mulţumit autorităţilor Judeţului Vrancea,
care au pus la dispoziţia organizatorilor
sala recent renovată a Ateneului pentru a
marca un eveniment cu „o importanţă atât

Mircea Rond

de mare în devenirea poporului evreu”.
„Poporul evreu se află în anul 5772.
Această istorie de 5772 ani este o istorie
a omenirii şi a noastră. Poporul evreu care
a făcut istorie, a creat în istorie, a suferit
în istorie, dar a rămas în istorie, a avut un
vis, acela al reîntoarcerii în Sion, în Ereţ
Israel, exprimat şi în rugăciunile noastre
zilnice: De te voi uita, Ierusalime, uitată
să-mi ﬁe dreapta! La anul, la Ierusalim!,
este urarea evreiască făcută pretutindeni,
în ﬁecare an, de Roş Haşana”, a spus
vorbitorul. În 1948, Ereţ Israel a devenit
Medinat Israel. Aşa cum reiese din cartea
lui Bogdan Constantin Dogaru, „Congresele sioniste de la Focşani, 1881 – 1883”,
Focşaniul a fost ales ca loc de desfăşurare
a Congresului pentru că simboliza unirea
celor două provincii româneşti în 1859,
evenimentul urmând să constituie un îndemn la unitate şi pentru evrei. Agricultura,
legătura cu pământul, însemna revenirea
la viaţa normală, de care au fost privaţi
evreii în Diaspora, lipsiţi de cetăţenie, deci
de posibilitatea de a achiziţiona terenuri.
Acolo unde evreii au fost emancipaţi - în
Transilvania, în 1864 -, existau evrei ţărani,
şi anume cei maramureşeni. Evreii din
Vechiul Regat primesc cetăţenia abia prin
Constituţia din 1923, după constituirea României Mari. Simptomatic este că primele
aşezări evreieşti în Ereţ Israel sunt colonii
agricole: Roş Pina, Zichron Iaacov, Rişon
LeZion. „Congresul sionist de la Focşani
a făcut o joncţiune între idealul sionist şi
activitatea pragmatică de revenire în Sion”,
în spiritul deﬁniţiei date de Theodor Herzl
sionismului: „sionismul a unit un popor
fără o ţară cu o ţară fără un popor”. „Noi
credem că nu exagerăm când spunem că
la Focşani a avut loc primul congres sionist
din lume, dar există o diferenţă cantitativă
şi calitativă în ceea ce priveşte participanţii
care au fost prezenţi la Basel. Nu trebuie
uitat, însă, că Samuel Pineles, preşedintele
Congresului de la Focşani, a fost ales atât
în conducerea lucrărilor Congresului de la
Basel, cât şi în conducerea organizaţiei
sioniste mondiale, creată în Elveţia”, a
subliniat dr. Aurel Vainer.

Între Statul Israel
şi Diaspora există
o legătură reciprocă

Tiberiu Roth

Preşedintele A.S.R., Tiberiu Roth, preşedintele Comunităţii Evreilor din Braşov,
a evidenţiat că la Congresul de la Focşani,
din 1881, pe care unii nu îl consideră un
congres sionist, dat ﬁind că a avut loc înainte ca Theodor Herzl să dea notorietate
termenului, s-a născut noţiunea de Alia
(emigrare în Israel). „Alia este un concept
sionist, care l-a transformat pe emigrantul
umil într-o personalitate nobilă şi mândră,
care a clădit populaţia Israelului”, a spus
T.Roth, care a arătat că evreii originari din
România erau în număr de 41.000 la momentul istoricei Declaraţii Balfour, din 1917.
Ulterior, în perioada 1948-1989, emigraţia
românească era a doua în Israel, după cea
din fosta URSS. Istoria Israelului este un
drum de 130 de ani de reuşite şi suferinţe,
concretizat în realizarea marelui proiect al
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lui Theodor Herzl care a căutat un suport
internaţional pentru statul evreu, suport
Opinii
primit după 50 de ani. Congresul de la
Focşani, a arătat vorbitorul, a fost începutul
unei mari mişcări care a susţinut crearea
ale participanţilor
statului Israel. După ce a făcut o trecere în
revistă a mişcării sioniste din România, ai
cărei conducători au fost condamnaţi la ani
grei de închisoare în timpul comunismului,
preşedintele A.S.R. a arătat că după 1989
s-a refăcut mişcarea sionistă. Astăzi nu
poate reînvia entuziasmul din trecut, dar
putem vorbi despre o restituţie morală.
Este nevoie în continuare de mişcarea sionistă, chiar dacă Statul Israel a fost creat,
deoarece doar jumătate dintre evrei trăiesc
acolo iar altă jumătate în Diaspora.Viaţa
evreilor din Diaspora nu mai este în pericol
azi, dar viaţa spirituală evreiască este încă
în primejdie, de aceea trebuie menţinută
legătura cu Israelul. Iar una dintre formulele
pentru unirea diferitelor părţi ale poporului
evreu este sionismul, a spus Tiberiu Roth.
Adresându-se israelienilor originari din
România participanţi la Conferinţă, preşedintele Patronatului IMM Vrancea şi patron
al unei agenţii de turism, Ion Roman, şi-a
exprimat dorinţa de colaborare şi schimb
de experienţă cu specialişti israelieni în
domeniul agriculturii, viticulturii, turismului,
dat ﬁind admiraţia pe care o are faţă de realizările Israelului în aceste domenii, văzute
la faţa locului. Preşedintele HOR, Zeev
Schwartz, supravieţuitor al Holocaustului, a
făcut o scurtă prezentare a ceea ce a avut

Zeev Schwartz
loc la Focşani, unde s-a desfăşurat primul
congres sionist din lume. Ca o consecinţă
a Congresului, un mic grup de evrei români
a plecat în Palestina în anul următor Congresului, 1882, unde a înﬁinţat localităţile
Roş Pina şi Zichron Iaacov, contribuind la
dezvoltarea Israelului. Din păcate, se ştie
prea puţin despre această contribuţie a
evreilor români . „Lumea trebuie să ştie
că părinţii noştri din România au contribuit la istoria sionismului şi la renaşterea
Israelului”, a spus Zeev Schwartz, care a
arătat că oriunde are ocazia, el susţine
acest lucru şi i-a transmis şi preşedintelui
Shimon Peres când a avut convorbiri cu
preşedintele Traian Băsescu.
În cuvântul său, Gusti Yehoshua Braverman, copreşedinte al Departamentului
Diaspora din cadrul Organizaţiei Sioniste
Mondiale, a arătat că „evreii din România
au fost primii care au întemeiat activităţile
Asociaţiei de stabilire în Ereţ Israel, prin
înfiinţarea unui Comitet Central pentru
Stabilirea în Israel şi trimiterea acolo a
unui delegat, în vederea cumpărării de
pământuri. În continuare, ea a vorbit despre noile provocări cu care se confruntă
Israelul. „Organizaţia Sionistă a secolului
al XXI-lea şi-a propus întărirea ataşamentului şi legăturilor dintre Israel şi evreii din
toată lumea în general şi tânăra generaţie
în special. Încurajarea imigrării va continua
să reprezinte o valoare importantă, deşi nu
unica valoare. Convingerea noastră este că
avem rolul de a oferi tinerilor evrei din toată
lumea instrumente noi cu ajutorul cărora
vor putea face faţă problemelor complexe de identitate... Activitatea noastră se
bazează pe convingerea că Statul israel
nu poate ﬁ puternic fără Diaspora şi că
evreii din Diaspora nu pot ﬁ puternici fără
un Israel stabil şi puternic”, a spus , între
altele, vorbitoarea.

E.S. DAN BEN-ELIEZER, ambasadorul Statului Israel

„La Focşani, acum 130 de ani,
s-a cântat prima dată HATIKVA”
„Sunt onorat să ﬁu prezent la această
importantă Conferinţă la Focşani, unde,
în urmă cu 130 de ani, a fost auzit pentru prima dată imnul de azi al Israelului,
Hatikva, şi unde, de asemenea, un fost
plantate primele seminţe pentru reconstrucţia unui cămin al poporului evreu”, au
fost primele cuvinte rostite de E.S. Dan
Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului în România. Întorşi în ţara strămoşilor, imigranţi
din întreaga lume au reuşit să construiască,
pornind de la zero, un stat democratic plin
de vitalitate, recunoscut astăzi pentru forţa
sa creatoare, inovaţiile, realizările în ştiinţe
şi arte, agricultură, educaţie, tehnologie.
Ebraica, mult timp - limbă sinagogală şi
literară, a devenit limbă naţională vie. „Sionismul, mişcarea naţională de eliberare a
poporului evreu, s-a dezvoltat în contextul
naţionalismului liberal care se răspândea
atunci în Europa. El ţintea să rezolve problema poporului nostru care, secole de-a
rândul, trebuia să facă faţă discriminărilor
repetate, pogromurilor şi persecuţiilor,
oriunde se stabilea. Soluţia oferită de
sionism era reclădirea statului naţional
evreu cu populaţie majoritar evreiască în
patria istorică, realizându-se astfel dreptul

400 000, a urmaşilor acestora, sabri, generaţia a doua de originari din România, din
care face parte -, Excelenţa Sa a elogiat
strădaniile înaintaşilor în căutarea unei vieţi
mai bune în ţara lor istorică şi a arătat importanţa cunoaşterii şi înţelegerii de către
tineri, israelieni şi evrei români, a acestui
capitol din cartea renaşterii Statului Israel,
în care evreii români, prin mişcarea sionistă, au jucat un rol esenţial. E.S. Dan BenEliezer a mulţumit organizatorilor acestui
eveniment, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, preşedintele A.S.R. şi preşedinte al
C.E. Braşov, ing. Tiberiu Roth, tuturor celor
implicaţi în concretizarea lui.

„Viitorul poporului evreu
este apropierea de
pământul ţării strămoşeşti”
Reprezentantul Organizaţiei Sioniste
Mondiale (WZO), Iulius Medler, i-a felicitat
pe organizatorii evenimentului, a mulţumit
pentru intervenţie copreşedintelui pentru
Departamentul Diaspora al OSM, Gusti
Yehoshua Braverman, a amintit participarea sa la recenta şedinţă comună a
guvernelor român şi israelian, mulţumind
E.S. Dan Ben-Eliezer pentru reuşita demersurilor sale. El a făcut un scurt istoric al
celor petrecute acum 130 de ani, moment
de pornire a mişcării sioniste mondiale,
arătând că principalul rezultat a fost înﬁinţarea, în 1882, a primelor işuv-uri de către
colonişti evrei din România. Au făcut pentru
că aşa le-a dictat conştiinţa, înţelegând că
„viitorul poporului evreu este apropierea de
pământul ţării strămoşeşti”. În încheiere,
vorbitorul a oferit un dar din partea WZO
preşedintelui A.S.R., ing. Tiberiu Roth.
Consilierul primarului general al Capitalei,
Radu Negrei, a amintit protocolul de colaborare pentru restaurarea Templului Coral,
semnat de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, şi de primarul general al Capitalei,
dr. Sorin Oprescu şi a citat cuvintele lui
Ben Gurion, şi ele transformate în aforism:
„Cine cunoaşte istoria poporului evreu şi nu
crede în minuni, nu e realist”. Vorbitorul s-a
alăturat celor care i-au felicitat pe organizatorii evenimentului.

E.S. Dan Ben-Eliezer

Mesajul directorului JDC
pentru România, Israel Sabag

poporului evreu la autodeterminare”. Sionismul a preluat ideea psalmică a „reunirii
celor exilaţi”, ceea ce însemna, pentru comunităţile evreieşti, eforturi extraordinare,
nu lipsite de primejdii ﬁzice şi spirituale.
„Sionismul luptă, de asemenea, pentru
păstrarea unităţii şi continuităţii poporului
evreu, având în vedere importanţa Statului
Israel pentru evreii de pretutindeni. Dorinţa
de reaşezare a poporului evreu în ţara lui
Israel a fost, este legătura între evreii de
pretutindeni. Şi azi, asupra evreilor de pe
întreg mapamondul se răsfrâng realizările
culturale, sociale, spirituale ale Statului
Israel, vibrantă şi creativă împlinire a spiritului iudaic”, a evidenţiat vorbitorul. Amintind ponderea Alialei române – aproximativ

„Secolul XX a fost scena de desfăşurare a două dintre evenimentele cele mai
importante care au marcat istoria evreilor:
unul – prin tragism, Holocaustul, celălalt
– prin măreţie, renaşterea Statului Israel”,
a opinat, în mesajul său, directorul Joint
pentru România, Israel Sabag. Deschiderea Conferinţei Internaţionale a avut
loc la Focşani pentru că acolo a avut loc,
acum 130 de ani, primul Congres Sionist al
Uniunilor Sioniste din România. Delegaţii
prezenţi la acel Congres reprezentau cei
peste 200 000 de evrei din România acelor
ani. Deşi, în prezent, populaţia evreiască
din România este drastic diminuată, crezul
sionist a rămas la fel de puternic. Astăzi
a devenit posibil, pentru orice evreu, să
facă Alia.

E.S. DAN BEN-ELIEZER, ambasadorul Statului Israel la Bucureşti
– Sunt foarte onorat să ﬁu aici pentru
a doua oară, după ce anul trecut am
vizitat Focşaniul în timpul Hanuchiadei.
Atunci sinagoga, deşi era foarte frig, a
fost plină de oameni şi am încercat un
sentiment aparte deoarece mama mea
este din România. Şi acum, revenind
la Focşani şi mergând la Sinagogă, am
simţit aceleaşi emoţii. Această aniversare
a primului congres sionist de la Focşani
este un eveniment special, era vorba de
o mişcare care a dus la crearea Statului
Israel, apoi a fost momentul emigrării,
din România în Palestina. Acum sutele
de mii de români reprezintă o parte
vie a Israelului şi suntem mândri de
numeroasele realizări ale membrilor
comunităţii evreilor români din Israel De
aceea, pentru mine, acest eveniment
are o semniﬁcaţie speciﬁcă. Reprezint
Statul Israel, ţara mea, şi aici nu pot să nu
amintesc recenta întâlnire a guvernelor
noastre. S-au întâlnit premierii celor două
ţări, miniştri, au fost semnate acorduri şi
consider importantă întărirea legăturilor
dintre cele două ţări şi întărirea legăturilor
dintre tinerele generaţii.

Prof. univ. dr. CAROL IANCU,
Universitatea din Montpellier – Franţa
– Ce a prevalat în interesul pentru
Conferinţă?
– Preocuparea pentru studierea istoriei evreilor din România. Am publicat o
serie de cărţi despre această istorie şi,
recent, un studiu despre istoria evreilor
din Focşani.
– Studiul recent a fost conjunctural?
– În nici un caz. Când am părăsit România, ultima vizită am făcut-o cu mama
la rudele din Focşani. Era oraşul în care
simţeam mai puternic personalitatea lui
Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Unirii
de la 1859. Rudele mi-au spus la plecare:
„Nu uita că prima mare întâlnire a evreilor
români privind reîntoarcerea în Ereţ Israel
a fost la Focşani”.
– Un gând despre sionismul liderilor
comunităţii evreieşti din România în perioada interbelică?
– Cred că este de datoria mea să
omagiez activitatea sionistă susţinută a
fostului Şef Rabin dr. Alexandru Şafran,
participant, în calitate de reprezentant
al mişcării „Mizrahi”, la ultimele două
congrese sioniste mondiale, în 1937 şi
1939, în Elveţia. Apoi, în anii războiului,
dr. Alexandru Şafran a activat intens în
direcţia sionistă, lucru despre care am
scris atât în biograﬁa cât şi în volumul
de documente pe care i le-am dedicat.
MIRCEA ROND, preşedintele
Comunităţii Evreilor din Focşani
– Cât au durat pregătirile pentru
Conferinţă?
– Am început pe 6–7 noiembrie şi am
terminat în dimineaţa zilei de 27 noiembrie, la ora 8,30, în condiţiile în care la
orele 14 a început Conferinţa. Am trudit,
nu glumă, toţi din conducerea comunităţii.
– Ce v-a mobilizat în toată această
perioadă?
– Sentimentul că acest lucru nu se
poate repeta. Noi suntem cei care am
hotărât să sărbătorim astfel evenimentul de acum 130 de ani. Să se vadă că
poarta spre reconstrucţia Ereţ Israelului
am deschis-o noi.
ZEEV SCHWARTZ, preşedintele
H.O.R.
– Suntem foarte bucuroşi, suntem
entuziasmaţi şi nu ne-am aşteptat să ﬁe
chiar atât de interesant. Sper să se continue mai departe în acelaşi ritm. Păcat
că, din cauza modestiei noastre, lumea
nu ştie ce-am făcut, în România şi în
Israel.
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Mesajul directorului
general al Fundaţiei
„Caritatea”, Samuel Izsak
Fundaţia „Caritatea”, ﬁlială în România
a World Jewish Restitution Organization
(W.J.R.O.), a fost creată în scopul de a
dobândi, în baza legilor de retrocedare,
restituirea în natură şi/sau despăgubiri
pentru proprietăţile comunitare evreieşti
din România, trecute în patrimoniul statului
prin constrângere. Eforturile depuse au dat
roade şi din resursele obţinute, Fundaţia
“Caritatea” ﬁnanţează, atât în România cât
şi în Israel, un amplu program social şi cultural destinat evreilor de origine română, a
arătat, în mesajul său, directorul Fundaţiei,
Samuel Izsak. Domnia sa a solicitat guvernului român să continue şi să accelereze
aceste restituiri având în vedere „suferinţele din trecut şi vârsta beneﬁciarilor”.

că în urmă cu numai câteva zile a avut loc
prima şedinţă comună a guvernelor român
şi israelian. În mesajul prezidenţial se mai
evidenţiază atenţia acordată tinerei generaţii, pentru care au fost acordate 50 de
burse, astfel încât tinerii să poată cunoaşte
„ţara părinţilor şi a bunicilor lor”.
Ing. Tiberiu Roth a arătat că evreii din
România au făcut „dintr-un loc fără speranţă o ţară cu o poziţie importantă între
ţările lumii” şi a subliniat loialitatea evreilor
români faţă de România, dragostea lor faţă
de Israel. Domnia sa a mulţumit în mod
special primului ambasador al României
în Israel, Valeriu Georgescu, şi ambasadorului Radu Homescu, prezenţi în sală, şi
a remarcat participarea preşedintelui BBR,
ing. José Iacobescu, a generalului Mihai Io-

Expoziţia „130 de ani
de sionism”
În foaierul Ateneului din Focşani a
avut loc vernisajul expoziţiei „130 de ani
de sionism”, realizată de dr. Anca Ciuciu
– CSIER. Manifestarea a fost deschisă
de consilierul preşedintelui F.C.E.R., dr.
ing. José Blum. Realizatoarea a mulţumit
echipei de colaboratori: vicepreşedintele
C.E.B., ing. Mirela Aşman, Paul Rosenfeld,
Marius Popescu, Dan Pintilie, George
Weiner. „Expoziţia este o reconstrucţie
documentară a ceea ce a însemnat pentru
Focşani acel Congres, atitudinea evreilor
din România faţă de Ţara Sfântă”, a sintetizat vorbitoarea ideea directoare a celor
care au pus-o în practică. Ea a fost alcătuită din opt panouri cu fotocopii însoţite
de explicaţii în română şi engleză privind:
• Evreii români şi colonizarea Palestinei;
• Congresul de la Focşani, reﬂectat în Foaia „Emigrantul”; • Focşani şi idealul sionist;

• Lista delegaţiilor Congresului sionist de
la Focşani; • Evreii din Focşani, 1882;
• Presa evreiască din România („Apărătorul”, „Fraternitatea”, „Răsăritul”, „Egalitatea”) şi idealul sionist; • Un miracol, cu
moto-ul Societăţii „Iubitorii Sionului” din
Focşani: „Israelul va ﬁ clădit şi reclădit”
- Irmiahu, 31, 4 - şi cuvintele lui Zvi Ben
Dov, din Focşani, extrase din volumul „Societăţile sioniste din România”: „Dacă nu e
minune cerească, atunci ce se mai poate
numi minune?”; • Colonizarea Palestinei.

Sionismul,
sub diferitele lui faţete
Prima sesiune de comunicări, de la Hotel „Minerva” – Bucureşti, a fost moderată
de ing. Tiberiu Roth şi dr. Aurel Vainer.
Prezent la lucrările Conferinţei Internaţionale „Primul Congres Sionist – Focşani,
1881”, consilierul prezidenţial Iulian Fota a
transmis un mesaj din partea preşedintelui
României, Traian Băsescu. Preşedintele
Băsescu a subliniat, în mesajul său, faptul
că actuala Conferinţă Internaţională are
loc într-un an foarte bun pentru relaţiile
româno-israeliene, având în vedere faptul

altele, şi asimilarea diverselor clişee antisemite. Ele se vor aşeza peste cele locale, le
vor da un plus de coerenţă şi astfel le vor
consolida prezenţa la diferite niveluri ale
conştiinţei publice. În Rusia, sub Nicolae
I prigoana contra evreilor se accentuează
şi începe un şir de pogromuri. In România,
după discursul generos al paşoptiştilor,
cei mai notabili revoluţionari, cu excepţia
lui C.A.Rosetti, îşi schimbă discursul.
Ceea ce este interesant în cultura politică
română este că tocmai liderii liberali, care
militează pentru modernizarea României,
pentru europenizarea ei, devin purtătorii
mesajului antisemit. Clasa politică va respinge principiul acordării cetăţeniei evreilor
la 1860. Între 1866 şi 1912 sunt emise 187
de prevederi legislative şi administrative
ce interziceau accesul evreilor la diferite
ramuri ale economiei româneşti. În 1882
are loc la Iaşi un Congres economic care
trebuia să organizeze apărarea poporului contra «invaziei evreieşti». În aceste
condiţii începe organizarea unor asociaţii
ce militau pentru emigrarea în Palestina,
asemenea organizaţii apărând în aceeaşi
epocă şi în Polonia, Rusia, Austria.

Congresul de la Focşani un fel de parlament evreiesc
Iulian Fota

nescu, a preşedintelui A.E.R.V.H., dr. Liviu
Beris, a directorului general al I.N.S.H.R.,
dr. Alexandru Florian, a fostului preşedinte
al C.E.B., ing. Osy Lazăr, a unor preşedinţi
de comunităţi din ţară, a autorului unei lucrări despre proto-sionismul din România,
israelian originar din Focşani, Zvi Ben Dov.
Dr. Aurel Vainer a mulţumit pentru bunele
urări consilierului prezidenţial Iulian Fota şi
preşedintelui României, Traian Băsescu.

Condiţiile interne şi externe
la 1 ianuarie 1882
Lucrările conferinţei au continuat cu
prezentarea unor comunicări legate de
apariţia şi dezvoltarea sionismului. Astfel, prof. dr. Liviu Rotman, în prelegerea
“Condiţiile interne şi internaţionale ale
Conferinţei de la Focşani - 1 ianuarie 1882”
a prezentat aspectele care au determinat
organizarea acestei conferinţe. Noul antisemitism - aceasta a fost sintagma care a
dominat comunicarea. După cum a arătat
autorul, pe continentul european la jumătatea secolului al XIX-lea are loc o mutaţie
în mentalul colectiv, care aduce în viaţa
politică ”antisemitismul modern”, modern
- subliniază autorul, ﬁindcă antisemitismul
este mai vechi decât această epocă dar,
după 1850, îşi face apariţia un nou tip de
antisemitism. După înfrângerile revoluţiilor
care au zguduit continentul nostru, evreul
începe să ﬁe perceput ca un străin şi deci
ca un pericol. Ideologia franceză, care la
1789 trimitea spre răsărit ideile egalităţii şi
fraternităţii iar acum începe să trimită ideile ideologiei antisemite. De acum înainte
sincronismul cu Europa va însemna, printre

În comunicarea „Congresul sionist de
la Focşani în documentele şi presa evreiască a vremii”, dr. Hary Kuller a arătat
că manifestarea (denumită „congres”) de
la Focşani de acum 130 de ani a prilejuit
în noiembrie 2011 o nouă conferinţă aniversară (a treia după conferinţa din 1912,
la a 30-a aniversare şi cea din 1932, la a
50-a aniversare) desfăşurată la Focşani şi
Bucureşti, în zilele de 27-29 noiembrie. S-a
aniversat cu acest prilej importanţa acestei
prime conferinţe sioniste (denumită de unii
protosionistă) caracterizată prin orientarea
hovevei-sionist-pragmatică şi stimulatoare
a primei Aliale din România. Emigranţii au
plecat cu vasul Tetis în 1882 şi au întemeiat
primele două colonii agricole – Roş Pina şi
Zichron-Iaacov, considerate de unii „baza
viitorului stat Israel”.
La conferinţa de la Focşani, numită
de Samuel Pineles, lider hovevei-sionist
în epocă, „un fel de parlament evreiesc
întrunit în Galuth în vederea Renaşterii
Naţionale” - aş zice „parlament” prin reprezentativitatea delegaţilor diverselor
asociaţii hovevei-sioniste - au luat parte 56
de delegaţi din 29 de localităţi din România.
Numărul acestor asociaţii şi calitatea reprezentanţilor lor, veniţi la conferinţă, indică o
activitate importantă, evidenţiată chiar şi de
o întrunire pregătitoare a conferinţei, tot la
Focşani, care avusese loc cu două săptămâni mai înainte. În activitatea asociaţiilor
care au precedat conferinţa din zilele de
30.12.1881 – 01.01.1882 un rol deosebit
l-a jucat asociaţia numită „Societatea de
Colonizare Agricolă în Ereţ Israel (Hevrat
Işuv Ereţ Israel al Idei Avodat Adama)” care
a avut întruniri şi dezbateri încă din 1874.
Chiar şi societatea din Moineşti fusese precedată de cea din Nicoreşti încă din 1870.
Din păcate, documentele tuturor acestor asociaţii - consemnarea dezbaterilor,
procesele verbale ale şedinţelor ş.a.m.d. sunt de negăsit astăzi în arhivele comunitare sau de stat. Ele au fost însă consemnate
în presa evreiască a vremii, din care putem
aﬂa: despre personalităţile iniţiatoare – ca
de pildă la Moineşti un David Bucsester
sau un Mendel Grimberg (stră-străbun al
autorului, al cărui nume emblematic circula în familie până la a patra generaţie în
care se înscrie) – ca delegaţi la conferinţa
de la Focşani, unde s-a creat „Comitetul
Central de Înlesnire a Emigrării Israeliţilor
din România” ce-şi va avea sediul la Galaţi,
cu sarcini de organizare şi îndrumare a
societăţilor de emigrare din ţară.
Meritul conferinţei (congresului) la care
moineştenii contribuiseră printr-o chemare
prealabilă pentru ideea colonizării şi reunirea într-un congres, consistă în elaborarea
unor documente ca: un regulament privind
normele pentru înfiinţarea unei colonii
agricole în Ereţ Israel; statutul uniﬁcator
pentru societăţile de emigrare existente
şi viitoare care colectează sau vor colecta
fonduri în acest scop, urmând a ﬁ centralizate la Comitetul Central ales democratic

în Congresul de la Focşani şi hotărât a se
stabili la Galaţi. În anul 1882 se adună deja
la Comitetul Central din Galaţi 150 000 lei
din care 84 000 din donaţii şi 66 000 din
partea celor care au dorit să emigreze.
Cea de a treia aniversare recentă a
Conferinţei din 1881/1882, desfăşurată
la Focşani şi Bucureşti, a avut darul să
constituie acel point d’honneur al evreoromânimii pentru prioritatea Alialei realizate
la începuturile sionismului în lume. “Ne
mândrim cu toţii pentru acest fapt – de
rezonanţă pentru „mica istorie” a renaşterii
naţionale şi, de ce să nu o spun, o mândrie personală pentru că din acel orăşel în
care m-am născut s-au ivit bărbaţi care au
gândit şi făptuit prima emigrare cu scop
de colonizare şi restratiﬁcare: reaşezarea
în poziţia ei de normalitate a piramidei
ocupaţionale evreieşti din Galuth, care se
aﬂa cu vârful în jos şi baza în sus. Acest
demers se propovăduia a ﬁ realizat prin
haluţianut, recte cultivarea pământului şi
revenirea la munca ﬁzică şi agricolă. Chiar
dacă peste ani Israelul va deveni o ţară
industrială, tehnologizată şi cu economie
de piaţă, coloniile agricole de tipul kibuţ,
kwuţa etc. deţinând o pondere mică în economia naţională, haluţianutul, constând în
dăruirea integrală pentru idealul sionist va
supravieţui în patriotismul şi devotamentul
tineretului devotat trup şi suﬂet apărării
ţării”, a spus Hary Kuller.
Nu întâmplător primii colonişti veniţi
din Moldova (din Moineşti şi alte localităţi)
s-au autodenumit „ţaranim”, de la cuvântul
ţăran al limbii române. Eroul emigrării din
Moineşti, David Schub, plecat în Palestina
să achiziţioneze pământ pentru aşezarea
celor 228 de primi colonişti, avea deja
achiziţionate o parte din aceste terenuri
tocmai în timp ce se desfăşura conferinţa
de la Focşani. La conferinţa de la Focşani
un rol important l-a jucat şaliahul (trimisul)
palestinian Rokeah, care prin munca sa
organizatorică şi gazetele sioniste pe care
le iniţiase în România (Iesreel – apărut la
Iaşi, Hoffnung – apărut la Piatra-Neamţ,
Stindardul Nostru – apărut la Focşani şi
Emigrantul – apărut la Galaţi, 17/29 aprilie
1882) detaliază: elementele pregătirii ideatice şi ale liniamentelor organizatorice ale
conferinţei; constituirea C.C. de la Galaţi
şi evenimentele legate de acestea în anii
1881-1882. Alte gazete în care respectivele
evenimente au fost consemnate şi pot ﬁ
astăzi reconstituite sunt Fraternitatea, Zionul (care peste timp va descrie conţinutul
aniversării a 30 de ani de la evenimentul
conferinţei); Vocea Sionului (evenimentul
celei de-a 50-a aniversări şi în primul rând
aprecierea lor de către istoricul şi iudaistul
M.A. Halevy); Curierul Israelit, cu evocările
celor două colonii create în 1882, Roş Pina
şi Zichron Iaacov; Mântuirea din 1919 şi pe
parcursul întregului interbelic ş.a.
Studiile întocmite pe baza izvoarelor
menţionate, ca şi a documentelor existente în arhiva Alianţei Israelite Universale
(A.I.U.) s-au regăsit în comunicările susţinute de cei care au participat anul acesta
la cea de a 130-a aniversare a conferinţei
de la Focşani. În speranţa că ele vor ﬁ
reunite într-o lucrare ad-hoc, cele de mai
sus au atins doar tematica cuprinzătoare a
sesiunii şi concluziile trase cu privire la locul
şi rolul sionismului din România – în toate
perioadele, etapele şi secvenţele devenirii
sale pe pământ românesc şi israelian.

Sionistul Moses Gaster
“Moses Gaster-un lider sionist uitat”,
comunicarea dr. Măriuca Stanciu, prezintă
una din multiplele faţete ale marelui intelectual evreu. Dr.Măriuca Stanciu a prezentat
şi a explicat cauzele care au determinat
apariţia sionismului, aparent contradictorii.
Pe de o parte, emanciparea evreilor din
Europa Occidentală, inﬂuenţa ideilor Haskala, apariţia naţionalismului, concurenţa
pe care o reprezintă evreii în societatea
occidentală care duce la antisemitism, pe
de altă parte neacordarea drepturilor cetăţeneşti evreilor şi o politică economică discriminatorie în Europa de Est. Ambele văd
drept soluţie crearea unui stat propriu în
Palestina. Moses Gaster se alătură mişcării
naţionale Hibat Ţion care susţine plecarea
în Palestina, apărută în Rusia dar cu ﬁlială
şi în România. Astfel, la Galaţi apare primul
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Reprezentanţii mişcării sioniste din Rocentru de colonizare.Moses Gaster s-a unea Europeană” de prof. Shimon Shitrit,
implicat direct în negocierile pentru achi- fost deputat în Knesset şi fost ministru în mânia participă la toate congresele mondiOpinii
ziţionarea de terenuri la Samarin (Zichron guvernul Yitzhak Rabin. A fost o prezentare ale, care se întrunesc cu regularitate până
Yaakov) şi în obţinerea de sprijin ﬁnanciar. incitantă a unor dezbateri privind identi- la izbucnirea Primului Război Mondial. MoDe fapt, Gaster a devenit sionist înainte ca tatea israeliană. Uniunea Europeană, a ses Gaster şi Iacob Iţhac Niemirower susţin
ale participanţilor
mişcarea sionistă să ﬁe înﬁinţată oﬁcial. El aﬁrmat vorbitorul, a copiat modelul israelian conferinţele de bază pe tema sionismului
aderă la mişcarea sionistă în 1896, cu un
an înaintea primului congres de la Basel
şi este ales vicepreşedinte la mai multe
congrese. În pofida unor disensiuni cu
liderii sionişti, inclusiv cu Haim Weizmann,
Gaster se implică în timpul primului război
mondial în negocieri secrete cu autorităţile britanice pentru stabilirea căminului
evreiesc în Palestina. Astfel, în locuinţa sa
din Londra s-a redactat prima versiune a
Declaraţiei Balfour. Gaster se pronunţă împotriva înﬁinţării unui stat evreu altundeva
decât în Palestina, este un mare susţinător
al sionismului spiritual şi cultural şi explică,
în acest context, relaţia sionism-problema
evreiască, aﬁrmând că primul reprezintă
soluţionarea corectă a celui de-al doilea.

Vernisaj şi lansări de cărţi
Comunicările au fost urmate de vernisarea expoziţiei „Focşani şi idealul sionist”
şi o prezentare de cărţi a Editurii Hasefer.
„Expoziţia Focşani şi idealul sionist a făcut
un drum simbolic: de la Focşani la Bucureşti”, a spus dr. Anca Ciuciu în prezentarea ei pentru publicul din sala Hotelului
„Minerva”. Dr. Aurel Vainer a felicitat echipa
care a realizat-o şi a propus să devină expoziţie itinerantă. În cadrul conferinţei au
fost lansate două cărţi editate la Editura
Hasefer, una ﬁind proaspăt ieşită de sub
tipar – „ Congresele sioniste de la Focşani
1881-1883”. Autorul, Bogdan Constantin
Dogaru, a publicat la aceeaşi editură cu o
lună în urmă „Evreii din Vrancea în timpul
Holocaustului”. Recenta apariţie, a povestit el publicului, se referă la primii ani de
efervescenţă a sionismului (sau pre-sionismului, cum aﬁrmă unii autori) în Focşani,
mişcare ce a cuprins mai multe localităţi
– Adjud, Putna, ş.a. Iniţiativa emigrării
unor grupuri de evrei din Moineşti şi apoi
din alte localităţi se datorează mobilizării
unor lideri locali, cu sprijinul unor personalităţi ale evreimii din România. Deşi nu
erau pregătiţi pentru munci agricole, evreii
din Moineşti şi din împrejurimi au început
să se preocupe de aceste activităţi. Nu
exista o concepţie politică, scopul mişcării
era doar construirea unui cămin naţional,
în cadrul existent. Condiţiile climatice din
Palestina erau puţin cunoscute. Se poate
numi eroică toată această perioadă de frământări, unii dintre emigranţi neﬁind chiar
la prima tinereţe. Pentru alcătuirea acestei
cărţi, autorul a consultat Arhiva Naţională,
Biblioteca Academiei, Arhiva CSIER. Alegerea oraşului Focşani pentru întrunirile
sioniştilor români era motivată de Actul
Unirii celor două ţări române, la 1859. La
organizarea acestor întruniri au participat
Comunitatea israelită şi Şcoala Israelită de
Băieţi, ca şi Loja B’nai B’rith „Instrucţiunea“
nr.390. Directorul Şcolii era Israel Teller, iar
în comitetul de organizare erau Rabinul
Moshe Aron Goldring şi Aba Cahane. Ca
urmare, au luat naştere societăţi de emigrare la Focşani, Adjud, Panciu, Odobeşti, sub
numele „Oliphant” în cinstea unui ﬁlantrop
creştin prosionist din Franţa. Organul de
presă era „Stindardul”. Cristi Avram , şeful
Biroului Management Marketing Cultural
şi Distribuţie a Centrului Iudaic de Editură
şi Publicistică, moderatorul evenimentului,
a citit un fragment din cartea lansată. Dr.
Lya Benjamin a prezentat volumul “Idealul
sionist în presa din România 1881-1920”,
lucrare elaborată împreună cu Gabriela Vasiliu şi publicată în 2010. Directorul Editurii
Hasefer, Alexandru Marinescu, a prezentat activitatea editorială, bogată din acest
an ca şi perspectivele unor noi apariţii cu
autori de prestigiu în 2012 – Moshe Idel,
W. Filderman (Jurnalul) , ş.a. Participanţilor
li s-a oferit şi o carte scrisă de ing. Yitzhak
Guttman Ben-Zvi despre martiriul familiei
Guttman.

