Preşedintele F.C.E.R.
şi patriarhul B.O.R. –
întâlnire istorică
PAG. 2

PUBLICAŢIE A FEDERAŢIEI COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA

ANUL LXI = NR. 486-487 (1286-1287) = 1 – 31 IANUARIE 2017 =3 TEVET – 4 ŞVAT 5777 = 24 PAGINI – 3 LEI

Templul „Unirea Sfântă”
(Bucureşti), reinaugurat
de Hanuca 5777
Foto: M. Mândru

Bucuria Sărbătorii
Luminii a strălucit
în toate Comunităţile
din România. PAG. 7-9
Hanuchiada 5777
Max Blecher
pe ecranele
româneşti
PAG. 13
Unirea Principatelor
Române – 158 de ani
PAG. 5

Sinagoga –
casă de rugăciune,
adunare şi învăţătură

PAG. 16

PAG. 21
Reuniunea
jurnaliştilor din presa
evreiască

Faţă-n faţă
cu preşe
dintele
C.E. Dorohoi,
Ioji Sacagiu
PAG. 5

Prof. univ.
dr. Jean Askenasy,
Membru de Onoare
al Academiei Române

PAG. 10

Interviu
imaginar
cu Carol
Roman

Templul Spaniol din str. Negru Vodă, jefuit
şi incendiat în Pogromul din ianuarie 1941.

PAG. 3

Foto: Zoltan Márton

Bucureşti#NumeNuNumere

Lista victimelor
Pogromului din Bucureşti

Din activităţile de cercetare ale

Centrul pentru Studiul Istoriei
Evreilor din România

PAG. 11

Ziua Internaţională dedicată Memoriei Holocaustului

Începând din 2005, Organizaţia Naţiunilor
Unite şi numeroase ţări din lume marchează,
la 27 ianuarie, Ziua Internaţională dedica
tă Memoriei Holocaustului. Pe 27 ianuarie
1945, armata sovietică a eliberat lagărul de
la Auschwitz-Birkenau, ridicat pe teritoriul
Poloniei ocupate de Germania hitleristă, şi
s-a confruntat, pentru prima dată, cu ororile
lagărelor de exterminare organizate de nazişti.
Celelalte lagăre, aflate pe teritoriul Germaniei

Relatări despre manifestările
consacrate comemorării
Pogromului de la Bucureşti
şi a Zilei Internaţionale
a Holocaustului,
în numărul viitor.

sau Austriei, au fost eliberate în primăvara lui
1945 de americani şi britanici.
În genocidul comis de Germania nazistă şi
colaboratorii ei, au fost ucişi, pe baza legilor
rasiale şi a altor dispoziţii ale autorităţilor hit
leriste, şase milioane de evrei, două milioane
de romi, 250.000 de persoane handicapate
şi suferind de boli mintale şi 9000 de homo
sexuali. Decizia de a desemna ziua de 27
ianuarie drept Ziua Internaţională a Memoriei
Holocaustului a fost luată cu prilejul împlinirii
a 60 de ani de la eliberarea lagărului de la
Auschwitz, la propunerea Israelului şi Statelor
Unite, pe baza Rezoluţiei 60/7 de la 1 noiem
brie 2005, în cadrul celei de a 42-a sesiuni a
Adunării Generale a ONU.
Organizaţia Naţiunilor Unite marchea
ză această zi printr-o serie de evenimen
te comemorative.
(Continuare în pag. 2)

Monumentul Holocaustului de la Miami

27 ianuarie
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Preşedintele F.C.E.R şi Patriarhul B.O.R. – întâlnire istorică
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer şi Preafericitul Daniel, Patriarhul B.O.R., au avut recent o întâlnire între patru ochi, care a durat peste
două ore şi în cadrul căreia au fost
abordate subiecte care fac această
întrevedere una de importanţă istorică, a apreciat liderul comunităţii
evreieşti din România, într-un interviu pe care îl redăm mai jos.

– Ce a fost diferit la această întâlnire,
ca să o definiţi atât de elogios?
– Pentru mine, ca preşedinte al
F.C.E.R., această întrevedere a fost un
eveniment pe care aş îndrăzni să îl cali
fic ca „istoric”, deşi nu a fost prima mea
convorbire cu Preafericitul Daniel, dar
rezultatele acestui dialog deschis, fără
nici un fel de reţineri, ies din cadrul obiş
nuit al unor astfel de schimburi de opinii
între reprezentanţi a două culte diferite.
Vreau să îi mulţumesc Preafericitului şi
pentru ideea de a avea această întâlnire,
şi pentru modul în care ea s-a desfăşu
rat. Trebuie să subliniez că acum ne-am
propus să direcţionăm astfel dialogul
nostru încât el să ducă la dezvoltarea
colaborării.
Am început prin a-i mulţumi Patriar
hului Daniel pentru că în proiectul nostru
de comemorare a deportării evreilor din
Bucovina, trimişi cu sila acum 75 de ani
în Transnistria, B.O.R. ne-a fost alături
şi la tot periplul îndelungat şi dificil,
episcopul-vicar patriarhal P.S. Ieronim
Sinaitul a fost prezent de dimineaţa
până seara târziu. De asemenea, la
manifestările de la Suceava a luat parte
IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei şi
Rădăuţilor, ceea ce arată o conlucrare
deosebită între noi şi Biserica Orto
doxă Română. Desigur, nu pot să nu
amintesc aici, din corectitudine faţă de
cititorii dvs., că şi reprezentanţii Bisericii
Catolice au participat la o parte dintre
evenimentele amintite şi am beneficiat
de sprijinul substanţial al autorităţilor
locale.

I-am relatat Partriarhului B.O.R.
câteva aspecte din ceea ce eu numesc
„istoria vie” a tragicelor evenimente din
toamna anului 1941, elemente privind
ghetoizarea şi deportarea evreilor, în
vremurile respective în Bucovina trăind
câteva zeci de mii de evrei, dar acum mai
sunt câteva sute, ca să fac o apreciere
generoasă.
– În afara mulţumirilor pentru participarea B.O.R. la evenimentele comemorative din Bucovina, ce subiecte aţi mai
abordat în timpul dialogului cu Patriarhul
Daniel?
– Esenţa a fost să dovedim că
iudaismul şi creştinismul se pot situa
pe poziţii foarte apropiate, fără să ne
abatem nici unul dintre noi de la ele
mentele fundamentale ale religiilor
noastre. De pildă, povestindu-i că în
planul editorial al Hasefer se află edi
tarea Pentateuh-ului, Preafericitul ne-a
invitat să lansăm lucrarea, atunci când
va ieşi de sub tipar, la Palatul Patriar
hal. Am discutat despre ceea ce fiecare
denumim Vechiul Testament sau Tora,
recunoscându-se valoarea de excepţie a
acestei cărţi de credinţă şi de învăţătură.
Patriarhul a scos în evidenţă faptul că
interesul pentru această Carte a Cărţi
lor este la fel de mare pentru populaţia
română şi pentru evrei, ca şi pentru toţi
teologii, mai ales că această ediţie va
fi tradusă direct din ebraică. De altfel,
Preafericitul s-a arătat foarte interesat
de alte câteva cărţi tipărite la Hasefer,
pe care i le-am dus în dar, printre care
şi Talmudul, Povestirile hasidice şi altele.
– Ce aţi mai stabilit referitor la viitorul
relaţiilor dintre creştinii ortodocşi români,
pe de o parte, şi mozaici, pe de alta?
– Am mai discutat despre posibilitatea
de a ne înscrie în conceptul pe care îmi
place să îl promovez sub formula „Prin
cunoaştere reciprocă la recunoaştere
reciprocă”. Am putea să dezvoltăm rezul
tatele obţinute până acum prin vizite ale
prelaţilor creştini şi ale studenţilor la teo
logie la sinagogile noastre din Bucureşti

şi din ţară, pe care le-am renovat nu de
mult, cum este cazul Templului Coral, al
Muzeului din Templul „Unirea Sfântă”, al
Sinagogii „Credinţa”, ca să dăm exemple
din Bucureşti. Preafericitul, care a fost la
reinaugurarea Templului Coral, doreşte
să încurajeze astfel de vizite.
– Sunt lucruri concrete, mai rar convenite între reprezentanţii cultelor.
– Da, şi ar mai fi şi altele, ca de pildă
organizarea, începând din acest an, a
unui ciclu de dezbateri sub denumirea
generică „Şalom şi Haverut”, care în
seamnă „Pace şi Prietenie”. Este semni
ficativ că Patriarhul a dorit să fie păstrat
numele ebraic al manifestării, chiar dacă
participarea creştină va fi substanţială.
Am ajuns la această idee povestindu-i
Preafericitului despre lansarea în Tem
plul Coral a unei cărţi bogat ilustrate des
pre sinagogile din România şi insistând
că sinagogile sunt atât loc de rugăciune,
cât şi de adunare şi de învăţătură.
Am mai convenit ca în 2017 să abor
dăm împreună, poate şi cu reprezentanţii
altor religii, într-un eveniment intitulat
„Ierusalim, oraşul sacru”, tema acestui
oraş şi să vedem de ce a fost dorit de
atâta lume, de ce s-au dus lupte pentru
el şi s-a vărsat sânge, de unde provine
valoarea sa extraordinară pentru inte
grarea umană.
Am mai vorbit despre posibilitatea
de a stabili legături directe între noi, în
scopul promovării relaţiilor dintre religiile
noastre. Iată că atunci când m-am referit
la întâlnirea aceasta ca la una istorică,
mi-am întemeiat afirmaţia pe faptul că
am convenit noi dimensiuni ale cola
borării dintre iudaism şi creştinism, mai
exact între iudaism şi ortodoxie. Dacă
vom putea realiza aceste proiecte, vom
demonstra că în România este o cu totul
altă atmosferă decât în multe alte state
europene, ceea ce iarăşi ne duce spre
aspectul istoric al acestei întâlniri pe care
am avut-o cu Patriarhul Daniel.
– Vă mulţumesc.
ALX. MARINESCU

Dr. Aurel Vainer, decorat din nou
cu „Steaua României”

Preşedintele României, Klaus
Iohann is, i-a acordat preşedintelui
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, Ordinul Na
ţional „Steaua României” în grad de
Comandor.
În decret se arată că decoraţia i-a fost
conferită „în semn de apreciere pentru
înalta ţinută morală şi profesională de
care a dat dovadă de-a lungul întregii
cariere, pentru contribuţia determinantă
pe care a avut-o în conservarea moşte
nirii iudaice şi în îmbunătăţirea dialogului
interreligios, pentru implicarea deosebită
în combaterea antisemitismului, xenofo
biei, rasismului şi a negării Holocaustului,
precum şi pentru consolidarea legăturilor
româno-israeliene şi promovarea imaginii
României în lume”.
Ceremonia de înmânare a înaltei
distincţii a avut loc la Palatul Cotroceni
în după-amiaza zilei de 18 ianuarie,
preşedintele Iohannis începând prin a-l
felicita pe dr. Aurel Vainer pentru recenta
sa aniversare.
Ulterior, şeful statului a spus: „viaţa
dvs. ne arată cum destinul României stă
şi pe umerii fiecăruia dintre noi, prin tăria
convingerilor şi soliditatea valorilor ce ne
animă.
V-aţi născut într-o mică localitate din
Moldova, într-o familie cu mulţi copii,

care v-a dat puternice rădăcini iudaice,
şi aţi copilărit într-o Românie frământată
de agresiuni interne şi externe, marcată
de antisemitism şi îndoliată de cruzimile
Holocaustului. Cu toate acestea, nu v-aţi
pierdut nicio clipă dragostea faţă de
pământul natal. V-aţi petrecut tinereţea
într-o societate a fariseismului, care v-a
privat de o viaţă comunitară normală, de
mulţi dintre apropiaţi, prieteni şi membri
ai familiei. Cu toate acestea, dorinţa de
a fi util oamenilor v-a făcut un apreciat
specialist în domeniul stiinţei economice.
Ca şi multor altora, viaţa vi s-a schimbat
odată cu Revoluţia din 1989. Aţi devenit
un contributor important la revigorarea
comunităţilor evreieşti din România şi un
promotor al dialogului interetnic şi inter
confesional din ţara noastră.
În numeroase ocazii am spus că mino
rităţile etnice sunt un tezaur al României
şi punţi de neînlocuit între noi şi ţările
de provenienţă ale acestor etnii. În cele
trei mandate în Parlamentul României
aţi fost, în numele comunităţii pe care
o reprezentaţi, dar spre folosul tuturor,
o adevărată placă turnantă a dialogului
politic, intercultural, şi interconfesional”.
Preşedintele României a precizat că
în 24 ianuarie va participa, împreună cu
secretarul general al Consiliului Europei şi
cu preşedintele Republicii Cipru, la cere
monia de marcare a Zilei Internaţionale de
Comemorare a Victimelor Holocaustului.
Cu această ocazie, preşedintele Iohannis
va inaugura, la sediul Consiliului Europei
din Strasbourg, o expoziţie dedicată
victimelor Holocaustului, cu titlul „Drepţi
între Popoare”, organizată de preşedinţia
română a Alianţei Internaţionale pentru
Memoria Holocaustului. În acest con
text, preşedintele României a declarat:

„Un lucru mă bucură în mod special şi
ţin să vi-l mărturisesc: voi putea să evoc
la Strasbourg o realizare importantă, pe
care am susţinut-o încă de la începutul
mandatului meu, şi anume decizia înfiin
ţării, la Bucureşti, a unui Muzeu al Istoriei
Evreilor din România. Aţi fost unul dintre
cei mai activi susţinători ai acestui proiect,
şi vă rog, domnule preşedinte Vainer, să
îl sprijiniţi şi pe mai departe”.
În cuvântul său de mulţumire, preşe
dintele F.C.E.R. a spus că, dacă împarte
în trei perioade viaţa sa, o treime va fi
reprezentată de copilărie şi de anii Holo
caustului, o treime anii comunismului,
iar ultima treime sunt anii de după 1989.
Valoarea pe care a purtat-o cu sine de-a
lungul tuturor acestor etape a fost respec
tul pentru oameni şi pentru învăţătură. De
asemenea, a subliniat dr. Aurel Vainer,
în tot acest răstimp atât România,cât
şi Statul Israel, devenit patria poporului
evreu, au avut o însemnătate enormă
pentru domnia-sa, ceea ce l-a determinat
să acorde permanent o atenţie deosebită
promovării dialogului interetnic şi interreligios, dar şi dezvoltării relaţiilor dintre
cele două state. Interlocutorul nostru a
mărturisit că a fost profund emoţionat şi
onorat de faptul că s-a organizat această
ceremonie la Palatul Cotroceni cu ocazia
decernării înaltei distincţii înmânate de
şeful statului, pentru care a adresat cele
mai sincere mulţumiri.
Precizăm că preşedintelui Aurel Vainer
i-a fost acordat Ordinul Naţional „Steaua
României” şi în grad de Cavaler, în anul
2009, iar în 2013 preşedintele Traian
Băsescu i-a conferit Ordinul Naţional
„Steaua României” în grad de Ofiţer.
N. ALEXANDRU

Ziua
Internaţională
dedicată
Memoriei
Holocaustului

27 ianuarie

În acest an, în ca
drul ceremoniilor
oficiale din 27 ianuarie au vorbit Antonio
Guterres, noul secretar general al ONU,
Peter Thomson (Insulele Fiji), preşedin
tele actualei sesiuni (a 71-a) a Adunării
Generale ONU, reprezentanţii perma
nenţi ai Israelului şi SUA. Rugăciunile
în memoria victimelor au fost rostite de
cantorul Israel Singer.
(Urmare din pag. 1)

Intrarea în complexul Auschwitz-Birkenau

Anterior ceremoniilor oficiale, timp de o
săptămână, la sediul din New York al ONU
au fost organizate conferinţe,dezbateri,
mese rotunde, expoziţii legate de Holo
caust. Astfel, la 23 ianuarie a.c. a avut loc
vernisajul expoziţiei ”Educaţie şi Memo
rie. Holocaustul din România”, în cadrul
căreia au fost prezentate evenimentele
comemorative şi educaţionale despre
Holocaust organizate în ţara noastră în
2016, în timpul preşedinţiei române a
IHRA.
Expoziţia a inclus şi o scurtă istorie a
Holocaustului din România, cu accent pe
Pogromul de la Iaşi din 1941, precum şi
scurte biografii ale unora dintre românii
cărora li s-a conferit de către Institutul
Yad Vaşem din Israel titlul de „Drepţi
între Popoare” deoarece au salvat evrei.
Expoziţia a fost realizată de Institutul
”Elie Wiesel”.
În ţara noastră, cu prilejul acestei
zile vor avea loc o serie de manifestări.
Astfel, Institutul „Elie Wiesel”, cu sprijinul
Ambasadei Statului Israel în România şi
al Institutului Francez din Bucureşti, orga
nizează cea de-a doua ediţie a festivalului
de film dedicat Holocaustului, intitulată
Zilele Filmului: Memoria Holocaustului
(in memoriam Elie Wiesel). Sunt prezen
tate filme documentare şi filme artistice,
legate de această tematică. Două dintre
filme sunt urmate de dezbateri cu regi
zorii invitaţi Romulus Balazs (Franţa) şi
Simcha Jacobovici (Israel).
Evenimentul se desfăşoară în pe
rioada 27-29 ianuarie 2017, la sediul
Institutului Francez din Bucureşti, sala
de cinema Elvire Popesco. La 27 ia
nuarie are loc deschiderea oficială a
festivalului. Printre peliculele prezentate
menţionăm: filmul documentar ”Căutarea
lui Elie Wiesel” (Ungaria, Franţa), ”În
întuneric”, film artistic polonez în regia
Agneszkăi Holland, ”Amintiri din Iaşi” şi
”Struma”, documentare-dezbatere cu cei
doi regizori menţionaţi. La 27 ianuarie
Ziua Internaţională a Holocaustului va fi
marcată şi la liceul ”Matei Basarab” din
Bucureşti.
Eva Galambos
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AD MEA VEESRIM, AUREL VAINER!