România şi sionismul
Cea de-a doua sesiune de comunicări
a început cu conferinţa ”Statul Israel ca
stat evreu şi democratic. Rădăcini istorice
şi discursul constituţional în Israel şi Uni-

al unui stat evreu democratic. În tratatul de
la Lisabona s-a stipulate că UE aspiră la o
moştenire umanistă şi religioasă, ceea ce,
aﬁrmă prof. Shitrit, echivalează cu noţiunile
de democratic şi evreu din formularea israeliană.Aşa cum formularea acceptată de
UE a fost precedată de mari dezbateri, tot
aşa şi formularea israeliană a fost rezultatul
unor controverse şi compromisuri istorice
ale celor trei mişcări sioniste şi Agudat Israel, un partid ultraortodox, nesionist, încă
de la crearea Statului Israel. Prof. Shitrit a
explicat cum s-a ajuns la acest compromis
care a încercat să armonizeze cerinţele
laice şi cele religioase. Principalul criteriu
a fost valoriﬁcarea moştenirii culturale a
evreilor care are valoare universală şi generală. Evreiesc, a mai explicat vorbitorul,
nu înseamnă halahic dar are şi conţinut religios deoarece cultura are conţinut religios.

Adeziunea la sionismul
politic. Participări
la congresele sioniste
mondiale (1897-1919)
Cercetarea documentelor de epocă
privind mişcarea sionistă din România
pune în evidenţă legătura organică dintre

Lya Benjamin

Hoveve Sionism şi Sionismul Herzlian, a
spus autoarea lucrării, Lya Benjamin.
Statul evreilor – opera lui Herzl, în care
fundamentează principiile sionismului
politic apare în limba germană la Viena,
în anul 1896. În acelaşi an este tradusă în
limba română şi editată de Societatea Zion
a Junimii Israelite din Botoşani.
Samuel Pineles, preşedintele societăţii
Hovevei Sion din România, i se adresează
lui Herzl imediat după apariţia lucrării mai
sus menţionate, îl felicită şi îl informează
despre devenirea mişcării sioniste în contextul românesc. Herzl este interesat de
cele aﬂate, întreţine o corespondenţă de
durată cu Pineles. La începutul anului 1897
îi comunică decizia privind convocarea unui
Congres Sionist Mondial şi îi propune să
facă parte, împreună cu Karpel Lippe, din
Comisia de Pregătire a Congresului.
La 29 august 1897 se întruneşte, la
Basel, primul Congres Sionist Mondial.
Karpel Lippe, unul dintre conducătorii
Hovevei Sionismului din România, este
preşedinte de vârstă al Congresului. Ţine
discursul inaugural. Samuel Pineles, al
treilea vicepreşedinte al Congresului, prezintă informarea despre mişcarea sionistă
din România şi depune pe masa Congresului 9 000 de petiţii semnate de 50 000
de evrei din România care cer emigrarea
în Palestina.
Presa sionistă şi nesionistă de limbă
română publică lucrările Congresului, inclusiv hotărârea de constituire a Organizaţiei
Sioniste Mondiale.
Conferinţa Societăţii Hovevei-Sion din
România, întrunită la Galaţi în 1898, adoptă
moţiunea de adeziune la hotărârile Congresului de la Basel, la sionismul politic,
în general. Se lansează o foaie volantă cu
portretele lui Herzl, Gaster şi Nordau.
De acum înainte, întreaga activitate a
mişcării sioniste din România se desfăşoară în spiritul hotărârilor Congreselor
Organizaţiei Sioniste Mondiale.

cultural, dezbătute în special în cadrul Congreselor II, III şi IV. La Congresul din 1903,
Moses Gaster ţine discursul de respingere
a tezelor teritorialiste, a proiectului Uganda.
Pentru sionişti, spune Gaster, nu există
altă opţiune decât crearea statului evreu
pe teritoriul Palestinei.
Declaraţia Balfour (1917) şi deznodământul Primului Război Mondial marchează o etapă nouă în istoria mişcării sioniste
mondiale, implicit a celei din România.
Prin eliberarea Palestinei de sub dominaţie otomană se creează condiţiile pentru
realizarea Căminului Naţional Evreiesc în
Palestina, sub mandat britanic. Proiectele
intră în faza înfăptuirilor reale. I. I. Niemirower, participant la Conferinţa Internaţională de la Londra (1919), conchide: pe
când până acum congresele şi conferinţele
sioniste au stat sub steagul idealului, hotărârile conferinţei actuale stau sub drapelul
faptei.

Mişcări pre-sioniste
în România
În comunicarea „Mişcări pre-sioniste în România şi Congresul sionist de
la Focşani”, prof. univ. dr. Carol Iancu
(Montpellier) a trecut în revistă acţiunile
care au precedat Congresul sionist de la
Focşani: • apelul lui Beniamin al II-lea, din
Fălticeni (1818 – 1864) pentru stabilirea
evreilor în Ereţ Israel şi reclădirea ţării prin
muncă agricolă; • credinţa în renaşterea
naţională promovată, concomitent cu lupta
pentru emanciparea evreilor români, în
„L’Israélite Roumain” de inﬂuentul publicist
evreu francez Armand Lévy, care, împreună cu dr. Iuliu Barasch, a fondat această
publicaţie bilingvă, în română şi franceză,
la Bucureşti, în 1857; • vizitele lui Moses
Monteﬁore în Ereţ Israel, în 1839 şi 1855,
consecinţele lor constând în colonizări
agricole evreieşti şi, peste un deceniu, în
înﬁinţarea şcolii evreieşti agricole „Mikve
Israel”; • apelul Rabinului Josef Natonek în
cartea „Mesia sau disertaţie despre emanciparea evreilor”, apărută în 1861, în care
se adresa liderilor tuturor naţiunilor să facă
demersuri pentru restituirea Ereţ Israelului
către poporul evreu; • proiectul de colonizare agricolă expus, în 1866, de Rabinul
Natonek în faţa conducerii Alianţei Israelite
Universale (A.I.U.); • adeziunea doctorului
Wertheimer, din Giurgiu, la ideile Rabinului
Natonek, printr-o scrisoare adresată A.I.U.;
• intervenţia Rabinului Aizic Taubes, din

Carol Iancu

Bârlad, în 1868, pe lângă ministrul Brătianu
(autor al unei circulare de expulzare a evreilor de la sate în oraşe) pentru obţinerea
de credite de la Parlamentul României în
vederea emigrării evreilor în Ereţ Israel;
• propunerea consulului american Benjamin Franklin Peixotto de emigrare a 2 000
de evrei săraci din România; • încercarea
de a cumpăra pământ în Ţara Sfântă
întreprinsă de o sută de familii de evrei
din Nicoreşti, conduse de Alter Kaufman,
la care se raliază Rabinul Zvi Kalischer,
între 1795 – 1874; • impulsionarea creării
de colonii agricole în România în vederea
emigrării în Ereţ Israel, venind din partea
jurnalistului şi scriitorului de limbă ebraică Eleazar Rokeah, aﬂat în România la
începutul anului 1880, şi fondarea primei

Ing. TIBERIU ROTH, preşedintele
Asociaţiei Sioniştilor din România:
– Sunt uşor dezamăgit pentru că
s-a muncit foarte mult pentru această
întâlnire pe care o considerăm foarte
importantă din multe puncte de vedere
şi răspunsul unui public pe care am
contat a fost mult mai slab decât ceea
ce ne-am aşteptat să ﬁe. Astfel de evenimente nu le organizăm pentru noi ci
pentru cei care trebuie să aﬂe despre
ele, să asculte şi să participe. Este
marea mea nemulţumire, pentru că
evenimentul care a debutat a fost foarte
frumos până acum, au fost momente
emoţionante dar, eu aşa cred, că răspunsul pe care-l aşteptam trebuia să ﬁe
mult mai puternic. Un mic exemplu: am
primit un mesaj de la preşedintele unei
federaţii sioniste care a fost foarte supărat că am numit evenimentul aniversarea primului Congres sionist. Noi am
fost destul de cuminţi şi atenţi pentru ca
această titulatură să ﬁe ceea ce este,
primul Congres sionist din Focşani, din
1881. Domnul respectiv a fost foarte
şocat şi a spus că o să ne reclame la
toate forurile evreieşti din lume pentru
că noi am comis un fals istoric, primul
Congres sionist a fost la Basel. După
ce am încercat să-l lămuresc amical,
i-am spus următorul lucru: de pe urma
acestui congres de la Focşani au plecat
de-a lungul anilor în Palestina 15 000
de evrei. De pe urma Congresului de
la Basel câţi evrei au plecat?
AV R A H A M D U V D E VA N I ,
preşedintele Organizaţiei Sioniste
Mondiale (WZO):
„Conferinţa este o iniţiativă admirabilă şi apreciez importanţa sărbătoririi
celor 130 de ani care s-au împlinit de
la Conferinţa din 1881 – o reuniune
care a dus, în ﬁnal, la înﬁinţarea coloniilor de la Roş Pina şi Zichron Iaakov,
scrie preşedintele WZO într-un mesaj
adresat preşedintelui F.C.E.R., deputat
Aurel Vainer.
Deşi preşedintele WZO nu a putut
lua parte personal la Conferinţa Internaţională dedicată „Primului Congres
Sionist – Focşani 1881”, domnia sa a
apreciat că „trecerea în revistă a împlinirilor glorioase ale mişcării sioniste
din România, în ultimii 130 de ani,
împreună cu înţelegerea abnegaţiei
şi a diﬁcultăţilor cu care se confruntă
liderii sionişti din zilele noastre pun în
evidenţă semniﬁcaţia sionismului în
viaţa contemporană evreiască!
JANINA ILIE, manager F.C.E.R.,
Proiecte:
– Cum aţi pornit la amenajarea
Punctului Muzeistic despre istoria
evreilor focşăneni din incinta sinagogii?
– În primul rând, trebuie să spun
că a fost o muncă în echipă. Cei care
m-au ajutat sunt Alexandru Ilie, ﬁul
meu, Natan Neta şi Clemansa Teohari,
dar şi Harieta şi Mircea Rond. Primele
certiﬁcate de cumpărare de teren în
Palestina le-am găsit în Arhivele CSIER
de la Bucureşti.
– Cum aţi organizat Punctul
Muzeistic?
– Pe domenii: istoria oraşului, istoria comunităţii, contribuţia evreilor din
fostul Judeţ Putna în diverse ramuri
ştiinţifice, economice, culturale. Pe
urmă, am montat panourile în alveolele
de pe coridorul din hol. A fost, apoi, procesul de laminare, scanare, aranjare a
obiectelor de cult iudaic, a cărţilor religioase şi a celor de beletristică, expuse
separat. Am ţinut permanent legătura
cu preşedintele Consiliului Judeţean
Vrancea, Marian Oprea.
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asociaţii de acest tip la Moineşti; • înﬁinţarea, la Bucureşti, în 1880 a primei societăţi
Işuv Ereţ Israel (I.E.I.), sub inﬂuenţa aceluiaşi Rokeah; • crearea, în 1881, la Iaşi, a
unei societăţi I.E.I., sub preşedinţia lui Karpel Lippe, stimulat de articolele lui Rokeah;
• constituirea a 30 de societăţi I.E.I. în România; • publicarea în ziarul de limbă idiş
„Haioeţ” a mai multor manifeste îndemnând
evreii la emigrare în Ţara Sfântă.
La Congresul de la Focşani, care s-a
ţinut între 30 decembrie 1881 – 1 ianuarie
1882, au participat delegaţi din 29 de localităţi şi reprezentanţi din 50 de societăţi
de colonizare agricolă din România. Preşedinte de onoare al Comitetului a fost ales
Rabinul Moşe Aharon Halevy Goldring,
din Focşani. Preşedintele Comitetului de
Conducere, Samuel Pineles, din Galaţi, a
luat legătură cu reprezentantul Turciei la
Bucureşti, care a dezminţit că Turcia s-ar
opune instalării evreilor în Palestina. Israel
Feller a cerut colectarea de fonduri pentru
un prim grup fără resurse ﬁnanciare care
urma să emigreze după Pesah. Un mijloc
eﬁcace de colectare a fost considerată şi
distribuirea de cutii pentru ofrande în ﬁecare casă evreiască. Ideea a fost reluată mai
târziu de Fondul Naţional Evreiesc – Keren
Kaiemet Le-Israel. Rezoluţiile votate au
devenit „Statute pentru înlesnirea emigrării
israeliţilor din România”. Ziarul „Jesreel”,
devenit organ oﬁcial al mişcării sioniste din
România, urma să ﬁe transferat la Galaţi.
Priorităţi la emigrare aveau tinerii, evreii săraci, agricultorii, pietrarii, zidarii, tâmplarii,
cizmarii, croitorii, cei fără meserie, membrii
societăţilor I.E.I. Congresul sionist de la
Focşani, consecinţă a ostracizării impuse
evreilor români, precede reuniunea de la
Katowice, „Auto-emanciparea” lui Pinsker,
constituirea grupării „Bilu”. Despre acest
Congres s-a scris în „Ha-Maguid”: „…
Niciodată, de la despărţirea poporului lui
Israel de ţara sa, nu a existat o reuniune
ca aceasta, al cărei scop este renaşterea
naţiunii şi ediﬁcarea «casei lui David» pe
pământul ţării noastre sﬁnte”.

Sionismul în timpul
războiului mondial
Dr.Anca Ciuciu a prezentat expunerea
“Mişcarea sionistă în România în timpul
războiului şi al Holocaustului ( 1940-1944)”.
Comunicarea a fost ilustrată cu numeroase
date culese din volume publicate (memorii,
culegeri de documente) şi cercetări proprii
în arhive, din care vom cita mai jos.Tocmai
exemplele concrete şi abundente au făcut
comunicarea ei atractivă.
Astfel, am aﬂat că numeroase surse
de informare, legate de emigrare, se găsesc la Arhiva Consiliului Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii. Se află
acolo zeci de dosare care se referă la
emigrări, la activitatea Cultului Mozaic şi
la alte aspecte ale vieţii din comunitatea
evreiască. De asemenea mai există zeci
de dosare neînregistrate, care păstrează
cota SRI, referitoare la organizaţiile sioniste
în Note ale Siguranţei,apoi ale Securităţii.
Interesantă a fost citarea unui document
descoperit de regretatul Theodor Wexler,
în care o activistă sionistă din Rusia scria,
în timpul războiului, în 1944, altor sionişti
din România: „Posibilitatea aproape certă
că ţara noastră va cădea sub comunişti ne
va crea o situaţie extrem de grea şi poate
chiar ne va aduce o deportare în Siberia.
Toţi cunosc atitudinea noastră faţă de comunişti, faptul că am fugit de acolo... am
dori să ni se permită să ieşim şi să părăsim
ţara în clipa când vor veni comuniştii”.
În memoriile sale, Şef Rabinul dr.
Moses Rosen aﬁrmă că din 1948 până în
1952, când s-au închis porţile, au emigrat
peste 100 000 de evrei. Azi puţini mai ştiu
că Sfaturile Populare, începând cu 1952,
nu mai oﬁciau căsătorii mixte de teamă ca
românii creştini să nu folosească aceste
căsătorii pentru a părăsi ţara. ”Emigrările
au fost chiar un atu pe plan extern şi un
avantaj material pentru R.P.R. Un calcul
estimativ evidenţiază că între 1968 şi
1989, Ceauşescu a vândut 40 577 de evrei
Israelului pentru 112 489 800 dolari, la un
preţ de 2 500 şi, mai târziu, de 3 300 dolari
de persoană”, a subliniat dr. Anca Ciuciu.

Şef Rabinul a refuzat
să ceară execuţia
lui Iuliu Maniu
„Şef Rabinul dr. Alexandru Şafran,
expulzat din ţară în 1947, a refuzat să
ceară, chiar şi sub ameninţarea pistolului, execuţia liderului ţărănist Iuliu Maniu,
aﬂat în puşcărie la acea vreme”, a arătat
prof.dr. Avinoam Şafran, ﬁului fostului Şef
Rabin, în comunicarea „Dr. Alexandru
Şafran, gânditor şi lider sionist”. În ziua de
13 noiembrie 1947, cu o lună înainte de a
ﬁ expulzat din România, la domiciliul Şef
Rabinului României, dr. Alexandru Şafran,
se prezintă un oﬁţer al poliţiei care, sub
ameninţarea pistolului, îi cere Şef Rabinului
să semneze un document prin care acesta
ar ﬁ solicitat execuţia liderului ţărănist Iuliu
Maniu.. „Tatăl meu a refuzat să semneze
documentul, drept care a fost ameninţat
că va plăti această atitudine”, şi-a amintit
Avinoam Şafran. Nu a fost singura dată

Ţicu Goldstein şi Avinoam Şafran

când dr. Alexandru Şafran a contrariat autorităţile. Pe 17 ianuarie 1947, Şef Rabinul,
care era şi o ﬁgură centrală a sionismului
românesc, a intervenit inclusiv pe lângă
autorităţile anglo-americane pentru ca 75
000 de evrei români, veniţi din lagărele de
concentrare naziste, să poată emigra în
Israel. „Era un moment în care graniţele
României erau închise pentru emigrarea
evreilor, Ana Pauker intervenind chiar pe
lângă guvernul de la Budapesta pentru
ca evreii români să nu îşi poată croi drum
spre Occident, pentru a încerca să plece
de acolo în Israel sau în alte ţări libere”.
Serviciile secrete britanice îl caracterizau
pe Alexandru Şafran ca un „bun sionist, cu
legături importante, între care şi cu Regina
Mamă Elena”, a menţionat vorbitorul.
Prof.dr. Avinoam Şafran a detaliat şi
activitatea pe plan cultural în România şi
apoi la Geneva a părintelui său, dr. Alexandru Şafran, ca şi înalta erudiţie a celui
care a scris lucrări de referinţă despre rădăcinile iudaismului, despre Cabala şi alte
subiecte legate de iudaism. „Congresul de
la Focşani a fost un love story pentru Ţara
Sfântă”, l-a rezumat preşedintele A.S.R.,
ing. Tiberiu Roth, prin sionism, „Ierusalimul
ceresc” devenind „Ierusalim pământean”.
Sioniştii din România, la acea dată Vechiul
Regat, au conlucrat cu sioniştii din Transilvania, Banat, Basarabia, Bucovina. După
primul şi al doilea război mondial, sionismul
a fost o replică la ascensiunea antisemitismului, a sintetizat dr. Aurel Vainer
continuarea mişcării sioniste în veacul XX.
După comunicarea susţinută de prof. univ.
dr. Avinoam Şafran în onoarea tatălui său,
fostul Şef Rabin dr. Alexandru Şafran z.l.,
ing. Osy Lazăr a amintit că dr. Alexandru
Şafran este membru de onoare al C.E.B.
Rabinul Efraim Guttman (Israel), supravieţuitor al pogromului de la Bucureşti din
1941, şi-a exprimat emoţia de a ﬁ asistat la
această Conferinţă şi a mulţumit profesorului Avinoam Şafran pentru excepţionala
expunere. Preşedintele C.E.Timişoara,
Luciana Friedmann, moderatoarea sesiunii
„Dezbateri şi contribuţii ale participanţilor”,
a vorbit despre modele spirituale pentru
tineri şi a amintit felul în care ea l-a perceput pe Prim Rabinul Ernest Neumann z.l.
Preşedintele A.E.R.V.H., dr. Liviu Beris,
a opinat că subtitlul cărţii „Statul evreu”
de Theodor Herzl, „O metodă modernă
de rezolvare a problemei evreieşti”, nu a
devenit încă realitate. Aceasta este cauza
pentru care trebuie să luptăm azi.

Sub ameninţarea
lui Gheorghiu-Dej
Vicepreşeditnele F.C.E.R., ing.Paul
Schwartz, a amintit că, la o vizită făcută
împreună cu tatăl său în locuinţa lui Alexandru Şafran, în 1947, gazda a spus,
la plecare, că era, probabil, ultima oară
când se vedeau. „Trebuie să plec, sunt
ameninţat cu puşcăria dacă nu plec din
România”. Pentru a arăta că acest punct de
vedere este susţinut şi de literatura istorică
de specialitate, Paul Schwartz a citat din
primul volum al lucrării „Enciclopedia regimului comunist”, apărut recent la Editura
Academiei. Fragmentul citat, din articolul
dedicat Cultului Mozaic, semnat de George
Enache, se referă la activitatea de după
anul 1944 a Şef Rabinului dr. Alexandru
Şafran, perioadă în care curentul sionist
a fost foarte puternic în România şi s-a
reorganizat. Autorul articolului arată că „pe
25 aprilie 1945, cu ocazia unei mari adunări la Templul Coral din Bucureşti, a luat
cuvântul şi Gh. Gheorghiu-Dej, neanunţat
în prealabil. El a susţinut necesitatea înﬁinţării unui organism progresist al evreilor
din România. Printre obiectivele imediate
ale noii puteri sa aﬂau şi înlăturarea liderilor
tradiţionali ai evreilor români, care nu manifestau simpatii comuniste. Unul dintre cei
vizaţi a fost Şef Rabinul Alexandru Şafran.
Cu tot prestigiul remarcabil datorat atitudinii
demne din timpul guvernării antonesciene,
acesta a intrat rapid în categoria reacţionarilor, alături de Wilhelm Filderman, liderul
politic al evreilor din perioada interbelică”.
Vorbitorul a precizat că „atitudinea comuniştilor faţă de comunitatea evreiască se
va schimba odată cu preluarea puterii” şi a
amintit că, înainte de venirea comuniştilor
la conducerea ţării, aceştia mai propăvădu-
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iau „egalitate pentru toţi cetăţenii, indiferent
de sex, rasă sau religie”.
Ing. Paul Schwartz a subliniat că a dat
acest citat pentru a răspunde celor care
susţin şi acum că evreii au adus comunismul în România. „Au fost unii evrei care
au crezut în acest ideal”, a precizat vicepreşedintele F.C.E.R., care a adăugat că
„este de înţeles de ce au crezut, după ce au
păţit ce au păţit (în perioada antonesciană
– n. red.), dar nu este de înţeles de ce au
continuat să creadă”.

GALA PREMIILOR
„DR. ALEXANDRU ŞAFRAN”
Urarea de Bruhim Habaim oaspeţilor la
Centrul Comunitar Evreiesc din Bucureşti a
fost făcută de directorul Joint pentru România, Israel Sabag, salutându-i şi în numele
directorului JCC – Bucureşti, Shai Orny.
Vorbitorul a evidenţiat legătura puternică
între sărbătorirea primului Congres sionist
de la Focşani şi Gala Premiilor „Dr. Alexandru Şafran”, prin implicarea de zi cu zi în
viaţa evreiască din România a organizatorilor Conferinţei Internaţionale, participarea
reprezentanţilor H.O.R. din Israel, a E.S.
Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului
în România, la această Gală. Preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a subliniat excelentul parteneriat F.C.E.R. – Joint şi faptul
că la eveniment participă personalităţi
româneşti şi israeliene de primă mărime.
Prof. univ. dr. Avinoam Şafran a mulţumit
preşedintelui Federaţiei pentru emoţionanta iniţiativă de acum patru ani, când a

instituit Premiile care poartă numele tatălui
său. Consilierul preşedintelui F.C.E.R., dr.
ing. José Blum, a citit numele laureaţilor din
acest an. Primul a fost prof. univ. dr. Moshe
Hallamish, de la Universitatea Bar Ilan –
Israel, şeful Catedrei pentru studiul Cabalei
„Dr. Alexandru Şafran”, autorul lucrării
„Sefer Şafran”, apărută în editura Universităţii. Laureatul şi-a exprimat admiraţia pentru erudiţia doctorului Alexandru Şafran, pe
care l-a cunoscut personal. „Cine ştia să
citească în ochii ilustrului savant, vedea o
înţelegere a vieţii, o bunătate suﬂetească,
o dragoste de oameni ieşite din comun”,
l-a evocat cu emoţie şi afecţiune. Vorbitorul
i-a felicitat pe copiii lui pentru felul în care
cinstesc memoria tatălui lor. Alt laureat,
dr. Shlomo Leibovici Laiş, preşedintele
A.C.M.E.O.R. – Israel nu a putut veni, din
motive independente de voinţa lui. Acelaşi
premiu a fost decernat prof. univ. dr. Riri
Silvia Manor, de la Universitatea Tel Aviv –
Israel, care a făcut Alia în 1960, eminentă
personalitate în domeniul neuro-oftalmologiei, având totodată şi o operă literară.
Dr. Avinoam Şafran a amintit activitatea
ei de promovare a literaturii române în
Israel şi a literaturii israeliene în România,
prin îngrijirea de culegeri de texte ale unor
importanţi scriitori români şi israelieni. Dr.
Aurel Vainer a adăugat că Riri Manor este
şi laureată a Premiului „Lucian Blaga” al
Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj, pentru
traducerea în ebraică a cărţii „Fram, ursul
polar” de Cezar Petrescu. Dr. Riri Manor a
evocat eforturile fostului Şef Rabin Şafran
de salvare a evreilor români în perioada
Shoah-ului. Când a vizitat lagărul de la
Auschwitz, a văzut geamantanul unui copil,
George Weiss, care se născuse în aceeaşi
zi, lună, an cu ea. „Geamantanul lui George
Weiss” a fost poezia dedicată acelui copil
necunoscut, recitată în faţa auditoriului.
Micaela Goren Monti a primit premiul în
memoria tatălui ei, Avram Goldstein Goren
z.l., născut în România, pentru sprijinul
ﬁnanciar acordat evreilor români în domeniul educaţiei, culturii, sănătăţii. Premiul a
fost împărţit între Micaela şi ceilalţi copii ai
lui: Alexandru, Eliana şi Jonas Goren. Dr.
Avinoam Şafran a făcut o schiţă de portret
a tatălui lor, care, după ce a plecat din
România, a obţinut rezultate remarcabile
în domeniul industriei şi a creat o Fundaţie
pentru ajutorarea instituţiilor universitare
consacrate studierii ﬁlozoﬁei, culturii iudaice, dezvoltării cercetărilor medicale. El
a înﬁinţat Universitatea „Ben Gurion” din
Beer-Sheva, a făcut donaţii pentru Departamentele de Istorie ale Universităţilor din
Tel Aviv, Ierusalim, New York, Milano. În
cuvântul ei de mulţumire, Micaela Goren
Monti a omagiat memoria lui Johnny Răducanu, recent dispărut, pe care familia ei
l-a cunoscut bine. Evocându-şi părintele, a
amintit că, pe biroul lui, se aﬂa întotdeauna
o carte a doctorului Alexandru Şafran şi a
făcut o comparaţie între cele două personalităţi prin prisma contribuţiei lor la educaţia
evreiască modernă, având ca fundal un
secol atât de tragic şi de magniﬁc în istoria
evreilor: Holocaustul şi renaşterea Statului
Israel. Tatăl ei şi-a învăţat copiii să ﬁe generoşi, să se bucure de bucuria celorlalţi,
să vină în sprijinul săracilor, să înveţe şi
să trăiască o viaţă morală. „Sunt sigură că
aceste principii erau importante şi pentru
Şef Rabinul Şafran”, a conchis vorbitoarea. Un alt premiu a fost acordat E.S. Dan
Ben-Eliezer pentru modul în care a ştiut să
adâncească relaţiile României cu Israelul,
a arătat dr. Avinoam Şafran. Exprimânduşi deplinul acord cu dr. Avinoam Şafran
pentru alegerea făcută în decernarea
acestui premiu ambasadorului Israelului
în România, dr. Aurel Vainer a remarcat
faptul că E.S. Dan Ben-Eliezer, cu rădăcini
în România, participă la toate manifestările
organizate de F.C.E.R.: „parcă este integrat
în comunitatea noastră”. Laureatul a mulţumit pentru onoare, a subliniat contribuţia
fostului Şef Rabin Şafran la salvarea evreilor din România în anii Holocaustului şi a
considerat că misiunea în România este
momentul de vârf al carierei sale. Relaţiile
neîntrerupte de prietenie între România şi
Israel au cunoscut, recent, o nouă etapă
prin şedinţa comună între guvernele israelian şi român. „Nu în ultimul rând, apreciez
comunitatea evreilor din România pentru
acţiunile de solidaritate cu Israelul”, a spus
Excelenţa Sa.
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CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ „PRIMUL CONGRES SIONIST – FOCŞANI, 1881”
atât dorinţa evreilor de a pleca era mai lichideze mişcarea „dacă apreciază că
Supravieţuirea miraculoasă cu
mare şi aşa s-a ajuns ca 97% din evreii din această măsură este necesară”.
Opinii
România postbelică să trăiască azi în Israel
O interesantă comunicare, intitulată
a Rabinului Guttman
şi în alte ţări. Denunţurile la CDE, în peri- „Amintiri din viaţa unei organizaţii sioniste
oada 1948 – 1961, au făcut ca multor evrei de tineret în perioada postbelică”, a fost
ale participanţilor
să li se refuze plecarea, unii ﬁind întorşi din prezentată de dr.Aurel Vainer, preşedintele

Rabinul Efraim Guttman
Cea de a treia zi a conferinţei s-a
deschis cu comunicarea „Oprimarea mişcării sioniste de către regimul comunist.
Procesele antisioniste Asirei Zion”, rostită
de Rabinul Efraim Guttman. Octogenar,
Rabinul Efraim Guttman a venit din Israel
la acest simpozion, desigur - un efort deosebit, pentru care i s-a mulţumit de către dr.
Aurel Vainer. Firav şi cu o evidentă slabiciune fízică, cu o voce destul de slabă dar
vorbind ﬂuent limba sa maternă, româna,
Rabinul Efraim Guttman a relatat tragedia
familiei sale, care rămâne un moment de
reper în drama mai largă a Holocaustului
din România. Fiul celebrului rabin a arătat
cum tatăl său a supravieţuit miraculos
pogromului de la Bucureşti, din 1941, deşi
a fost de două ori inclus în grupurile de
evrei împuşcaţi de legionari, de ﬁecare
dată reuşind, prin voinţa divină, să nu ﬁe
atins de gloanţele care i-au răpus pe toţi
ceilalţi evrei, între care şi doi ﬁi ai rabinului.
Efraim Guttman a evocat soarta tatălui
său şi a fraţilor săi şi a explicat că „deşi
în timpul Holocaustului pericolele care îi
pândeau pe evrei erau uriaşe, aceştia nu
au neglijat învăţătura. Ei au reuşit să înveţe
în sinagogi şi şcoli speciale. După venirea
la putere a comunismului în România,
primejdia ﬁzică a scăzut, însă sistemul
de învăţământ s-a redus la educaţia comunistă. Efraim Guttman a mai amintit de
felul în care Comitetul Democrat Evreiesc
(CDE), organizaţie creată de comunişti, a
dezlănţuit prigoana împotriva sionismului,
ai cărui lideri au fost arestaţi, iar unii au
murit în închisori. Circa 300 dintre ei au
reuşit să supravieţuiască şi să plece ulterior
în Israel. „Cu cât sioniştii erau mai atacaţi,

drum sau chiar de pe vapoarele pe care se
îmbarcaseră ca să ajungă în lumea liberă”,
a arătat el. Rabinul Efraim Guttman, care
fusese şi el arestat, a fost eliberat, alături
de alţi cinci confraţi, după ce tatăl său a făcut apel la autorităţi, amintind tragedia prin
care a trecut în timpul Holocaustului, ceea
ce a determinat intervenţia preşedintelui
american Eisenhower pe lângă Moscova,
care i-a cerut lui Gheorghiu-Dej eliberarea,
pe atunci, tânărului Guttman. În Israel, s-a
dedicat studiilor medicale, dar a trecut apoi
la rabinat. Rabinul Zvi Guttman şi familia
acestuia au plecat din România în 1961.
Tatăl său a creat în Israel, unde a mai trăit
12 ani, o sinagogă purtând numele celor
doi ﬁi ucişi în pogromul de la Bucureşti.