Templul „Unirea Sfântă” din Bucureşti,
reinaugurat de Hanuca 5777

Templul „Unirea Sfântă” din Capitală,
cunoscut iniţial sub numele de Sinago
ga Croitorilor, fiindcă a fost construit în
1836 de această breaslă – anul fondării
figurând în subtitlul monografiei consa
crate acestui lăcaş de cult, scrisă de M.A.
Halevy, apărută la Bucureşti, în 1937 – a
fost reinaugurat în a patra zi de Hanuca
5777 (27 decembrie 2016). Templul a
fost reclădit în 1910. Vorbim de „Al ha
nisim” – „Despre minuni”, care a dat şi
titlul unuia dintre cântecele tradiţionale
de Hanuca. Templul a scăpat printr-o
minune de demolările de lăcaşuri sfinte
în epoca ceauşistă, şef-rabinul Rosen
transformându-l la timp (1978) în Muzeu
de Istorie a Comunităţilor Evreieşti din
România. Numele de „Unirea Sfântă” vine
din unul dintre statutele din 1836, unde
era consfinţit astfel: „Casă de Adunare
cu scopuri sfinte, a cărei soartă este să
se menţină [pacea – n.r.] şi să nu mai
fie disensiuni, ci de acum înainte pace
peste noi şi întregul Israel”. „Dumnezeu
n-a plecat din acest Templu”, obişnuia
să spună regretata Carmen Dumitriu,
fosta directoare a muzeului, iniţiatoarea
acestei restaurări. Demersurile ei au găsit
uşi deschise la conducerea Federaţiei, la
preşedintele dr. Aurel Vainer, personal.
„Eu nu doresc decât să păstrez vie flacăra
iudaismului. Nu e posibil să nu refacem
Templul «Unirea Sfântă»”, a rememorat
preşedintele F.C.E.R. pledoaria pentru re
alizarea acestui deziderat, adresată unor
importante autorităţi ale statului român.
„Este vorba – a nominalizat domnia sa,
mulţumindu-le, în discursul de reinaugu
rare, pentru sprijinul acordat de ministrul,
de atunci, al Dezvoltării, Liviu Dragnea, şi
de secretarul de stat al Secretariatului de
Stat pentru Culte, Victor Opaschi”. Încă
o minune, făcută publică cu acelaşi prilej
de coordonatoarea proiectului, directorul
adjunct al CAPI, arh. Lucia Apostol: „Pro
iectul de restaurare s-a realizat într-un
timp record – doi ani – printr-o colaborare
şi armonie cum n-am mai văzut”. Şi iată că
cea de-a patra lumânare a fost aprinsă în
Hanuchia dominând de la amvon Templul
restaurat.
Alături de lideri ai F.C.E.R., C.E.B.,
BBR, Mişcării Habad-România, Fundaţiei
„Lauder”-România au participat repre
zentanţi ai Preşedinţiei, Guvernului, Par
lamentului, Băncii Naţionale a României,
înalţi ierarhi, diplomaţi. Publicul – evrei
şi prieteni ai lor – a umplut până la refuz
parterul şi cele două balcoane.

Cum a început
„a doua sa tinereþe”
Începutul ceremoniei de reinaugurare,
anunţat de directorul Departamentului de
Management Economic, Administraţie,
Evenimente şi Logistică, Silvian Horn, a
constat în dezvelirea plăcii inaugurale de
către preşedintele F.C.E.R. şi preşedin
tele C.E.B., dr. Aurel Vainer şi ing. Paul
Schwartz; fixarea celor două Mezuzot,
exterioară şi interioară – deputat Silviu

Vexler şi director al CAPI, ing. Rudy Mar
covici; preşedintele şi secretarul general ai
Federaţiei, dr. Aurel Vainer şi Eduard
Kupferberg. Rabinul Rafael Shaffer, pre
şedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, ing.
Paul Schwartz şi rabinul Naphtali Deutsch,
conducătorul Habad, au aprins cele pa
tru lumânări în Hanuchia. A fost rostită
binecuvântarea de Hanuca. După salutul
de bun venit adresat oaspeţilor de mode
ratorul evenimentului, secretar general
al F.C.E.R., Eduard Kupferberg, corul
de copii al Centrului Comunitar Evreiesc
(JCC), acompaniat de formaţia „Bucharest
Klezmer Band”, au deschis muzical sărbă
toarea. „Şeheheianu…” („Ţie, Doamne, îţi
mulţumesc că am ajuns să trăiesc această
zi”) a fost intonat de prim-cantorul Iosif
Adler şi cantorul Emanuel Pusztai. „Există
multe minuni consemnate în Tanah, fără a
fi celebrate: despicarea Mării Roşii, mana
cerească, izvorul ţâşnit din stânca Hore
bului… Dar o minune prăznuită este cea
de Hanuca: victoria revoltei celor puţini
asupra celor mulţi, a luminii asupra întu
nericului, fiindcă, prin ea, poporul evreu
a reuşit să nu se asimileze”, a specificat
Eduard Kupferberg. „Hanuca este sărbă
toarea speranţei, a păstrării identităţii […].
Renovări şi restaurări cunoscute de tot
mai multe sinagogi din România sunt mi
racole de fiecare zi. Astăzi, Templul «Uni
rea Sfântă» îşi începe a doua tinereţe”.
Participanţii au primit daruri muzicale de
la corul Templului Coral, condus de Robert
Levensohn, şi corul JCC – dirijor Bogdan
Lifşin, coordonatoare Simona Schor. Iar
copiii din cor – Hanuca Gheld – daruri de
Hanuca din partea conducerii F.C.E.R.

Recunoºtinþã pentru toþi cei
care au conlucrat la restaurare
„Dacă s-a realizat, de Hanuca 5777,
reinaugurarea acestui Templu, aceasta se
datorează deplinei determinări şi tenacităţii
preşedintelui Aurel Vainer, care a ştiut să
atragă fonduri. Pentru că transformarea
acestui vechi edificiu într-o bijuterie ar
hitectonică nu s-ar fi obţinut fără ajutor
din partea autorităţilor statului român”, a
subliniat preşedintele C.E.B., ing. Paul
Schwartz. „Mulţumesc Departamentului
pentru Relaţii Interetnice, Secretariatului
de Stat pentru Culte, ministerelor care
ne-au sprijinit. Mulţumesc celor care au
lucrat la restaurare, directorului şi directo
rului adjunct al CAPI, ing. Rudy Marcovici
şi arh. Lucia Apostol, colectivelor cu care
au colaborat”. Vorbitorul a făcut un succint
istoric al împrejurărilor sociale în care a
izbucnit revolta Macabeilor: puternica in
fluenţă elenistă în Israelul antic în urma cu
ceririi, în secolul III î.e.a., de către Alexan
dru Macedon a Orientului Mijlociu. Dacă
Alexandru Macedon a permis păstrarea
monoteismului, după moartea sa, Antiohus
al IV-lea Epifanes, conducător din dinastia
Seleucizilor, l-a interzis. „Templul a fost
IULIA DELEANU
(Continuare în pag. 6)

„Demonstraţie de prietenie” a nu
mit preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, reuniunea aniversară de la
Biblioteca Templului Coral, când şi-a
sărbătorit împlinirea frumoasei vârste
de 85 de ani. În discursul rostit în faţa
colaboratorilor de zi cu zi, domnia sa
a explicat că succesul său ca lider se
datorează valorilor morale deprinse
de la părinţi, practicate de-o viaţă:
preţuirea fiinţei umane şi răspunderea
faţă de aceasta; deschiderea faţă de
problemele oamenilor; respectul faţă
de fiecare, indiferent de poziţia socială;
ştiinţa de a învăţa de la oameni şi de
a le fi de folos.
Mesajul conducerii F.C.E.R., citit
de vicepreşedintele Federaţiei, ec.
Ovidiu Bănescu şi redactat împreună
cu secretarul general Eduard Kupfer
berg şi cu directorul Silvian Horn,
arăta, între altele: „Preţuirea de care
vă bucuraţi în rândul oamenilor politici,
diplomaţilor, înalţilor ierarhi şi intelec
tualilor din România înseamnă mult
pentru noi, confraţii dumneavoastră.
Sperăm, din toată inima, ca personali
tatea dumneavoastră să se regăseas
că mereu printre membrii Comunităţilor
Evreieşti din România, bucurându-vă
de dragostea, aprecierea şi respectul
nostru profund.
Vă dorim, stimate domnule preşe
dinte, să aveţi putere de muncă, să ne
fiţi alături mulţi ani”.
Dr. Liviu Beris, preşedintele AER
VH, i-a urat preşedintelui Vainer să îşi
adauge anii, dar să rămână spiritual
tânăr şi i-a mulţumit pentru investiţiile
în restaurarea sinagogilor şi a monu

mentelor care atestă viaţa seculară a
evreilor în România.
Preşedintele C.E.B., Paul Sch
wartz, căruia Aurel Vainer i-a mulţu
mit pentru activitatea depusă atât ca
vicepreşedinte al F.C.E.R., cât şi ca
preşedinte al C.E.B., a amintit con
tribuţia majoră a lui Aurel Vainer, în
calitatea sa de deputat, la obţinerea
unor fonduri fără de care nu ar fi fost
posibilă restaurarea unor sinagogi din
Bucureşti şi din provincie, realizarea
unor dotări la sediile unor comunităţi
evreieşti, precum şi impulsionarea
activităţii culturale, educative şi de cult.
Silviu Vexler, deputat al F.C.E.R.
în Parlamentul României, i-a mulţu
mit OMULUI Aurel Vainer şi familiei
acestuia pentru sprijinul acordat în
dezvoltarea sa profesională şi i-a urat
să îşi păstreze toate calităţile umane
despre care au vorbit cei care au luat
parte la aniversarea celor 85 de ani
împliniţi de preşedintele Federaţiei.
Rabinul Rafael Shaffer a subliniat
că, în opinia sa, importantă pentru ac
tivitatea de lider a lui Aurel Vainer nu
este capacitatea acestuia de a aduna
fonduri şi de a creşte veniturile, ci de
a crea un număr mare de salariaţi
competenţi în Federaţie.
Cantorul Emanuel Pusztai a into
nat o serie de melodii tradiţionale, iar
manifestarea a fost caracterizată de o
remarcabilă căldură sufletească.
Printre cadourile primite s-a re
marcat un splendid buchet de orhidee
albe, transmise, împreună cu urările
de rigoare, de către preşedintele Ro
mâniei, Klaus Werner Iohannis. (R.E.)