Amintirile avocatului
Constantin Vişinescu
Avocatul Constantin Vişinescu, numit
apărător din oﬁciu al liderilor sionişti, şi-a
amintit de torturile prin care a trecut timp
de un an şi opt luni, cât a fost încarcerat
„în temniţa aﬂată sub picioarele statuii lui
Corneliu Coposu, din Bucureşti”. „Eram
pus să dau declaraţii stând într-un singur
genunchi şi am suportat 23 de metode torţionare de interogare”, a declarat avocatul
în vârstă de 92 de ani, fost preşedinte al
Asociaţiei de Prietenie România-Israel. În
timpul în care erau întemniţaţi, deţinuţii nu
aveau voie să se aşeze, ﬁind veriﬁcaţi din
cinci în cinci minute de gardieni. Constantin
Vişinescu a subliniat că mişcarea sionistă
din România a fost „decapitată” de CDE,
care primise dispoziţie de la autorităţi să

Av. Constantin Vişinescu

În urma celor trei zile de dezbateri, participanţii la Conferinţa Internaţională „Primul Congres Sionist - Focşani 1881” au
adoptat următorul

Document ﬁnal

În zilele de 27 – 29 noiembrie 2011 a avut loc, la Focşani
şi la Bucureşti, Conferinţa Internaţională „Primul Congres
Sionist - Focşani 1881”, organizată de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.), Asociaţia Sionistă din
România (A.S.R.) şi Comunitatea Evreilor Focşani pentru a
marca împlinirea a 130 de ani de la Congresul Sionist de la
Focşani, din zilele de 30-31 decembrie 1881.
La Congresul de acum 130 de ani au participat 56 de delegaţi, reprezentând aproximativ 70 de mii de activişti din 33
de organizaţii locale ale evreilor români, în special din Vechiul
Regat, pentru a dezbate şi hotărî reîntoarcerea în Ţara Sfântă
Ereţ Israel.
Au urmat primele emigrări în Palestina şi înﬁinţarea aşezărilor agricole ROŞ PINA şi ZICHRON IACOV.
Organizarea Conferinţei Internaţionale pentru aniversarea
celor 130 de ani de la Primul Congres Sionist de la Focşani,
din 1881, a constituit un gest important de recunoaştere a
contribuţiei evreilor din România la împlinirea idealului sionist
şi întemeierea Statului Israel.
Congresul de la Focşani pune în evidenţă tradiţia remarcabilă a mişcării sioniste din România, dorinţa puternică de
a uni gândul cu fapta pentru Sion, rezultând decizii istorice
de începere a colonizării în Ereţ Israel. După congresul de la
Focşani, idealul sionist a dobândit tot mai mult contur, practic
evreii din Vechiul Regat, de la Moineşti, Galaţi şi din alte ştetluri moldave au pornit cu marea dorinţă şi energie de a reface
un stat al evreilor.
Conferinţa internaţională de la Focşani şi Bucureşti din
zilele de 27-29 noiembrie 2011, care a reunit peste 200 de

F.C.E.R. Fost membru al mişcării sioniste
de pe vremea când avea 17 ani şi era elev
în clasa a VI-a, la liceul “Mihail Sebastian”
din Bucureşti, dr. Aurel Vainer şi-a amintit
că „prin Rezoluţia Partidului Muncitoresc
Român din 1948 au fost desﬁinţate toate
organizaţiile cu scop politic, inclusiv cele
sioniste”. “Am trăit acest eveniment pe
pielea mea, pentru că făceam parte din
organizaţia sionistă de tineret, denumită
Dror Habonim, o organizaţie moderată,
de centru, care se delimita de Hashomer
Hatzair ( de stânga) şi de Betar ( extrema
dreaptă). Vorbitorul s-a referit la preocuparea sioniştilor pentru pregătirea profesională a tinerilor, de la muncile ﬁzice la
studiile universitare, în vederea capacitării acestora pentru viitorul noului stat,
Israel. Obligaţiile profesionale nu trebuiau
neglijate, la fel ca şi cele legate de viaţa
de organizaţie. De asemenea se dădea
importanţă şi educaţiei iudaice, învăţării
limbii ebraice, culturii şi tradiţiei evreieşti.
“După dizolvarea Dror, ni s-a dat şansa
să plecăm într-o colonie de pregătire pentru
emigrarea în Israel. Aşa am plecat la Constanţa, unde se înﬁinţase un fel de kibuţ, iar
băieţii erau muncitori în portul Constanţa.
Am lucrat în port timp de două luni şi jumătate, după care urma să plecăm în Israel.
Era ultima şansă. Au venit două vapoare
israeliene în martie 1949, dar în loc să ne
ia pe noi, au luat reprezentanţi ai CDEului. Aşa s-a terminat mişcarea sionistă în
timpul comunismului. Există documente
ale partidului comunist de atunci, în care
conducătorii, inclusiv Gheorghe Gheorghiu-Dej, s-au pronunţat pentru pedepse
extrem de severe pentru sionişti, care erau
consideraţi agenţi ai imperialismului şi ai
Statului Israel”, şi-a amintit Aurel Vainer.
Ca deputat şi preşedinte al Federaţiei,
participant în ultimii ani la diverse întâlniri,
conferinţe, congrese la nivel european,
mondial, dr. Aurel Vainer a simţit că pregătirea din tinereţe l-a ajutat să înţeleagă
mai mult din ceea ce ar trebui făcut pentru
apărarea Statului Israel, a drepturilor
evreilor din Diaspora.
Preşedintele A.S.R., Tiberiu Roth, preşedintele Comunităţii Evreilor din Braşov,
şi-a declarat intenţia de a urmări „să se
scrie o istorie a sionismului din România şi
să se organizeze mai des astfel de reuniuni
internaţionale, unde să ﬁe subliniat aportul
evreilor din România la realizarea idealurilor sioniste şi la înﬂorirea Statului Israel”.

reprezentanţi ai evreilor din România, Israel, Franţa, Elveţia,
Ungaria şi Italia, la care se adaugă numeroşi prieteni români şi
de alte naţionalităţi, prieteni ai evreilor din România. Conferinţa,
transmisă în direct prin internet în cele mai diferite colţuri ale
lumii, a prilejuit un amplu dialog pe teme ale sionismului, antisemitismului, memoriei Holocaustului, ale nevoii de colaborare
pe plan intern şi internaţional.
În timpul celor trei zile ale Conferinţei, istorici, oameni politici
şi reprezentanţi ai unor organizaţii evreieşti internaţionale au
prezentat comunicări ştiinţiﬁce de valoare.
Pe parcursul lucrărilor conferinţei s-au primit importante
mesaje de la Preşedinţia României, Primăria Generală a Municipiului Bucureşti, de la conducători ai Organizaţiei Sioniste
Mondiale, de la diferite organizaţii ale evreilor originari din
România, trăitori în Israel şi în alte ţări.
În ansamblu, intervenţiile participanţilor la dialog – prin
comunicări ştiinţiﬁce şi abordări personale – au reﬂectat recunoaşterea valorii istorice a Congresului Sionist de la Focşani
din 1881, semniﬁcaţiile majore ale ideilor vehiculate atunci,
dar şi a hotărârilor adoptate care au însemnat un prim pas în
trecerea de la ideea iubirii de Sion la fapta ediﬁcării unui stat
evreiesc prin muncă şi dăruire.
În cursul Conferinţei de la Bucureşti a avut loc şi Festivitatea
de decernare a Premiului şi Medaliei „Dr. Alexandru Şafran”
oferite de Fundaţia Şafran pentru a marca deosebita contribuţie
a Marelui Rabin Şafran la idealul sionist.
Participanţii la Conferinţa Internaţională de la Bucureşti dedicată „Primului Congres Sionist de la Focşani din decembrie
1881” şi-au exprimat hotărârea de a continua dialogul pe ideile
luminoase ale Congresului de la Focşani, dar şi pentru a-şi
exprima unitatea de voinţă şi faptă pentru împlinirea idealului
sionist, al dezvoltării continue a Statului Israel, patria eternă a
poporului evreu.
29 noiembrie 2011
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C o n f . u n i v. G E O R G E M I R C E A
BOTESCU:
– Este un eveniment foarte important,
din păcate puţin cunoscut pe plan mondial, relativ puţin cunoscut şi în Israel. Este
foarte bine că s-a marcat acest eveniment,
într-o formă elevată: expoziţii, evocări din
partea unor personalităţi şi implicarea unui
grup de israelieni, membrii ai unor organizaţii ale evreilor originari din România. Este
un eveniment important şi pentru istoria
României, pentru că plasează România
printre ţările de origine ale evreilor fondatori
ai Israelului, ceea ce este un titlu extrem
de onorant.

Prof. univ. dr. NATAN COHEN,
preşedintele Filialei H.O.R., Beer Sheva,
vicepreşedintele H.O.R. – Israel:
– Ce v-a determinat să participaţi la
Conferinţă?
– Istoria familiei mele şi a mea.
– Un rezumat?
– Am făcut multe cereri până ne-au
venit actele de plecare. Era în 1961. Aveam
13 ani. Părinţii au lăsat la Hârlău, oraşul
meu natal, două case, pe care le-a luat statul. Fratele mai mare – eram patru fraţi - a
fost tăiat de pe listă şi-a trebuit să rămână. I
s-a făcut „favoarea” să stea într-o odaie din
propria noastră casă. De la Haifa, am ajuns
la Kfar Aderet, un sat de evrei români. Tata,
croitor de meserie, scotea pietre pentru a
face terenul arabil, mama a fost angajată
preşedintă de mikva. Satul era la graniţa
cu Iordania, toţi din sat făceam instrucţie
militară. Am locuit, apoi, în kibuţul Iaguv.
Între timp, a venit şi fratele rămas în România. Părinţii s-au stabilit la Kiriat Ata. Eu am
absolvit Facultatea de matematică – ﬁzică
la Universitatea Ebraică din Ierusalim şi,
apoi, Şcoala de pedagogie. Am devenit
manager în educaţie la Universitatea „Ben
Gurion” din Beer Sheva. Mi-am dat doctoratul la Universitatea Bucureşti şi Institutul
de Geograﬁe cu tema „Starea mediului şi
apa din Neghev”.
Dr. HARY KULLER:
– România a avut ghinionul să trăiască
pe lângă evreimea din ţările imperiale ca
Rusia, Austro-Ungaria ş.a.m.d. Aceştia, ca
membri ai ţărilor imperiale, s-au impus pe
plan european şi mondial mai mult decât
cei din România. În timp, primii au dezvoltat un complex de superioritate. În Israel
s-a repetat situaţia, acolo erau evrei veniţi
din Germania, America etc. Acum evreii
români îşi iau revanşa, şi-au adus aminte
că au înﬁinţat primele colonii la Roş Pina
şi la Zichron Yaakov. Şi şi-au spus, hai să
le arătăm cine-am fost! Şi le-am arătat, şi
la Focşani şi în Israel. Chestiunea este să
nu exagerăm. Generaţia tânără ar putea
face acest lucru ﬁindcă nu ştie ce a fost în
mod real atunci dar văd că şi generaţia mea
se resimte de pe urma acestui complex.
În realitate, aducerea la ordinea zilei a
problematicii sfârşitului de secol al XIX-lea,
când au avut loc conferinţa de la Focşani
şi încă trei ale Hovevei-Sion, participarea
la conferinţele mondiale au dat un fel de
alură internaţională şi evreilor români care
nu se situau în prim-planul Europei. Este
raţiunea pentru care, ce s-a întâmplat azi
la Focşani, venirea israelienilor şi din alte
ţări, poate da un sentiment reconfortant că
ni se acordă atenţie.
Prof. CARMEN COPOLOVICI,
Netanya:
– Sunt responsabilă cu generaţia de
continuatori ai evreilor români, din partea
ﬁlialei din Netanya a H.O.R. şi am primit
cu entuziasm invitaţia de a veni la această
conferinţă. Fiind profesoară, mi-am luat o
săptămână de concediu ca să pot participa,
deoarece am înţeles importanţa acestui
eveniment. Sper să putem realiza proiectul H.O.R. de a aduce tinerii din Israel în
România, pentru a-şi cunoaşte trecutul şi
rădăcinile.
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Împreună, de Hanuca!

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

O le c ţi e d e i s t ori e pent r u t oat e t impurile
(Urmare din pagina 1)

Ziua Holocaustului în România a fost marcată, printr-o
sesiune solemnă, la Camera Deputaţilor din Parlamentul
României, la Memorialul Holocaustului din Bucureşti, la
Teatrul Odeon din Bucureşti. Au avut loc simpozioane pe
tema combaterii xenofobiei, rasismului, antisemitismului,
cu participare de cercetători ai CSIER, INSHR, reprezentaţi
ai unor importante instituţii academice din străinătate, cu
mărturii ale unor supravieţuitori ai Holocaustului în România.
Hanuca este şi o sărbătoare a culturii, în general, a culturii
iudaice, în special. Anul care a trecut a adus reorganizarea
revistei „Realitatea Evreiască” şi a Editurii „Hasefer” într-o
singură instituţie: Centrul Iudaic pentru Editură şi Publicistică.
În acest scurt răstimp, am asistat la apariţii editoriale importante, la numeroase lansări de carte, inclusiv la prestigiosul
Târg „Gaudeamus”. Semniﬁcativă – bogata activitate a Oﬁciului pentru Relaţii, Cultură, Informatică al F.C.E.R.: adunări
comemorative, reuniuni de solidaritate cu Israelul, matinee
duminicale, medalioane aniversare ale unor personalităţi
de primă mărime ale obştii noastre din trecut şi prezent,
ale unor oameni de cultură israelieni originari din România,
spectacole de teatru ş.a. Unele evenimente au fost organizate în colaborare cu B’nai B’rith România, Asociaţia Evreilor
din România Victime ale Holocaustului, Institutul Naţional
pentru Studierea Holocaustului în România, Centrul pentru
Studierea Istoriei Evreilor din România, Teatrul Evreiesc de
Stat. Nu demult am readus în memoria evreilor din Israel şi
din întreaga lume împlinirea a 130 de ani de la primul Congres sionist din lume, de la Focşani. Au continuat acordări
de Medalii „Prieten al Comunităţii Evreilor din România” unor
personalităţi socio-politice, culturale, ştiinţiﬁce, economice
din ţară şi de peste hotare.
Nu ascundem că parcurgem o perioadă diﬁcilă, de criză
economică şi ﬁnanciară, cu impact negativ pe piaţa imobiliară. Cu toate acestea, bătrânii noştri cu probleme materiale
şi de sănătate n-au avut de suferit. Mai mult: s-au intensiﬁcat
acţiunile de voluntariat ale F.C.E.R., cu implicarea B’nai B’rith
România, a Joint-ului, foarte apreciate de organizatorii în
România ai „Anului european al voluntariatului”.

A fost realizat un program amplu de manifestări şi evenimente sub genericul „75 de ani F.C.E.R.”
Tradiţia festivalului luminii, Hanuchiada, instituită de Şef
Rabinul dr. Moses Rosen z.l., continuă. Anul acesta, 5772,
ne bucurăm de participarea în Hanuchiadă a Rabinilor pentru
Bucureşti şi Muntenia, Iaşi şi Moldova, Oradea şi Transilvania: Rafael Shaffer, Şlomo Tobias şi Abraham Ehrenfeld. În
numele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi al
meu personal, urez tuturor coreligionarilor noştri şi tuturor
prietenilor pe care îi avem sănătate, împliniri de Hanuca şi
Anul Nou universal.
Hag Hanuca Sameah! şi La mulţi ani!

REFLECŢII BIBLICE
PERICOPA VAIHI (Geneza 47: 28 – 50: 26)
Se citeşte sâmbătă, 7 ianuarie 2012
În această pericopă ni se relatează despre ultimele
zile ale lui Iaacov. Atunci Iaacov care, multă vreme,
fusese un artist al tăcerii, începe să vorbească. O face
ﬁindcă simte că nu mai are mult de trăit, lucru pe care-l
înţelege şi Iosef. Ştiind acest lucru, el îşi aduce ﬁii, pe
Efraim şi Menaşe, să primească binecuvântarea din
partea bunicului lor. Pe cel mare, Menaşe, îl pune la
dreapta lui Iaacov, pe cel mic, Efraim, la stânga. Dar
Iaacov îşi încrucişează mâinile. Cu mâna dreaptă îl
binecuvantează pe Efraim, căci el este mai vrednic, iar
cu cea stângă pe Menaşe.
După aceea, el îi binecuvântează pe cei doisprezece
ﬁi. Şi, pentru prima oară, adresează cuvinte aspre lui
Reuven, Şimon şi Levi. Raşi comentează această schimbare de atitudine, pornind de la o interpretare midraşică:
„Dacă mă vei întreba de ce nu am vorbit aspru cu tine
până acum, îţi voi răspunde că mă temeam să nu mă
părăseşti şi să te asociezi cu Esav”.
Abia acum înţelegem ce mare artist al tăcerii era
patriarhul Iaacov. El nu tăcea din resemnare, nici din
indiferenţă. Tăcea, ştiind că un cuvânt aspru spus întrun moment nepotrivit poate, mai curând, să dăuneze
decât să ajute. Numai după lungi ani de aşteptare, când
împrejurările i-au permis să spună ce gândea, a făcut-o.
Adesea, ne confruntăm noi înşine cu stări de lucruri
care nu ne plac. A critica, a reproşa, a face cuiva observaţie este pentru mulţi dintre noi aproape un reﬂex. Avem
chiar senzaţia că dacă nu o facem, nu ne-am achitat de
datoria de educatori ai celor din jur, deşi ştim că atunci
când noi suntem criticaţi, nu suntem deloc receptivi. De
la patriarhul Iaacov învăţăm că un cuvânt aspru trebuie,
câteodată, spus. El însă trebuie spus nu din impuls ci
chibzuit cu extremă prudenţă.
Rabin RAFAEL SHAFFER
PERICOPA ŞEMOT (Exodul, 1:1 – 6:1)
Se citeşte sâmbătă, 14 ianuarie 2012
Viaţa începe cu lacrimi. Cu lacrimile lui Iohevet, silită
să-şi încredinţeze pruncul Nilului; o şansă, una la mie,

de a-i salva viaţa. E aici – întreagă – istoria evreilor, de
la cea „antică” la cea „recentă”. Cu lacrimile unui copil.
Aşa începe s-o privească Moşe: printre lacrimi. Şi ce-i
va opune? Luciditate amară, dârzenie, forţă. Toate-i vin
din conştiinţa că are de apărat ceva mai de preţ decât
viaţa lui, pe care, oricum, şi-o riscă, înfruntând o dictatură. Ceea ce apără e ideea socială - eliberarea din
sclavie; ideea religioasă – oaza de monoteism în oceanul
idolatriei; ideea sionistă – dreptul evreilor de a-şi avea
un cămin. Orice frază din pericopa Şmot - începând cu
aceea care se referă la faraonul care „nu l-a cunoscut
pe Iosef”, trecând prin deﬁnirea Divinităţii, „Eu sunt Acela
care sunt”, sfârşind cu îndoiala lui Moşe, „cum are să
m-asculte Faraonul?” - e pretabilă la inﬁnite comentarii,
toate asezonate la minutul în care interpretului i-e dat să
trăiască. Prima face referire la o situaţie perenă. Când
se schimbă Puterea, se schimbă toată garnitura ei, de
„sus” până „jos”. Era „normal” ca, după moartea lui Iosef,
factotum în epocă, „oamenii lui” să sufere consecinţele.
A doua e, vorba lui Huxley, „punct şi contrapunct”: efemerida umană din registrul stării civile / veşnicia vieţii
care n-are nevoie de nume. A treia e prea omeneasca
temere de necunoscut. Moşe are un rost în Midian:
casă, familie, copii. O existenţă bună-rea, dar, oricum,
la adăpost şi fără răspundere obştească. Îşi dă seama la
ce se-nhamă, dar acceptă, pentru că tentaţia de a face
istorie e mai mare pentru el decât cea de a duce o viaţă
cuminte, de „om serios”.
PERICOPA VAIERA (Exodul, 6:2 – 9:35)
Se citeşte sâmbătă, 21 ianuarie 2012
Mai întâi, Moşe începe prin a-şi face aderenţi. Atraşi
de nou, mulţi se declară de acord: gata, ieşim în stradă, pornim spre palatul faraonului şi-i înaintăm petiţia:
„libertate, te iubim!”. Dar ce se-ntâmplă? Pe măsură ce
înaintează spre palat, mulţimea se răreşte, liderii - „bătrânii triburilor lui Israel” e denumirea oﬁcială în Biblie
– se cam topesc şi ei. Aşa, cel puţin, aﬂăm din Midraş.
Până la urmă, nu rămân decât Moşe şi Aharon, fratele
lui, uns „purtător de cuvânt”. Că faraonul refuză, e de
aşteptat. Cine renunţă la o asemenea valoare – munca

Reprezentanţii conducerii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.)
vor ﬁ împreună cu preşedinţii şi membrii comunităţilor locale în primele trei zile ale sărbătorii
de Hanuca.
Conform unui program încă provizoriu la
data la care scriem aceste rânduri, traseele
„Hanuchiadei” vor ﬁ următoarele:
• Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
deputat, însoţit de rabinul Rafael Shaffer, vor
ﬁ în seara zilei de 20 decembrie la Bucureşti,
după care vor conduce delegaţia care se va
deplasa la Iaşi (21 decembrie), Botoşani şi
Piatra Neamţ (22 decembrie), traseul încheindu-se la Bacău, pe 23 decembrie.
• La Botoşani vor ﬁ invitaţi şi reprezentanţi
ai comunităţilor evreieşti din Rădăuţi, Suceava
şi Fălticeni, iar la Iaşi – cei din Huşi şi Bârlad.
• Cei prezenţi la sărbătoarea de Hanuca
în Bucureşti, Botoşani şi Iaşi vor avea ocazia
să îl asculte pe prim-cantorul Shmuel Barzilai,
din Viena.
• Israel Sabag, directorul Joint pentru România, împreună cu directorul D.A.S.M., Attila
Gulyas, vor petrece sărbătoarea de Hanuca
împreună cu conducerea şi membrii comunităţilor din Tg. Mureş (20 decembrie), Dej, Baia
Mare şi Cluj (21 decembrie), Alba Iulia şi Deva
(22 decembrie) şi Sibiu (23 decembrie).
• Delegaţia condusă de Şeful Cancelariei
Rabinice, Edi Kupferberg, împreună cu preşedinta Comunităţii Evreilor din Timişoara,
Luciana Friedmann, vor petrece Hanuca la
Timişoara (20 decembrie), la Arad (21 decembrie), la Lugoj şi Reşiţa (22 decembrie).
• Secretarul general al F.C.E.R., Albert
Kupferberg, împreună cu cantorul Iosif Adler,
vor petrece Hanuca alături de comunităţile
evreieşti din Ploieşti (21 decembrie), Brăila şi
Galaţi (22 decembrie), Tecuci şi Focşani (23
decembrie).
• Delegaţia condusă de directorul Centrului
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar
din cadrul F.C.E.R., Rudy Marcovici, alături de
rabinul Abraham Ehrenfeld, vor ﬁ de Hanuca
la Oradea (20 decembrie), apoi la Satu Mare
(21 decembrie), iar pe 22 decembrie vor ﬁ la
Sighetu Marmaţiei.

sclavilor – pe gratis?! Dar dă de gândit faptul că nici
sclavii, obiectul negocierilor - că, până la urmă, asta
devin întrevederile celor doi cu faraonul - nu marşează
în direcţia îmbrăţişată cu elan în primul moment. Să ﬁ
acţionat frica de represiune? Frica de existenţă pe cont
propriu? Frica de schimbare? Ca-n toate timpurile, totul
se decide peste capul lor. Şi argumentul în faţa căruia
se-nclină toţi, de la mic la mare, e forţa. Forţa Divină,
laitmotivul biblic. Doar Dumnezeu e „arbitrul tuturor
întâmplărilor”, zice Psalmistul. Textul are măreţie înfricoşătoare. Totul e sălbatic şi covârşitor; semnul capodoperei. Treptele sancţiunilor Divine asupra faraonului
şi-a egiptenilor sunt gândite simfonic şi au o plasticitate
raﬁnată. Autorul biblic nu-şi alege cuvinte frumoase, ci
cuvinte adevărate, inciziile în psihologia protagoniştilor şi
a maselor, evrei sau egipteni, merg la esenţă, adesea, o
singură frază - repetitivă, dar în alte tonuri - ca, de pildă,
„inima faraonului s-a împietrit”, închizând una sau alta
din descrierile „plăgilor”, după ce-au trecut.
PERICOPA BO (Exodul, 10:1 – 13:16)
Se citeşte sâmbătă, 28 ianuarie 2012
Negocierile ajung la un rezultat palpabil abia după
a zecea plagă: moartea întâilor născuţi egipteni. Se
creează panică. Ţipete, bocete, ordine emise, ordine
revocate, retransmise. O noapte în care nimeni nu doarme. Faraonul acceptă toate condiţiile puse de Moşe şi
Aharon: plecarea evreilor împreună cu bunurile care li se
cuveneau de drept, pentru că reprezentau truda lor de
multe generaţii. Dar mai mult decât rezistenţa înfrântă,
pentru moment, a faraonului, determinantă, în acea
noapte, e spaima egiptenilor: „Plecaţi, altfel vom pieri
toţi!”. Acum simt ce au simţit părinţii evrei când le-au fost
ucişi pruncii din ordinul faraonului, care s-a temut că prea
s-a înmulţit neamul ăsta; evreii îi erau ca un os în gât,
pentru că monoteismul lovea în cultul personalităţii sale:
el şi nimeni altcineva trebuia să rămână reprezentantul
lui Osiris pe pământ! Dar atunci când soldaţii sfârtecau
noii născuţi ai vecinilor lor, egiptenii ridicau din umeri.
Poveşti de demult, poveşti din timpuri apropiate. Evreii
trăiesc febra plecării precipitate. Azi e de-acum mâine. O
cursă contra cronometru. N-au timp de reﬂecţie. Nu mai
e cale înapoi. Trebuie să fugă exact în clipa asta, până
nu e prea târziu: dacă se răzgândeşte, faraonul o să-i
omoare. Nici nu realizează atunci că ceea ce se petrece
este actul lor de naştere ca popor în istorie. Dar este.
IULIA DELEANU
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„Joaca preferată”
a lui Leonard Cohen

realitatii
evreiesti

Fetiţa
cu ochi vioi
şi surâs irezistibil din
fotografie
este Carol
S a b e t a y,
fiica lui
Sergiu şi a
Laurei Sabetay – Israel, iar bunicii ei sunt
d r. E v a
Sabetay şi
prof. univ.
dr. Corneliu
S a b e t a y,
preşedintele Comunităţii
Evreilor din
Craiova.

Raniţa lui Maria Arsene
1 0 5
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l a

n a ş t e r e

Ziua începea pentru Maria Arsene cu o privire aruncată peste ziare,
întotdeauna „de azi”, şi cu o binecunoscută stare de febrilitate răsfoind
caiete de ciorne care-i precedau parcursul literar. Această îndârjită întrupare
pe hârtie a impresiilor lui de reporter venea din încredinţarea că scrisul
este ceas deşteptător, nu îndeletnicire superﬂuă. L-am cunoscut chiar
atunci când am fost „zvârlită în viaţă”, imediat după terminarea facultăţii.
Trăiam şocul realităţii, zbătându-mă, fără s-o accept. Locuiam aproape şi
m-a invitat la el acasă. M-a primit în odaia lui de lucru: un perete de cărţi
în spatele biroului plin cu teancuri de hârtii: şantiere deschise. Mai mult
ştiam, atunci, despre scrierile lui, decât apucasem să citesc. Aveam s-o fac
când am intrat la Revista Cultului Mozaic, unde am dat peste o bibliotecă
fantastică; o lume pe care n-aveam cum s-o cunosc altfel.
Scriitorii evrei români ne-au fost „expediaţi” în două ore de curs, operele
lor de căpătâi – abia amintite; cu atât mai puţin - cărţile de rezistenţă ale
lui Maria Arsene, „Los” şi „Struma”, cărţi despre Holocaust, atunci - subiect
tabu în şcoli şi universităţi. „Nu eşti învins decât dacă tu te consideri învins”,
mi-a spus gazda. Vorbea antifascistul, care a făcut puşcărie pentru curajul de a înfrunta - prin foiletoane publicate în „Bluze albastre”, „Cuvântul
liber”, prin cărţi-pamﬂet cu titlu „incendiar”, „Iuda”, „Nu sunt de dreapta”,
„Camaradul Ştrul” - societatea din ce în ce mai aﬁşat de extremă dreaptă
a anilor ’30 - ’40. În durerile lumii prezente şi lipsa de atenţie faţă de Frumos decât dacă e investiţie proﬁtabilă, Maria Arsene, născut la începutul
veacului trecut, mai exact - acum 105 ani, mărşăluieşte în cugetele tuturor
celor care-i poartă, în contemporaneitate, raniţa cu nădejdi de îndreptare
a relelor sociale, raniţă moştenită de la Avraham, Iţhak şi Iaacov.
E. SUHOR

Cred că nu l-a putut uita
nimeni, din cei care au prins
un bilet la concertul său din
2008 (dat pe stadionul bucureştean aﬂat în coasta Arcului
de Triumf), pe acest domn
trecut binişor de prima tinereţe, cu statură modestă şi un glas ce nu avea ambiţii de stentor.
Dar a cărui carismă şi subtilă sensibilitate au
magnetizat pur şi simplu auditoriul: Leonard
Cohen. Faimosul cântăreţ canadian, dar nu
mai puţin poet şi prozator, născut în 1934 la
Montreal şi care cuteza să întreprindă primul
său turneu mondial după o pauză
de 15 ani şi la o vârstă la care alţii
preferă să joace bridge cu prietenii
decât să pornească într-o aventură
a succesului imprevizibil pe meridianele globului. Dar succesul a
fost exploziv. Este însoţit, în glorie,
şi de cartea confesivă care şi ea
avea curajul de a sﬁda timpul şi
vârsta autorului: o carte despre
dragoste. Mai precis: despre iubirile
sale. Despre a sa „Joacă preferată”,
cum şi-a intitulat cartea (apărută şi
la noi în editura Polirom), un fel de
jurnal confesiv, dedicat mamei sale.
„Unde-i faţa ta adevărată, mamă?”
„Nu ştiu, cred că a rămas în Rusia când eram
mică” - îşi acceptă mama rădăcinile evreităţii
est-europene a neamului lor. Dar care ﬁu
începe totuşi prin a-şi saluta ţara sa natală,
cu o iubire total credincioasă: „Salut Canada,
tu, Canada cea mare, cu bogăţii plicticoase şi frumoase. Cu toţii suntem canadieni.
Deghizarea în evreu nu înşeală pe nimeni.”
Aşa să ﬁe? Nu credeţi în exclamaţia aceasta
protocolară! De fapt, acest bărbat cuceritor
chiar şi la vârsta la care pielea gâtului se
vestejeşte şi muşchii obrazului încep să cadă,
acest veşnic îndrăgostit de dragoste nu ne
înşeală pe noi, ci pe sine însuşi. Şi, desigur,
îşi înşeală numeroasele iubite cu ideea că mai
există bărbaţi care pot iubi pe termen lung şi
că stabilitatea sentimentului e longevivă. El
ne păcăleşte cu frumoasa minciună a iubirii
eterne, deşi, sigur, iubirea nu îmbătrâneşte,
ci doar obiectul ei. „Joaca preferată” are însă
curajul şi sinceritatea de a recunoaşte marile
drepturi ale iubirii doar la vârsta ei tânără
şi devine astfel un jurnal ﬁerbinte al primei
tinereţi, în care frumuseţea feminină este celebrată chiar şi când îşi permite să ﬁe însoţită
şi de, vai, inteligenţă, în care comunicarea
suﬂetească este posibilă şi înfruntă chiar plictiseala erotică. Şi în care mereu înoirea iubirilor
nu implică neapărat trădarea anterioarelor.
„Am vrut să povestesc despre o societate
anume şi un bărbat anume şi să ofer câteva
dezvăluiri despre iubire şi despre năpăstuita
Artă a poeziei.” Iar societatea în care trăieşte
personajul Lawrence Breavman, alter-ego-ul
lui Leonard Cohen, nu este alta decât lumea
autorului însuşi: o familie evreiască bogată,

Profesiunea
de a citi

fondatoare a comunităţii mozaice din Montreal. Scriitorul şi-o prezintă cu o nereţinută
lăudăroşenie: „Familia Breavman a fondat şi
prezidat mai toate instituţiile care fac astăzi din
comunitatea evreiască a Montrealului una din
cele mai puternice din lume. În oraş circulă o
vorbă: «Evreii sunt conştiinţa lumii iar familia
Breavman este conştiinţa evreilor». Iar eu,
Lawrence, sunt conştiinţa familiei… Suntem
nişte gentlemani victorieni de confesiune iudaică… cetăţeni de onoare cu colţii retezaţi…
Refuzăm să trecem de hotarul circumciziei…
Am fost civilizaţi înaintea voastră şi bem mai
puţin ca voi…”
Se regăsesc în aceste caracterizări amuzante umorul dar şi
autoironia evreiască. Sunt aici
ifosele evreieşti, dar şi o adiere din
tristeţea ce le-a însoţit dintotdeauna
existenţa. Poetul canadian, care
scrie şi cântă la chitară încă din
adolescenţă, devenind un idol al
generaţiilor răzvrătite din a doua
jumătate a secolului trecut iar apoi
un reprezentant de frunte al literaturii canadiene, nu scapă niciodată
de „lădiţa evreiască” de prejudecăţi
şi complexe, de amintirile de acasă, de mentalităţile şi atmosfera în
care a fost crescut. Nu scapă nici măcar de
iubirea cicălitoare, exasperantă şi de văicăreala celebrei „idişe mame”, mama care (e
cunoscut „şlagărul”) „şi-a sacriﬁcat tinereţea şi
sănătatea pentru copiii ei” (mai ales pentru ﬁul
preferat!). Mama posesivă, care „nu socoate
nici o fată demnă de băiatul ei” şi care îi cere
„să nu-şi dilueze cumva sângele în căsătorii
mixte”. Recomandări inutile, desigur: iubirile
vremii nu caută etnia în buletinul de identitate
al îndrăgostiţilor. Iar mama, văduvă de timpuriu, ajunge să ﬁe vizitată tot mai rar la casa de
bătrâni unde s-a claustrat. Deşi sentimentul
de culpabilitate îl însoţeşte pretutindeni pe
adoratul ﬁu, el îşi continuă ﬁreasca „joacă preferată” cu iubirile vieţii sale. Familia patriarhală
evreiască, alcătuită din neamuri care trăiesc
laolaltă – chiar dacă se sfâşie între ei – s-a
terminat. Părinţii rămân „părinţi orfani”, copiii
luându-şi repede zborul. Internetul este acum
locul de întâlnire al familiei.
Sigur, nu aceasta este tema principală a
încântătoarei cărţi a lui Leonard Cohen. Ci
iubirile: trădate, reluate, începute şi lăsate în
drum. Din carte răzbate pasiunea sa pentru
scris (şi proză, nu numai versuri), dar vocaţia
sa rămâne evident poezia: „Scrisul e o parte
esenţială a tradiţiei evreilor, fapt pentru care
nici măcar declinul prozei din ziua de azi nu
îl poate disimula.”
Editura „Polirom” ne-a făcut (în traducerea
lui Vlad A. Arghir) un dar elegant publicând
această „Joacă preferată“ a lui Cohen. Care,
la drept vorbind, este a celor mai mulţi dintre
noi, ﬁe şi doar în anii tineri.
SANDA FAUR

S p r i j i n c o m p l e x d e l a F. C . E . R . p e n t r u e v r e i i d i n ţ a r ă
„Preocuparea noastră cea mai importantă în 2011 a
fost să diversiﬁcăm şi să dezvoltăm ajutorul gospodăresc, ceea ce s-a simţit la nivelul beneﬁciarilor acestor
servicii”, a spus pentru „Realitatea Evreiască” directorul
Departamentului pentru Asistenţă Socială şi Medicală
din F.C.E.R. (D.A.S.M.), Attila Gulyas.
Aﬁrmaţia se bazează pe o realitate concretă, dacă
ne gândim că în 2011, numărul beneﬁciarilor de ajutor
gospodăresc a crescut la 780 de persoane, faţă de 370
anul trecut, ceea ce, împreună cu diversiﬁcarea serviciilor, a făcut ca numărul de ore de ajutor gospodăresc
prestate de D.A.S.M. să se ridice la 179 000 în 2011,
faţă de 52 000 în 2010.
Şi ajutorul acordat sub forma unor pachete cu produse pentru curăţenie şi igienă, dar şi decontarea călătoriilor cu taxiul pentru persoanele venite să îşi rezolve
diverse probleme medicale, schimbarea unor aparate
electrotehnice casnice de uz îndelungat, precum şi
acordarea unor pachete în valoare de 1000 de lei pentru
ajutor în timpul iernii, au făcut ca asistaţii să beneﬁcieze
de un ajutor mai substanţial decât anul trecut.
„Sperăm ca în 2012 să putem obţine de la ﬁnanţatorii
internaţionali o sumă ceva mai mare decât în 2011, poate
chiar cu 20% mai mult, pentru a putea acorda un sprijin

gospodăresc mai substanţial decât în prezent. Desigur,
programul ﬁnanţat de guvernul german se desfăşoară
pe o durată de trei ani, după care va trebui să negociem
cu Claims Conference să ne susţină în continuare, din
fonduri proprii”, a mai adăugat Attila Gulyas.
Directorul D.A.S.M. a subliniat că achiziţia produselor
oferite asistaţilor se face pe bază de licitaţie, iar electrocasnicele se bucură de service, conform legii.
Ajutorul social şi cel medical pentru membrii comunităţilor evreieşti din ţară nu este singura preocupare a
F.C.E.R. Cancelaria Rabinică a venit, în 2011, în sprijinul
unor doleanţe mai vechi ale evreilor din Capitală, dar şi
din alte comunităţi.
De exemplu, a fost iniţiat ”Midreşet Ruth” – Curs de
instruire în iudaism şi practica religioasă pentru Gyur,
menit să sprijine persoanele care intenţionează pe viitor
să realizeze convertirea la religia mozaică.
Încercând să răspundă necesităţilor comunităţilor
pentru ritualul sinagogal, Cancelaria a organizat primul
modul al cursului pentru baalei tﬁla (oﬁcianţi de cult),
urmând ca al doilea modul să aibă loc în februarie-martie
2012. „Înscrierile nu sunt atât de numeroase pe cât am
ﬁ sperat, dar cursul este abia la început”, a spus Edi
Kupferberg, şeful Cancelariei Rabinice.