A învãþa, a munci, a trãi printre ºi pentru oameni
Reprezentanţi ai Preşedinţiei, Gu
vernului, Parlamentului României au
luat parte la o întâlnire privată ocazio
nată de aniversarea celor 85 de ani ai
preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer.
Înalţi ierarhi au atestat, din nou, bunele
relaţii interconfesionale pe care dr. Aurel
Vainer le cultivă prin politica „uşilor des
chise”. Manifestarea a constituit un prilej
binevenit de reafirmare a apropierii între
F.C.E.R. şi alte organizaţii de minorităţi
naţionale, între minoritari şi majoritari.
Au venit oameni de cultură de mare
prestigiu, diplomaţi, precum E.S. Valery
Kuzmin, ambasadorul Federaţiei Ruse
în România, şi E.S. François Saint-Paul,
ambasadorul Franţei în România, lideri
ai F.C.E.R., C.E.B., BBR, AERVH, JCC,
ai Fundaţiilor Lauder -România şi „Ca
ritatea”. Prieteni de-o viaţă, familia din
ţară şi Israel i-au împărtăşit bucuria de
a fi ajuns să împlinească o vârstă care
impune respect.

Mulţumind tuturor pentru onoarea
făcută, sărbătoritul a evidenţiat că s-a
ghidat după preceptele iudaice de a
învăţa şi a munci. A fost iniţiat de tim
puriu în viaţa şcolii şi în şcoala vieţii: a
început să muncească de la zece ani.
Cultul muncii i-a fost transmis de părinţi
împreună cu învăţătura de a nu umili
niciodată un om. Faptul de a fi crescut
într-o familie numeroasă, cu şapte co
pii, i-a insuflat altruismul. Valori morale,
întărite de mărturisiri ale unuia dintre
nepoţii din Israel, Sorin.
Darurile muzicale au mers la suflete
le tuturor: potpuriul de folclor românesc
şi idiş marca Maia Morgenstern, cu con
cursul lui Carmen Ioviţu; melodii evre
ieşti tradiţionale interpretate de formaţia
„Bucharest Klezmer Band”, soliste Geni
Brenda, Arabela Neazi, Rodica Doija, în
dublă ipostază, instrumentală şi vocală,
dirijor Bogdan Lifşin, sub manageriatul
lui Silvian Horn. (I.D.)

Felicitãri la ceas aniversar

Personalităţi din cele mai diverse cercuri sociale au ţinut să îi ureze toate cele
bune dr.-ului Aurel Vainer. Mai jos, extrase din câteva dintre acestea:
P.F.P. DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Vă felicităm pentru contribuţia dum
neavoastră permanentă la promovarea
dialogului, a respectului reciproc şi a
cooperării dintre cultele religioase în do
menii de interes major pentru societatea
românească. În acest sens, am apreciat
implicarea dumneavoastră în procesul
de adoptare a Legii privind libertatea
religioasă şi regimul general al cultelor
din România, ca expresie a dialogului şi
cooperării benefice dintre Stat şi Culte.
Preţuim, de asemenea, susţinerea
în Parlamentul României a textului
convenit în cadrul întâlnirii Consiliului
Consultativ al Cultelor din data de 28
februarie 2015, numit „Lumină pentru
viaţă. Importanţa orei de religie pentru
educaţia copiilor şi tinerilor”, în vederea
reglementării unui statut adecvat al edu
caţiei religioase în România.
Avem convingerea că doar prin
cooperare şi atitudini comune în promo
varea valorilor credinţei în Dumnezeu şi

a importanţei acesteia în viaţa persoanei
şi a societăţii putem contribui mai mult
la apropierea dintre popoarele noastre,
mai ales că în prezent mulţi credincioşi
ai Bisericii noastre vizitează Ţara Sfântă
ca pelerini.
Amb. MIHNEA CONSTANTINESCU
Preşedinte în exerciţiu al Alianţei
Internaţionale pentru Memoria Holo
caustului (IHRA)
Participarea dumneavoastră la Ple
nara din luna noiembrie de la Iaşi a IHRA
a reconfirmat interesul şi susţinerea
pe care le acordaţi organizaţiei noastre
şi obiectivelor privind memoria, educa
ţia şi cercetarea academică privitoare
la obiectivele IHRA. Vă suntem recu
noscători pentru acest sprijin şi pentru
modul exemplar în care promovaţi în
relaţia cu autorităţile din România şi în
societatea românească menţinerea unei
atitudini active în prevenirea şi comba
terea antisemitismului, extremismului,
(Continuare în pag. 5)
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I U D A I C A
Casa celor vii

Tu hrăneşti pe cei vii cu bunătate, îi învii pe cei morţi cu o
îndurare nesfârşită, îi sprijini pe cei căzuţi şi îi vindeci pe bolnavi, îi eliberezi pe cei încătuşaţi şi păstrezi credinţa Ta pentru
cei care dorm în ţărână. Cine este ca Tine, Stăpân al puterilor,
şi cine este asemenea Ţie, Rege, care iei şi redai viaţa şi care
faci să răsară mântuirea.
De trei ori pe zi recită evreii practicanţi acest text. El amin
teşte de unul dintre cele 13 principii ale credinţei formulate de
Maimonide – credinţa în învierea morţilor, dar spune mai mult.
În ţărână ei doar dorm. Aceeaşi referire o găsim şi la Daniel
(12:2): Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor trezi,
unii pentru viaţa vecinică, şi alţii pentru ocară şi ruşine vecinică.
Acest mod de exprimare a intrat în uzul limbii. Una din denumirile
ebraice pentru cimitir este  בית החייםBeit hahaiim, în traducere
”casa celor vii”.
Cum pot fi ei numiţi ”vii”? Doar avuţia nu s-a pogorât după ei,
iar cei care le-au fost parteneri de viaţă sunt liberi de obligaţiile
lor de castitate. Un novice în iudaism ar fi tentat să o privească
doar ca o licenţă poetică. Cei care au deja o oarecare experienţă
în citirea textelor iudaice ştiu că o astfel de explicaţie e greu
de acceptat. Cuvintele au tâlcul lor, chiar dacă la prima vedere
nu le înţelegem.
O explicaţe de esenţă o ştiu poate cabaliştii. Nu mă număr
printre ei. În Talmud scrie că atunci când osemintele sunt miş
cate, cei adormiţi simt durere şi se cutremură de frică. Ei cred
că a venit momentul judecăţii în care se va decide dacă vor
avea parte de viaţa veşnică sau dacă ocara va fi partea lor. În
termeni juridici, ei pot fi numiţi ”vii” pentru că asemeni celor vii
ei sunt titularii unui drept. Dreptul ca trupul lor neînsufleţit să
se odihnească în pace până va veni momentul în care din el va
încolţi, ca dintr-o sămânţă, trupul lor viu. Ei, şi nu moştenitorii
lor, sunt titularii acestui drept.
Dacă acest drept poate fi alienat în timpul vieţii printr-o do
naţie de organe, părerile sunt împărţite. Clar este că autopsia
este strict interzisă. În cazurile în care organele legale o solicită,
avem datoria să ne supunem, dar trebuie să ne cerem scuze

defunctului pentru durerea care i s-a adus. Avem însă datoria
să depunem toate strădaniile pentru a evita autopsia, în cazurile
în care ea nu este absolut necesară. Cu această ocazie doresc
să îmi exprim recunoştinţa faţă de preşedintele dr. Aurel Vai
ner, care, în colaborare cu reprezentanţii Cultului Musulman,
au introdus un amendament care restrânge la cazurile absolut
necesare obligaţia de autopsie pentru membrii cultelor care
interzic autopsia.
Mult mai gravă decât autopsia este incinerarea. Ea este
poate cea mai violentă şi destructivă acţiune care poate fi luată
împotriva unui trup omenesc. Conform unei tradiţii, există un os
numit Luz, care nu se descompune în pământ şi din care trupul
renaşte. Cel ce arde un trup distruge cu mâna lui nu numai
memoria materială a unui om, ci şi posibilitatea lui de se reîn
toarce la viaţă. Cel ce lasă dispoziţie să fie incinerat se dezice
nu numai de credinţa reînvierii, ci şi de credinţa că trupul lui a
fost luat din ţărână şi în ţărâna din care a fost luat se va întoarce.
El se dezice de o tradiţie păstrată cu pioşenie, fără întrerupere,
timp de milenii. De aceea, pentru cei care au dat dispoziţie ca
trupul lor să fie incinerat nu se fac slujbe religioase, iar urnele
cu cenuşa rămasă nu se îngroapă în cimitire evreieşti.
Nu putem să nu ne punem întrebarea: Care va fi soarta celor
arşi fără voia lor? Cum vor renaşte? Nu cunosc răspunsul, dar
am credinţa fermă că Dumnezeu nu va pedepsi niciodată omul
nevinovat. Poate Dumnezeu le poartă în amintire ADN-ul şi când
va veni momentul, El va crea sămânţa din care ei vor răsări. Aşa
văd lucrurile la stadiul actual al ştiinţei. Poate la un alt stadiu
al ştiinţei calea va fi înţeleasă altfel. Nu ştim exact cum se va
întâmpla, dar asta nu are importanţă. Important este să trăim
cu credinţa că atunci când va veni momentul, se vor împlini cele
prezise de profetul Yeşaaiahu/Isaia (26:19): Morţii Tãi vor trăi
şi trupurile lor vor învia! Deşteptaţi-vã, cântaţi de bucurie, voi,
cei ce sãlãşluiţi în pulbere! Cãci roua Ta este rouã de luminã şi
din sânul pãmântului umbrele vor învia.
Rabin RAFAEL SHAFFER