De mare importanţă pentru viaţa religioasă este şi
faptul că la Cancelaria Rabinică este în lucru o standardizare a regulilor de caşrut şi a produselor aprobate
ca ﬁind caşer.
În sfârşit, dar nu în cele din urmă, anul viitor va avea
loc şi un curs pentru masghihim, iar începând cu 20
decembrie, sărbătoarea de Hanuca va ﬁ celebrată cu
bucuria şi cu sﬁnţenia care se cuvin uneia dintre cele
mai importante sărbători iudaice, care arată încă o dată
că ﬂacăra din suﬂetul evreilor, întreţinută de credinţă,
nu se stinge nici în opt zile, nici în veacuri de-a rândul.
Şi anul acesta, reprezentanţii conducerii F.C.E.R. vor
lua parte la Hanuca împreună cu membrii comunităţilor,
în cadrul Hanuchiadei, care va avea loc între 21 şi 23
decembrie.
A. NANU

Timbre poştale de Hanuca
Poşta canadiană a emis o serie de timbre comerciale care poartă mesaje de Hanuca. Ele pot ﬁ lipite
pe orice scrisoare. E un mod de a marca sărbătoarea
noastră într-o ţară dominant protestantă.
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JCC BUCURESTI
,

Campionat de remy

Peste 20 de pensionari participă, de mai bine de o lună, la un campionat inedit în
programele de la JCC. Ei trăiesc cu emoţie etapele din concursul de remy. La ﬁnal
de decembrie se vor cunoaşte câştigătorii, care vor ﬁ recompensaţi cu diplome, cupe
şi diferite surprize.

Dans şi sport
Marea petrecere anuală a sportivilor
a reunit peste 130 de participanţi care
au realizat demonstraţii din domeniile
lor. Aerobic, pilates, tekwando, dans
sportiv – şi-au dat întâlnire şi au sărbătorit
împreună participarea la cea mai sănă-

JCC

toasă dintre activităţile desfăşurate la
JCC Bucureşti. Nu au lipsit nici dansurile
populare româneşti, în care au început să
se specializeze acum o parte a celor care
vin la programele Centrului comunitar.

Timisoara
,

Implicarea iudaismului
în viaţa fiecăruia

Programele lunii trecute la JCC Timişoara au avut câteva momente speciale,
între cele obişnuite, zilnice, care au loc în

JCC
Oradea
Cel mai important eveniment din viaţa
JCC şi a Comunităţii Evreilor Oradea
, în luna noiembrie, a fost Bar Miţva a
doi tineri, Barta Robert şi Csaki Daniel, precum şi, Bat Miţva tinerei Csatari
Malek Eszter, care au trecut din rândul
copiilor în cel al adultilor în data de 22
Heşvan (18 noiembrie). La această dată
s-a citit Pericopa Haiei Sara. Tinerii au
fost îndrumaţi în studiul lor de către Rabinul Abraham Ehrenfeld şi au trecut cu
succes acest important moment din viaţa

acest centru. Soprana Viorica Pop Ivan i-a
invitat pe cei din clubul pensionarilor la o
audiţie de arii cunoscute iar aceştia au trăit cu emoţie momentele care le-au amintit
de spectacolele vizionate odinioară pe
scena Operei Române din Timişoara.
Viorica Pop Ivan însoţeşte cu vocea sa
rugăciunile din Sinagoga Neologă, ﬁind
tot mai apropiată de această tradiţie.
Un alt moment special în programul
JCC a fost întâlnirea cu medicul Radu
Sărândan, specialist în homeopatie şi
programare neuro-lingvistică. Întâlnirea
cu acesta a fost un prilej pentru reprezentanţii vârstei de mijloc – în cadrul unui
program pregătit de Andreea Dobra şi
Iudith Hirschl – să aﬂe despre un domeniu foarte interesant şi util. Alice Burcă,
director de imagine în diverse campanii
publicitare, i-a invitat pe cei ce participă

Emisiuni pentru toate preferinţele
Radio Shalom România funcţionează,
în continuare, prin dăruirea voluntară a
tuturor realizatorilor de programe. „Echipei” i s-a alăturat, în ﬁecare marţi, la ora
16.00, preşedintele F.C.E.R., deputat dr.
Aurel Vainer, care şi-a numit emisiunea
„În mijlocul vieţii”. Programul său ilustrează elocvent acest titlu pentru că relatează
întâmplări mai vechi sau mai recente al
căror protagonist este. Întâlniri speciale,
iniţiative legislative, evenimente sociale
şi diplomatice, proiecte în interesul evreilor din România pot ﬁ cunoscute prin
intermediul acestei emisiuni radiofonice!
De asemenea, tot marţi, la ora 20.00,
Rabinul Rafael Shaffer vă dă întâlnire şi
răspunde tuturor întrebărilor din domeniul
iudaismului. Religia noastră a promovat
mereu cunoaşterea şi întrebarea, astfel
la programele JCC să discute despre
„contribuţia evreilor la cultura Europei”. În
cercetarea ei, a pornit de la câţiva laureaţi
ai Premiului Nobel care au lăsat o pecete
semniﬁcativă asupra medicinei, chimiei,
ﬁzicii, literaturii sau înţelegerii în lume.
La început de decembrie, cei mici au
fost protagoniştii unui mini-festival care
prefaţează sărbătoarea de Hanuca. Coordonatoarea programelor pentru copii,
Marion Wiesel, i-a aşteptat pe micuţi
cu multe şi frumoase surprize. După ce
aceştia au povestit despre semniﬁcaţia
sărbătorii de Hanuca, dovedind că ei
cunosc şi obiceiurile culinare şi tradiţiile
care o însoţesc, au fost invitaţi să trimită
o felicitare părinţilor lor. Ilustrate cu Menorot, Magen David, Dreidl-uri, aceste colorate realizări ale celor mici au cuprins şi
urările lor dar şi dorinţele pe care le au cu
ocazia acestei sărbători. Pentru desenele
frumoase pe care le-au făcut de-a lungul
timpului şi pentru participarea constantă
la programe, ei au fost apoi recompensaţi
cu rechizite şi cărţi.
Corul comunităţii evreilor din oraşul de
pe Bega „Kol Timişoara” se reuneşte în
ﬁecare duminică. Sub conducerea lui Alexandru Fischer, cunoscut pentru vocea sa
frumoasă, tinerii şi copiii pregătesc un
program special de Hanuca. Acesta nu
va putea ﬁ auzit doar la Timişoara, ci şi
la Reşita şi Lugoj, unde corul va participa
la Sărbătoarea Luminii.

că toţi cei ce doresc să aﬂe răspunsuri
sunt invitaţi să se exprime telefonic. Dilemele din domeniul juridic pot ﬁ soluţionate
la emisiunea de consultaţii de specialitate
a Mihaelei Cunită. O nouă iniţiativă este
şi programul „Femeia – eterna poveste”,
realizat de Serena Adler, Carmen Dimitriu, Irina Cajal, Sanda Wolf. Doamnele
aﬂate în dialog ne anunţă că aceasta
este o emisiune “dedicata femeii tuturor
timpurilor, din trecut si până azi. Femeia
mamă, soţie, gospodină, amantă, om
politic, doctor, artistă, academician...”.
Se anunţă un program care vă invită la
controversă şi dezbatere, condiţii ale unui
program interesant. Delia Marc încalecă
şi în acest sezon “Pe coadă de mătură”
şi invită artişti ai scenei bucureştene,
cunoscuţi pentru cariera lor.

Ceremonie
de Simhat Bat
Comunitatea Evreilor din Timişoara a
primit recent în rândurile ei pe cea mai
tânără membră. Ludmila Macoviciuc a
primit în cadru festiv, într-o ceremonie
oﬁciată de domnul Andrei Ghidali, numele
evreiesc de Lusic. Emoţie au trăit părinţii
şi bunicul ei, dar şi membrii comunităţii
pentru că este un eveniment rar, deosebit
de fericit! Toţi cei prezenţi i-au dorit o viaţă
lungă şi fericită şi au spus Mazal Tov, atât
ei cât şi familiei.

C opii int r aţ i în r ândul maturilor comunităţii
lor, avându-i alături pe părinţi, bunici şi,
bineînteles, pe membrii comunităţii şi ai
JCC Oradea. Pe lângă cadourile primite
de la cei prezenţi, tinerii au beneﬁciat si
de generozitatea programului MAZAL
TOV, care îi recompensează pe cei ce
trăiesc acest moment important din viaţa
lor cotidiană, dar şi religioasă.
Tinerii au organizat, sub supravegherea staff-ului JCC Oradea, un Oneg Şabat, care a atras peste 60 de participanţi.
Andrei Seidler, directorul JCC Oradea,
care ne-a relatat despre aceste evenimente, arată că tot în această lună, am
avut prilejul, să-l sărbătorim pe distinsul
nostru coleg Andrei Rosenzveig, care a
trecut în randul sexagenarilor. Ne folosim
şi de acest prilej pentru a-i ura tradiţionalul
Le Haim!

Pagină realizată de LUCIANA FRIEDMANN
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BERESHIT IV, un eveniment în crescendo!

Cel de-al patrulea Şabaton Bereshit din
anul 2011 a reunit peste 300 de membri ai
comunităţilor evreieşti din ţară care au venit
împreună la cel mai amplu şi important program de educaţie evreiască! Evenimentul
a adus în faţa publicului dornic să înveţe
Iudaism în România profesori prestigioşi ai
universităţilor din Israel, ﬁind o oportunitate
unică de a cunoaşte religie, civilizaţie şi cultură evreiască într-un mod cum nu era posibil până nu demult. Directorul Joint pentru
România, Israel Sabag, a coordonat, mai
bine de două luni înainte de acest eveniment, o echipă de profesionişti şi voluntari,
din cadrul JCC şi echipei Joint România
în sensul organizării acestui eveniment.
Realizat de Joint România, F.C.E.R., JCC
Bucureşti, Comunitatea Evreilor Braşov şi
C.E.B., Bereshit 4 a avut un program divers,
cu o importantă componentă socială, de
care cei prezenţi s-au bucurat în ﬁecare
moment al programului. Cadrul natural
unic al Braşovului şi al întregii regiuni,
precum şi locurile alese de organizatori, au
conferit evenimentului un nivel ridicat, plin
de eleganţă. Patru profesori reputaţi – dr.
Rebecca Kneller, dr. Yaacov Tepler, dr.
Shmuel Faust şi dr. Yoram Yakobson - care
au cariere universitare şi lucrări publicate
impresionante, au oferit un adevărat festin
de cunoştiinţe pe parcursul celor patru zile.
Conferinţele desfăşurate pe patru gru-

pe, traduse din engleză sau ebraică, au fost
urmate de „avalanşe” de întrebări, dovadă
clară a interesului participanţilor. Deschiderea din sala mare a Hotelului Aro Palace
a reunit gândurile bune şi încurajările autorităţilor locale, ale conducerii F.C.E.R. –
preşedinte dr. Aurel Vainer, prin intermediul
unei înregistrări – şi vicepreşedintele, ing.
Paul Schwartz, consilier dr. ing. José Blum,
prezenţi la acest eveniment – ale preşedintelui comunităţii Braşov, ing. Tiberiu Roth,
amfitrion al evenimentului, directorului
Fundaţiei Caritatea, Samuel Izsak iar preşedintele Comunităţii Evreilor Bucureşti,
Erwin Şimşensohn, i-a invitat pe participanţi
să cânte împreună o melodie evreiască.
Un moment artistic evreiesc deosebit a
fost prefaţat de cuvintele directorului Joint
pentru România, Israel Sabag. Acesta a
subliniat felul în care acest eveniment,
apreciat pentru impresionanta sa evoluţie şi
de vicepreşedintele F.C.E.R., a crescut în
decursul unui singur an, ajungând de la 70
de participanţi la peste 300. Domnia-sa s-a
referit la beneﬁciul pe care acesta îl aduce
în comunităţile din România, ﬁind esenţială
cunoaşterea rădăcinilor şi istoriei noastre.
Trebuie să subliniem că evenimentul a
fost organizat de o echipă care a pregătit
ﬁecare detaliu al evenimentului, formată din
staff-ul Joint şi JCC.
Un moment cu totul special l-a repre-

ALEGERI
ÎN COMUNITĂŢI

zentat Cabalat şi Oneg Şabat, strălucitor în
special prin numărul mare al participanţilor.
În Braşov, dar şi în România, în general, de
mai bine de un deceniu nu a mai fost o celebrare a Şabatului de o asemenea amploare.
Nu au lipsit cuvântările, povestirile dar,
mai ales, melodiile evreieşti tradiţionale.
Ambasadorul Statului Israel, Excelenţa Sa
Dan Ben-Eliezer, a onorat acest eveniment
şi chiar s-a adresat celor prezenţi. Shai
Orny, împreună cu echipa sa de la JCC
Bucureşti, au reuşit să creeze o atmosferă
excelentă a acestei seri. Aceeaşi emoţie a
trezit-o şi ceremonia de Havdalah, în care
s-a făcut trecerea la o nouă săptămână o săptămână de după Şabaton Bereshit,
mai bogată în cunoştinţe despre iudaism
şi în prieteni. Prezenţa muzicianului Meir
Hermon a conferit evenimentului un spirit israelian autentic. În cadrul sesiunii Limmud,
participanţii au avut posibilitatea să aleagă
dintr-o mare ofertă de sesiuni, realizate de
lectori din România, ﬁecare mergând către
un domeniu de interes.
În numărul următor al publicaţiei
noastre vom reveni cu o amplă relatare
despre desfăşurarea programului Bereshit la Braşov. Următoarea ediţie a Bereshit
va avea loc în capitala Moldovei, la Iaşi, în
luna februarie şi sunt aşteptaţi „veterani” ai
programului dar şi noi participanţi interesaţi
de tematica abordată. (L.F.)

Armenii în vizită la evreii clujeni
Prima întâlnire dintre comunităţile armeană şi evreiască din
Cluj, găzduită de restaurantul ritual evreiesc, în 20 noiembrie, a
reunit membri ai celor două comunităţi, dornici să se cunoască mai
bine, să descopere atât asemănările, cât şi trăsăturile particulare
ale celor două culturi. După cuvintele de salut rostite de Estera
Mendel, secretar al Comunităţii Evreilor din Cluj, şi Azaduhi Varduca Horenian, preşedinta ﬁlialei UAR Cluj, a început programul
artistic. Poeziile din lirica armeană, recitate de actorul Karen Attila
Sebesi, în limbile română şi maghiară, au fost urmate de prezentarea unui grupaj de fotograﬁi şi documente despre viaţa evreilor
din Clujul interbelic, alcătuită de Andrei Klein, din exponatele
bogatei sale colecţii. Acordurile antrenante ale muzicii klezmer,
interpretată de formaţia Mazel Tov , au precedat melodiile liturgice

şi populare armeneşti cântate de patru reprezentate ale Corului
Armenesc din Gherla, îmbrăcate în frumoase costume armeneşti.
Ştafeta a fost preluată de Corul Talmud Tora, care a interpretat un
grupaj de cântece evreieşti. Programul s-a încheiat cu proiecţia
unei diaporame cuprinzând acuarelele pictoriţei Azaduhi Varduca
Horenian, sub genericul „Energie Cromatică Armeană”. Apoi, cei
aproape 100 de membri ai celor două comunităţi s-au întreţinut
consumând delicioasele specialităţi preparate de personalul cantinei rituale. Întâlnirea dintre comunităţile armeană şi evreiască
din Cluj – o premieră naţională – s-a bucurat de mult succes,
deschizând calea unor acţiuni şi proiecte comune.

Un nou premiu pentru emisiunea
“Evreii din târgurile Moldovei”
La Festivalul Internaţional “Plaiul meu
natal”, desfăşurat în oraşul Ujgorod din
Ucraina, producţia Radio Iaşi “Evreii din
târgurile Moldovei“ realizată de Alexandru
Aciobăniţei a fost distinsă la secţiunea
“Cel mai bun regizor“ cu Premiul pentru
cea mai bună regie a unei emisiuni radio pentru minorităţile naţionale. Juriul,
format din Pasztor Zoltan (Ungaria), preşedinte , Ondrey Kandrach ( Slovacia),
Înger Mihai (România) şi Svetlana Boiko
(Ucraina), secretar, a avut de audiat şi
analizat peste 40 de producţii radiofonice
înscrise în concurs. Secvenţa radiofonică
“Evreii din târgurile Moldovei“ transmisă
săptămânal de Radio Iaşi, singura producţie radio din spaţiul media românesc
dedicată vieţii comunitare evreieşti, îl are
ca producător pe doctorul în istorie Nicolae Tomescu, redactorul-şef al Studioului
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de Radio Iaşi. Difuzată de mai mulţi ani pe
undele Radio Iaşi, emisiunea se înscrie
într-o serie mai largă de producţii vizând
etniile reprezentative din Moldova. Printre
obiectivele prioritare ale realizatorilor se
numără: prezentarea multiculturalismului
în spaţiul românesc, stimularea dialogului
interetnic şi intercomunitar, deschiderea
spre diversitate, promovarea culturii şi a
vieţii comunitare evreieşti şi multe altele
legate de sărbătorile şi tradiţiile poporului
evreu.
Premiul de acum se adaugă altor două
obţinute anterior de producţia Radio Iaşi
“Evreii din târgurile Moldovei“ şi reprezintă o nouă recunoaştere internaţională a
profesionalismului şi a strădaniilor echipei
realizatoare în completa şi corecta ilustrare a culturii, tradiţiilor şi a vieţii comunitare
evreieşti.

ALBA IULIA: La întrunirea
pentru alegerea noii conduceri
comunitare au fost votaţi: preşedinte - ing. Lia Borza (realeasă);
secretar – Marius Gedalia, membru
– Adrian Dan Georgescu; cenzor –
Livia Iubas.
ARAD: Conform procesului
verbal încheiat de Comisia de numărare a voturilor, au fost declaraţi
aleşi în noul Comitet de conducere:
preşedinte – ing. Ionel Schlesinger
(reales), secretar – Viorica Neagu;
membri – Adela Agoston, Eva
Bucur, Eva Farcas, Ervin Herman,
Laurean Mendel, Irimie Andrei
Stern, Raoul Vizental.
BACĂU: În cadrul reuniunii de
alegeri pentru conducerea comunităţii, a rezultat noul Comitet de
conducere după cum urmează:
preşedinte – ing. Hary Vigdar (reales), secretar – Izu Butnaru (reales), membri – Heinrich Briff, Beno
Bercovici, Nelu Lupovici, Corina
Grimberg, Paul Kaltman; cenzori
– Doiniţa Briff, Lupu Blumenfeld.
BRĂILA: La adunarea de alegeri comunitare au fost votaţi:
preşedinte – David Iancu Segal
(reales), vicepreşedinte – Nadia
Ustinescu, secretar – Roxana
Angelescu, membri – prof. Ella
Abramovici, prof. Sanda Cornfeld,
Suhar Goldstein, Ileana Cornelia
Gatlan; cenzor – Gabriela Carmen
Baluta.
GALAŢI: Din numărarea voturilor la întrunirea de alegeri a rezultat
următoarea conducere: preşedinte
– ing. Sorin Blumer (reales), vicepreşedinte - Marcel Iancu, membri
– Violeta Blumer, Anca Uşer, Monica Solomon, Elias Ceauşu; cenzor
– Marilena Mendelsohn.
SIBIU: Adunarea de alegeri locale a votat: preşedinte – ing. Otto
Deutsch (reales); secretar – contabil - Raveca Deutsch (realeasă),
membri – Vasile Schwartz, Nadia
Badrus, Ladislau Deutsch; cenzor
– Doris Schuler.
SUCEAVA: La întrunirea pentru
alegerea noii conduceri au fost votaţi: prof. Sorin Golda – preşedinte
(reales), membri - Dorina Doina
Golda, Daniel Blumenfeld, Gabriela Blumenfeld; cenzori – Bianca
Feller, Sorin Solinger.
TG. MUREŞ: Din numărarea
voturilor pentru noua conducere a
rezultat: preşedinte – Vasile Dub,
secretar – Iulia Negrea, membri
– Andrei Lederer, Marta Szonyi,
Gheorghe Diamanstein, Simona
Grun, Dezideriu Rozenberg, Herman Spitler, Eva Salamon; cenzor
– Zsusa Karpelesz.

Festivalul de ﬁlm documentar
DOC EST

Aflat anul acesta la cea de-a cincea
ediţie, Festivalul de Film Documentar
DOC EST a adus în faţa cinefililor
ieşeni 19 filme documentare şi cinci
întâlniri cu regizori sau realizatori ai
filmelor prezentate în cele şase zile
de proiecţie. Evenimentul, organizat
de Centrul Cultural Francez din Iaşi,
Ambasada Franţei în România şi
Centrul Cultural German din Iaşi, a
beneficiat de un important parteneriat:
Festivalul de Film Documentar ONE
WORLD ROMANIA. Printre realizatorii
prezenţi la întâlnirile cu publicul s-a
aflat şi regizorul Radu Gabrea . Dintre
creaţiile cinematografice ale regizorului, au fost prezentate filmul-coupé
“Două lumi în muzică” format din peliculele “Concerte la Biserica Neagră“

şi “Căutându-l pe Schwartz”, şi filmul
“Şi s-au dus ca vântul” despre Teatrul
Baraşeum (R.E. a informat despre
aceste pelicule la premieră).
În discuţia cu publicul cinefil ieşean,
regizorul Radu Gabrea a menţionat:
„Prin filmul-coupé «Două lumi în
muzică» am dorit să arăt legătura
profundă şi surprinzătoare care poate
fi găsită între stiluri şi culturi diferite,
între mentalităţi diferite, dar care îşi
au sursa în spaţiul românesc, care a
funcţionat ca un creuzet pentru apariţia unor memorabile lucrări muzicale,
arhitectonice, literare de o certă valoare artistică”.
MARTHA EŞANU
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Aduceţi clovnii în spitale!

(Scurt pe doi)

Chardonnay – un vin adus
de la Ierusalim

Premiul J.M.Juran
În luna noiembrie, la noi în ţară, fundaţia care îi poartă numele a lansat o
nouă ediţie a Concursului pentru Premiul
“J.M.Juran”, o distincţie de excelenţă în
domeniul managementului calităţii.
Joseph Moses
Juran a fost un inginer american, evreu
de origine română,
Membru de Onoare
al Academiei Române (din 1991).
S-a născut la 24
decembrie 1904, la
Brăila. A petrecut
primii opt ani în România, după care a
emigrat, cu familia sa în SUA. S-a stins din
viaţă la vârsta de 103 ani. A fost licenţiat
al Universităţii din Minnesota, în inginerie
electrică, doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din Loyola iar ulterior, profesor
de inginerie industrială la Universitatea
din New York. Este un expert tehnic şi
consultant pentru economie mondială al
Administraţiei Centrale a SUA şi a unor
mari companii americane sau transnaţionale. A înﬁinţat, ca membru fondator
(şi membru de onoare), recunoscutul şi
prestigiosul Institut “Juran” din SUA - instituţie de referinţă mondială în instruirea în
domeniul calităţii. E fost considerat drept
unul dintre autorii şi iniţiatorii „miracolului
japonez”. Ca recunoaştere a acestor
merite, Împăratul Japoniei i-a acordat
“Ordinul Sacrei Comori” - cel mai înalt
Ordin acordat străinilor. Este autorul a 16
cărţi în domeniu, traduse în 20 de limbi, o
bună parte dintre ele ﬁind în prezent cărţi
de referinţă în întreaga lume.

Scurt
2

La Ierusalim a avut loc prima Conferinţă internaţională consacrată rolului
clovnilor în medicina terapeutică. Au
participat 200 de clovni profesionişti şi 15
medici din 25 de ţări.
Există poate în spitalele lumii mai mulţi
clovni decât la circ: peste 5 000 de clovni
profesionişti sau amatori contribuie la terapia celor internaţi cu boli grave ,ﬁe copii,
ﬁe adulţi. Studii serioase au demonstrat
că prezenţa lor poate reduce durerea şi
anxietatea, contribuie la creşterea procentului de reuşită pentru fertilizarea invitro, scade tensiunea şi pulsul la pacienţii
care sunt operaţi de cataractă, uşurează
tratamentul copiilor abuzaţi sexual şi
cel al adulţilor atinşi de demenţa senilă.
Armata israeliana a angajat primul clovn
profesionist, un rezervist, pentru a-i vizita
pe soldaţii răniţi, aﬂaţi în spital. Iar civilii
israelieni beneﬁciază de sprijinul a 90 de
„clovni medicali” în 22 de spitale. Proiectul
„Dream Doctors” a deservit anul trecut
176000 de pacienţi. Tocmai această ex-

perienţă de prim ordin pe plan mondial a
determinat organizarea primului congres
de specialitate în Israel. Trebuie adăugat
că în Israel clovnii sunt încadraţi în echipele medicale şi au salarii bune; de altfel,
unii sunt chiar doctori!
Efectul „clovneriilor” este uneori extraordinar. O fetiţă care suferea de paralizie
cerebrală şi căreia i se făceau injecţii cu
botox sub anestezie generală a suportat
râzând cinci asemenea injecţii, când a
avut un clovn lânga ea. Experienţa, repetată cu alţi 16 copii, a avut acelaşi rezultat:
durerea şi frica sunt mult atenuate în prezenţa unui mic spectacol de divertisment
făcut de un clovn. La un spital israelian,
procentul reuşitei fecundărilor artiﬁciale a
crescut de la 20% la 36% atunci cînd la
operaţii a asistat şi un clovn. La Congres
au participat şi preşedinţii organizaţiilor
„Le Rire Medecin” din Franţa şi „Humor
Foundation” din Australia. „Aduceţi clovnii
în spitale” a fost mesajul adresat lumii de
Congresul de la Ierusalim.

Heron TP, noul avion israelian fără pilot
După cum au anunţat Forţele aeriene israeliene, până la ﬁnele acestui an va intra
în dotarea lor Heron TP un avion fără pilot, cel mai mare de acest gen în lume, destinat
culegerii de informaţii. Heron TP, fabricat de Israel Aerospace Industries, poate zbura
până în Iran. El are o anvergură a aripilor de 26 m (ca a unui Boeing 737), poate sta
în aer 45 de ore şi transportă o sarcină utilă de 1 tonă. Conform unor aﬁrmaţii apărute
în presă, el poate ﬁ dotat cu rachete.
În luna iulie, Franţa a anunţat decizia sa de a cumpăra asemenea aparate, în
cadrul unui contract în valoare de 500 de milioane de dolari.

Chardonnay este o marcă bine cunoscută de vinuri franţuzeşti,produse
în Burgundia. Dar cercetări istorice
recente au arătat că soiul e adus cu
secole în urmă din Ierusalim, unde viţa
de struguri albi creştea pe un sol argilos, asemănător cu cel din Burgundia.
Numele vinului s-a dovedit a ﬁ de origine
ebraică. Cruciaţii care se întorceau în
concediu acasă au adus cu ei vinul, care
pe atunci se numea în franceză “Porte
de Dieu” iar în engleză ”Gate of God”,
ceea ce este traducerea din ebraică a
denumirii originare “Shahar-Adonay”,
care semniﬁca faptul că el este recoltat
la Ierusalim,oraş al lui Adonay. De aici
a derivat francezul Chardonay.

Marele Premiu ASTRA Film Fest
Filmul israelian “Z 32”
Filmul israelian “Z 32” a
obţinut Marele
Premiu la ASTRA
Film Festival.
Avi Mograbi (55
de ani) este un
cunoscut autor
de filme documentare, în care
abordează subiecte legate de conﬂictul
israelo-palestinian, prezentând în ivestigaţiile sale violenţa cu care acţionează
soldaţii israelieni. În documentarul
premiat, un soldat israelian relatează
un raid în care au fost ucişi doi poliţişti
palestinieni, juriul apreciind nu numai
felul în care e prezentată cruzimea la
care războiul îi coboară pe oameni dar
şi “mesajul de pace şi înţelegere” pe
care îl conţine ﬁlmul.
În Palmaresul ediţiei din acest an
se aﬂă şi un alt ﬁlm israelian: “I shot my
Love”, de Tomer Heyrmann, premiat
de canalul TV HBO pentru “cel mai bun
documentar”.

Un medicament care previne recidiva cancerului – Vaxil

Un medicament care să vindece cancerul încă nu a fost inventat. Iar tumorile, după cum se ştie, au tendinţa să se refacă,
adesea metastazând. În Israel a fost inventat un medicament
care împiedică, în 90% din cazuri, revenirea cancerului. Denumi-

“Cele Zece Porunci” ale longevităţii
Moise a trăit până la 120 de ani. De
aici şi urarea tradiţională la evrei: “Să
trăieşti până la 120 de ani”. Marele profet
a avut o viaţă grea. Nu ştim ce dietă a
avut dar este sigur că, odata cu plecarea
din Egipt, nu a consumat zilnic carne, în
pustiu hrana ﬁind evident săracă în calorii
şi proteine, şi a mers mult pe jos.
Gerontologul israelian Yacov Ben
Shaul a scris o carte intitulată “Mega
viaţă”, în care încearcă să stabilească
reguli de viaţă care, respectate din adolescenţă, pot asigura o bătrâneţe lungă
şi activă. În present, media de vârstă a
israelienilor este de 77 de ani la bărbaţi
şi 80 de ani la femei. (Să nu uităm că la
începutul secolului XX, media de viaţă în
Europa occidentală era de numai 50 de
ani!). Autorul susţine că ne aﬂăm în faţa
unei lumi noi, în care viaţa va ﬁ mai lungă cu cel puţin 12 ani, şi în care în 2050
jumătate din populaţia Europei vestice va
avea peste 50 de ani.
Copiii de azi trebuie să se pregătească
pentru o lume cu multiple specializări,
atrage atenţia Ben Shaul. Căsătoriile vor
dura 80 de ani? Puţin probabil, crede Ben
Shaul. Pornind de la frecvenţa actuală a
divorţurilor, al căror număr continuă să
crească, el aﬁrmă că la nuntă se va încheia un contract cu termen de expirare a

rea lui: Vaxil. Entuziasmul eventual al cititorilor noştri trebuie
totuşi domolit cu informaţia că Vaxil se aﬂă acum în teste clinice
la Spitalul Hadassa şi, dacă totul merge bine, abia după şase ani
se va ajunge la aprobarea şi lansarea lui în fabricaţie industrială.

M E G A

căsătoriei. În cartea sa, de numai 160 de
pagini, Ben Shaul prognozează o lume în
care majoritatea va ﬁ formată din oameni
cu vârste între 50 şi 100 de ani, care vor
trăi o „a doua viaţă” şi care vor reprezenta
cel mai important sector al economiei de
consum. Membrii acestui segment de
vârstă vor frecventa mai puţin medicul
de familie şi vor apela la noii specialişti în
medicină preventivă şi medicină de întreţinere. După Ben Shaul, se pare că se vor
schimba cauzele mortalităţii : depresia va
deveni principala cauză de deces!
Cartea prezintă şi „Cele Zece Porunci”
ale Megavieţii. Prima dintre acestea este
să reduci agitaţia vieţii ﬁindcă va ﬁ timp
suﬁcient pentru a trăi. A doua este să
veriﬁci regulat starea de sănătate şi să
respecţi un regim de viaţă sănătos. Legat
de acest principiu este a treia regulă: să
ţii un regim sărac în calorii, care să includă nuci, vin roşu şi vegetale bogate în
minerale şi să excludă dulciurile raﬁnate
şi mâncărurile grase. Al patrulea comandament: activitatea ﬁzică. Al cincilea este
păstrarea sănătăţii mentale, a preocupărilor intelectuale. A şasea recomandare
este menţinerea unei vieţi sociale: să nu
ﬁi singur, chiar dacă ai numai un animal
domestic. Studiile au arătat că nu există
un raport între numărul copiiilor şi longe-

V I A Ţ Ă

vitate. Al şaptelea comandament este să
îţi ﬁxezi obiective apropiate ca să menţii
astfel o stare de stimulare a activităţii tale
şi să ai deseori senzaţia de împlinire.
Al optulea comandament este să dormi
minimum 7 ore noaptea dar nu mai mult
de 9 ore. A noua „poruncă” este să calculezi necesarul de bani pe care să îi pui
deoparte pentru bătrâneţe deoarece, pe
măsură ce vom trăi mai mult, vom avea
nevoie de mai multe fonduri de rezervă.
Şi, în final, oamenii au nevoie să se
considere responsabili pentru sănătatea
şi viaţa lor.” Trebuie să ﬁm cu atenţia
trează şi să reacţionăm cu rapiditate la
orice schimbare care se petrece în corpul
nostru”, scrie Ben Shaul.
Referitor la dezbaterile din Knesset
cu privire la mărirea vârstei de pensie la
67 de ani, Ben Shaul observă că femeile
sunt mai longevive decât bărbaţii şi că nu
există argumente ştiinţiﬁce pentru pensionarea lor mai devreme, sistemul actual
practicat în lumea occidentală avându-şi
originea în secolul XIX, promovat de Otto
von Bismarck. Ce înseamnă a ﬁ bătrân?
Ben Shaul deﬁneşte bătrânul ca pe o
persoană care are cu 8 ani mai puţin
decât speranţa medie de viaţă din ţara
în care trăieşte.