OMUL ŞI POMUL

Care este asemănarea dintre om şi
pom în iudaism? Răspunsul îl aflăm din
câteva versete biblice, din Mişna şi din
Zohar, precum şi din interpretarea lor în
unele poezii sinagogale, în literatura ca
balistică şi în literatura hasidică. Este un
aspect care deţine o importanţă specială
în cadrul cinei de TU biŞvat (15 Şvat),
anul nou al pomilor. Relativ recent – în
anul 2006 – acest aspect a fost studiat
şi prezentat de rabinul, care este şi pro
fesor universitar, Hillel Henri Bakis, în
volumul în limba franceză (cu porţiuni în
limba ebraică) Ketamar yifrach: études et
Haggadah pour Tou BiChevat, coutume
sépharade (Să înfloreşti ca un palmier:
Studii şi Hagada pentru 15 Şvat, după
obiceiul sefard). Menţiunea autorului, sus
ţinută de fragmente din literatura cabalisti
că şi cea hasidică, este că masa de Seder
de TU biŞvat include aspecte cabalistice
şi aspecte care stabilesc paralele între om
şi pom. El arată că, după diferite tradiţii,
TU biŞvat este o dată favorabilă rugă
ciunilor în mod special, motivul fiind că
perfecţiunea ciclului anual al pomului este
în curs de a veni, însă potenţialul este
deja venit. Celebrarea acestei mese de
Seder de TU biŞvat poate fi considerată
o comoară eficace şi un moment propice
pentru rugăciunea personală. Citându-l
pe rabinul admor Nachman din Breslav,
întemeietorul hasidismului de Breslav,
profesorul Bakis se referă la câteva tipuri
de rugăciune personală a cuiva, bărbat

sau femeie, tânăr sau bătrân, reflectând
dorinţele personale ale omului respectiv.
Printre altele, este vorba de dorinţa unei
tinere de a-şi găsi un soţ potrivit şi a
unui tânăr de a-şi găsi o soţie potrivită,
dorinţa unor oameni fără copii de a avea
copii, dorinţa cuiva de a câştiga suficient
pentru a se putea întreţine, dorinţa unui
fost infractor de a i se ierta faptele comise
exprimându-şi totodată regretul pentru
păcatele comise, dorinţa unui tânăr de a
deveni bun cunoscător al Torei, dorinţa
unui evreu ca Mashiach (Mesia) să vină
cât mai repede, chiar acum...
Observăm deci un aspect intere
sant. Anul nou al pomilor, sărbătoare cu
conţinut agricol, legată de Ereţ-Israel şi
preluată de curentul ideologic sionist,
capătă şi un caracter laic naţional, în afa
ra celui profund religios. Deci, o reunire
între colectiv şi individ, între identitate şi
credinţă personală. Având în vedere rolul
acestei sărbători în tradiţia evreilor sefarzi
orientali, precum şi în tradiţia hasidică, ne
putem gândi la aspectul personal ca fiind
mai profund chiar decât cel colectiv. În
privinţa ideii că această zi este favorabilă
rugăciunii personale în mod special, ne
putem gândi la aspectul ei cabalistic, la
elementele mistice care există în cadrul
ei. Unele elemente cabalistice menţionate
la cina de Seder de TU biŞvat sunt parale
le cu elemente cabalistice prezente la cina
de Seder de ajun de Pesah şi se afirmă
că vor primi răspunsul în cadrul acesteia

La 12 ianu
arie, regretatul
prim-rabin dr. Er
nest Neumann
z.l. ar fi împlinit
100 de ani. Chiar
după peste un
deceniu de la
trecerea sa în
eternitate, me
moria lui este
foarte prezentă în rândul Comunităţii
Evreilor din Timişoara şi din întreaga

regiune dar şi al societăţii bănăţene, în
general. Numeroşi membri ai societăţii
civile, autorităţi şi reprezentanţi ai diferi
telor biserici, care i-au fost foarte aproa
pe, îi păstrează nealterată memoria şi,
nu o dată, citează din afirmaţiile lui pline
de înţelepciune, umanism şi înţelegere
profundă a lumii în care trăim. Cu regretul
că nu am ajuns să celebrăm centenarul
său, aducem un gând cald amintirii sale,
pe care o păstrăm cu deosebită dragos
te şi respect. Fie ca memoria sa să fie
binecuvântată! (L.F.)

Prim-rabin dr. Ernest Neumann z.l. –
100 de ani de la naştere

din urmă. Personal, îmi aduc aminte de
ideea prezenţei acestor elemente mistice
în comentarii asupra sărbătorii de TU
biŞvat. În limba română a scris în acest
sens regretatul rabin Menachem Gutman
din Iaşi, ulterior stabilit la Ierusalim. Un
element interesant atribuit lui Rabi Israel
Baal Şem Tov era că, atunci când pleca
să se roage în mod izolat, individual, se
retrăgea într-o pădure. Era iarna, de anul
nou al pomilor, 15 Şvat. Copacii din pădu
re erau desfrunziţi, pe lângă că, oricum,
aceştia nu erau pomi fructiferi. Dar, prin
rugăciunea lui Rabi Israel Baal Şem Tov,
iarna se transforma în vară, iar copacii
nefructiferi în pomi care făceau fructe
precum cele din vechiul Ereţ-Israel.
Raportul pom-om apare chiar din
ideea rugăciunii personale. Aşa cum un
agricultor care planta un pom se ruga
pentru roadele acestuia în viitor, când va
creşte, cel care nu avea copii se ruga ca
să-i aibă, iar atunci când îi avea se ruga
pentru creşterea lor şi reuşita lor în viaţă.
De asemenea, în privinţa găsirii perechii,
a soţului sau soţiei. Se poate vorbi despre
comparaţia pomului izolat şi a pomilor
dintr-o livadă, cu situaţia omului izolat
şi a omului într-o familie. De asemenea,
se poate vorbi despre o comparaţie între
pomul care nu dă roade şi omul păcătos,
delincventul – după cum se poate vorbi
despre comparaţia între omul corect, bun,
cinstit, care regretă orice greşeală a făcut
deşi fusese delincvent, dar a redevenit
om corect după ce a fost ajutat să iasă
din greşeală şi pomul care a reînceput
să dea roade după ce a fost îngrijit bine,
aşa cum se cuvenea. Poziţia pomului în
câmp sau în livadă este comparabilă cu
cea a omului în pustietate sau în familie.
Omul şi pomul.
Câteva poezii sinagogale (pyutim)
cântate de evreii sefarzi nord-africani la
cina de Seder de TU biŞvat reflectă acest
dualism între rugăciunea colectivă însoţită
de speranţa mesianică şi rugăciunea in
dividuală însoţită de speranţa fiecărui om
de îndeplinire a dorinţelor lui personale,
precum şi paralelismul între om şi pom.
Găsim asemenea poezii sinagogale în
cartea profesorului Bakis.
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

Apel către urmaşii
evreilor care au trăit
şi trăiesc de secole
în România

Una dintre cele mai importante
misiuni ale Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România este prezervarea
şi dezvoltarea patrimoniului sacru evre
iesc moştenit de la evreii care au trăit şi
trăiesc de secole în România. În cadrul
acestui patrimoniu, un loc cu totul spe
cial îl ocupă cele trei cimitire evreieşti
din Bucureşti, care datează din 1865.
In ultima vreme, Comunitatea Evrei
lor din Bucureşti şi-a îndreptat într-o mai
mare măsură atenţia spre asigurarea
întreţinerii corespunzătoare a cimitirelor
evreieşti, în condiţii cât mai bune, deşi
sunt greutăţi foarte mari din punct de
vedere material. Acestea se referă la
nevoia de a asigura protecţia necesară
cimitirului prin împrejmuiri adecvate, dar
şi la personal care să asigure securita
tea cimitirului şi îngrijirea mormintelor.
De-a lungul a foarte mulţi ani, na
tura, intemperiile şi trecerea vremii au
marcat vizibil aspectul cimitirelor evre
ieşti. Vegetaţia a crescut, în multe dintre
acestea ﬁind abundentă şi acoperind
pietrele tombale. Lipsa întreţinerii, a
îngrijirii cimitirelor în întregul lor, ca şi
a mormintelor, ﬁecare în parte, a lăsat
urme adânci şi neplăcute.
Comunitatea Evreilor din Bucureşti
adresează, pe această cale, un apel
evreilor originari din România, care
trăiesc în întreaga lume, să sprijine
ﬁnanciar activităţile complexe şi foarte
diﬁcile pentru conservarea, întreţine
rea şi punerea în valoare a moştenirii
iudaice din România, creată în decursul
veacurilor de evreii care au trăit pe
aceste meleaguri.
Este cunoscut faptul că în tradiţia
iudaică locurile de veci şi monumentele
funerare sunt create pentru veşnicie.
Din acest motiv trebuie să ne dedicăm
prin toate mijloacele ca ele să dăinuie
în timp. O metodă care corespunde
acestor cerinţe este în primul rând con
struirea monumentelor funerare doar
pe plan orizontal. Proba timpului ne-a
arătat că pietrele tombale verticale (res
pectiv elementele verticale ale acesto
ra) s-au prăbuşit, ducând la distrugerea
acestora şi a celorlalte din jur.
Comunitatea Evreilor din Bucureşti
are datoria colectivă să consolideze
infrastructura cimitirelor sale şi să
construiască pentru cei dispăruţi locuri
de veci durabile şi demne de respect.
Ne-am inspirat din cimitirele din Tel
Aviv şi Manchester, unde monumentele
funerare sunt de regulă orizontale, spre
a dăinui în timp şi am realizat în ultimii
doi ani un număr însemnat de lucrări
noi dar şi restaurări ale unor vechi
monumente, cum ar fi cele ale familiilor
Calmy, Pollak, Storin, Marcu, Stănescu,
Schwartz etc.
Dr. Aurel Vainer,
preşedinte F.C.E.R.
Ing. Paul Schwartz,
preşedinte C.E.B.
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24 ianuarie 1859