ANIVERSĂRI
– decembrie 2011 –

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GRUMBERG HILDA (Muzeul de Istorie al
F.C.E.R.) s-a născut la 4 decembrie 1933.
ROGOJINSKI SERGHEI, administrator
la Cimitirul Giurgiului, s-a născut la
5 decembrie 1947.
AŞMAN MIRELA, vicepreşedinte C.E.B.,
s-a născut la 5 decembrie 1966.
BENUN SYBILLE ARLETTE, Departamentul de Cultură/Protocol, s-a născut la
6 decembrie 1937.
WEINER GEORGE SEBASTIAN, traducător din limba engleză, s-a născut la
6 decembrie 1979.
HASCAL ZVIKU, şef Birou Administrativ,
s-a născut la 7 decembrie 1935.
ŞIMŞENSOHN ERWIN, preşedinte
C.E.B., s-a născut la 9 decembrie 1979.
ŞERBAN TONI, membru al Corului Templului, s-a născut la 10 decembrie 1974.
CHIRU GHEORGHE (Editura Hasefer)
s-a născut la 14 decembrie 1935.
BĂNESCU OVIDIU, şeful Departamentului
Contabilitate al F.C.E.R., s-a născut la 15
decembrie 1956.
STREJA ARISTIDE, ghid, s-a născut la
19 decembrie 1922.
VERTEŞ MARIA (Editura Hasefer) s-a
născut la 20 decembrie 1946.
BENEDEK TIBERIU, arhitect C.A.P.I., s-a
născut la 22 decembrie 1922.
ALSCHECK MANUELLE, asistent social
la D.A.S.M., s-a născut la 23 decembrie
1954.
ABRAMOVICI ŞTEFANIA, contabilă la
D.A.S.M., s-a născut la 25 decembrie
1980.
BARAF MARINEL, administrator la Cimitirul Sefard, s-a născut la 26 decembrie 1943.
ARONOVICI NILU, fost director D.A.S.M.,
s-a născut la 31 decembrie 1931.
NOEMI MARIAN

Pagină realizată de ANDREI BANC
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GAUDEAMUS – CARTE DE ÎNVĂŢĂTURĂ
pentru mulţi turişti care vizitează Israelul.
Geo Şerban a relatat despre cele trei întâlniri cu Marcel Iancu, în anii 1976-1980. În
sală se aﬂa şi criticul de artă Dan Hăulică,
Radio România ne-a oferit şi în acest
cândva redactor şef la revista „Secolul XX”,
an bucuria întâlnirii festive cu cartea (23unde au apărut primele semnale despre
27 noiembrie 2011): peste 50 de case
acest mare artist. În 1992 a fost organizată
editoriale, circa 400 de participanţi indeo expoziţie dedicată avangardismului, în
pendenţi, zeci de mii de vizitatori, zeci
care rolul lui Marcel Iancu a fost remarcabil.
de întâlniri cu scriitorii Am citit despre o
Ov. S. Crohmălniceanu i-a dedicat la rândul
întâlnire cu acad. Solomon Marcus, am
său pagini memorabile în cartea sa despre
văzut zeci de nume noi, reeditări, albume
avangardism. Apariţia cărţii se datorează şi
de Victor Brauner, cărţi despre Mircea
eforturilor graﬁcianului Done Stan, redactoSăucan, o nouă carte a lui Amos Oz,
rului Andreea Soare, tehnoredactorului
poeme de Constantin Virgil Bănescu,
fost redactor la Editura Hasefer, disLansări de carte la Editura Hasefer Gheorghe Chiru. Autorul a adresat
mulţumiri ﬁicelor lui Marcel Iancu, Dadi
părut prematur (27 de ani) în condiţii
şi Josine Janco. Cartea conţine reprodutragice, mulţi alţi autori în viaţă sau
ceri, fotograﬁi, un text dens de informaţii
trecuţi în lumea celor care nu mai pot
extrem de utile ( 229 pagini).
comunica decât prin scrierile lor. InviA treia apariţie: ”Evreii din Vrancea
tata de onoare a Târgului a fost Italia,
în timpul Holocaustului”, despre care
prin reprezentanţi la nivel de guvern,
au vorbit istoricul dr. Liviu Rotman şi
ambasadă, organizaţii culturale. Nu
autorul cărţii, tânăr angajat la Arhivele
lipsesc nici prezenţe ale Franţei culJudeţului Vrancea, Bogdan Constantin
turale. Directorul executiv al Târgului
Dogaru. Liviu Rotman a pus accentul pe
a fost tot neobositul Vladimir Epstein.
importanţa studiului la nivelul localităţilor,
În 24 noiembrie au fost lansate, în
al obştilor. Moderatorul, dr. José Blum,
prezenţa a numeroşi cititori, trei cărţi
recent apărute la Hasefer. Moderator a numentalei cărţi, Geo Şerban. Proiectul a amintit despre manifestarea de evocare
fost consilierul cultural al F.C.E.R., dr. apariţiei acestei cărţi a fost schiţat încă în a primului Congres Sionist din lume, la
José Blum. Directorulul Centrului Iudaic anii 1992-2000, în cadrul seriei de Caiete Focşani, din 27-29 noiembrie, când s-au
de Editură şi Publicistică şi redactor şef Culturale ale revistei “Realitatea Evreias- împlinit 130 de ani de la eveniment. Aual R.E., dr. Alexandru Marinescu, a men- că”, dar din motive ﬁnanciare, iniţiativa s-a torul cărţii, Bogdan Constantin Dogaru a
ţionat volumul mare de apariţii editoriale, concretizat abia acum. Niciodată nu este dovedit o bună cunoaştere a documentelor,
mult peste aşteptări, în acest an. Se târziu să citim şi să-l admirăm pe pictorul, persecuţiilor la care au fost supuşi evrei din
aşteaptă noi apariţii semnate de Moshe arhitectul, urbanistul, scenograful, scriitorul, Vrancea, în special cei din Panciu, care,
Idel, jurnalul lui W. Filderman, cărţi de teoreticianul avangardist Marcel Iancu, după cutremurul din 10 noiembrie 1940,
Bar Shalom, F. Aderca, memoriile Marelui personalitate de talie internaţională, care au fost izgoniţi la ordinul Conducătorului
s-a stabilit în Palestina britanică în anul statului. Cartea a fost prezentată în revista
Rabin René Sirat, ş.a.
Prima, în ordinea prezentării, a 1941, unde a fondat un sat al artiştilor, la ”Realitatea Evreiască”.
BORIS MARIAN
fost romanul Iuliei Soare (Sonnenfeld) Ein Hod. Este un loc de pelerinaj cultural
„Familia Calaff”. Istoricul literar Henri Zalis a relatat momente din viaţa scriitoarei, Un monument editorial
pe nedrept uitată, pe care a cunoscut-o
personal şi a recomandat publicarea
redactorului D. Mazilu. „Este o carte
Editura „Spandugino” a lansat o operă în 38 de domede artă editorială, o ediţie biblioﬁlă, cum rar nii ale cunoaşse produce la noi.Mă şi întreb dacă există terii). Regimul
un precedent! Lucrarea, intitulată „Întâlniri c o m u n i s t i - a
cu Solomon Marcus” este prezentată în refuzat uneori
aceeaşi manieră cu celebra colecţie fran- vizele, l-a ţinut
ceză „Pleiades”, acelaşi format, aceeaşi în umbră cât a
graﬁcă, două volume totalizând 1820 de putut ﬁindcă nu
„Cum să lecu- pagini, aşezate într-o casetă, tipărite pe suna bine că
ieşti un fanatic” şi hârtie de Biblie: foarte subţire şi de cu- există un om de
„Odihnă desăvârşi- loare ivoire. Primele 260 de pagini conţin ştiinţă, pe deată” sunt titlurile celor autobiograﬁa academicianului. Celelalte supra şi evreu,
două volume ale lui 1600 de pagini includ 490 de articole mai cunoscut
Amos Oz, lansate la despre întâlnirile autorilor cu celebrul ca „savanta de
această ediţie a Târ- profesor, cartea devenind astfel mai mult renume mondigului „Gaudeamus”. decât un omagiu, un monument editorial. al”. Abia după
Dacă primul este o Spuneam „celebrul profesor”, referindu- 2000, Solomon
reeditare, cel de al mă la Solomon Marcus, fără a exagera, Marcus a fost acceptat în Academie ca
doilea este chiar ulti- el ﬁind omul de ştiinţă din România cu membru plin al acestui for ştiinţiﬁc. Ne
ma carte a autorului. cele mai multe citări internaţionale, peste simţim onoraţi că un articol apărut în revista
„Cum să lecuieşti 5 000. Modest, ca totdeauna, Solomon noastră a fost inclus în volumul 1 al acestei
un fanatic” are un Marcus a apreciat că sunt şapte domenii antologii, îngrijită de Lavinia Spandolide şi
impact atât de mare încât a fost introdus ştiinţiﬁce în care are lucrări apreciate pe acad. Gheorghe Păun. (A.B.)
în şcolile din Suedia ca lectură obliga- plan internaţional (de fapt, el a scris lucrări
torie, a declarat, la începutul lansării,
Denisa Comănescu, director editorial la
„Humanitas”. Andrei Oişteanu, care a
prezentat cartea , a apreciat-o drept o
lucrare „cu o valoare foarte mare într-un
Boris Mehr e înainte de toate poet... Un ne înconjoară/Dar plânge un prunc... Un
volum foarte mic”, în care autorul caută avangardist târziu (cât de tenace e acest prunc plânge? Plânge o lume!
să găsească vaccinul împotriva fanatis- curent!) în postmodernism. Un original
Iată şi o veritabilă profesiune de credinmului. „Această pilulă este constituită din amestec de burlesc şi tragic e statornic în ţă: Pământul ne oferă scaieţi, roze, bujori/
umor şi imaginaţie şi încearcă să redea opera sa poetică: Alisa în Ţara Minunilor/ Nu am prejudecata “poporului ales“/Resipostaza în care tu te-ai aﬂa în situaţia Frate îmi este Don Quijote/Pot să trăiesc pect căciula, kipa, turban, cealma şi fes/
altcuiva“, a subliniat Andrei Oişteanu.
metaforic... deşi/E vremea unor teme gra- Dar nu iubesc pe acela ce-şi dă cu pumnii-n
În prezentarea volumului „Odihnă ve/Când râsul se măsoară-n grame.... Un piept precum urangutanul./ Respect doar
desăvârşită”, scriitoarea şi eseista Ioana râs care ascunde o dramă! Trăim într-o ceea ce-i drept.
Pârvulescu a scos în evidenţă îndrăz- lume în care ﬁecare face ce poate. Dar ce
Dumnezeu e intotdeauna la Mehr o
neala lui Oz de a prezenta omenescul „în face poetul atunci când e judecat?/ În toiul referinţă centrală. Dumnezeu e trist? Sustoată mizeria şi splendoarea lui”. Mesajul judecătii mă declar vinovat/Recuz întregul pendat? Fericit? Dumnezeu nu a murit/Nici
acestei cărţi , a arătat prezentatoarea, se juriu, pe judecător/Îmi iau cheile şi mă noi nu murim/Eu cred în nesfârşit/Trupul
găseşte la pagina 388, şi anume cum faci încui într-o instituţie/De maximă siguranţă- este-n ţintirim/Suﬂetul este mereu/Liber ca
să nu mai existe durerea, măcar în cercul Poesia.
şi Dumnezeu.
tău restrâns. Oz, care s-a retras într-un
Poetul ne face şi o mărturisire care dă
Paradoxal, poetica lui Boris Mehr, în
kibuţ, unde se petrece acţiunea cărţii,a şi titlul plachetei Infernul de toate zilele; aparenţă a unui artist pus pe şotii, este o
crezut că acesta este un loc unde nu se Cât timp nu vezi un sens, un semn/Vioara poezie ﬁlosofală. Judecaţi şi dumneavoasîntâmplă nimic, dar şi-a dat seama că ta e-un simplu semn/iar corzile-s spânzu- tră: Eu cred că n-am să mor, deşi se spuacolo unde sunt oameni se întâmplă în- rătoare/Noi scriem doar când clipa doare... ne.../Că se cam moare pe acest pământ/
totdeauna ceva, aşa cum demonstrează Şi doare mai ales când plânge un prunc! Eu n-am să mor cât timp mi se răspunde/
puternicele personaje ale acestui roman, Atunci se topesc gheţarii./Trăim în cea mai Cât timp mai am în mine un cuvânt.
a arătat scriitoarea. (E.G.)
bună dintre lumi/Splendoarea-n splendori
ŢICU GOLDSTEIN
unică în felul ei, în literatura română nu se
regăsesc proze de acest gen, poate pe alte
meridiane”, a aﬁrmat vorbitorul. Personajul
principal este un individ abject, demonic,
dominator. Autoarea se rupe de o tradiţie
idilizantă. Un realism crud, un talent neobişnuit, o viaţă curmată la numai 51 de ani
de o boală necruţătoare.
Următoarea apariţie este „Întâlniri cu
Marcel Iancu” de Geo Şerban. Au vorbit
Magda Cârneci, scriitoare de prestigiu,
ﬁica poetului-prieten al obştii noastre, Radu
Cârneci, poetul Ştefan Iureş şi autorul mo-

“Întâlniri cu Solomon Marcus”

Două cărţi de
Amos Oz, lansate
la „Gaudeamus”

Poetica lui Boris Mehr
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Cine sunt evreii
români din SUA
şi Canada?
Un mesaj sosit
din îndepărtata
Thailandă,
trimis de
prof.univ.
Ioan Voicu,
fost ambasador al
României
în această
ţară, ne-a
atras atenţia asupra
unui demers deosebit de interesant al unui
cercetător de origine română din
SUA. Este vorba de volumul “Salute
to the Romanian Jews in America
and Canada, 1850-2010: History,
Achievements and Biographies”.
(Omagiu adresat evreilor români
din America şi Canada, 1850-2010;
Istorie, realizări şi biograﬁi), de Vladimir F. Wertsman , apărut la Editura
Xlibris Corporation, în 2010. Aşa cum
arată titlul, această vastă lucrare se
ocupă de prezentarea evreilor de
origine română din SUA şi Canada,
într-o perioadă de timp, de peste 150
de ani. În recenzia lucrării,Theodor
Damian - stabilit în SUA şi care se
ocupă de spiritualitatea românească din America - arată că autorul,
Vladimir F. Wertsman, este născut
în România, este specialist în biblioteconomie, cu un masterat la Universitatea Columbia. Un bibliotecar cu
multiple cunoştinţe de limbi străine
care ocupă un loc de frunte în cadrul
Asociaţiei Americane a Bibliotecilor.
El a scris numeroase cărţi despre
diferite grupuri etnice care au emigrat
în America, mulţi provenind din Europa de est (români, ruşi, ucraineni,
evrei).
Lucrarea pe care o prezentăm se
ocupă de evreii din România în două
ipostaze. Pe de o parte, cercetează
imigrarea evreilor spre Ţările Române în antichitate şi Evul Mediu, pe de
altă parte, se ocupă de plecarea lor
în Statele Unite şi Canada, stabilirea
şi integrarea lor în societăţile locale,
cu păstrarea coeziunii lor prin sinagogi, asociaţii şi organizaţii, precum
şi aﬁrmarea lor în cele mai diferite
domenii: teatru, cinematografie,
muzică, literatură etc. Sunt amintiţi
şi supravieţuitorii Holocaustului de
origine română care au emigrat apoi
în cele două ţări. În partea a doua a
lucrării, Wertsman realizează un fel
de Who’s Who al evreilor români din
SUA şi Canada şi ne oferă informaţii
despre personalitatea şi realizările
acestora, emigraţi în ultimii 150 de
ani în cele două ţări şi care şi-au
creat un renume în meseriile pe
care şi le-au ales (aproximativ 300
de persoane). Interesant este, a
remarcat autorul, că realizările lor
nu au reprezentat nici o preluare
mecanică a noii culturi în care s-au
regăsit, sau vreo ramură a culturii
autohtone, transplantată în noua
ţară, ci o combinaţie creativă a celor
două. Performanţele lor au devenit o
parte a culturii americane sau canadiene. Partea a treia este o colecţie
de documente de arhivă în engleză,
română şi idiş care reprezintă baza
cercetărilor autorului.
Wertsman a deschis un capitol
până acum neabordat al istoriei evreilor români care au emigrat pe Noul
Continent. Este o sursă valoroasă de
informaţii şi pentru cercetătorii istoriei
evreilor din România. De aceea, nu
ar ﬁ inutilă o traducere a cărţii.
E.G.
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EVREI ÎN LUME
Shelly Yachimovich,
noul lider
al Partidului Muncii
Pentru a doua
oară în istoria sa,
Partidul Muncii din
Israel va ﬁ condus
de o femeie,Shelly
Yachimovich, pe
care lumea o compară deja cu faimoasa ei predecesoare,
Golda Meir. Este
greu să păşeşti pe
urmele ei, dar, cel
puţin la prima vedere, Shelly dispune
de o trăsătură comună – este la fel de hotărâtă şi ambiţioasă. A fost aleasă în fruntea partidului la 22
septembrie a.c., având de înfruntat candidaţi
redutabili, printre care fostul lider, Amir Perez.
Analiştii aﬁrmă că a câştigat datorită voturilor
generaţiei tinere, care speră ca această jurnalistă de 51 de ani să aducă un suﬂu nou
în partidul care, în ultimii ani, a pierdut mulţi
alegători.
Shelly Yachimovici s-a născut la 28 martie
1960 la Kfar Saba, părinţii ei, de origine poloneză, ﬁind supravieţuitori ai Holocaustului
care au emigrat în Israel. Este absolventă a
Universităţii „Ben Gurion“ din Neghev Beer
Sheva, cu o diplomă în psihologie. Încă din
studenţie a colaborat la diferite publicaţii,
mai întâi în presa scrisă, apoi la postul public
de radio. În anul 2000 începe să lucreze la
Canalul 2 al televiziunii israeliene, unde a
fost moderatorul unui talk show politic dar şi
comentator de ştiri. De asemenea, era titulara
unui program săptămânal la postul de radio al
armatei israeliene. Este şi scriitoare, autoare
a două romane şi a unui volum nonﬁction. În
2005 decide să intre în politică, participă la alegerile primare ale Partidului Muncii, ocupând
locul nouă pe lista de partid pentru alegerile
din 2006. Este aleasă deputată în Knesset şi
realeasă în 2009.
Când şi-a declarat candidatura pentru
postul de lider, ea a promis că va aduce noi
membri. În decurs de trei luni – din martie până
în iunie a reuşit într-adevăr să convingă peste
17.000 de persoane. În primul tur de scrutin, ea
a ocupat locul întâi printre cei patru candidaţi,
obţinând 32 la sută, cu unu la sută mai mult
decât Amir Perez. La 21 septembrie a reuşit
să-l învingă pe acesta, cu 56 la sută. (E.G.)

Siluete

Evreii din Kaifeng:

Legendă sau realitate?

Când vorbim astăzi de comunitatea
evreiască din China, care ﬁinţează în
marile oraşe – Beijing sau Shanghai
-, ştim că membrii ei sunt europeni.
Unii sunt descendenţi ai celor care şiau găsit adăpost în China în perioada
interbelică în faţa nazismului care se
instalase în ţările lor de origine, sau,
la ora actuală, oameni de afaceri şi
alţii - expatriaţi, stabiliţi în această ţară.
Ei formează o comunitate, respectă
tradiţiile, cultivă iudaismul, Habad ﬁind
organizaţia care îi susţine. Dar nu întotdeauna a fost aşa. Legenda spune
că a existat în provincia Kaifeng o comunitate, întemeiată în secolele IX –X
şi care a supravieţuit până în secolul al
XIX-lea. Se crede că strămoşii evreilor
din Kaifeng ar ﬁ fost comercianţi de
origine persană sau din Asia Centrală
care s-ar ﬁ refugiat în faţa masacrelor
comise de populaţiile islamiste. Ei au
urmat faimosul Drum al mătăsii, s-au
aşezat în Kaifeng, şi-au construit o sinagogă, o mikvă şi au avut un măcelar
caşer. Au fost recunoscuţi de împăraţii
dinastiei Song (960-1127 e.n.). În secolul al XIV-lea, împăraţii din dinastia
Ming le-au conferit şapte nume unice
după care pot ﬁ identiﬁcaţi şi astăzi.
Europenii au aflat de existenţa
evreilor chinezi în 1605, când un evreu
din Kaifeng a venit la Beijing să dea
examen pentru a deveni funcţionar
public. Aici el l-a întâlnit pe misionarul
iezuit Matteo Ricci căruia i-a spus că
este evreu, că îl cheamă A Tien, că în
Kaifeng trăiesc mulţi evrei, care au o
sinagogă frumoasă şi multe cărţi ebraice. Prezenţa evreilor a fost conﬁrmată

şi de un alt misionar iezuit trimis la
Kaifeng de Ricci. În poﬁda izolării lor
de membrii diasporei evreieşti, evreii
din Kaifeng şi-au păstrat timp de multe
secole obiceiurile şi tradiţiile dar, începând din secolul al XVII-lea, procesul
de asimilare, căsătoriile mixte cu chinezii au dus la slăbirea acestora. Ultimul
rabin a murit în 1806 iar distrugerea, în
anii 1860, a sinagogii a dus la dispariţia
comunităţii. Deşi şi-au uitat strămoşii şi
practicile religioase evreieşti, unii dintre
descendenţi au păstrat anumite tradiţii.
De pildă, interdicţia de a consuma carne de porc sau organizarea de mese
comune de Pesah.
Se pare că astăzi ar exista aproximativ 600-1000 (după unii chiar 3000)
de locuitori din Kaifeng cu descendenţă
evreiască. În 2005 au sosit la Kaifeng
reprezentanţi ai Shavel Israel, o organizaţie religioasă privată, conservativă,
cu baza la Ierusalim, care şi-a propus
descoperirea unor descendenţi ai familiilor de evrei care au pierdut legătura
cu iudaismul, un exemplu elocvent ﬁind
cazul unor grupuri de evrei din sudul
Indiei, consideraţi ca făcând parte din
triburile pierdute ale evreilor. Michael
Freund, fondatorul şi preşedintele
Shavel Israel, aﬁrmă că evreii chinezi
au un cult al strămoşilor iar cei din
Kaifeng, chiar dacă nu ştiu să citească din Tora, ştiu că sunt evrei. Până
acum, organizaţia a reuşit să aducă în
Israel numai 14 evrei chinezi, deoarece
birocraţia şi legile religioase israeliene
au împiedicat venirea unui număr mai
mare dintre ei.
EVA GALAMBOS

Cum este să ai prieteni la nevoie

Numele lui Ieronim Şerbu apărea, când şi când, prin periodice de tot felul: sociale, culturale, de actualitate politică,
magazine presupus mondene. Însă, pe lângă asemenea colaborări „infraliterare”, preocuparea lui de căpetenie mergea către
portretistică şi crearea acută de ambianţe.
L-am cunoscut personal pe Ieronim Şerbu, pe neaşteptate,
după ce trecuse pragul Editurii Tineretului. Isprăvise o discuţie
din care ieşea cam şifonat. Redactoarea, persoană cu reputaţie
stabilită în materie de elanuri partinice, îi reproşase ceva grav
bărbatului care părăsea biroul. Aveam să aﬂu chiar de la el că
asimilase greşit o directivă ideologică de ultimă oră.
Anii 1949-1950 se pretau la aşa ceva. Prozatorul, în ce îl
priveşte, se revendica din alte stări de spirit. Debutase înainte
de război în paginile unei reviste onorabile, „Discobolul”. Primele
sale schiţe îi plăcuseră lui E. Lovinescu, aşa că Ieronim Şerbu
considera, bine sfătuit, drept capitală „situaţia umană”, nu tezele
propagandistice impuse artiﬁcial.
Acum o sfeclise. Se făcea vinovat de încurajarea obscurantismului. Într-o nuvelă a lui, din volumul propus spre apariţie la
editura sus-pomenită, o bătrână se închina la icoana din bătătură ca să-i ﬁe iertat refuzul de a intra în gospodăria colectivă.
Cum spuneam la început, Ieronim Şerbu primea (cu neagră
supărare) să-şi revadă textele. I-am ieşit în cale, fără să ﬁu
prevenit de cele întâmplate. L-am invitat să vină cu mine, jos,
în subsolul clădirii, unde ocupam un birou minuscul, ca să bem
o ceaşcă de ceai. A acceptat. Trebuie să precizez că lucram
acolo ca documentarist, fără speranţe de ascensiune. Eram încă
elev în ultima clasă de liceu, aveam s-o trec la „fără frecvenţă”, ca să-mi ajut familia, în mare diﬁcultate. Părintele meu se
îmbolnăvise grav de rinichi, trebuia să procur o sursă de venit.
La documentare nu făceam mare lucru. Priveam cu ochii
deschişi ce se petrece în jur. Subiectul, chiar aşa cum îl formulam, trezise în Ieronim Şerbu, oaspetele meu, reﬂecţii acide.

Talentul său de povestitor, confruntat prin vremi cu urgisiri şi
injustiţii izbutea greu să aﬂe răspunsuri salvatoare.
Amintesc aici şi acum acel moment pentru că, în anul
următor, s-a ivit cealaltă faţă a medaliei. Datorită bunăvoinţei
scriitorului, aveam să ajung la Filologie (mă refer la Facultatea
de Litere, de astăzi) după ce trăisem două luni sumbre.
Intrasem la Institutul de Construcţii civile şi industriale. Mă
pregătisem în grabă, aveam alte vise. Cedasem presiunilor familiei potrivit cărora, ca inginer, aveam dreptul la opţiuni certe. Doar
că, din prima clipă, m-am arătat catastrofal la desenul tehnic.
Aşa se face - chestie de şansă, de mişcare a astrelor - să-mi
iasă în cale, când eram mai bulversat, tocmai Ieronim Şerbu.
I-am spus coşmarul meu iar el, înţelegător, ţinând minte gestul
meu colegial, relatat la debutul acestor amintiri, s-a constituit
pe loc drept aliatul principal în urgenţa transferului la Facultatea
de Filologie. Mi-a spus că joacă poker cu Florica Mezincescu,
ministru adjunct la Învăţământ, şi că mă asigura de rezolvarea
situaţiei până într-o săptămână. Am intrat în prima cofetărie,
am scris o petiţie „tovarăşei” ministru prin care o rugam să-mi
aprobe trecerea în „raiul” umaniştilor. Aşa a şi fost!
Efectul concret s-a ivit curând. Secretara de la Institut m-a
anunţat să-mi iau actele şi să le duc unde dorisem. Aﬁrma că
eram primul caz când un viitor inginer îşi doreşte să iasă dascăl
de umanioare. Mă socotea un personaj contradictoriu, să nu
spun altfel.
Când a apărut, în 1956, volumul „Izgonirea din rai”, mi-am
făcut o datorie de onoare să relatez, foarte pe scurt, cum graţie
lui Ieronim Şerbu dobândisem şanse substanţiale să nu mă mai
pătez cu tuş pe degete, ca muchiile liniilor să iasă strâmbe, iar,
suplimentar, să scutesc pătura inginerilor constructori civili sau
industriali de o mediocritate patentă. În stare de orice, minus
lucrul la planşă...
HENRI ZALIS

„ALO, ALO/ AICI E
RA-DI-O/ STROE ŞI
VA-SI-LACHE!”
Un matineu duminical ieşit din comun
prin „tematică, ofertă, prezenţă”. Aşa l-a
caracterizat moderatorul său, şeful Oﬁciului F.C.E.R. Relaţii, Cultură, Informatică, dr. ing. José Blum, argumentându-şi
deﬁniţia prin faptul că vom asista la evocarea unui mare actor evreu: N. Stroe.
Dar, cum simbioza Stroe şi Vasilache e
indestructibilă, aşa a şi rămas în cartea
intitulată de Eugen Stroe „Stroe şi Vasilache. Aplauze”, scrisă în memoria tatălui
său şi editată de neobositul Adi Cristi la
Editura ieşeană „24 de ore”. Moştenitor
al talentului părinţilor, N. Stroe şi Rolanda Camin, cunoscutul regizor israelian
şi-a jucat personajele, povestindu-le
cariera, intersectată cu amintiri din propria-i copilărie şi adolescenţă: momente
de viaţă şi artă ale nemuritorilor comici
s-au amestecat cu cele din Popa Soare,
actualul JCC, unde, „pe vremuri”, venea
cu părinţii de Purim, să-i vadă pe Rudy
Rosenfeld, Tricy Abramovici, Bebe Bercovici, Nancy Brandes, Silvia Marcovici
ş.a.; să-l asculte, de Seder, pe Şef Rabinul Rosen… Autorul a făcut şi un succint
istoric al cărţii. Baza a fost autobiograﬁa
lui N. Stroe, apărută în Israel, „77 de ani
în 200 de pagini”, cu prefaţa scrisă de impresarul lui, Gabi Mihăilescu. A mulţumit
lui Arşinel, director la „Tănase”, pentru
seara dedicată tatălui lui; Lianei Saxone
Horodi, care i-a făcut legătura cu editorul sus-amintit; graﬁcienei Ana Parteni;
redactorului de la Radio România Cultural, Reluş Munteanu, pentru emisiunea
consacrată lui N. Stroe; Melaniei Oproiu,
care a montat ﬁlmul „Bing-Bang”, făcut
în 1935 de Stroe şi Vasilache. Filmul a
zăcut ani în şir în Arhivele de Filme de
la Jilava, de la plecarea lui N. Stroe din
România, şi a fost vizionat ca desert.
Cartea a fost scrisă prin anii ’80, după notele şi documentele puse la dispoziţie de
tatăl lui, care era foarte bolnav. Veselia
e tivită de tragism: anii legislaţiei rasiale,
moartea lui Vasilache într-un bombardament, în timpul războiului. Încercând
să înnoiască teatrul de revistă, Stroe şi
Vasilache au închiriat sala Majestic şi au
realizat spectacolul „Tic-tic-tic”, în care
au apărut Ania Bogoslava şi H. Nicolaide.
Spectacolul a avut succes, dar cheltuielile erau mari şi cei doi au intrat în faliment.
Atunci, Constantin Tănase i-a angajat la
„Cărăbuş”. Când n-a mai putut juca acolo
în anii prigoanei, Tănase i-a plătit salariul
întreg. În ’43, împreună cu Nora Piacentini, N. Stroe a deschis Teatrul „Atlantic”,
naţionalizat în ’45. Cartea i-a stârnit lui
Octavian Sava emoţii resimţite în anii
tineri, ascultând cu familia, în ﬁecare
duminică, la prânz: „Alo, alo/ Aici e Radi-o/ Stroe şi Va-si-lache!”; apoi – emoţii
de confrate: cu Vasilache, în costum de
ginere, şi Tanţi Căpăţînă, cu scheciuri
scrise pentru Stroe la „Baraşeum”, altele,
mai târziu, la radio şi televiziune… Chiar
şi-n anii războiului, cu spectrul deportării,
evreii români nu şi-au pierdut curajul
şi s-au îmbărbătat cu teatrul, a arătat
vorbitorul. Marin Traian, autor de texte
pentru N. Stroe, realizator al unui curs
universitar tipărit, „Marea aventură pe micul ecran”, a depănat amintiri „din culise”
cu marele actor, povestiri despre istoria
scrierii unor cuplete. În sală au existat şi
evocări tăcute: două panouri cu fotograﬁi
din cartea lansată. Au fost şi intervenţii
din sală. Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, a vorbit despre felul în care N.
Stroe - artistul a fost prezent în viaţa lui
şi a familiei sale; Teşu Solomovici – despre relaţiile lui de impresar al popularului
comic în primele spectacole de după Alia;
prof. univ. dr. Riri Manor – despre modul
în care acesta a „onorat cultura română şi
evreiască”. Dr. ing. José Blum a mulţumit
echipei sale: Sibyl Benun, Sandu Câlţia,
Laurenţiu Zilberman.
IULIA DELEANU
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Un Acord pentru criza următoare
Cine crede că după încheierea negocierilor între şefii celor 27 de state europene
s-ar ﬁ auzit de la Bruxelles un oftat de uşurare, se
înşeală. Un oftat s-a auzit, ce-i drept, dar a fost unul
adânc, din rărunchi, nicidecum unul de uşurare.
Proiectul Acordului de Uniune Fiscală nu este un
început al rezolvării actualei crize a datoriilor, ci
uvertura atât a simfoniei naşterii unei Uniuni Europene Fiscale, cât şi a unui tămbălău continental,
dat ﬁind că pentru a putea ﬁ aplicat, cel devreme la
ﬁnele lui 2012, noul Acord necesită modiﬁcarea a
nu mai puţin de 26 de Constituţii,
Noul Acord de Uniune Fiscală dă naştere, deocamdată, unui uriaş cu picioare de lut. El presupune
adoptarea în Constituţiile statelor membre a „regulii
de aur”, conform căreia deﬁcitul structural anual nu
poate depăşi 0,5%. Statele semnatare recunosc
„jurisdicţia Curţii de Justiţie a UE de a veriﬁca transpunerea acestei reguli la nivel naţional’’, numai că va
lua cel puţin un an până ce „regula de aur” ar putea
deveni operantă în toate cele 26 de state. Timp în
care criza actuală nu aşteaptă, datoriile ajung la scadenţă, iar zona euro devine din ce în ce mai fragilă.
Soluţia la criza de azi trebuie să ﬁe una rapidă şi
aplicată de un organism unanim recunoscut. Altfel,
toate deciziile de la Bruxelles rămân vorbe, hârtii în
dosare guvernamentale, fotograﬁi de grup. Cu atât
mai mult cu cât toate aceste prevederi sunt deja
formulate în „Euro Plus“, aﬂat deja în vigoare. La
fel de „utile“ sunt pentru actuala criză şi necesitatea
de a limita datoria publică la 60% din PIB, precum
şi obligaţia statelor să prezinte bugetele naţionale
Comisiei Europene, care poate „emite opinii”.
„Opiniile” nu sunt însă suﬁciente. Nu este de nici
un folos o Comisie care poate emite opinii despre
bugetele naţionale. Este necesară o Comisie cu
puteri sporite, dar sancţiunile pe care ea le poate
aplica dacă este depăşit deﬁcitul structural nu au
fost nici măcar discutate, iar negocierea lor va ﬁ mai
diﬁcilă decât tot restul Acordului.
Până să introducă „regula de aur”, politicienii
au şi început să se certe: liberalii europeni şi-au
exprimat dubiul că noul pact va funcţiona, Victor
Ponta cere ca „regula de aur” să ﬁe adoptată de
viitorul Parlament şi după demisia Guvernului actual, ﬁnlandezii ameninţă cu retragerea dacă nu li
se respectă dreptul de veto, iar europarlamentarul
spaniol Juan Fernando Lopez Aguilar a deﬁnit rezultatul Consiliului european de iarnă ca o acceptare a
„dictatului” Germaniei, ţară care, de trei ani prescrie
“o supradoză de anemie bugetară care îi afectează
pe cei mai slabi!”
Ca atare, înţelegerile de la Bruxelles nu pot avea
nici un rezultat imediat împotriva crizei de acum.
Ele sunt, pentru prezent, doar un măr al discordiei
şi este previzibilă o ceartă între puterea şi opoziţia
din cele 26 de ţări semnatare, care va face discordia
dintre Afrodita, Hera şi Atena să pară o ciondăneală
în curtea grădiniţei.

Democraţia se cucereşte
de la bază şi se apără la vârf
Sub loviturile crizei, percepţia asupra democraţiei s-a modiﬁcat de la „cea mai proastă formă de
guvernământ, dar mai bună decât toate celelalte
încercate până acum”, aşa cum o numea Churchill,
la „alegerea celor puţini şi corupţi de către cei mulţi
şi incompetenţi”, cum o deﬁnea G.B. Shaw.
Un studiu recent al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare explică această schimbare,
aﬁrmând că „oamenii au ajuns să sprijine mai puţin
democraţia dacă recenta criză i-a lovit mai dur decât
îşi amintesc ei că i-ar ﬁ afectat crizele precedente”.
Cât adevăr este în asta o ştiu toţi acei dintre noi
care merg cu tramvaiul şi cu greu pot călători trei
staţii fără să audă pe careva spunând că „era mai
bine pe vremea lui Nea Nicu”.
Conform BERD, în timpul crizei, 38% dintre
gospodăriile din ţările în tranziţie europene şi din
Asia Centrală a trebuit să îşi diminueze cheltuielile
cu alimentele de bază, faţă de numai 11% în Europa
occidentală. Veniturile salariale au scăzut la 29%
dintre familiile din statele emergente, faţă de 16%
în Europa de Vest.
Sprijinul populaţiei pentru democraţie a scăzut
mai mult în ţările cele mai bogate aﬂate în tranziţie,
spre deosebire de cele mai sărace, unde populaţia a
fost mai înclinată să explice impactul dur al crizei prin
frecvenţa mai mare a actelor de corupţie, ceea ce a
rezultat într-un sprijin mai mare pentru democraţie.
Ca atare, în noile state membre ale UE, printre care
şi România, numărul susţinătorilor democraţiei a
scăzut cu 10%, în timp ce sprijinitorii valorilor democratice au devenit cu 6% mai numeroşi în ţările
din fosta Uniune Sovietică. Cele mai drastice scăderi
ale sprijinului pentru democraţie au fost înregistrate
de BERD în 2010 în Slovacia (cu nu mai puţin de
20%), urmată de Slovenia şi Ungaria.
În concluzie, liderii aduşi la putere de mişcări
democratice sunt singurii în măsură să apere apoi
respectivele democraţii, ﬁe că e vorba despre România şi ceilalţi noi membri ai UE, ﬁe că vorbim de
statele cuprinse de „primăvara arabă”.