Unirea Principatelor Române – 158 de ani

Unirea Principatelor Române Moldova şi Ţara Româ
nească, sub numele Principatele Unite ale Moldovei şi Ţării
Româneşti a fost legată de personalitatea lui Alexandru Ioan
Cuza şi de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate: la
5 ianuarie 1859 în Moldova şi la 24 ianuarie 1859 în Ţara Ro
mânească. Procesul, bazat pe puternica apropiere culturală
şi economică între cele două ţări, a început în 1848, odată cu
realizarea uniunii vamale între Moldova şi Ţara Românească,
în timpul domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv Gheorghe
Bibescu.
Deznodământul războiului Crimeii a condus la un context
european favorabil realizării unirii. Votul popular favorabil unirii
în ambele ţări, rezultat în urma unor Adunări ad-hoc în 1857 a
dus la Convenţia de la Paris din 1858, o înţelegere între Marile
Puteri, prin care se accepta o uniune mai mult formală între cele
două ţări, cu guverne diferite şi cu unele instituţii comune. La
începutul anului 1859 liderul unionist moldovean Alexandru Ioan
Cuza a fost ales ca domnitor al Moldovei şi Ţării Româneşti,
act care a adus cele două state într-o uniune personală. În
1862, cu ajutorul unioniştilor din cele două ţări, Cuza a unificat
Parlamentul şi Guvernul, realizând unirea politică.
Câteva evenimente au prevestit actul Unirii. La 1 ianuarie
1848 a intrat în vigoare o convenţie moldo-munteană prin care a
fost desfiinţată vama dintre cele două ţări. Actul a fost precedat
în 1842 de un proiect de unificare al măsurilor şi greutăţilor.
Un rol important l-a jucat propaganda unionistă, întreprinsă de
către liderii partidei naţionale, în cele două ţări şi în străinătate.
Activitatea desfăşurată în emigraţie, îndeosebi în Franţa, a cu
noscut diverse forme: apeluri către opinia publică europeană;
afirmarea programului politic în publicaţii ca “România viitoare”
(1850, Paris), “Junimea română” (1851), “Republica română”
(Paris, 1851, Bruxelles, 1853); afilierea la „Comitetul Central
Democratic European”, cu sediul la Londra, care urmărea de
clanşarea unei noi revoluţii europene; memorii către Napoleon
al III-lea, împăratul Franţei, şi către Palmerston, premierul bri
tanic; constituirea la Paris a unui Comitet cu deviza „Dreptate!
Fraternitate! Unitate!”; sprijinul unor personalităţi marcante. I.C.
Brătianu s-a remarcat prin vânzarea moşiei soţiei sale pentru
a asigura fondurile necesare. În ţară, acţiunile unioniste s-au

desfăşurat în noul context determinat de prevederile Convenţiei
de la Balta Liman, afirmându-se modalităţi variate: constituirea
Comitetelor Unirii la Iaşi şi la Bucureşti (1856); editarea unor
organe de presă ca “România Literară”, “Steaua Dunării” (Iaşi),
“Românul” (Bucureşti); venirea în patrie a unor revoluţionari
paşoptişti (îndeosebi în Moldova, ca urmare a regimului libe
ral-moderat al domnitorului Grigore Alexandru Ghica). Deciziile
adoptate prin Tratatul de pace de la Paris (18/30 martie 1856)
prevedeau intrarea Principatelor Române sub garanţia colectivă
a puterilor europene, revizuirea legilor fundamentale, alegerea
Adunărilor ad-hoc care să exprime atitudinea românilor în privin
ţa unirii, integrarea în graniţele Moldovei a trei judeţe din sudul
Basarabiei (Cahul, Bolgrad şi Ismail), trimiterea în Principate
a unei Comisii Europene cu misiunea de a propune „bazele
viitoarei lor organizări”, libertatea navigaţiei pe Dunăre, ş.a.
Unirea Principatelor s-a realizat după îndelungi dezbateri,
intrigi, atentate, tensiuni ce ar fi putut compromite actul în
sine, dar forţele unioniste au avut câştig de cauză. În 1862, cu
ajutorul unioniştilor din cele două ţări, Alexandru Ioan Cuza a
unificat Parlamentul şi Guvernul, realizând unirea politică. După
înlăturarea sa de la putere în 1866, unirea a fost consolidată
prin aducerea pe tron a principelui Carol de Hohenzollern-Sig
maringen, iar prin Constituţia adoptată la 1 iulie 1866, Princi
patele Unite încep să se numească oficial România. Apoi, la 1
decembrie 1918, s-a înfăptuit Marea Unire a Transilvaniei cu
România creându-se statul român modern.
Comunităţile evreilor din cele două Principate au participat
activ la viaţa politică a acestei perioade. La cererea lui Mihail
Kogălniceanu, cu aprobarea rabinilor, evreii au adoptat portul
european, în special la oraş, de asemenea Haskala europeană a
pătruns în cele două principate. Încercarea de adaptare a evreilor
la modernitate nu a găsit ecoul aşteptat la unionişti, o parte dintre
ei fiind tributari antievreismului secular. Cuza-Vodă le-a promis o
emancipare graduală, dar perioada s-a prelungit încă jumătate de
secol. Cartea lui Carol Iancu „Evreii din România de la excludere
la emancipare 1866-1919” prezintă un tablou complex al situaţiei
evreilor de după Unire. Totuşi, bancheri evrei din Occident au
subvenţionat activitatea economică din Principalele Unite.
BORIS M. MARIAN
ficultăţi asemănătoare. Nu învinovăţesc
pe cineva de lipsă de bunăvoinţă. Ştiu
că, pentru echilibrarea veniturilor şi a
cheltuielilor Federaţiei, se fac eforturi
uriaşe şi sper ca, în măsura posibilităţi
lor, problemele noastre să fie rezolvate
cu preşedintele C.E. Dorohoi, dr. Ioji Sacagiu
cu promptitudine. Pe de altă parte, fac
demersuri pentru a primi sprijin financiar
şi din partea autorităţilor locale. De altfel,
mă mobilizez în direcţia unui optimism
lucid, pentru că numai el duce la idei
constructive.
– Reuşite?
– Felul în care a fost serbată Hanuca,
Cred că nimic nu-i caracterizează mai bine pe cei înzestraţi cu simţul
anul trecut. Marşul vieţii din anul acesta,
viitorului decât felul în care vibrează la trecut. Este şi cazul noului preşe
când au venit 200 de israelieni, conduşi
dinte al comunităţii evreieşti dorohoiene, dr. Ioji Sacagiu. Acolo a silabisit
de rabinul Iosi Wasserman.
primele cuvinte în română şi a învăţat, la heder, cum a creat Dumnezeu
– Ce vă ajută în relaţia cu oamenii?
lumea din cele 22 de litere ale alfabetului ebraic. Co-organizator al re
– Sinceritatea.
centei comemorări a 75 de ani de la deportarea evreilor din Dorohoi
– Colaborări cu şcolile unde se predă
în Transnistria, participa la dezvelirea plăcilor comemorative. Când
istoria Holocaustului?
s-a aflat la dezvelirea plăcii de la Sinagoga din Şil Ploţ, Locul Si
– Avem un contract de colaborare cu
nagogii, cum i se spunea atunci – actuala Piaţă Wasserman – a
Liceul „Regina Maria” din Dorohoi. Prin
închis o clipă ochii s-o revadă cum era în copilăria lui şi-a fraţilor lui:
bunăvoinţa domnului director Pachişcan,
cele şase sinagogi – erau cel puţin 14 în oraş –, ambii bunici gabai; o
au fost organizate simpozioane, întâlniri
lume rămasă să existe, azi, doar în volumele masive, şase la număr, ale
între membri ai comunităţii noastre cu
monografiei despre Dorohoi şi împrejurimi alcătuite de Şlomo David z.l.
elevi ai acestei instituţii de învăţământ,
Alt microunivers formativ. „Ideile acestui OM, talentat, foarte muncitor, iubitor al
vizite ale copiilor la sinagogă. Profesori
tradiţiilor şi istoriei evreilor, inclusiv a celor din micile orăşele, le-am auzit rostite cu
de la acelaşi liceu au selectat elevi talen
mult înainte de a fi apărut monografia”, mărturiseşte. „Părinţii mei erau prieteni cu
taţi la desen, literatură care să-şi pună în
Şlomo. Nu de puţine ori era invitatul lor la câte o cină evreiască. M-am reîntâlnit cu
valoare aptitudinile prin desene şi eseuri
el în Israel, în casa părinţilor mei din Kiriat Yam”. De aici şi grija ca Muzeul de Istorie
având ca temă Holocaustul. În paralel cu
a Evreilor din Dorohoi, care-i poartă numele,
recenta comemorare a deportării evreilor
să se prezinte la înălţime. Se gândeşte de
din Dorohoi, s-a derulat în oraş, se ştie,
multe ori de unde veneau: voinţa de nemurire
activitatea unei tabere de creaţie şi pictură
a locurilor natale din Moldova de Sus a israe
răspunzând genericului „Artă, educaţie,
lianului din Aliaua română; îndârjirea care l-a
memorie – talentul tinerilor artişti în slujba
ajutat să ridice Monumentul din apropierea
adevărului”. Printre participanţi, alături de
Ierusalimului dedicat memoriei kedoşim-ilor
elevi ai liceelor de artă din Bacău, Buzău,
ucişi în Pogromul din ‘40 la Dorohoi; pasiu
Botoşani, au fost şi elevi din Dorohoi.
nea pe care o punea în organizarea serilor
– Apropieri interetnice?
consacrate unor personalităţi israeliene
– Suntem invitaţi şi, la rândul nostru,
originare din România la Cercul Cultural din
invităm la toate sărbătorile evreieşti şi
Haifa. S-a gândit la el şi când a candidat la
evenimentele culturale comunitare ofici
conducerea comunităţii. „O comunitate mică,
alităţi, reprezentanţi ai diferitelor etnii şi
o răspundere mare”, şi-a zis când a fost ales.
confesiuni religioase din oraş.
– Prioritatea numărul 1?
meseriei mele de medic, pe care o practic
– Clipe fericite. Clipe dramatice.
– Toate problemele cu care se con din 1978, caut să înţeleg fiecare pacient
– Căsătoria, naşterea băiatului. Moar
fruntă o comunitate mică sunt priorităţi: în parte. Mai ales că, începând din 2009, tea părinţilor.
menţinerea Sinagogii şi a Muzeului, am trecut şi eu prin mari probleme de
– Aveţi un hobby?
îngrijirea cimitirelor, vizitele regulate la sănătate.
– Cânt la pian, la acordeon.
locuinţele celor bătrâni şi singuri, confrun
– Obstacole?
– Concepţia de viaţă?
taţi cu inerentele suferinţe ale vârstei. Nu
– Da, există. De pildă, subfinanţarea
– Finis coronat opus.
vizite formale. Încerci să le afli necazurile pentru repararea împrejmuirilor de la
– Prezentul şi viitorul obştii?
şi să le rezolvi la timp. De problemele lor cimitire şi a casei mortuare din Cimitirul
– Conducerea F.C.E.R. din prezent
medicale se ocupă preşedintele, care evreiesc din oraş. Nu consider că suntem are calităţile necesare pentru a-i asigura
este medic primar de medicină de familie. un caz aparte. Cred că toate comunităţile viitorul.
Activitate fără remunerare. Prin natura evreieşti mici din România întâmpină di
IULIA DELEANU

„Numai optimismul lucid
duce la idei constructive”

5

Felicitãri la ceas aniversar
rasismului şi into
leranţei.
Ca preşedinte al IHRA şi ca diplo
mat consider că activitatea dumnea
voastră ca preşedinte al F.C.E.R. este
o puternică sursă de inspiraţie pentru
păstrarea unei conduite demne şi ferme
în apărarea valorilor ce dau sens unei
societăţi democratice şi pluraliste.
La mulţi ani!

(Urmare din pag. 3)

MUGUR ISĂRESCU
Guvernatorul Băncii Naţionale
a României
Încerc o deosebită plăcere să vă
scriu cu ocazia aniversării, adresân
du-vă felicitări pentru modul în care vă
onoraţi demnitatea de preşedinte al
Comunităţilor Evreieşti din România, cu
deosebire pentru bogata viaţă culturală
din această comunitate. Vă doresc să
nătate, fericire şi noi împliniri în 2017
şi în anii viitori.
Acest moment aniversar este o
bună ocazie să evoc rolul dumnea
voastră de intelectual public, activitatea
desfăşurată ca profesor, cercetător
ştiinţific, publicist, membru al Societăţii
Române de Statistică. Vă mulţumesc
totodată, domnule preşedinte, pentru
că dumneavoastră vă număraţi printre
prietenii Băncii Naţionale.
La mulţi ani!
GABRIELA FIREA
Primarul General al Municipiului
Bucureşti
Îmi face o deosebită plăcere să vă
urez cu prilejul zilei dumneavoastră de
naştere multă sănătate, fericire şi zile
senine încărcate de bucuria reuşitelor.
La mulţi ani!
FLORIN JIANU
Ministrul pentru Mediul de Afaceri,
Comerţ şi Antreprenoriat
„Vă mulţumesc pentru felicitările şi
gândurile alese transmise cu ocazia
numirii mele în funcţia de Ministru
pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi
Antreprenoriat.
Îmi exprim, totodată, dorinţa precum
şi disponibilitatea de a purta în perma
nenţă un dialog deschis şi transparent,
bazat pe încredere reciprocă, pentru
dezvoltarea mediului de afaceri din
România.
Doresc, cu ocazia zilei dumnea
voastră de naştere, să vă transmit cele
mai frumoase gânduri şi urări.
La mulţi ani!
STEFAN OSCAR,
Director pentru Europa al JDC
SHARLI ISRAEL SABAG,
Director pentru România al JDC
Stimate dle dr. Aurel Vainer,
Din partea JDC, dorim să vă trans
mitem „La mulţi ani!”. Vă felicităm pen
tru munca intensă şi deciziile înţelepte
şi vă dorim să continuaţi să acţionaţi
pentru îmbunătăţirea vieţii evreilor din
România şi pentru ajutorarea acestora!
Vă dorim sănătate, să fiţi binecuvân
tat dvs. şi familia dvs.!
Ad mea ve’esrim!
PANDE LAZAREVSKI,
Ambasadorul Macedoniei
la Bucureşti
Dragă prietene Aurel,
Permiteţi-mi să vă transmit sincere
urări de sănătate şi împliniri cu ocazia
zilei dumneavoastră de naştere.
La mulţi ani!
E.S. MARCIN WILCZEK
Ambasador al Republicii Polone
la Bucureşti
Cu ocazia zilei dumneavoastră de
naştere vă rog să primiţi cele mai bune
urări de sănătate, fericire, prosperitate
şi satisfacţii în planurile dumneavoastră
personale şi publice.
(Continuare în pag. 6)
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Templul „Unirea Sfântă” din Bucureşti, reinaugurat de Hanuca 5777

profanat şi jefuit, au
fost impuse sacrificii
aduse zeităţilor păgâne. Semnalul revoltei
a fost dat de Matitiahu, capul unei familii
de cohanim din Modiin. Revolta s-a extins,
conducerea fiind preluată de Iehuda Ma
cabeul, unul dintre fiii lui Matitiahu. După
ani de lupte cu armata opresorului, Templul
din Ierusalim a fost recucerit”. Primul lucru
făcut de Iehuda Macabeul a fost să rea
prindă lumina în Templu. Atunci s-a produs
miracolul: descoperirea recipientului cu
ulei pur, capabil să ardă o zi, dar care a ars
opt, până la reaprovizionarea templului cu
ulei pur. „Marele merit al iudaismului este
că a dat omenirii monoteismul, salvat de
Hanuca, şi Decalogul”, a încheiat preşe
dintele C.E.B.

(Urmare din pag. 3)

„Suntem siguri de viitorul nostru,
aºa cum suntem siguri
de trecutul nostru”
E.S. Tamar Samash, ambasadorul
Israelului în România, a retrăit, ascultând
cântecele de Hanuca ale copiilor, mo
mente de acum 28 de ani, când s-a aflat
de asemenea într-o misiune diplomatică
la Bucureşti. „Pentru mine este extraordi
nar să mă aflu – este şi prima oară – în
această sinagogă restaurată. Apreciez
că în această seară sunt împreună toate
orientările religioase evreieşti din Bucu
reşti, reprezentate de rabinul Shaffer şi
rabinul Deutsch. […] Luminile de Hanuca
simbolizează victoria luminii asupra întu
nericului, indiferent de unde vine; ne pun
în contact cu armonia naturii. Înţelegând
legile naturii, ne protejăm de asaltul a
tot ce este împotriva lor. Din acest punct
de vedere, Hanuca are o deschidere
universală”. Semnificaţia naţională a săr
bătorii constă în faptul că, odată recucerit,
Templul din Ierusalim trebuia apărat. „În
perioade dificile, poporul evreu s-a do
vedit unit. Sărbătorim miracolul victoriei
militare a unei mâini de oameni în faţa a
mii de luptători instruiţi şi miracolul unui
vas cu ulei pur care a luminat opt zile în
loc de una singură. Care primează? S-a
optat pentru cel de-al doilea miracol, care
poate fi şi mesaj universal. Lumina, oricât
de mică, împrăştie întunericul. O ţară mică
precum Israelul poate aduce înţelegere
interumană, compasiune, dorinţa de a-şi
împărtăşi experienţa în varii domenii de
activitate. Ierusalimul a fost şi este centrul
civilizaţiei noastre, inima culturii evreieşti.
Nici o rezoluţie din lume nu poate anula
acest fapt. Suntem siguri de viitorul nostru,
aşa cum suntem siguri de trecutul nostru”.