După douăzeci de ani
Atât ne-a luat să aﬂăm unele dintre dedesubturile aderării României la UE. Că nu eram economic
pregătiţi pentru acest pas, o ştiam cu toţii de atunci,
când ne întrebam ce i-o ﬁ apucat pe occidentali de
ne-au primit.
Recent, preşedintele Băsescu a ridicat o parte
din perdeaua de fum, declarând: „Nu am vrea să
ﬁm în situaţia de a le aduce aminte prietenilor noştri
europeni cât au condiţionat accesul României în UE
de privatizarea sistemului bancar”.
Cine au fost marii câştigători din UE ai privatizării forţate a sistemului bancar românesc? Austria,
Grecia şi Franţa.
(Continuare în pagina 19)

S-a stins din viaţă distinsul
profesor LEON VOLOVICI
În dimineaţa zilei de 1 decembrie 2011 s-a stins din viaţă, la Ierusalim, profesorul Leon Volovici, cunoscut istoric şi om de litere. Născut
la Iaşi, la10 august 1938, Leon Volovici a fost cercetător la secţia de
istorie literară a Institutului de Filologie ”Alexandru Philippide” din Iaşi,
apoi, după plecarea sa în Israel în 1984, la Institutul Yad Vashem şi
la Universitatea Ebraică din Ierusalim, unde a fost, de asemenea,
profesor.
Personalitate internaţional recunoscută în domeniul istoriei culturale româneşti şi al studiilor iudaice, Leon Volovici a fost, de asemenea,
profesor invitat, predând periodic cursuri la universităţi din Ungaria,
Statele Unite şi Israel, dar şi în ţară, la Cluj, Bucureşti şi Iaşi. A condus, împreună cu criticul de ﬁlm Costel Saﬁrman, Cercul Cultural
de la Ierusalim, dedicat întâlnirilor cu scriitori şi artişti români. A fost
unul dintre iniţiatorii Societăţii de Studii ”Benjamin Fondane” (Paris
şi Ierusalim) şi membru în comitetul de redacţie al revistei ”Cahiers
Benjamin Fondane”.
A publicat studii (în română, ebraică, engleză şi franceză) privitoare
la istoria vieţii intelectuale evreieşti din România, evoluţia antisemitismului din România şi în ţările est-europene, interferenţe culturale
şi literare româno-evreieşti, eseuri despre scriitori români. Co-autor
al Dicţionarului Literaturii Române de la origini până la 1900, apărut
în 1979 la Editura Academiei, Leon Volovici a fost editorul secţiunilor
dedicate istoriei evreilor din România din The YIVO Encyclopedia of
Jews in Eastern Europe, lucrare de referinţă apărută în două volume la
Yale University Press în 2008. A colaborat la diverse reviste culturale
din România (Anuar de lingvistică şi istorie literară, Cahiers Roumains
des études litteraires, Convorbiri literare, Cronica, Iaşul literar, Revista
Cultului Mozaic, iar după 1990, în revistele 22, Apostrof, România
literară, Secolul 20, Arc, Dilema, Sfera politicii, Lettre Internationale,
Plural), dar şi din Israel, Statele Unite, Franţa, ş.a.
Este autorul volumelor: Apariţia scriitorului în cultura română (Junimea, 1976; ediţie revăzută, Curtea Veche 2005); Ideologia naţionalistă
şi ”problema evreiască”, Humanitas 1995; prima ediţie este în engleză,
Oxford, Pergamon, 1991 – premiul Arcadia; Întâlniri la Ierusalim, în
colaborare cu C. Saﬁrman (Fundaţia Culturală Română, 2001); Noi
întâlniri la Ierusalim, în colaborare cu C. Saﬁrman (Institutul Cultural
Român, 2007); De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi, Ideea Europeană, 2007.
A editat volumele: Mihail Sebastian – Jurnal 1935- 1944; Arnold
Schwefelberg- Amintirile unui intelectual evreu din România; B. Fundoianu – Iudaism şi elenism. Mircea Saucan - Colivia caută pasărea;
Eugen Relgis - Eseuri despre iudaism.
La aﬂarea dureroasei veşti a încetării din viaţă a distinsului om de
cultură, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.) prin
vocea preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, deputat a transmis un
mesaj familiei îndoliate şi tuturor celor care l-au cunoscut pe LEON
VOLOVICI:
„Suntem impresionaţi de vestea atât de dureroasă a decesului
distinsului cărturar evreo-român Leon Volovici. Ne exprimăm cele mai
sincere regrete şi condoleanţe pentru familia îndurerată.
Pentru evreii din România, LEON VOLOVICI a fost un nume cu
adevărat de renume, un gânditor şi un scriitor profund şi delicat, dedicat
deopotrivă culturii evreieşti şi celei româneşti.
A scris o operă de certă valoare şi a fost un vorbitor minunat. Ne
amintim de prezenţa lui atât de apreciată la evenimente organizate
de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România.
Vom păstra în memorie această ﬁgură luminoasă de om, gânditor
şi scriitor.
Să îl odihnească bunul Dumnezeu în pace!”
Bucureşti, 1 decembrie 2011
R.E.

Alexandru Şafran: Vocaţie rabinică, convingeri sioniste şi jocul sorţii
Interviu cu AVINOAM ŞAFRAN, ﬁul fostului Şef Rabin al României
- Vă mai amintiţi în ce condiţii a fost
expulzat dr. Alexandru Şafran, fost Şef
Rabin al României?
-Tatăl meu a trebuit să plece într-o urgenţă atât de mare, încât nu a mai apucat
nici măcar să îşi ia ceva cu el. Mai rău, nu
ştia dacă, atunci când i s-a spus să plece,
era vorba despre o expulzare sau despre
o cursă care avea ca scop arestarea sa
sau chiar asasinarea sa, odată ieşit din
Bucureşti.
În aceste condiţii, mătuşa mea Deborah, sora mamei mele, care avea în grijă
mai mulţi membri ai familiei, a decis să îl
însoţească pe tatăl meu, pe mine şi pe sora
mea până la frontieră, pentru a se asigura
că tata reuşise să iasă din ţară şi că noi,
copiii, eram în siguranţă.
- Să înţeleg că atât tatăl dvs, Şef Rabinul Alexandru Şafran, cât şi mătuşa
dvs, considerau că această călătorie era
deosebit de primejdioasă?
- Nu trebuie uitat faptul că, în 1947,
România era un teritoriu ermetic închis.
În aceste condiţii, nu se putea şti care era
soarta hărăzită de autorităţi Şef Rabinului şi
familiei acestuia. Motiv pentru care mătuşa
mea ne-a însoţit până la frontieră, după
care s-a întors la Bucureşti.
- Cum aţi ajuns din România la Paris,
prima etapă în drumul dvs spre Geneva?
- De fapt, prima etapă, dar una tranzitorie, a fost Budapesta. Când am ajuns în
gara din Budapesta, tatăl meu nu avea nici

un ban în buzunar, dat ﬁind că plecarea
fusese, aşa cum v-am spus, una intempestivă. Din fericire, aici tata s-a întâlnit cu un
evreu din Bucureşti, care i-a dat suﬁcienţi
bani pentru a ajunge până la Praga.
- Până acum, în condiţiile catastrofale în care Şef Rabinul a fost silit să
plece din Bucureşti, soarta l-a ajutat. A
trecut cu bine frontiera, s-a întâlnit cu
un cunoscut la Budapesta şi a ajuns în
Cehia. Aţi rămas mult timp la Praga?
- Nu. Comunitatea evreiască din Praga
ne-a plătit avionul ca să putem ajunge la
Paris, pentru că tatăl meu mai fusese în
capitala Franţei, cu ocazia Conferinţei
de Pace. Dr. Alexandru Şafran cunoştea
Parisul, dar hotelul pe care îl ştia de la precedenta sa vizită era Royal Monceux, un
hotel extrem de luxos, dar care a acceptat
să ne găzduiască.
- Odată ajuns la Paris, ştiţi cumva ce
intenţii avea tatăl dvs? Dorea să plece
în Israel sau să rămână în Occident?
- Intenţia iniţială fusese să plece în
Israel, dar lucrurile nu erau încă destul de
clare. Situaţia nu a evoluat însă în această
direcţie. Aş spune că hazardul a avut o
contribuţie importantă în felul în care au
mers lucrurile, odată ajunşi la Paris. Nu
ştiu dacă şi asta a avut vreo inﬂuenţă,
dar era în timpul sărbătorilor creştine de
Crăciun. Ceea ce îmi aduc aminte este
că în vremea aceea a apărut un articol în
„Palestine Post”, unde scria că tatăl meu

urma să meargă în Israel.
- A durat mult până ce s-au limpezit
lucrurile?
- Lucrurile nu s-au aranjat dintr-o dată.
În primul rând, s-a răspândit ştirea că el se
aﬂa la Paris. În acest context, a apărut invitaţia ca el să meargă la Geneva. Cunoştea
şi acolo multă lume, pentru că fusese la
Congresul Sionist din 1939. Este interesant
că atunci a prins ultimul tren pentru a se
întoarce la Bucureşti, după care graniţele
au fost închise.
- A fost invitat în Elveţia pentru a i se
oferi postul de Şef Rabin al Genevei?
- Într-o primă etapă i s-a oferit postul
de profesor de iudaism la Universitatea din
Geneva. Ceea ce ştiu şi de la tatăl meu, şi
de la alţi oameni care l-au cunoscut, este că
nu a semnat niciodată un contract pentru
postul care i se oferise atunci la Geneva.
Deci, intenţia sa nu era să rămână la Geneva, ci să plece în Israel. Era o situaţie în
care, practic, nu ştia ce să facă. El fusese
primit cu multă dragoste.
Un alt motiv pentru care dorea să
meargă în Israel este că acolo se găsea
toată familia lui. Ambii săi fraţi, dintre care
unul fusese rabin la Ploieşti şi altul la Iaşi,
erau în Israel. Copiii acestora se aﬂau şi
ei tot în Israel.
Şi din partea mamei, părinţii săi, toţi fraţii şi surorile sale sunt în Israel. De asemenea, bunica mea paternă a plecat în Israel
direct din România. Ea este înmormântată

la B’nei B’rak, unde este înmormântat şi
tatăl meu. V-am spus toate acestea ca să
înţelegeţi că toată familia tatălui meu era
în Israel, ceea ce era un motiv în plus să
îşi dorească să ajungă acolo.
- Aţi spune, deci, că numai jocul sorţii
a făcut ca dr. Alexandru Şafran să nu
mai plece de la Geneva în Israel?
- Într-adevăr, a fost un joc al întâmplării,
al sorţii, care a făcut ca tatăl meu să nu mai
plece în Israel, deşi era apropiat nu numai
de oameni, de propria sa familie, dar şi
de instituţii importante de acolo, cum era
Marele Rabinat.
- Cum s-a împletit vocaţia de rabin a
lui Alexandru Şafran cu cea de lider sionist? Era vreuna din ele preponderentă?
- În nici un caz. În formaţia sa rabinică
la Buhuşi şi apoi la Ştefăneşti, unde bunicul
meu a fost rabin, în acea atmosferă foarte
religioasă, tatăl meu s-a impregnat de
idealurile sioniste. Acestea făceau parte
integrantă din formaţia sa rabinică. Este extrem de important să se înţeleagă această
întrepătrundere, pentru a vedea că nu poate ﬁ vorba despre supremaţia părţii rabinice
sau a celei sioniste în personalitatea tatălui
meu. Să nu uităm îndemnul adresat de tatăl
meu evreilor din Bucureşti în zilele care au
premers expulzării sale, când într-o predică
îşi îndemna coreligionarii să nu le ﬁe frică!
- Vă mulţumesc.
N. ALEXANDRU
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PCA a dezbătut implicaţiile apariţiei volumului
“Mareşalul Ion Antonescu, o biografie”

Parteneriatul pentru Combaterea
Antisemitismului (PCA), cuprinzând reprezentanţi ai organizaţiilor evreieşti din
România, a iniţiat o dezbatere în jurul
volumului “Mareşalul Ion Antonescu, o
biograﬁe”, de publicistul israelian Teşu Solomovici. Cartea a fost lansată cu câteva
zile înaintea acestei dezbateri, la Librăria
Sadoveanu din capitală, în prezenţa unor
intelectuali români şi evrei. Scriitori, critici
literari şi publicişti (Nicolae Breban, Aura
Cristi, Sorin Roşca Stănescu) şi-au exprimat opiniile despre carte. Traducătoarea
Veronica Bârlădeanu, membră a Uniunii
Scriitorilor şi a conducerii C.E.B., a arătat
că, deşi sub regimul Antonescu, o parte
din evrei au scăpat cu viaţă, ei au fost
traumatizaţi, cu demnitatea umană călcată
în picioare.
Viziunea unei părţi a societăţii civile româneşti a fost exprimată de acad. Răzvan
Theodorescu, cel care a scris şi prefaţa
volumului. El a spus că Antonescu “a fost
şi este iubit de poporul român deoarece a
fost un patriot, care a murit cu demnitate.
Dar a fost un politician prost şi un criminal
de război, ca o consecinţă a deciziei de a
trece Nistrul şi a crimelor de la Odessa”. În
ceea ce priveşte formula adesea folosită
că i-ar ﬁ salvat pe evrei, gestul lui a fost
dovada unui oportunism politic, a considerat Răzvan Theodorescu.
Dezbaterea organizată de PCA, la care
a fost invitat şi autorul, „nu s-a dorit a ﬁ
un tribunal, nu a fost vorba de execuţia
cuiva, ci de un for în care participanţii să-şi
spună părerea, să se tragă concluzii şi să
se aprecieze impactul cărţii asupra opiniei
publice“, au aﬁrmat mai mulţi vorbitori (dr.
Alexandru Elias, dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.). În luările lor de cuvânt,
o mare parte dintre participanţi a căutat
să adopte o poziţie obiectivă şi să cântărească atât calităţile, cât şi deﬁcienţele
lucrării. Astfel, s-a scos în evidenţă munca
de cercetare efectuată de autor, stilul alert,
publicistic în care a fost scrisă cartea,
atractiv pentru mulţi cititori. Dar părerea
exprimată de aproape toţi vorbitorii a fost
că volumul va avea un impact negativ pentru evrei din cauza felului în care autorul
l-a prezentat pe Antonescu, a fascinaţiei
pe care personajul a exercitat-o asupra
lui, a dozei prea mari de elogii, a citării
frecvente a “aplaudacilor mareşalului”, a
inserării unor dialoguri ﬁctive între cei doi
Antoneşti, care distorsionează adevărul

comparativ cu aspectele critice, cu structurarea cărţii ( politica faţă de evrei tratată
în capitole separate care pot ﬁ eludate de
cititor şi nu în ansamblul cărţii), alegerea
selectivă a unor documente şi publicarea
lor incompletă, de multe ori fără a se cita
sursele (dr.Liviu Beris, dr. Alexandru Elias,
dr. A. Vainer, ing. Paul Schwartz, vicepreşedintele F.C.E.R. dr. J. Blum, consilier
al preşedintelui F.C.E.R., Eva Galambos,
dr. Lya Benjamin, dr. Hary Kuller, Boris
Marian Mehr). S-a demonstrat prin documente neadevărul aﬁrmaţiilor lui Teşu
Solomovici conform cărora Antonescu
nu ar ﬁ ştiut de condiţiile inumane în care
au trăit evreii deportaţi în Transnistria sau
despre masacrele din Odessa (Lya Benjamin, Hary Kuller, Veronica Bârlădeanu,
Alexandru Elias). Potrivit Lyei Benjamin,
“Teşu Solomovici foloseşte ﬁcţiunea nu
pentru evidenţierea realităţii, ci pentru
mistiﬁcarea ei“.

Antonescu – un criminal
”În ochii cititorului, criminalul nu mai
este criminal, ci erou. Cel care prin deciziile lui a determinat moartea a sute
de mii de ostaşi români şi exterminarea
a sute de mii de evrei, are parte de ‘o
moarte tragică’”, a arătat dr. Liviu Beris,
referindu-se la modalitatea în care a fost
prezentat Antonescu în carte. Pe de-altă
parte, unii dintre cei care au luat cuvântul
au arătat că Antonescu ﬁgurează în mentalul colectiv românesc ca un erou, ca un
patriot, aspect care nu trebuie neglijat de
cei ce scriu despre perioada respectivă
(Veronica Bârlădeanu, Eva Galambos,
Boris Mehr). O altă teză susţinută de autor
- “salvarea evreilor” de către Antonescu,
“ o aﬁrmaţie cel puţin rizibilă” (A. Elias), a
fost respinsă de vorbitori, care au arătat că
mersul războiului a fost cel care i-a salvat
pe evrei. Dr.Alexandru Florian, directorul
Institutului “Elie Wiesel”, a aﬁrmat că Teşu
Solomovici beneﬁciază de susţinerea unor
istorici din România, iar mesajul perceput
de români este că, dacă un evreu scrie
aşa despre Antonescu, înseamnă că aşa
este. Autorul a minimalizat crimele lui Antonescu şi, în acest fel, a dat apă la moară
celor care nu vor să recunoască tocmai
aceste crime. Lui Teşu Solomovici, a mai
spus vorbitorul, n-ar trebui să i se acorde
atenţie. O opinie împărtăşită şi de ing.
José Iacobescu, preşedintele B’nai B’rith

România, care a apreciat că autorul nu a
ţinut cont de opinia evreilor din România,
care au suferit în Holocaust. J. Iacobescu
a citat şi opiniile senatorilor americani A.
Amato şi Ch. Smith, şi anume că “prin
gloriﬁcarea lui Antonescu se reactivează
antisemitismul şi fascismul”. Antonescu
este un criminal care nu trebuie gloriﬁcat,
a precizat vorbitorul. Antonescu este vinovat şi pentru crimele comise împotriva
poporului român, a spus Veronica Bârlădeanu. După părerea ing. Paul Schwartz,
în spatele încercărilor de reabilitare a lui
Antonescu şi a altor conducători legionari
se ascunde dorinţa descendenţilor acestora de a recupera averile pierdute. Benesh
Avital, fost preşedinte al Băncii Leumi, a
opinat că în volum se dezvăluie greşelile
lui Antonescu, iar cartea a fost scrisă pe
baza a numeroase documente .
Teşu Solomovici, după ce şi-a prezentat propria activitate şi şi-a manifestat
regretul că nu a fost niciodată invitat la
vreun matineu duminical pentru a se dezbate cărţile lui şi a subliniat că două ediţii
ale biograﬁei lui Antonescu s-au epuizat
fără ca ele să apară la librării, a declarat
că în ediţia a III-a va ţine cont de observaţii, dar nu va modiﬁca structura cărţii. El
consideră că a scris o carte cinstită şi că a
reuşit să-l prezinte pe Antonescu aşa cum
a fost. Un evreu din Diaspora, a mai spus
el, nu-l înţelege pe un israelian, care nu
cunoaşte ce este frica. Potrivit lui, există o
falie între istoricii români şi evrei, nu există
simpatie şi colaborare. Teşu a promis că
nu va mai folosi sintagma “a fost salvat de
Antonescu” ci de hotărârea lui Antonescu,
termen folosit şi de Radu Ioanid. El şi-a
menţinut în continuare opinia că o serie
de aﬁrmaţii ale istoricului Jean Ancel (z.l.)
legate de Pogromul din Iaşi sunt false.
În concluziile dezbaterilor, preşedintele
F.C.E.R., dr. A. Vainer, apreciind calităţile
de publicist ale autorului, a arătat că important este impactul cărţii asupra evreilor.
„Nu avem dreptul să uităm rolul de mareşal criminal al lui Antonescu, dar nu putem
uita că 400 000 de evrei au rămas în viaţă.
Antonescu a fost un sangvin, un criminal
naţionalist visceral, care a provocat o tragedie şi pentru români. Mărinimia lui Teşu
Solomovici faţă de Antonescu nu poate ﬁ
susţinută deoarece acesta din urmă este
un criminal de război”, a conchis dr. A.
Vainer.
EVA GALAMBOS

Claims Conference negociază pensii
pentru încă 16 000 de supravieţuitori
Schimbarea criteriilor guvernului german afectează, în mare parte, supravieţuitorii copii
Anumiţi supravieţuitori ai Holocaustului,
cărora nu le-au fost acordate pensii compensatorii de către guvernul german, vor ﬁ
acum eligibili pentru a le primi, ca urmare
a negocierilor susţinute de către Claims
Conference.
Înainte de aceste negocieri, supravieţuitorii erau eligibili pentru a primi pensii de
la Claims Conference prin Fondul Articolul
2 şi Fondul pentru Europa Centrală şi de
Est (CEEF) dacă au fost în ghetouri, s-au
ascuns sau au trăit cu o identitate falsă cel
putin 18 luni în timpul perioadei naziste.
Această perioadă minimă a persecuţiei
făcea parte din criteriile de eligibilitate stabilite de către guvernul german şi pe care
Claims Conference a dorit să o schimbe
de mulţi ani.
Începând cu 1 ianuarie 2012, criteriul
referitor la perioada minimă în care supravieţuitorii au trăit în aceste condiţii va
ﬁ redus la 12 luni.
Fondul Articolul 2 face plăţi lunare în
valoare de €300 şi Fondul pentru Europa
Centrală şi de Est face plăţi lunare în valoare de €260 către anumiţi supravieţuitori
ai Holocaustului care îndeplinesc criteriile
de eligibilitate, incluzând şi alţi factori decât
istoricul persecuţiilor.
Mai mult, începând din 1 ianuarie 2012,
acei supravieţuitori care au 75 de ani sau
mai mult şi care au stat într-un ghetou între
trei şi 12 luni, vor avea dreptul la o pensie

lunară specială de €240 dacă locuiesc în
Occident şi €200 dacă locuiesc în ţările
fostului bloc sovietic, cu condiţia să îndeplinească celelalte criterii de eligibilitate
ale programelor. Liberalizarea aceasta
va schimba în mod drastic programele de
compensaţii, în special pentru cei trecuţi
prin ghetoul din Budapesta.
Această liberalizare va afecta, în mare
parte, supravieţuitorii copii, a căror situaţie
specială a fost un punct esenţial al discuţiilor recente dintre Claims Conference şi
Ministerul german al Finanţelor. Liberalizările descrise mai sus, mai ales în ceea
ce priveşte victimele care au supravieţuit
pentru că s-au ascuns, vor avea un impact substanţial asupra supravieţuitorilor
copii care nu au mai primit compensaţii.
Claims Conference şi guvernul german
au căzut de acord să înﬁinţeze un grup de
lucru pentru a reanaliza situaţia specială a
supravieţuitorilor copii, deﬁniţi ca ﬁind cei
născuţi în 1928 sau mai târziu.
Împreună, Fondul Articolul 2 şi Fondul pentru Europa Centrală şi de Est au
plătit pensii către mai mult de 109 000 de
supravieţuitori ai Holocaustului, începând
din 1995. Ambele programe au fost create
ca urmare a unor negocieri intense dintre
Claims Conference şi guvernul german.
Claims Conference se întâlneşte
în mod regulat cu oﬁciali ai guvernului
german pentru a negocia schimbări ale

acestor programe şi al altora pentru ca
şi alte victime ale Holocaustului să poată
primi plăţi compensatorii. Negocierile se
concentrează pe extinderea criteriilor programelor compensatorii, pe recunoaşterea
situaţiilor prin care au trecut mai multe
victime ale Holocaustului. Negocierile
urmăresc şi creşterea sumelor de plată.
Claims Conference va continua să
pună în discuţie alte subiecte de interes
pentru negocieri viitoare cu guvernul
german.
Informaţiile prezentate aici nu constituie o descriere completă şi exhaustivă
a criteriilor folosite de Fondul Articolul 2
şi Fondul pentru Europa Centrală şi de
Est sau de vreun amendament al acestui
program. Criteriile de eligibilitate pentru
plăţile acordate de Fondul Articolul 2 şi
Fondul pentru Europa Centrală şi de Est
sunt stabilite de către guvernul german.
5 decembrie 2011
Articolul original în limba engleză poate ﬁ accesat la adresa de Internet http://
www.claimscon.org/?url=news/article2ceef-120511
Traducere: George Weiner
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm
să vă adresaţi la DASM-FCER: Dr. Oprea
Nicoleta, Coordonator Programe Sociale, Str.
Maximilian Popper, nr. 8 -10, Sector 3, Bucureşti, 030863, tel. birou: +4021 323 55 85.

Sonia Palty
demisionează
din cauza
cărţii lui Teşu
Solomovici
Scriitoarea
israeliană Sonia
Palty, membră a
Asociaţiei Scriitorilor Israelieni
de Limbă Română (A.S.I.L.R.)
şi fost secretar
general al organizaţiei, a demisionat recent din
Asociaţia menţionată. Demisia,
publicată pe site-ul „Acum TV”, explică
faptul că se datorează apariţiei în România a cărţii scriitorului Teşu Solomovici
despre mareşalul Ion Antonescu. Teşu
Solomovici este secretarul A.S.I.L.R.
În carte, scrie Sonia Palty, „autorul
încearcă să-l disculpe pe fostul şef al
statului român din timpul războiului
(1940-1944) de crimele comise în acea
perioadă contra evreilor români, cetăţeni
cinstiţi ai statului român, considerându-l
„salvatorul evreilor români” rămaşi în
viaţă la încetarea războiului, neţinând
seama că în timpul când el a fost şeful
absolut al statului român – anii 1940 –
1944 – au fost ucişi, din ordinul lui şi al
guvernului condus de el, peste 300 000
de evrei, în modurile cele mai barbare
posibil (înfometare, bătăi, împuşcaţi
şi măcelăriţi, arşi de vii şi alte sisteme
înﬁorătoare). Au fost scoşi cu forţa din
casele lor, jefuiţi, bătuţi, violaţi, trimişi
peste Nistru în Ucraina, regiune din
Rusia Sovietică cucerită de armata
română sub conducerea mareşalului
Antonescu în colaborare cu Wermachtul
nazist german”.
Scriitoarea israeliană mai arată în
demisia sa că lucrarea lui T. Solomovici
este pentru ea, personal – care a fost
deportată în septembrie 1942 cu părinţii,
din Bucureşti, fără nici o justiﬁcare - „o
pângărire mârşavă a înfiorătoarelor
amintiri. Am fost deportaţi, într-un grup
de 288 de evrei bucureşteni, în lagărele
din Transnistria, printre care şi renumitul
ghetou al morţii – Bogdanovka, unde cu
un an înainte de aducerea noastră au
fost asasinaţi sub comanda generalului
Isopescu Modest şi a subprefectului
Golta, av. Aristide Pădure, 67 000 (şaizeci şi şapte de mii) de evrei basarabeni, bucovineni şi ucrainieni.
Urmele îngrozitorului masacru mă
urmăresc până azi.
În ghetoul de la Moghilev (o aşezare
din Ucraina, la Nistru) a fost decimată
aproape toată familia mamei mele din
Cernăuţi, bunicii mei Roza şi Herman
Schulman, fraţii bunicului cu familiile
lor – peste 30 de persoane printre care
verii mei, opt tineri, fete şi băieţi, străbunicul meu, unul dintre rabinii comunei
Cotmeni, tot din Bucovina.
Cred, domnule preşedinte al Asociaţiei, că mă înţelegeţi de ce demisionez.
Cartea scrisă de Teşu Solomovici,
secretarul general al Asociaţiei noastre,
este o carte scrisă pe linia politicii negării
Holocaustului evreilor din România,
politică condamnată de toate statele
democrate, inclusiv România. Consider
că autorul unei astfel de cărţi, şi mai ales
în post de conducere, nu face onoare
Asociaţiei şi membrilor ei. De aceea am
luat decizia, în numele meu şi al tristelor
mele amintiri, să părăsesc (cu regret)
Asociaţia, atât timp cât în conducerea
ei se aﬂă un astfel de element.
Cu respect şi drag pentru colegii mei
din Asociaţie.”
Sonia Palty este astfel o victimă a
cărţii lui T. Solomovici, care a stârnit o
mare emoţie şi revoltă în rândul evreilor
din România, şi nu numai.
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C.E.B.

Nouă
decenii
de la
reorganizarea
Comunităţii
Evreilor din
Bucureşti*

Anul 1921 marchează un moment de
cotitură în devenirea modernă a C.E.Bului. Evenimentul nu a apărut ex nihilo.
Obştea evreiască bucureşteană pare să
aibă o vechime de peste patru secole.
Primul document care atestă existenţa
unor evrei în Bucureşti datează din jurul
anului 1550. Un grup de evrei solicită o
consultaţie juridică din partea lui Samuel
de Medina, Marele Rabin al Salonicului.
Trebuia elucidat cazul unui asasinat. Un
tânăr evreu, bănuit de furtul unei sume
de bani din prăvălia unde lucra, a fost
omorât în bătăi de patronii lui, de altfel
tot evrei. Făptaşii susţineau că tânărul
s-ar ﬁ sinucis. Dar evidenţa crimei a fost
incontestabilă. Documentul este de o
covârşitoare importanţă pentru istoria
evreo-română, conchide dr. M. A. Halevy.
El confirmă existenţa unei adevărate
obşti în Bucureştii domnitorului Mircea
Ciobanu. În document sunt nominalizaţi
zece evrei. Judecând după numele lor,
toţi sunt sefarzi. De aici se deduce că cei
dintâi evrei stabiliţi în Bucureşti au fost
sefarzi. Ei sunt cei mai vechi evrei din
Bucureşti, scrie C. G. Giurăscu în Istoria
Bucureştiului. Mai sunt şi alte documente
din a doua jumătate a secolului al XVI-lea
privind aşezarea unor evrei sefarzi în Bucureşti, în principal negustori şi bancheri.
Dar măcelul pus la cale de Mihai Viteazul,
în noiembrie 1594, în timpul campaniei
sale antiotomane, a pus capăt existenţei
acestei obşti. Se pare că odată cu turcii,
întreaga obşte evreiască din Bucureşti a
căzut victimă furiei domneşti şi a plebei.
Domnitorul a vrut să scape de creditorii
săi. Comunitatea se reface către mijlocul
secolului al XVII-lea, în timpul domniei
lui Matei Basarab. De pe atunci datează
aşezarea evreilor aşkenazimi, a căror
continuitate n-a mai fost întreruptă.
Relevant pentru sistemul de organizare al evreilor este condica ţinută la
vistierie (1694-1701) în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu. Sunt
înregistrate sumele plătite de breasla
jidovilor ot Bucureşti. Potrivit obiceiurilor
medievale, breslele nu erau doar organisme profesionale, dar se constituiau
şi pe principii etnice cu un statut propriu,
reglementat prin hrisoave domneşti. În
schimbul birului plătit, evreii beneﬁciau
de drepturi la organizare şi administrare
în spiritul tradiţiei proprii. De fapt este
instituţia comunitară care îndeplineşte
funcţia de comunitate. În fruntea breslei
se aﬂa un staroste ales de obşte şi conﬁrmat de domni. Din această perioadă
avem şi informaţii despre existenţa unei
sinagogi. Anton Maria del Chiar, evreu
convertit din Italia, aﬂându-se pe atunci
la Bucureşti, consemnează că sinagoga
existentă în mahalaua Popescului a fost
dărâmată din ordinul domnitorului Şerban Cantacuzino. La sfârşitul secolului
al XVII-lea a fost inaugurat şi cimitirul
din strada Sevastopol. Piatra tombală
cea mai veche, care s-a păstrat până în
zilele noastre, datează din decembrie
1715. Este a rabinului Rabi Mordehai,
ﬁul rabinului Rabi Iehuda.
Odată cu preluarea puterii de către
domnitorii fanarioţi, în secolul al XVIII-lea,
începe o nouă etapă în istoria comunitară
a evreimii bucureştene**.
LYA BENJAMIN
*

Cu această ocazie ne propunem un ciclu de câteva articole privind un scurt istoric al Comunităţii
Evreilor din Bucureşti
**
perioadă la care ne vom referi în articolul următor
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„BĂTĂLII PIERDUTE NU EXISTĂ”
Convorbire cu preşedintele C.E.B., ERWIN ŞIMŞENSOHN

„Moşule, ce tânăr eşti!”, îmi vine să
fredonez unul din şlagărele „de sezon”,
gândindu-mă la Comunitatea Evreilor din
Bucureşti, care are venerabila vârstă de
90 de ani şi este condusă de un preşedinte care are puţin peste o treime din
anii comunităţii pe care o conduce şi care
este cea mai mare din ţară. În Capitală
trăiesc aproximativ jumătate din evreii
români de azi. O comunitate care are încă
puterea de a se reînnoi – suntem doar
în ajun de Hanuca. Hanuca înseamnă
şi sărbătoarea reînnoirii; miraculoasă
reînnoire, de demult şi de acum. Voci
sceptice spuneau, încă pe vremea Şef
Rabinului Rosen, că suntem o comunitate pe cale de dispariţie. Şi uite că s-au
înşelat! Nu numai că au trecut zeci de
ani de atunci, că „am schimbat” trei preşedinţi ai C.E.B. – av. Daniel Segal z.l.,
ing. Theodor Blumenfeld z.l., ing. Osy
Lazăr - dar, într-un interval de timp relativ
scurt, tânărul preşedinte şi echipa lui au
arătat că, dacă există voinţă şi ambiţie,
trunchiul bătrân lăstăreşte.
Mai întâi, însă, – câteva cuvinte despre Erwin Şimşensohn, ales acum doi
ani în fruntea ei. „Anii” lui „de ucenicie”
sunt chiar „cei şapte ani de acasă”: cu
un bunic - preşedinte de comunitate la
Târgu Neamţ, cu idiş vorbit în casă, cu
alef-bet şi cântece evreieşti învăţate la
cursurile de Talmud Tora din Piatra Neamţ
natală, unde regiza şi interpreta scenete
de Hanuca şi de Purim. A existat, apoi,
un moment ieşit din comun, şi anume
anul 1994: comemorarea a 50 de ani de
la pogromul din Iaşi. Erwin Şimşensohn
era elev şi venise de la Piatra la Iaşi, la
Teatrul Naţional, să-l asculte pe Şef Rabinul Rosen. În timp ce vorbea, cineva
din sală a strigat: „Minciună!”. „Şi asta
m-a revoltat, am simţit un sentiment de
solidaritate cu poporul din care fac parte,
mi-a întărit sentimentul de apartenenţă”,
mărturiseşte şeful Comunităţii evreilor
bucureşteni. Ultimii ani de liceu i-au fost
marcaţi de primul club pentru tineri evrei
înﬁinţat de Sohnut, la Bucureşti. Venea
de la Piatra Neamţ la Bucureşti pentru
că avea prilejul să se întâlnească cu cei
din generaţia lui, să ia parte la conferinţe
şi recitaluri de muzică evreiască, la seri
de dans israelian. Apoi, în studenţie, împreună cu alţi tineri, venea vineri seara
la şil, pe urmă - la Oneg Şabat, cânta în
corul comunităţii bucureştene. „Părinţii
erau încântaţi”, ne povesteşte cel pe care
majoritatea celor ce îl cunosc îl strigă
simplu, ca acasă, „Erwin”. „Dacă a fost
cineva care a schimbat mult legăturile
tinerilor cu comunitatea, acela a fost
Marele Rabin Menachem Hacohen. Ştia
să atragă tinerii. Nu exista Şabat în care
tinerii să nu ﬁe chemaţi la Tora. Marele
Rabin m-a determinat să particip mai mult
la viaţa comunitară”, recunoaşte. Pregătirea înﬁinţării JCC – Bucureşti a fost
determinantă pentru angajarea lui în viaţa
comunitară. „Prima mea angajare a fost
pe poziţia de coordonator de planiﬁcare
a viitorului JCC”, aminteşte Erwin Şimşensohn. Sigur, a moştenit lucruri bune
lăsate de dr. Moses Rosen, fiindcă-n
anii în care el a reorganizat comunităţile
evreieşti distruse de Holocaust, Rabinul
Rosen era tot: şi F.C.E.R. şi C.E.B. şi
restul comunităţilor din ţară. Şi aceste
lucruri bune sunt serile de Seder şi de
Sucot colective; spectacolele de Purim,
„turneele” de Hanuca, respectarea unei
datorii sﬁnte, „Zahor!” – „Să nu uiţi ce ţi-a
făcut ţie Amalek!”, avertisment, totodată,

asupra pericolului întrupat astăzi de cei
care neagă Holocaustul.
Erwin Şimşensohn şi echipa lui au
preluat şi realizat unele idei, vehiculate
după ‘90 atât de fostul preşedinte C.E.B.,
ing. Osy Lazăr, cât şi de alţi preşedinţi
de comunităţi mai mici sau mai mari:
editarea unui buletin de ştiri şi/ sau a unei
reviste. Acum, reviste evreieşti apar la
Arad, Focşani, Iaşi ş.a., emite postul de
radio „Şalom”. Şi când mă gândesc câtă
rezistenţă a întâmpinat în epocă Şef Rabinul Rosen ca să fondeze „revista fără
nume”! Că, până la urmă, aşa a rămas:
după sumedenie de întoarceri pe toate
feţele a oricărei propuneri, s-a hotărât
să-i zică simplu „Revista Cultului Mozaic”, devenită azi „Realitatea Evreiască”,
pentru că aşa cenzura n-avea ce să mai
obiecteze! Oricum, era după zguduitura
din ‘56, din Ungaria. O revistă a comunităţii evreieşti dintr-o ţară socialistă era o
binevenită vitrină de „democraţie” pentru
Occident. Sunt 55 de ani de atunci: o
clipă şi o veşnicie! Dar să ne-ntoarcem la
oile noastre, adică la tinereţea de azi, la
propriu şi la ﬁgurat, a C.E.B.-ului.
- Prin ce se deosebesc aceşti doi
ani de când sunteţi preşedintele C.E.B.
de cei anteriori?
- Prin îmbinarea plăcutului cu utilul.
Altfel spus: învelirea educaţiei iudaice
pentru toate vârstele în poleiala şi panglicile colorate ale celebrărilor gastronomice, muzicale, turistice. Aşa am conceput,
cu concursul Cancelariei Rabinice, Seder
de Tu Bi’Şvat, Tikun Leil Şavuot, ne-am
implicat, acum, împreună cu JCC şi Joint
în organizarea lui „Bereşit” 4 la Braşov,
cel mai mare eveniment educativ din
2011, l-am invitat pe cantorul Baruch
Finkelstein, din Sankt Petersburg, de
sărbătorile de toamnă… În aceeaşi idee,
de a oferi credincioşilor o nouă interpretare a cântecelor tradiţionale de Hanuca,
l-am invitat la Bucureşti pe prim-cantorul
Shmuel Barzilai care mai are în program
să cânte şi la Botoşani şi la Iaşi.
- Alte sărbători celebrate diferit?

- Am organizat Gala Luminilor de Hanuca la Hotelul „Marriot”, sub patronajul
ambasadorilor Israelului şi al S.U.A., la
spectacolele de Purim am fost şi regizor
şi actor, i-am omagiat pe maeştrii Fred
Firea şi Octavian Sava, am reînviat tradiţia interbelică a carnavalurilor de Purim
în stilul anilor noştri.
De asemenea, în altă ordine de idei,
sub coordonarea directă a vicepreşedintei CEB, Mirela Aşman, se manifestă o
grijă mult mai mare pentru situaţia cimitirelor din Capitală.
- Conectări la viaţa evreiască internaţională?
- Am montat – pot spune cuvântul,
ﬁindcă am folosit elemente de regie de
teatru, care mişcă mai adânc suﬂetele
oamenilor decât discursurile – un eveniment de solidaritate cu Israelul pentru
eliberarea lui Gilad Shalit. La Sinagoga
Mare şi la Biblioteca „Dr. Alexandru
Şafran” am organizat un eveniment în
memoria profesorului evreu american
originar din România, Liviu Librescu z.l.,
care şi-a sacriﬁcat viaţa ca s-o salveze
pe-a studenţilor săi, în faţa unui atentator
care pătrunsese în universitatea unde
preda. Pentru acest gest eroic, C.E.B.
i-a acordat titlul de Membru de Onoare
post mortem.
- Perspective imediate?
- Le-aş numi mai degrabă frământări,
ﬁindcă ele nasc soluţii. Cum să atragem
mai mult tinerii înspre viaţa religioasă,
lucru valabil însă şi pentru celelalte vârste. Ce soluţii de ghiur să găsim pentru
tinerii cu ascendenţă evreiască care vor
să treacă la iudaism. Cum să îngrijim mai
bine cele trei cimitire evreieşti aﬂate în
custodia noastră. Cum să alinăm suferinţele bătrânilor noştri, ajutându-i să aibă
parte de o existenţă în demnitate, motiv
pentru care ne propunem o colaborare
mai intensă cu D.A.S.M.
- Aveţi nişte modele de conducere
din cadrul comunităţii, modele de viaţă, modele de colaborare?
- Desigur, şi nu puţine: Acad. Nicolae
Cajal z.l., şi Irina Cajal, pentru pasiunea
de a face bine celor din jur. Dr. Aurel Vainer, pentru modul în care găseşte soluţiile
de a balansa fermitatea decizională cu
diplomaţia şi tactul necesare poziţiei pe
care o deţine. Ing. Ionel Schlessinger,
preşedintele Comunităţii arădene, pentru
permanenta limpezime şi concreteţe a
viziunii manageriale. Dl.Felix Koppelman,
preşedintele de la Oradea, pentru puterea
şi energia de a ﬁ mereu alături de membrii
comunitatii sale şi ingeniozitate în rezolvarea problemelor aparute, dl.Avraham
Giltman, din fruntea evreilor ieşeni, pentru
deschiderea sa totală către colaborare
pentru a redinamiza o comunitate atât
de importantă... Şi mulţi alţii de la care
pot mereu învăţa câte ceva. Ca modele
de viaţă, îi am pe bunicii şi părinţii care
m-au învăţat să nu las să treacă timpul
pe lângă mine, pe fratele meu, un om
extraordinar de bine organizat, care ştie
mai bine decât oricine să-şi identiﬁce
priorităţile.
- Bătălii pierdute, bătălii câştigate?
- Bătălii pierdute nu există; doar
provocări, cu răspuns amânat temporar.
Bătălii câştigate... ﬁecare zi în care am
reuşit să ajutăm, în orice fel, un membru
al comunităţii. Bucuria de a putea ajuta
pe cineva e mai puternică decât orice
dezamăgire.
A consemnat
IULIA DELEANU

Top 3 din 30
O posibilă selecţie a unor evenimente întâmplate în ultimele 30 de zile
(Urmare din pagina 17)

Acum, reputatul The Economist sfătuieşte România să îşi cupleze centura
de siguranţă, pentru că vin vremuri grele.
Până aici, nimic nou, ne-o spusese şi Emil
Boc, pregătindu-ne pentru „un buget de
furtună”. Dar revista britanică pune degetul

pe rană: „băncile s-ar putea dovedi cea mai
mare problemă a României” în 2012. Şi nu
o poţi contrazice, dat ﬁind că Agenţia de
Rating Fitch arată că Grecia deţine 16%
din sistemul bancar românesc, Austria
31,5% şi Franţa aproape 14%.
Ce vor face băncile străine în vreme de
criză e greu de prevăzut, dar ce se poate

sigur spune este că dacă acţiuni economice de anvergură, precum privatizarea
băncilor, se fac din considerente politice,
factura vine fără nici o îndoială, iar cei care
au luat respectivele decizii s-ar putea să nu
ﬁe cei care o plătesc.
ALEXANDRU MARINESCU
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5772 Hanukkah Messages: Dr. Aurel Vainer, FJCR President
Hanukkah is the hit back of a small and
worthy people against its oppressor when
its right to spiritual and national existence
had been denied. A history lesson for all
times…The name of the holiday comes
from Hanukkat HaBeit, renewal. And we
are happy we re-inaugurated this last year
the Synagogue from Roman and we plan
to re-inaugurate the Synagogue from Iaşi,
the Handicraftsmen Temple from Galaţi,
the Synagogue from Tulcea, and others.
We also hope to complete with God’s
help, the works at the Choral Temple
from Bucharest…The Hanukkah lights are
capable to spread away the darkness of
prejudice, of calumny, of denial. This was
the spirit of the last year commemoration
ceremonies of 70 years from the pogroms
of Iaşi and Bucharest, of 70 years from the
beginning of the Jews’ deportation from
Bessarabia, Bukovina, and other regions
of the country during the Antonescu’s
dictatorship. The Holocaust Day in
Romania occasioned a solemn session in
the Romanian Parliament. Symposiums
focused on the theme of the ﬁght against
xenophobia, racism and anti-Semitism.

To make music
for others
We publish in this edition the portrait
of a well known composer, violinist and
conductor, Vladimir Cosma, a Romanian
Jew who lives in France and who returned
in Romania after 50 years on the occasion
of receiving the title Doctor Honoris
Causa of the University from Bucharest.
Vladimir Cosma conducted in a concert
at the Romanian Athenaeum with his
own compositions in the program. Born
in Bucharest, in a musicians’ family,
Vladimir Cosma had his début as violinist
at age 8, and won the musical critics’
attention. That was the date of his ﬁrst
lesson of artist’s behavior: the importance
of making music for others. During the
Music Conservatory studies, in 1959
he is ”accused” in a party meeting of
composing “decadent music” and of
being “inﬂuenced by the Western music”.
He is expelled from the faculty and sent
in a factory. After he left Romania with
his family, in Paris he became Nadia
Boulanger’s student and graduated the
Conservatory from Paris. He met Michel
Legrand who offered him the opportunity
to compose ﬁlm music, a ﬁeld in which he
won international reputation.

Stroe and
Vasilache –
applauses
An unusual Sunday morning matinee
through its “theme, offer, presence”,
these are eng. Jose Blum’s words, chief
of the FJCR Ofﬁce Relations, Culture,
Informatics, and he justiﬁed this deﬁnition
by announcing that we were there to
attend a regal: the evocation of a great
Romanian Jew actor, who brought the
spirit of making fun of the sorrows in the
houses of so many generations of the 20th
century, and with the technology help, in
the soul of the younger generations who
didn’t see or hear him live: N. Stroe. And,
as the symbiosis Stroe and Vasilache is
indestructible, it survived in the volume
of Eugen Stroe, the well known director,
“Stroe and Vasilache. Applauses”. The
volume is dedicated to his father’s
memory and edited by the tireless Adi
Cristi at “24 Hours” Publishing House
from Iaşi. The movie “Big Bang” realized
by Stroe and Vasilache in 1935 was also
projected.

Hanukkah is also a cultural holiday
in general and a Jewish cultural holiday
in particular. Last year it brought the
uniﬁcation of the Jewish Reality review
and of the Hasefer Publishing House in
a unique institution: the Judaic Center
for Publishing and Journalism. In this
short time we witnessed important
editorial apparitions, many book releases,
including at the prestigious Gaudeamus
book fair. The rich activity of the Ofﬁce
for Relations, Culture and Informatics of
FJCR is meaningful. Some events were
organized in collaboration with B’nai
B’rith Romania, the Associations of the
Romanian Jews Victims of the Holocaust,
Elie Wiesel Institute, the Center for the
Study of the Romanian Jews’ History,
the Jewish State Theater. Not long ago
we celebrated 130 years from the ﬁrst
Zionist Congress in the world in Focşani.
We continued to award medals of Friend
of the Jewish Community from Romania
to personalities in the social, political,
cultural and scientiﬁc life from Romania
and from abroad.
We do not hide from the fact that
we are going through a difﬁcult period,
one of economical and ﬁnancial crisis
with negative impact on the real estate
market. Nevertheless our elderly people
confronting material and health problems
did not suffer.
The tradition of the lights festival,

Hanukkiada, initiated by Chief Rabbi
Dr. Moses Rosen z.l., continues. This
year 5772 we enjoy the participation of
rabbis for Bucharest and Muntenia, Iaşi
and Moldova, Oradea and Transylvania:
Rafael Shaffer, Shlomo Tobias and
Abraham Ehrenfeld. On behalf of FJCR
and personally, I wish all our brothers
and friends good health, Hanukkah and
universal New Year achievements.
Hag Hanukkah Sameach!
And Happy New Year!

Rabbi Rafael
Shaffer

In the Hanukkah prayer we are
reminded: you rendered the many to the
few, the strong to the weak. Because
our enemies were many and we were
few, they were stronger and we were
weak. The Maccabeans victory wasn’t
achieved due to their merit, but through
God’s miracles. Nevertheless they also
had a great merit, because a miracle is
seen only after it happened. When they
started their battle they didn’t know how
it would end, and in spite of all chances
they had the courage to lead a war that
looked lost from the very beginning. This
is I think the most important lesson of
Hanukkah. Even in situations that look
without hope, we shouldn’t give in. We

G audeamus – lear ning book
The Gaudeamus Book Fair, organized at Romexpo-Bucharest under the aegis
of Radio Romania on November 24-27, gathered the participation of more than 50
publishing houses. With Italy as special guest, it occasioned the presentation of the
editorial novelties by the Italian ambassador. Alexandru Marinescu, director of Hasefer
Publishing House, considered this year a rich one and promised more apparitions
in 2012: Moshe Idel, W. Filderman’s diary, Bar Shalom, F. Aderca, the memories of
Great Rabbi Rene Sirat, and others. Three new volumes were released, with Dr. José
Blum, cultural counsellor of FJCR president, as the meeting moderator: “The Jews from
Vrancea during the Holocaust”, by Bogdan Constantin Dogaru, “The Calaff Family”, by
Iulia Soare, and the valuable volume “Meetings with Marcel Iancu”, by Geo Şerban.
The authors, as well as the literary historian Henri Zalis, Magda Cârneci, the poet
Ştefan Iureş, former director of Hasefer, and Liviu Rotman, historian and director of the
Center for the Study of the Romanian Jews History, held speeches on the occasion.

should try everything even in situations
with little chances for good outcome,
trusting God will help those who follow
Him. This is in fact one aspect of the
Hanukkah lights miracle.

90 Years from the
re-organization
of the Jewish
Community from
Bucharest
1921 represent a turning point in
the modern development of the Jewish
Community from Bucharest (JCB). The
Bucharest community is dated more
than four hundred years ago. The ﬁrst
document attesting the presence of
some Jews in Bucharest is dated around
1550. A group of Jews ask for a juridical
advice from Samuel de Medina, Great
Rabbi of Salonic. Considering their
names, they were not all Sefardim.
There are also other documents from the
second half of the 16th century regarding
the settlement of some Sefardim Jews
in Bucharest. But the slaughter planned
by Mihai the Brave in November 1594;
during his anti-Ottoman campaign put
an end to this community. It seems
that together with the Turks, the whole
Jewish community from Bucharest
became victim to the royal and plebeian
fury. The king wanted to get rid of his
creditors. The community is renewed
in the middle of the 17th century, during
Matei Basarab kingship. Around this
date the settlement of Ashkenazim
Jews is mentioned. During Constantin
Brancoveanu’s kingship the sums paid
by the Jews’ Handicraftsmen from
Bucharest are registered. This is in fact
the institution with the community role.
Once the taking over of the Phanariots
in the 18th century, a new era in the
history of the Jewish community from
Bucharest began.

The International Conference
“First Zionist Congress – Focşani, 1881”
FJCR, the Zionist Association from
Romania (ZAR) and the Jewish Community
from Focşani organized on November
27-29, in Focşani and Bucharest the
International Conference “First Zionist
Congress- Focşani, 1881”. If there
were 56 delegates at the ﬁrst congress
130 years ago, representing 70,000
militants from 33 local organizations of the
Romanian Jews, who came mostly from
the Old Kingdom of Romania, at present
many representatives came to salute the
anniversary moment: leaders of FJCR,
of Histadruth Olei Romania (HOR), of
the World Zionist Organization (WZO),
presidents of communities from Romania,
academic personalities from Romania
and from abroad. Cultural events –
book releases, exhibitions, concerts,
the “Dr. Alexandru Şafran” Prizes Gala
– were added to the main atmosphere
dedicated to the primordial role of the
Romanian Jews in the implementation of
the Zionist idea, to the reconstruction and
development of the modern Israel.
The conference sessions took place
at the Synagogue and Athenaeum
of Focşani, at the Minerva Hotel and
JCC Bucharest and occasioned the
presentation of different aspects and
perspectives related to the Zionist
movement history in Romania. The
presentations and scientiﬁc works authors
and the speakers outlined the pioneer
role of the Romanian Jews, not only

by the fact that this congress preceded
the Basel one by more than ten years,
but through its direct consequences:
the depart to Palestine of Romanian
Jews groups who bought land and
founded many agricultural settlements
and cities. The Romanian Jews, as it was
underlined through the conference, were
in fact the ﬁrst seeds which contributed
to the re-birth of the State of Israel.
Several participants emphasized the
need to make these aspects public
because they are less known in Israel
and worldwide. In the three days of the
conference important personalities held
lectures, university professors, historians,
researchers, former Zionist militants, who
evoked moments from their past with all
the vicissitudes the Zionist movement
went through during the legionary and
Antonescu’s dictatorship and, later during
the communist era. Without being able
to present the full list, we mention: Lya
Benjamin, Hary Kuller, Liviu Rotman,
Măriuca Stanciu, Anca Ciuciu, Carol
Iancu, Avinoam Şafran, Rabbi Efraim
Guttman and many others. Dr. Aurel
Vainer, who moderated many of the
presentations sessions, underlined in the
event opening the importance of the ﬁrst
Zionist Congress in Focşani and brought
some of his memories from the time he
was an active participant to a Zionist
organization. A special moment of the
three days was the Şafran Prizes awarding

to Professor Moshe Hallamish (Israel),
Shlomo Leibovich Laish, president of
ACMEOR (Israel), Professor Riri Manor
(Israel), Micaela Goren Monti (Italy), who
received the prize, together with her
brothers, Alexandru, Eliana and Jonas
Goren, in the memory of their father, Avram
Goldstein Goren. Another distinction was
awarded to His Excellency Dan BenEliezer, ambassador of the State of Israel
in Bucharest, for his activity in the beneﬁt
of strengthening the Romanian-Israeli
relationship. Traian Băsescu, President of
Romania, Dr. Sorin Oprescu, Bucharest
Mayor, Zeev Schwartz, president of HOR,
Israel Sabag, director of Joint Romania,
Samuel Izsak, executive director of
Caritatea organization, and Eng. Tiberiu
Roth, president of ZAR, representatives of
WZO saluted the event. The conference
participants adopted a ﬁnal document
which underlines the fact that more than
200 representatives of the Jews from
Romania, Israel, France, Switzerland,
Italy and Hungary participated to the
conference where important scientific
contributions were presented. As the
ﬁnal document states, they decided to
continue the dialogue on the Zionism
history in Romania, in order to express
their support for the achievement of the
Zionism ideal, the perpetual development
of the State of Israel, the homeland of the
Jewish people.
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Radu Lupan
(Raymond Leibovici
z.l.)
S-a născut la 23 martie 1920, la
Galaţi, a fost poet, eseist şi traducător. Licenţiat al Facultăţii de Litere
şi Filosoﬁe din cadrul Universităţii
din Bucureşti, a lucrat ca redactor la
„Contemporanul”, lector la Catedra
de limba şi literatura engleză a Universităţii din Bucureşti, redactor-şef
la Redacţia publicaţiilor pentru străinătate şi la Editura de Stat pentru
Literatură şi Artă, şef de secţie la
Uniunea Scriitorilor (1959-1983).
A predat la Universitatea din Huli
(Marea Britanie).
După 1960 a fost unul dintre
cei mai activi traducători din limba
engleză. Numărându-se printre
puţinii eseişti cărora li se publicau
articole despre literatura occidentală contemporană, a contribuit
la popularizarea unor autori printr-o serie de prefeţe şi prin două
prezentări monografice, George
Bernard Shaw (1958) şi Hemingway, scriitorul (1966). Are meritul
de a ﬁ semnat versiuni româneşti
din scrierile lui Ernest Hemingway,
John Dos Passos, John Updike,
William Faulkner şi James Joyce.
Bibliograﬁa sa de traducător îi mai
cuprinde pe William Somerset Maugham, Thornton Wilder, Richard
Aldington, Terence Rattigan, Saul
Bellow.
A publicat romanul Războiul
ascuns (1961), un volum de poezie
Ca şi cum (1980). Sunt meditaţiile
unui intelectual ce trăieşte într-un
univers dominat de ziduri - zidul
ﬁind şi un loc al memoriei, atunci
când poartă înscrise numele celor
morţi în lagăr. A colaborat la reviste
literare cu însemnări de călătorie în
diverse ţări. Cartea de eseuri Text
şi context, în două volume (19831988), al doilea subtitrat Moderni
şi postmoderni, reuneşte pagini
dedicate unor scriitori americani
(William Faulkner, Norman Mailer,
John Dos Passos, Vladimir Nabokov, John Updike, J.D. Salinger),
precum şi note de călătorie în
Statele Unite, pe urmele acestora.
Aici ﬁgurează şi un eseu de teorie
a prozei narative (un comentariu pe
marginea dezbaterii, de actualitate
în epocă, în legătură cu raportul
ﬁction/faction în literatura americană), ilustrând o linie de preocupări
ce se regăseşte în colaborarea la
realizarea versiunii în limba română
a cercetării lui Dan Cristea dedicate
scriiturii autobiograﬁce, Versiune
şi subversiune (1999), dar mai cu
seamă în cartea Viziuni americane.
O viaţă de trudă necontenită, dedicată culturii universale, încheiată la
o vârstă înaintată, cu satisfacţii și
diﬁcultăţi inerente. A murit la 27 noiembrie 2011. Fie-i numele înscris
în Cartea Vieţii! (B.M.M.)
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CA JAL

Au trecut zece ani de
când doamna Bibi Cajal
z.l. nu mai împarte ursuleţi coloraţi – mascote de
noroc şi sănătate – celor
mici şi celor mari. Când
au trecut? „Atât amar de
ani e de atunci/ Glicină,
tu, tu florile-ţi arunci”,
îmi vine-n minte un vers
arghezian. N-au rămas
decât urme. Mă uit la
ele: ursuleţii aşezaţi cuminţi în faţa cărţilor din
biblioteca mea. Le dau
bineţe-n gând, cum dau
şi tabloului ei, din salonul Casei Cajal, ori de
câte ori drumurile mă
poartă într-acolo. Stau
alături cele două tablouri pictate de Corneliu Baba: Bubu şi Bibi Cajal. Vorbesc
despre nobleţe, modestie, arta de a alina
cu vorba, de-a ajuta cu fapta. Folosesc
pluralul pentru că între ei era o simbioză.
Doamna Bibi avea forţa de a-şi ascunde,

Z .L .

totdeauna, suferinţa sub
un zâmbet. Comuniunea suﬂetească a soţilor
Cajal se traducea prin
armonia pe care-o răspândeau în jur; te tratau
cu delicateţe şi respect,
te făceau să te simţi
bine. Doamna Bibi ştia
cum să umble la cheiţa
fiecărui suflet, să şi-l
apropie, ﬁindcă o fărâmă de bunătate există în
oricine, trebuie doar să
ştii s-o cauţi. Dar lumina
nu s-a stins în Casa
Cajal. A preluat-o ﬁica
lor, Irina. E-n ea aceeaşi grijă de a nu jigni,
aceeaşi atenţie prevenitoare când îţi dă o mână de ajutor la greu,
aceeaşi artă de a găsi limbajul potrivit cu
ﬁecare. Fie ca, din Ceruri, doamna Bibi
să vegheze asupra copiilor şi nepoţilor ei.
Dumnezeu s-o odihnească! (I.D.)

SIRA SARA SORIN Z.L.
Există în ultimele
zile ale anului care se
sfârşeşte un suspin neauzit. Fiindcă atunci
s-au închis ochii care
râdeau singuri ai celei
care a fost Sira Sara
Sorin z.l. S-au închis
pentru biroul de evidenţă a populaţiei, dar
nu şi pentru familia ei:
soţ - av. Iulian Sorin,
ﬁice – Iusi şi Mihaela,
nepoţi – Radu şi Siramona. Nu s-au închis
nici pentru cei care au
cunoscut-o, apreciat-o,
îndrăgit-o. N-a apucat
să-şi vadă strănepotul
cel mare, Tom, care se
pregăteşte la anul să meargă la şcoală.
N-a apucat să-şi vadă strănepotul cel mic,
Lior, al cărui nume înseamnă lumină. N-a
apucat să-şi mai facă o rochie nouă la
nunta Siramonei, cum şi-a făcut la nunta
lui Radu. Şi ce bine-i venea albastrul
acela închis cu linii albe, ondulate! Străbunica lui Tom şi Lior a trăit cu discreţie,

s-a stins cu discreţie. A
ştiut să înfrunte viaţa cu
demnitate, curaj, înţelepciune. A ştiut să ﬁe
reazem moral soţului,
ori de câte ori a trecut
prin momente grele, să
trăiască pentru copii
şi nepoţi până-n ultima clipă. Când am cunoscut-o, copiii tocmai
plecaseră. Vorbea de
fete, ca să le aducă cu
vorba lângă ea. Cum
mergeau toţi în vacanţe
când ele erau mici, cum
făceau o pauză între
examene cu o cafea
băută la „Tic-Tac”, când
erau de-acum studente.
Nu exista pe-atunci SMS, e-mail, skype.
Dar existau scrisori, ilustrate, poze. Adresa
de pe plic însemna emoţie înainte de-a
citi ce era înăuntru, ﬁindcă – primul lucru
– recunoştea mâna care-o scrisese. Sira
Sara Sorin z.l. continuă să existe în inimile
celor pe care i-a iubit şi să-i vegheze. (I.D.)

La moartea prof. univ. Sara Szėkely
Am aﬂat cu durere dispariţia, în urmă
cu puţin timp, a prof. univ. Sara Szėkely,
din Cluj. Supravieţuitoare a Holocaustului, cadru universitar apreciat, iubită de
prieteni, de membrii comunităţii evreieşti,
Sara Szėkely a fost şi o scriitoare talentată. Cartea ei de amintiri “Surica, ﬁica Evei”,
evocă anii copilăriei petrecute într-un mediu evreiesc muncitoresc din Transilvania,
temă mai rar abordată în literatura cu
subiect iudaic, precum şi condiţiile în care
a reuşit să supravieţuiască în timpul guvernului Szalasi din Budapesta, al ocupaţiei
germane a Ungariei, când evreii au fost

deportaţi la Auschwitz. Dar cartea este, în
primul rând, un memento închinat mamei
sale, Eva, o adevărată “idişe mame” care,
ajunsă văduvă de tânără, a făcut sacriﬁcii
imense pentru ca ﬁica ei să poată învăţa
şi să scape în acest fel de sărăcie. Scris
iniţial în limba maghiară, volumul, tradus
şi în româneşte şi editat de Hasefer, s-a
bucurat de un real succes.
La plecarea ei în neﬁinţă, suntem alături de durerea familiei, a colegei noastre
Andrea Ghiţă, care şi-a pierdut mama mult
iubită. Dumnezeu să o odihnească.
Realitatea Evreiască

ANIVERSĂRILE ŞI
COMEMORĂRILE LUNII DECEMBRIE

1 decembrie 1911 s-a născut la Botoşani
IERONIM ŞERBU. Primele sale nuvele
•aparLascriitorul
în revista „Discobolul”, la editarea căreia a

participat.
La 1 decembrie 1889 s-a născut la Bucureşti
scriitorul ALEXANDRU DOMINIC (Reichmann).
A colaborat la revistele „Sburătorul”, „Gândirea”,
„Lumea evree” etc. De un mare succes s-a bucurat
drama sa Sonata umbrelor (1921).
La 4 decembrie 1975 a murit la New York
HANNAH ARENDT, specialistă în filosofie. A
avut ca profesori pe Martin Heidegger şi Eduard
Husserl.
La 4 decembrie 1900 a murit la Berlin LEOPOLD
ULLSTEIN, unul din cei mai importanţi editori din
Germania.
La 4 decembrie 1923 s-a născut la Iaşi IANCU
FISCHER, doctor în filologie. Fost şef al Catedrei
de Filologie clasică la Universitatea din Bucureşti
şi decan al Facultăţii de limbi şi literaturi străine.
La 6 decembrie 1991 a murit la Bucureşti
scriitorul şi publicistul VLADIMIR COLIN. S-a
afirmat ca autor de literatură fantastică. În 1989 a
primit Marele Premiu de la San Marino.
La 7 decembrie 1847 s-a născut la Focşani
SOLOMON SCHECHTER, specialist în probleme
de Talmud. S-a stabilit în SUA unde a devenit
preşedintele Seminarului Teologic iudaic
al Americii.
La 8 decembrie 1928 s-a născut la
Reşiţa scriitorul TOMA GEORGE
MAIORESCU. Pentru creaţia sa a fost
distins cu premii în ţară şi străinătate. A
publicat peste 30 de volume.
La 9 decembrie 1924 s-a născut
scriitoarea TANIA LOVINESCU. Dintre
ultimele ei lucrări amintim Pagina ruptă,
apărută la Editura Hasefer.
La 9 decembrie 1891 a murit la Odessa
jurnalistul LEO PINSKER, unul dintre
predecesorii sionismului. În lucrările sale a
pledat pentru întoarcerea poporului evreu
în ţara sa.
La 10 decembrie 1891 s-a născut la
Berlin poeta NELLY SACHS. Poeziile
sale sunt dedicate tragediei evreilor în
timpul celui de-al Doilea Război mondial.
În 1966 a primit Premiul Nobel.
La 10 decembrie 1868 s-a născut la Iaşi
PAUL WEIÇINGER, fost profesor
universitar, autor al unor lucrări de filosofie
şi politică.
La 13 decembrie 1797 s-a născut la
Dusseldorf unul dintre cei mai mari
scriitori ai literaturii universale – HEINRICH HEINE.
Din bogata sa creaţie menţionăm fragmentul de
nuvelă „Rabinul din Bacharah”, dedicat vieţii
evreilor în Evul Mediu.
La 13 decembrie 1204 a murit filosoful
MAIMONIDE (Rabi Moşe Ben Maimon), una din
cele mai mari personalităţi din istoria iudaismului.
La 15 decembrie 1926 s-a născut la Bucureşti
publicistul şi traducătorul TUDOR STERIADE. A
fost secretar literar la Teatrul „Lucia Sturdza
Bulandra”.
La 17 decembrie 1928 s-a născut la Bucureşti
scriitorul VICTOR BÂRLĂDEANU. Este autorul
unor povestiri ştiinţifico-fantastice, reportaje, piese
de teatru, spectacole de estradă.
La 17 decembrie 1880 s-a născut la Odessa
liderul sionist VLADIMIR JABOTINSKI. A militat
pentru crearea unui stat evreiesc în Palestina
biblică. În 1925, Jabotinski a devenit preşedintele
Uniunii Mondiale a sioniştilor revizionişti. A murit în
1940 la New York.
La 21 decembrie 1858 a murit în California
scriitorul LION FEUCHTWANGER. Este autorul
unor lucrări ca Evreul Süss, Fraţii Oppenheim,
Evreica din Toledo etc.
La 23 decembrie 1930 s-a născut la Babadag
caricaturistul şi graficianul ALBERT POCH.
Multe din creaţiile sale au fost expuse la saloane
naţionale şi internaţionale.
La 23 decembrie 1952 s-a născut în Brooklyn
actriţa HELEN SCHNEIDER.
La 24 decembrie 1868 s-a născut în Rusia
marele şahist EMANUEL LASKER. În 1894 a
cucerit titlul mondial pe care l-a deţinut până în
1921.
La 25 decembrie 1998 a murit la Bucureşti
orientalistul şi istoriograful IDEL SEGAL.
La 26 decembrie 1893 s-a născut lângă Minsk
pictorul peisagist CHAIM SOUTINE.
La 27 decembrie 1896 s-a născut la Neckenheim
pe Rin scriitorul CARL ZUCKMAYER, autorul
romanului Căpitanul de la Köpenick.
La 27 decemrie 1847 s-a născut la Lvov
compozitorul MAX ETTINGER.
La 31 decembrie 1904 s-a născut la Odessa
marele violonist NATHAN MILSTEIN.
La 31 decembrie 1907 a murit la Köln doctorul
ALBERT HOFFA, creatorul ortopediei moderne.
La 31 decembrie 1908 s-a născut SIMON
WIESENTHAL, care a adus o mare contribuţie la
descoperirea şi judecarea unor criminali de război
nazişti.
SIEGFRIED WOLF
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Conducerea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România este alături
de actriţa Maia Morgenstern în greaua
suferinţă pricinuită de trecerea la cele
veşnice a tatălui său, profesorul UŞER
MORGENSTERN.
Om de o deosebită nobleţe suﬂetească, pe care a transmis-o şi ﬁicei sale,
intelectual desăvârşit, care a contribuit la
formarea a mii de tineri, de care a reuşit
să se apropie şi suﬂeteşte, dispariţia dintre noi a lui UŞER MORGENSTERN este
o grea pierdere nu numai pentru familie,
căreia îi transmitem sincerele noastre
condoleanţe, dar şi pentru întreaga comunitate a evreilor din România.
Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Într-un decembrie îngheţat, acum 3 ani, pleca în nefiinţă scriitorul
HARALAMB ZINCĂ, născut Isaac Zilberman. Ca în ﬁecare an de atunci, pe
24 Kislev, familiile Zincă, Caragiale şi Mihăileanu comemorează personalitatea
celui care, cu bunătatea şi dărnicia lui, a atins existenţa multora, partenerul de
viaţă, tatăl iubitor, fratele, cumnatul, unchiul, omul de litere care a vrăjit câteva
generaţii de cititori cu crime misterioase şi cazuri de spionaj greu de rezolvat,
plăsmuite în romane de mare succes. Îi invităm pe toţi cei care l-au cunoscut
sau admirat să-i închine cu această ocazie un gând bun, o rugăciune. Fie-i
suﬂetul în pace!
Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna noiembrie 2011: ESRIG ILISEI (89 de
ani, Cimitirul Giurgiului), RADVANY THOMAS (83 de ani, Cimitirul Giurgiului),
GOLDEMBERG LEONTINA (87 de ani, Cimitirul Giurgiului), BELGRADER
IOSIF (80 de ani, Cimitirul Giurgiului), STULEANU ADOLF (92 de ani, Cimitirul
Filantropia), SCHAPIRA-SINNEREICH PAULA (93 de ani, Cimitirul Giurgiului),
LUPAN RAIMOND (91 de ani, Cimitirul Sefard).
Înhumaţi în cimitirele C.E. din ţară: HILEL VALTER (Bistriţa Năsăud)
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חנוכה היא תגובתו של עם קטן וגאה
בפני הרודף אותו ,כאשר מסרבים
לאפשר לו את זכות קיומו הרוחני
והלאומי .זהו שיעור היסטוריה לעולם
ועד .שמו של החג נובע
מהביטוי ״חנוכת הבית״,
דהיינו חידוש .וכאן ,אנחנו
שמחים על ששיקמנו
וחידשנו בשנה שעברה
את בית הכנסת מן העיר
רומאן ,ולשנה הבאה
ולשנים הבאות אחריה
נשקם ונחדש את בתי
הכנסת מן הערים יאסי,
גאלאץ ,טולצ׳יאה ועוד.
כמו כן ,אנו מקווים ,אי״ה ,לסיים את
שיקום ההיכל הכוראלי בבוקרשט.
נרות חנוכה נועדו לגרש את החושך
שמגיע מאת המשמיעים דעות קדומות,
סיפורי עלילות ודברי הכחשת השואה.
בשנה שעברה נרשמה במסגרת זאת
אזכרה במלאות  70שנה לפוגרומים
בבוקרשט וביאסי ,ומתחילת גירוש
יהודי בסרביה-בוקובינה ואזורים
אחרים של רומניה בימי שלטון הרודן
אנטונסקו.
יום השואה צוין בישיבה מיוחדת
בפרלמנט של רומניה .כמו כן נערכו
כנסים בנושא המאבק נגד שנאת
הזרים ,הגזענות והאנטישמיות.
חנוכה הוא גם חג של תרבות – תרבות
כללית אך במיוחד חגה של התרבות
היהודית .בשנה שעברה אוחדו העיתון
״המציאות היהודית״ עם הוצאת
הספרים ״הספר״ במוסד אחד בלבד –
המרכז היהודי להוצאה לאור ולפרסום.
בתקופה קצרה זאת היינו עדים
להוצאתם של ספרים חשובים ,להשקות

ספרים רבים ,כמו ביריד הספרים
המרכזי ״גאוצ׳אמוס״.
הפעילות העשירה של הלשכה לקשרי
תרבות ,מידענות של הפדרציה ,גם היא
בעלת משמעות .אירועים
אחדים אורגנו במשותף עם
״בני ברית״ רומניה ,ארגון
היהודים מרומניה ניצולי
השואה ,המכון על שם אלי
ויזל ,המרכז לחקר יהדות
רומניה ,התיאטרון היהודי
הממלכתי .לא מזמן חגגנו
 130שנה לקונגרס הציוני
הראשון בעולם ,שהתכנס
בעיר פוקשאני .כן נמשכה
מסורת הענקת האותות ״ידיד הקהילה
היהודית מרומניה״ לאישים מתחומי
החברה ,המדיניות ,התרבות ,המדע
והכלכלה מרומניה ומחוצה לה.
איננו מסתירים שאנו עוברים תקופה
קשה ,ימים של משבר כלכלי ,בעל
השפעה שלילית בשוק הנדל״ן .ואף
על פי כן ,הזקנים שלנו שלהם בעיות
כספיות ובעיות בריאות אינם סובלים.
מסורת חג האורים ,״חנוכיאדה״,
שנוסדה על ידי הרב הראשי ד״ר
משה רוזן ז״ל ,ממשיכה .בשנה הזאת,
תשע״ב ,אנו שמחים שב״חנוכיאדה״
משתתפים רבני בוקרשט ומונטניה,
יאסי ומולדובה ,אוראדיה וטרנסילבניה:
רפאל שפר ,שלמה טוביאס ,אברהם
אהרנפלד.
בשם הפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה ובשמי האישי שלי ,הנני
מאחל לכל בני ישראל ולכל ידידינו
בריאות ,חג אורים שמח ושנה טובה
לקראת תחילת השנה האוניברסאלית.
חג חנוכה שמח! תזכו לשנים רבות!

בתפילת חנוכה מזכירים :מסורת גבורות
ביד חלשים ורבים ביד מעטים ,מפני
שאויבינו היו רבים ואנחנו מעטים ,הם
היו גיבורים וחזקים ,ואנחנו חלשים .לא
בכוחם ניצחו המכבים ,כי אם בנסים
שעשה הקדוש-ברוך-הוא.
ואף על פי כן ,זכות גדולה הייתה גם
להם מפני שעל נס אנו יודעים רק
בסופו של הנעשה ,וכאשר הם התחילו
להילחם הם לא ידעו מתי וכיצד ייגמר
הקרב .כנגד לכל הסיכויים ,הם היו

אמיצים להילחם במלחמה שנראתה
אבודה מראש.
זהו ,לדעתי ,הלקח החשוב ביותר
לחנוכה – גם במצבים הנראים ללא
כל סיכוי ,אל לנו להרים ידיים .עלינו
לנסות אף במצבים בהם סיכויי
ההצלחה קטנים ,ביודענו שהקב״ה עוזר
לאלה הממלאים את רצונו.
וזה גם אחד ההיבטים של נס האורים
של חנוכה.

~

״סטרו ֶֹא וואסילאקֶ י :מחיאות כפיים״
הצגה יומית יוצאת מן הכלל ב״נושא ,הצעה ,נוכחות״ ,כך תיאר היו״ר ,ראש
הלשכה לקשרים ,תרבות ומידע של הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה,
המהנדס ד״ר ז׳וסה בלום.
את תיאורו זה נימק בכך שנשתתף בהצגה מיוחדת במינה :תיאורו של שחקן יהודי-
רומני רגיל שעורר מצב רוח טוב וצחוק על צרות בבתיהם של כמה דורות מן
המאה הכ׳ – וחוץ מזה ,באמצעות הטכנולוגיה ,הגיע גם אל לב הצעירים שלא ראו
ֹא.
אותו ולא שמעו אותו במופע חי :נ׳ סטרו ֶ
כפי שהקשר בין סטרוא ובין ואסילאקי נצחי ובלתי נפרד ,כך הוא נשאר גם
בספרו של הבמאי המפורסם יוג׳ין סטרוא ,״סטורא וואסילאקי :מחיאות כפיים״,
שנכתב לזכרו של אביו ופורסם על ידי עדי כריסטי בשפה הרומנית בהוצאת
הספרים ״ 24די אורי״ ) 24שעות( בעיר יאסי.
כמו כן ,גם הוצג ״בינג-בנג״ ,שצילמו בשנת  1935סטרוא וואסילאקי.

״גאודֶ ַאמוס״ – ספר לימוד
בימים  24-27בנובמבר ,2011
ב״רומאקספו-בוקרשט״ ,בחסות
רדיו רומניה ,התקיים יריד הספרים
״גאודאמוס״ ,בו השתתפו חמישים
הוצאות לאור .בפעם הזאת הוזמנה
שגרירה
ּ
איטליה בתור אורחת מיוחדת.
הציג את הספרים החדשים שיצאו לאור
בארצו .מנהל הוצאת ״הספר״ ,אלכסדרו
מארינֶסקוּ  ,העריך שהשנה הנוכחית
הייתה עשירה בהצלחות ובשנת 2012
יצאו לאור ספרים אחרים של משה
אידל ,יומנו של וילהלם פילדרמן ,ספרים
מאת בר-שלום ,פ׳ אדרקא ,זיכרונותיו
של הרב הראשי רנה סיראט ועוד.
כן הושקו שלושה ספרים חדשים ,כאשר

יו״ר האירוע היה ד״ר ז׳וסה בלום ,יועץ
לענייני תרבות של נשיא הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה :״יהודי
מחוז וראנצ׳אה בימי השואה״ מאת
בוגדאן קונסטאנטין דוגארו; ״משפחת
ּ ַכלף״ מאת יוליה סוארה; והיצירה בעלת
ערך רב ״פגישות עם מארסל יאנקו״
רבאן.
מאת גֶ׳א ֹו ֶש ּ
כמו כן דיברו המחברים ובהם
ההיסטוריון של הספרות הנרי זאליס,
הסופרת מאגדה קארנצ׳י ,המנהל לשעבר
של הוצאת ״הספר״ ,המשורר שטפאן
יורש ,וההיסטוריון ליביו רוטמן ,מנהל
המרכז להיסטוריה של יהודי רומניה.

 


בשנת  1921צוינו תשעים שנה מאז
הקמתה מחדש של קהילת יהודי
בוקרשט .דומני שהיישוב היהודי
הבוקרשטאי קיים יותר מ 400-שנה.
המסמך הראשון שמאשר את אזרחותם
של יהודים אחדים בעיר בוקרשט,
שמוכיח את קיומם של יהודים אחדים
בבוקרשט ,הוא משנת  1550בערך –
קבוצה של יהודים מבקשים דין תורה
מהרשב״ם המפורסם מסאלוניקה .אם
נדון לפי שמותיהם ,כולם ספרדים .כן
יש עוד תעודות על אודות נוכחותם של
יהודים ספרדים בבוקרשט במחצית
השנייה של המאה הט״ז .אולם הטבח
שאירגן הנסיך מיכאל הגיבור )מיהאי
ויטיאזול( בנובמבר  1594בעת מערכתו
נגד האימפריה העות׳מאנית שם קץ
לקיומה של קהילה זו .דומני שעם

התורכים ,נפלה הקהילה היהודית של
בוקרשט קורבן לזעמו של האספסוף,
שהלהיב הנסיך השליט ברצונו להיפטר
מהמלווים בריבית שלו.
לקראת אמצע המאה הי״ז ,בימי שלטונו
של הנסיך מאתיי באסאראב ,הופיעה
הקהילה מחדש.
באותם הימים הייתה תחילת
התיישבותם של היהודים האשכנזים.
בתקופת הנסיך קונסטאנטין
ברינקוביאנו רשומים סכומי המסים
ששילמה הג׳ילדה של יהדות בוקרשט.
למעשה זה המוסד הקהילתי שמילא
תפקיד של קהילה.
עם לקיחת שלטון על ידי נסיכים
פאנאריוטים במאה ה 18-מתחילה
תקופה חדשה בתולדות קהילת יהודי
בוקרשט.

הפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה ,ההסתדרות הציונית מרומניה
וקהילת יהודי פוקשאני אירגנו בערים
פוקשאני ובוקרשט בימים 27-29
בנובמבר  2011את הכנס הבינלאומי
״הקונגרס הציוני הראשון – פוקשאני
1881״ .בקונגרס שחל לפני  130שנה
השתתפו  56נציגים של כשבעים אלף
פעילים מתוך  33ארגונים מקומיים של
היהודים הרומנים ,במיוחד מבין אלה
של הממלכה הישנה של רומניה .כעת
הגיעו לברך את יובל האירוע ראשי
הפדרציה ,ראשי התאחדות עולי רומניה,
ראשי ההסתדרות הציונית העולמית,
ראשי הקהילות היהודיות מרומניה,
אישים מן העולם האקדמי מרומניה
ומחוצה לה.
אירועי תרבות – השקות ספרים,
תערוכות ,קונצרטים ,טקס הענקת
הפרסים ע״ש ד״ר אלכסנדר שפרן –
צורפו לנושא המרכזי שהתייחס לתפקיד
החשוב והעיקרי שמילאו היהודים
ברומניה בביצוע הרעיון הציוני ,בחידושה
ובפיתוחה של מדינת ישראל המודרנית.
הכנס נערך בבית הכנסת ובאולם
״אט ֶנה״ שבעיר פוקשאני ,במלון
ֶ
ֶרבה״ ובמרכז הקהילתי היהודי
״מינ ָ
בבוקרשט .הייתה זאת הזדמנות להציג
היבטים ונקודות מבט שונות לגבי
תולדות התנועה הציונית ברומניה.
המרצים והדוברים שלקחו חלק בדיונים
הדגישו את תפקידם החלוצי של
יהודי רומניה לא רק מפני שהקונגרס
מפוקשאני התקיים יותר מעשור שנים
לפני הקונגרס בבאזל ,אלא גם בשל
השלכותיו המעשיות – יציאתן של
קבוצות של יהודים רומנים לארץ-
ישראל ,שרכשו קרקעות והקימו עליהן
מושבות חקלאיות ויישובים רבים .בכנס
הודגש שיהודי רומניה היו ״הגרעינים
הראשונים״ שתרמו להקמתה של מדינת
ישראל .משתתפים רבים הבליטו את
הצורך לפרסם ברבים את ההיבטים
הנ״ל ,היות שאינם ידועים די הצורך
בישראל ובעולם.
בשלושת ימי הכנס נשמעו הרצאות מפי
אישים חשובים – אנשי אוניברסיטאות,
עובדי מחקר ,עסקנים ציוניים
לשעבר – שתיארו רגעים מן עברם
על כל השינויים שחלו על התנועה

הציונית בתקופת הרודנות הליגיונרית-
אנטונסקאית ולאחריה בימי המשטר
הקומוניסטי .מבלי להגיש רשימה שלמה,
אנו מציינים את ד״ר ליה בנימין ,ד״ר
הארי קולר ,ד״ר ליביו רוטמן ,ד״ר
מאריוקה סטאנצ׳יו ,ד״ר אנקה צ׳יוצ׳יו,
ד״ר קארול ינקו ,ד״ר אבינועם שפרן,
הרב אפרים גוטמן ורבים אחרים .נשיא
הפדרציה ,ד״ר אאורל ויינר ,שהיה גם
יושב ראש של ישיבות רבות בכנס,
הדגיש את חשיבות הקונגרס הציוני
הראשון בפוקשאני וסיפר כמה זיכרונות
אישיים מן התקופה בה היה פעיל
בארגון ציוני מסוים – כל אלה בפתיחת
האירוע.
רגע מיוחד בשלושת ימי הכנס היה
טקס הענקת פרסי שפרן .חתני הפרס
וכלות הפרס היו פרופסור משה חלמיש
)ישראל( ,ד״ר שלמה לייבוביץ-ליש ,יו״ר
האיגוד העולמי לתרבות של היהודים
יוצאי רומניה )ישראל( ,פרופסור רירי
סילביה מנור )ישראל( ,גב׳ מיכאלה
גורן-מונטי )איטליה( ,שקיבלה את הפרס
לזכרו של אביה ,אברהם גולדשטיין-גורן
– וגם שאר ילדיו :אלכסנדר ,אליענה
ויונס גורן.
פרס אחר הוענק למר דן בן-אליעזר,
שגריר ישראל בבוקרשט ,כאות הוקרה
על פעילותו למען חיזוק היחסים בין
רומניה לישראל.
כן בירכו את האירוע :נשיא רומניה
– מר טראיאן באססקו ,ראש עיריית
בוקרשט – מר סורין אופרסקו ,יו״ר
התאחדות עולי רומניה בישראל – מר
זאב שווארץ ,מנהל בג׳וינט ברומניה
– מר ישראל סבג ,המנהל המבצע של
ארגון ״קאריטאטיאה״ – מר סמואל
איזאק ,יו״ר ההסתדרות הציונית רומניה
– המהנדס טיבריו רוט ,ונציגים של
ההסתדרות הציונית העולמית.
המשתתפים בכנס קיבלו מסמך סופי
לסיכום ,בו הודגש שיותר ממאתיים
נציגים של היהודים מרומניה ,ישראל,
צרפת ,שווייץ ,איטליה ,הונגריה נתנו
הרצאות מדעיות חשובות .באותו מסמך
סופי צוין שהמשתתפים החליטו להמשיך
את הדו-שיח בנושא תולדות הציונות
ברומניה על מנת לבטא את תמיכתם
בביצוע הרעיון הציוני ובפיתוחה המתמיד
של מדינת ישראל ,מולדת העם היהודי.
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ZAI FREIL|H!
Fii vesel!
O pagină de arta şi de
meseria divertismentului

Selecţioner unic: OCTAVIAN SAVA

PARADOXURI DE TOAMNĂ
Am un nepot genial. Toată ziua navighează pe Internet. Acum câteva zile,
mi-a pus nişte întrebări la care nu am
putut răspunde. Vreţi să încercaţi dumneavoastră, stimaţi cititori?
1. De ce poate sosi acasă o pizza comandată, mai repede decât ambulanţa?
2. De ce putem găsi un loc de parcare rezervat pentru handicapaţi în faţa
patinoarelor?
3. De ce sucul de lămâie este făcut din
arome artiﬁciale dar detergenţii de vase
se fac cu lămâi adevărate?
4. De ce pentru a închide pe computer
programul Windows trebuie apăsat mai
întâi pe “START”?
5. De ce în statul Alabama se sterilizează acul seringii înainte de execuţia
condamnaţilor la pedeapsa capitală?
6. De ce dacă zborul avioanelor este
din ce în ce mai sigur, aeroportul se numeşte «terminal»?
7. De ce se spală prosoapele, dacă e
de presupus că atunci când ne ştergem
ar trebui să ﬁm curaţi?
8. De ce piloţii kamikaze purtau cască
de protecţie?
9. Cum ajung să ﬁe puse panourile cu
inscripţia «INTERZIS A CALCA IARBA»
în mijlocul peluzei?
10. De ce Noe nu a strivit cei doi
ţânţari?
11. De ce lucrătorii de la fabrica de
ceaiuri Lipton au pauză de cafea?
12. De ce oile nu intră la apă când
plouă, dar lâna intră?
13. De ce magazinele deschise 24 de
ore din 24 au încuietori?
Aşteptăm răspunsuri !

Câteva aﬂate de la Paris
Simon Goldstein se aﬂă în maşina sa
în arondismentul V şi caută cu disperare
un loc de parcare. Face un tur, aşteaptă,
caută din nou, nimic. Are o întâlnire de
afaceri importantă şi riscă s-o rateze.
Zadarnic. Nici un loc! Ajuns aproape în
stare de nebunie, strigă cu disperare:
„Dumnezeule, găseşte-mi în cinci
minute un loc de parcare şi Îţi promit să
respect toate sărbătorile evreieşti, să

Ingrediente: Pentru cocă:330 gr. făină,
125 gr. margarină, 80 gr. zahăr, două gălbenuşe, puţină sare,o lingură de vin sau
rom şi 50 ml.apă.
Pentru umplutură: 1 kg de mere, staﬁde, nuci.
Coca o pregătim din toate ingredientele amintite, la care putem adăuga şi coajă
de lămâie rasă. O lăsăm cam jumătate
de oră în frigider, apoi facem două foi de
grosimea unui creion. Punem o foaie în
tavă, o înţepăm cu furculiţa şi o uscăm
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- N-avem bani!
- Avem, în schimb, prostituţie.
- Degeaba, dacă n-avem bani...

INTEGRAME IUDAICE
Zăpadă

A consemna

Sau

Întruchipat

În somn!

În ciot!
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În calm!

A renunţa

În doime!

Document

Interpreţi
Cristian
Diaconescu

Stea
Conducător
A copia
A povesti
Tânăr

puţin la foc moderat. O scoatem din cuptor, presărăm pesmet, punem merele curăţate şi feliate subţire, presărăm staﬁde,
nucă râşnită şi zahăr pudră după gust
(zahărul se poate amesteca cu scorţişoară). O acoperim cu cea de a doua foaie,
pe care o înţepăm cu furculiţa, Ungem
foaia cu ouă bătute, punem prăjitura în
cuptor şi o coacem până capătă culoare
maro-roşcată. Se taie rece şi se presară
cu zahăr vanilat. (E.G.)

6

de COSMIN MIUŢE

Prenume
(foto)
Nume (foto)

Tartă cu mere

Gastronomica

1

mănânc numai cuşer, să nu umblu cu
bani în zi de Şabat şi să postesc de Iom
Kipur…”
Şi atunci, minune, văzu un loc liber
chiar în faţa ochilor! Bucuros, Simon ridică
ochii spre cer şi spuse:
„Doamne, nu mai căuta, am găsit eu
deja unul!”
*
Simon nu pierdea nici un prilej fără
să laude capacităţile exceptionale ale
câinelui său.
„Este formidabil: în ﬁecare dimineaţă,
merge la chioşcul de ziare şi-mi aduce Le
Figaro şi, totodată, restul de bani. El ştie
de asemenea să-mi dea umbrela atunci
când plouă şi am de gând să-l învăţ să
joace şah.
- Câinele tău e formidabil, îi spune
Abraham. Îţi ofer 500 de euro pe el, dacă
mi-l vinzi!
- 500 de euro?! Eşti nebun ? Nu l-aş
da în nici un caz cu mai puţin de 5000
de euro!
- Îţi propun 2000...
- Uite, pentru că suntem prieteni, ţi-l
dau cu 3000 dar nici un cent mai puţin!
Şi iată câinele lui Simon ajuns la
Abraham.
Două săptămâni mai târziu, cei doi
amici se reîntâlnesc:
- Ia zi, măi Simon, cum ai fost în stare
de o asemenea măgărie? Câinele pe
care mi l-ai vândut cu preţul aurului şi
care pretindeai că face miracole, nu e bun
decât să doarmă şi să mănânce. Când
binevoieşte să se scoale, nu e decât ca
să-şi facă nevoile pe covorul din sufragerie. Ce spui de asta?
- Îţi spun că, dacă ai să vorbeşti mereu
aşa despre câinele tău, n-ai să ajungi să-l
vinzi niciodată.
*
Un tânăr ascultător: Ce este aia logodnă? Un fel de arest preventiv înainte de
a ﬁ condamnat pe viaţă.
Alt tânăr ascultător: Azi m-am însurat.
Puteţi să-mi daţi un sfat? E deja prea
târziu!
Un ascultător curios: Cum se numeşte
femeia care ştie întotdeauna unde-i este
soţul? Văduvă.

Creangă
În ﬁre!
A şoca
În salariu!
În lume!
În stare!

R
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ORIZONTAL: 1) Primul cuvânt (din cele două) din titlul publicaţiei F.C.E.R. 2) Oliţă – A
încercat să-l ducă cu „preşu” dar acesta s-a rupt şi a mai rămas o parte din el. 3) Aşa poate
ﬁ tusea, balta, mâna care oferă, înghiţitura – Luna februarie, ﬁerar. 4) Al doilea cuvânt din
titlul publicaţiei F.C.E.R. 5) Vergea subţire, ﬂexibilă obţinută dintr-o ramură – Vârstă (de care
ţine seama F.C.E.R. în toate acţiunile pentru asistaţi).
VERTICAL: 1) Fost rabin-şef al Cultului Mozaic din România şi preşedinte al F.C.E.R.
2) Bărbatul care învăţa într-o şcoală (nearticulat). 3) Macagii, schimbă macazurile la căile
ferate. 4) Prof. Cajal era deosebit în omenie şi cultură. 5) Poliţai, dar fără pol. 6) Tată doar pe
jumătate – Alexandru Elias 7) Sigla Frontului Solitarilor Tardivi (pentru evreii din România),
acesta se încadrează în F.C.E.R. 8) Apărătoare de sabie. 9) Până acum pacea cu Israel nu
s-a realizat. 10) Metal preţios. (A. BRENNER)
Dezlegarea integramei din numărul trecut, pe raster, Menachem Hacohen
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David Weiss Halivni: Plăcerea de a studia
Tora i-a salvat pe evrei de-a lungul istoriei
Cititorii care trec pragul Bibliotecii Naţionale din Ierusalim vor observa că este un anumit
loc, discret, într-una din multele săli ale instituţiei, unde poate ﬁ găsit mai tot timpul profesor
David Weiss Halivni, considerat de mulţi ca ﬁind cel mai mare specialist în Talmud de după
cel de-al doilea Război Mondial. Modestia şi naturaleţea sa, în comparaţie cu vastele cunostinte, sunt izbitoare; regăsim ceva, poate, din calmul tipic ardelenesc.
Crescut la Sighet, în casa bunicului său matern, pentru a putea studia la heder, s-a
remarcat ca ﬁind un copil-minune, cu o înţelepciune care-i depaşea mult vârsta, ﬁind numit
“ilui din Sighet”. Datorită capacităţilor intelectuale ieşite din comun, a fost consacrat rabin la
numai 15 ani, cu aproape un an înainte de fatidicul 1944. A urmat deportarea la Auschwitz,
locul care-i va mistui întreaga familie. Viitorul profesor supravieţuieşte în mod miraculos, ﬁind
strămutat în lagărul de muncă Wolfsberg, unde adolescenţii, destinaţi oricum exterminării,
erau folosiţi pentru diverse operaţiuni în tuneluri abia săpate, riscând să ﬁe ucişi în orice clipă.
După Shoah, viitorul profesor ajunge în Statele Unite, alături de alţi orfani eliberaţi din lagărele
morţii. Urmează un nou drum, o nouă luptă, de data aceasta pe tărâmul împlinirii personale.
Fondator şi rector al “The Institute of Tradiţional Judaism” din Teaneck, New Jersey,
Professor Emeritus al departamentului de studii iudaice al Columbia University, David Weiss
Halivni este şi autorul a numeroase articole şi cărţi, dintre care se remarcă monumentala
lucrare “Mekorot u’Mesorot” (comentarii la Talmud), “The Book and the Sword” (Cartea şi
Sabia), memoriile sale, sau lucrarea “Breaking the Tablets – Jewish Theology after the Shoah”
(Spărgând Tablele Legii – Teologia iudaică după Shoah).
- Ce a însemnat studiul Talmudului în
viaţa dvs.?
- Evident, Talmudul este însuşi simbolul
studiului, al “Învăţăturii”. Tora, şi mai ales
plăcerea de a studia Tora, este ceea ce i-a
ajutat pe evrei să supravieţuiască de-a lungul istoriei. Însă Tora este valoroasă numai
alături de poporul evreu, de cei care fac ca
această Carte să ﬁe vie. În plan personal,
psihologic, Talmudul a fost casa mea, familia
mea, amintirea a ceva drag, atunci când nu
mai aveam nimic familiar în jur, nimic al meu.
Mergând prin „tunelurile morţii”, vizualizam
în minte câte o “pagină” din Talmud şi mă
concentram asupra ei…acea pagină era
unica mea amintire despre ceea ce a fost
cândva “acasă”. Mergând şi gândidu-mă,
am rezistat. M-am simtit mereu, într-un fel,
apropiat de formula abstractă, chintesenţiala, a învăţăturii.
- În cartea dvs. “Breaking the TabletsJewish Theology after the Shoah”, spuneţi că “a trăi ca Evreu înseamnă a avea
o Lege după care să trăieşti”. Dar vedem
adesea, cel puţin în afara Israelului, o
scădere a interesului pentru iudaism în
general şi chiar pentru studiul Talmudului
ca parte din viaţa de zi cu zi a cuiva… Ce
implicaţii va avea în viitor acest fenomen?
- Tentaţia ateismului, a negării, nu este un
fenomen nou, acesta exista şi în timpurile biblice, şi reapare în diverse epoci istorice, sub
noi forme. Vorbeam odată despre evoluţia
umană cu cineva care se declarase “ateu”;
iar ﬁindcă nici un ateu nu poate demonstra
cu certitudine totala inexistenţă a divinitşţii,
putem deﬁni ateul ca ﬁind o persoana care nu
crede, de fapt, în conexiunea cu Haşem. Aşa

că l-am întrebat, ceva de genul…”bine, dar…
aveţi vreo soluţie?”. Nu au nici o soluţie…
Adevărul este ca nici un ateu, sau cu atât
mai puţin ateismul impus unei colectivităţi,
n-a putut elabora vreodată o soluţie viabilă
la problemele omenirii. În fond, o idee vehiculată în mediile psihologice încă de pe
vremea lui Freud, este aceea ca antisemitismul este rezultatul faptului că omenirea nu
poate suporta moralitatea impusă de Tora,
de Revelaţia de la Sinai, nu se poate ridica
încă la acceptarea acestei moralităţi; o lume
fără furturi, fără crime, în care toţi oamenii
respectă legea morală…nu există încă. Iar
în fenomenul de antisemitism, poporul evreu,
ales de Haşem să păstreze mereu actuală
Legea, devine inevitabil ţinta frustrărilor
şi obsesiilor omenirii. Cineva m-a întrebat
odată la ce-mi foloseşte să stau toată ziua
şi să studiez Talmudul? I-am răspuns că
răsplata e Talmudul însuşi…În afară de religiozitate, e o adevarată comoară a culturii,
care a supravieţuit multor încercări istorice.
Accesul evreilor în lumea academică a fost
multă vreme problematic şi s-a produs, mai
ales, după ieşirea din ghetou, după Shoah.
Însă poporul evreu a avut mereu mulţi intelectuali, aşadar privesc cu optimism spre
viitor; plăcerea de a studia ne e speciﬁcă.
Imaginea poporului evreu s-a suprapus
adesea cu imaginea intelectualului tipic,
păstrător şi apărător a ceva care nu are o
valoare concretă măsurabilă, ﬁzică, aşa cum
e relevarea moralităţii; iar dilemele morale şi
nevoia de răspunsuri sunt la fel de actuale
astăzi, ca şi în vremurile biblice.
DIANA MEDAN

Scriitorul Dan Mizrahy
S-a mai scris, desigur, în paginile revistei noastre despre
volumul de memorii al
regretatului pianist şi
compozitor Dan Mizrahy, unul dintre numele cele mai mari ale
muzicii româneşti din
ultimele şase decenii.
Simt, însă, nevoia să
revin asupra acestui
text – ajuns, iată, la o
binemeritată a doua ediţie –, întrucât am
convingerea că un aspect fundamental
al cărţii a fost, cumva, trecut sub tăcere.
Este vorba despre calităţile literare ale
scrisului lui Dan Mizrahy.
Volumul Aşa a fost...* este, desigur,
unul de literatură non-ﬁctivă. Memoriile
marelui muzician, scrise la capătul unei
vieţi zbuciumate (în care a cunoscut şi reRealitatea
cărţii
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fugiul, şi închisoarea politică,
dar şi gloria muzicală naţională şi internaţională), abundă în
întâmplări dramatice şi spectaculoase, mai pasionante,
în sine, decât orice roman.
Acest fapt – ca şi împrejurarea
că autorul este un intelectual
de calibru, deplin realizat în
cadrul altei arte – a dus la o
relativă ignorare a calităţilor
literare propriu-zise ale textului, care ne îndreptăţesc să
vorbim despre Dan Mizrahy
ca despre un scriitor autentic. Un atât de ﬁn şi complex
interpret al marilor partituri de
pian nu putea, în fond, să nu intuiască
(măcar!) regulile de construcţie ale unui
text literar...
Ceea ce Dan Mizrahy face strălucit, în
Aşa a fost...! Memorile sale au calitatea,
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Dreptul la dorul de ţară
„Toate îşi au vremea lor şi ﬁecare
lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui”,
spune Eclesiastul. Acesta a fost şi motivul pentru care, la un moment dat, în
istoria lor de mii de ani, evreii au socotit
că venise ceasul întoarcerii lor în Ereţ
Israel.
Dar de ce a bătut acest ceas anume
atunci, în veacul al XIX-lea, şi nu mai
devreme sau mai târziu?
Am auzit, în ultimele săptămâni, o
mulţime de explicaţii pentru faptul că
în ultimele două decenii ale secolului al
XIX-lea, evreii au simţit deodată imboldul
de a pleca în locul pe care mulţi ajunseseră să îl numească „acasă”, deşi se aﬂa
la mii de kilometri de cel în care trăiseră
până atunci, împreună cu familiile lor.
Obsesiv, întrebarea revine: de ce
atunci şi nu altădată? De ce, aşa cum
spune Eclesiastul, atunci sosise „vremea”. Evreii nu uitaseră niciodată de
Israel şi Ierusalim, jurând că de vor uita
vreodată oraşul Templului, să le ﬁe uitată
şi „destoinicia dreptei”. Acest jurământ,
rostit mii de ani, a rodit după 1880, ﬁe că
spunem că momentul „coacerii” a venit la
Focşani, în 1881, sau la Basel, în 1897.
Unii spun că orologiul care a sunat
„vremea” revenirii în Ereţ Israel a fost
recrudescenţa antisemitismului din a
doua jumătate a veacului al XIX-lea. Că
antisemitismul a fost unul dintre motivele
apariţiei sionismului este fără îndoială
adevărat, dar la fel de adevărat este că
numai antisemitismul, singur, nu a reuşit
niciodată, în istorie, să alunge evreii din
diaspora şi să îi determine să facă Alia.
Tsunamiul de antisemitism a culminat cu procesul sumar şi condamnarea
căpitanului Dreyfus. Apropo de puterea
antisemitismului de a-i alunga pe evrei
din ţara unde au trăit, amintesc însă
faptul că Dreyfus a fost adus în 1899 din
Insula Diavolului, rejudecat şi reabilitat,
după care, în 1906, nu numai că nu a
plecat în Palestina, dar s-a înrolat din
nou în armata franceză şi a murit tot la
Paris, în 1935! Care va să zică, simbolul
însuşi al recrudescenţei antisemitismului vest-european nu îşi părăseşte ţara
nativă din cauza atitudinii ostile faţă de
evrei şi faţă de persoana sa!
„Cine-şi uită strămoşii e ca un râu
fără izvor, ca un arbore fără rădăcini”,
spune un vechi proverb chinez. Iar evreii
nu şi-au uitat niciodată strămoşii, dar
nici nu şi-au luat tălpăşiţa numai pentru
că restul societăţii nu îi vedea cu ochi

buni. A pune naşterea
Gândul
sionismului şi dorinţa
scris
evreilor de a merge
în Palestina numai pe
seama antisemitismului înseamnă să
uiţi de dragostea de ţară a evreilor care,
într-un anume moment al istoriei lor, au
simţit că venise vremea, cum spune
Eclesiastul, să îşi reclădească patria.
Fără doar şi poate, duşmanilor evreilor
nu li se cuvine meritul principal pentru
revenirea evreilor în Israel!
Evreii au ales să rămână într-o
anumită ţară, unde se simţeau asimilaţi
într-o oarecare măsură cu populaţia
majoritară, în momente dramatice ale
istoriei, pentru că, aşa cum spune Blaise
Pascal „inima are raţiuni pe care raţiunea
nu le pricepe”. Dar nu trebuie uitat că
aproape jumătate din cei peste 522 000
de evrei din Germania au considerat că
trebuie să stea pe loc, ceea ce a dus
la pieirea a 180 000 de evrei germani
în Holocaust. În România, Holocaustul
a făcut cel puţin 280 000 de victime,
dintre care 135 000 numai din nordul
Ardealului, iar în Transnistria au fost ucişi
120 000 de evrei. Cu toate acestea,
400 000 de evrei au rămas pe loc şi abia
după instaurarea comunismului emigraţia a devenit atât de intensă, încât azi
abia dacă mai sunt câteva mii de evrei în
România, ceea ce nu a făcut să dispară
antisemitismul, deşi acesta nu mai are
forme violente. Dovadă că evreii pleacă
unde şi când vor ei, nu când şi-ar dori
antisemiţii să îi vadă dispăruţi.
„Naşterea îşi are vremea ei, şi moartea îşi are vremea ei; săditul îşi are vremea lui, şi smulgerea celor sădite îşi are
vremea ei”, spune Eclesiastul, şi aşa a
fost şi cu plecarea evreilor în Israel. Alia
s-a făcut şi sub călcâiul antisemitismului,
dar faptul că azi jumătate dintre evrei
trăiesc în diasporă, deşi politica statului
evreu este să nu refuze pe nimeni care
ar dori să se întoarcă în ţara de origine
arată că evreii sunt cei care decid dacă
şi unde pleacă, nu fac Alia când sunt
goniţi. Dovadă că evreilor trebuie să li
se recunoască dreptul ca, pe la 1880,
să li se ﬁ făcut dor să aibă o ţară a lor,
iar antisemitismul a fost doar un element
în această decizie de a reconstitui Ereţ
Israel. După 1900 de ani, li s-a făcut dor
de Ierusalim şi Israel, pentru că „toate
îşi au vremea lor, şi ﬁecare lucru de sub
ceruri îşi are ceasul lui”.
ALEXANDRU MARINESCU

rarisimă în cadrul literaturii confesive, de
a ﬁ construite simfonic: viaţa zbuciumată,
câteodată chiar tragică, a autorului nu
este narată la întâmplare.
Fluxul capricios al memoriei
este canalizat, cu o remarcabilă siguranţă, de regulile
unei compoziţii textuale al
cărei scop nu este reliefarea propriilor merite (ca în
cazul atâtor alte volume de
amintiri), ci de necesitatea
înţelegerii sensului propriei
vieţi. Scriitorul Dan Mizrahy
se auto-analizează, de fapt,
pe parcursul celor 650 de
pagini ale cărţii sale, cu o
paradoxală obiectivitate simpatetică, în care distingem
tuşa pianistului de geniu
care a fost.
Este impresionantă şi ﬁneţea cu care
autorul se strecoară printre meandrele
propriei vieţi şi ale propriilor gânduri, în
încercarea (reuşită) de a găsi sensul unei

existenţe exemplare. Autorul scrie alb,
fără a dramatiza, dar şi fără a de-dramatiza o existenţă din care reţine, înainte de
toate, lupta cu demonul interior al marii
arte. Odată Euterpe îmblânzită (probabil, după studiile la Conservatorul din
Ierusalim), nimic nu îl mai poate întoarce
din drum: nici obstacolele – recluziunea
politică, marginalizarea –, nici, mai târziu,
succesul. Volumul se constituie, astfel,
într-un splendid Bildungsroman auto-biograﬁc, în care nimic nu este cosmetizat,
însă totul e trecut prin ﬁltrul puriﬁcator ale
convieţuirii zilnice cu marea muzică şi, în
fond, cu Spiritul.
Un volum de excepţie, al unui intelectual de excepţie.
RĂZVAN VONCU
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