Pãstrarea moºtenirii iudaice –
o datorie a statului român
„Ne aflăm într-un spaţiu care în
urmă cu o sută, cu 80 de ani era plin de
identitate evreiască. Acum 60 de ani,
lucrurile au început să se schimbe […]”,
a reamintit consilierul prezidenţial Sergiu
Nistor câteva repere din istoria evreilor
bucureşteni. „Nu suntem numai la un
eveniment de recuperare a acestei zone
a Bucureştiului. Copiii care au cântat
cântece de Hanuca poartă un mesaj care
vorbeşte despre faptul că această identi
tate trebuie protejată. Autorităţile statului
român trebuie să-şi asume răspunderea
pentru păstrarea moştenirii iudaice, care
a făcut ca România să fie mai apropiată,
mai caldă, mai deschisă […]”.
Consilierul prezidenţial a dat citire
mesajului de Hanuca transmis de pre
şedintele României, Klaus Iohannis: „Cu
prilejul sărbătorii de Hanuca, doresc să
adresez membrilor comunităţii evreieşti
din România calde urări de prosperitate,
pace şi bucurie. Timp al reînnoirii şi al
purificării, Hanuca îndeamnă la contem
plaţie şi recunoştinţă, amintind de biruinţa,
timp de secole, a unui popor încercat. Fie
ca aceste opt zile de sărbătoare, în care
evreii celebrează victoria luminii spiritua
le, să fie un prilej de comuniune în familie,
în jurul Templului sfânt şi comunitate”.

Sãrbãtoarea de Hanuca
– triumf al umanismului
După ce a salutat invitaţii de onoare
ca şi pe toţi participanţii la reinaugurarea
„acestei Case vechi-noi” de Rugăciune,
Învăţătură, Adunare, preşedintele Vainer
a pus în valoare „simbolurile puternice ale
nădejdii noastre în lumină, pace, înţelege
re între oameni”, definind Hanuca. „Oa
menii din România doresc pace în cel mai
deplin înţeles al cuvântului”. Comunităţile
evreieşti din România trăiesc în prezent
şi în perspectivă: „în aceste zile, în aceşti
ani, noi ne gândim la viitor, refacem lăca
şuri sfinte”. Referindu-se la reinaugurarea
Templului „Unirea Sfântă” de Sărbătoarea
Luminii, domnia sa i-a sintetizat istoricul
prin prisma ei: „Oamenii au strâns lumină
când l-au construit. Oamenii au strâns
lumină când au muncit la reinaugurarea
sa”. A fost momentul să aducă mulţumiri
„tuturor celor care ne ajută”. „Dorim binele
nostru, binele oamenilor, binele tuturor”.
Vorbitorul a subliniat valoarea universală
a sărbătorii care „a început în data de 25
Kislev a calendarului mozaic”, consem
nând „victoria Haşmonaim-ilor, supranumiţi
Macabei, asupra monarhiei seleucide din
Siria, dornică să distrugă religia mozaică,
credinţa în Dumnezeu Unicul, Atotputer
nicul. Însăşi această victorie este o mare
minune, întrucât Macabeii nu au învins
prin număr, ci prin capacitate de credinţă,
de gândire şi de faptă militară, în luptă
directă cu forţele seleucide, numeroase
şi organizate statal. Poporul evreu, cu
o istorie multimilenară, aflat acum în al
5777-lea an de existenţă, a trăit vremuri
bune şi vremuri grele, bucurii şi necazuri,
dar nu a renunţat niciodată la credinţa în
Dumnezeu Unicul şi Atotputernicul. […]
Istoria noastră ne-a dovedit că prezenţa
minunilor este un dat istoric”.
Pe fondul sărbătoririi luminii şi a reîn
noirii, reamintind minunea ulciorului cu ulei
neprofanat care a luminat opt zile în loc de
una singură, conform cantităţii existente în
respectivul recipient, preşedintele F.C.E.R.
a făcut trimitere la Cartea Genezei din
Tora. „Primele cuvinte rostite de Dumne
zeu Unicul, Creatorul lumii, au fost «Să
fie lumină!». Dar nu este vorba de lumina
fizică, ci de lumina care străluceşte peste
tot şi îi evidenţiază pe cei care vor binele
şi luptă pentru el. Acesta este începutul
procesului de Creaţie Divină. Cuvintele
astfel rostite au avut darul de a despărţi
lumina de întuneric, binele de rău şi, ca
să mergem în extensie, frumosul de urât.
De Hanuca, noi sărbătorim lumina, acest
miracol al înseşi existenţei umane, dar şi
reînnoirea Templului Sfânt. Ne dorim cu
toţii ca anul 5777 să fie un an mai bun, în
care forţele luminii să învingă forţele întu
nericului, ale răului. […] Fie ca şi în anul
evreiesc, sărbătoarea noastră de Hanuca
să ne aducă lumină în suflete şi în simţiri,
să ne călăuzească spre progres continuu,
spre convieţuire rodnică între etnii, între
noi, ca minoritate naţională, şi poporul
român, ca majoritate. Să ne dorim ca Ha
nuca 5777 să vestească un an mai bun, cu
mai multă prosperitate şi, mai cu seamă,
cu pace şi înţelegere umană. […] Fie ca
minunea de Hanuca să dăinuie iar noi,
generaţie după generaţie, să ne înscriem
sub acest arc al luminii constituite într-un
spectru larg de culori diferite”.

Mulþumiri specialiºtilor,
preºedintelui F.C.E.R.,
Ministerului Culturii, Primãriei
Municipiului Bucureºti
Primele cuvinte rostite de coordona
toarea lucrării, director adjunct al CAPI,
arh. Lucia Apostol, au fost adresate
colectivului cu care a lucrat, invitat să
i se alăture la amvon. A fost păstrat
un moment de reculegere în memoria
fostei directoare a muzeului găzduit de
acest templu, Carmen Dumitriu, care „a
propulsat acest proiect”. „Templul e un
monument istoric de importanţă naţională

şi mulţumesc conducerii Federaţiei pentru
fondurile alocate restaurării lui ca şi Se
cretariatului de Stat pentru Culte, care a
contribuit cu un ajutor substanţial”. A mul
ţumit echipei de proiectare: prof. dr. ing.
Szabo Balint, expert tehnologic; dr. ing.
Imda Kirizsan, proiectant general; prof.
dr. arh. Sergiu Nistor, specialist în studiul
valorilor istorice. A mulţumit echipei de
execuţie: ing. Marian Weiner, antreprenor
general; Iulian Olteanu, restaurator; ing.
Dan Trandafir, specialist Mc., diriginte
şef; arh. Sergiu Luchian, specialist CA –
Mc, diriginte; Victor Săraru, restaurator
vitralii; Societăţii Cosepa SRL; ing. Bede
Constantin, diriginte de instalaţii. A adus
mulţumiri preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, pentru că „s-a încăpăţânat şi a
dorit să se facă această reinaugurare
de Hanuca”. A mulţumit de asemenea
„colegilor, colaboratori de nădejde, care
nu ne-au lăsat de izbelişte”. Rememo
rând începuturile lucrării – „curgea apa
în sinagogă […], ornamentele picturale
erau foarte triste” – a menţionat meritul
restauratorului Iulian Olteanu „de a fi găsit
stratul care s-a păstrat cel mai bine şi a
putut fi restaurat. Sper că ceea ce am
făcut va fi bine întreţinut şi că muzeul se
va reloca”. Arh. Lucia Apostol a mulţumit
factorilor de resort din Ministerul Culturii,
care s-au implicat în realizarea proiec
tului: subsecretar de stat dr. Irina Cajal;
arhitecţii Kiselevici, restauratori muzee;
Oana Gorea, restaurator CA. A mulţumit,
totodată, Primăriei Municipiului Bucureşti,
nominalizându-i pe arh. şef D. Pătraşcu şi
arh. Aurelia Stratulat. „Lista e foarte lungă,
dar aceştia sunt printre cei mai importanţi
specialişti care au lucrat la restaurare”.

Valoarea continuitãþii: vremea
Macabeilor, vremea noastrã, viitor
„Timp de opt zile aprindem lumânări
în Hanuchia spre amintirea miracolului
săvârşit în urmă cu mii de ani. De ce opt?”,
a întrebat retoric rabinul Rafael Shaffer.
„Faptul că s-a găsit ulei pur este încă un
miracol. Acest miracol a dat continuitate.
[…] Continuitatea are mare putere. Unii
încearcă s-o conteste. Noi avem această
continuitate. Una dintre aceste continuităţi
este reinaugurarea Templului «Unirea
Sfântă». Nu suntem de azi, de ieri în
România. Importantă e veriga continui
tăţii: copiii care au cântat. Ei sunt viitorul
nostru. Am Israel Hai! – Poporul lui Israel
trăieşte!”.

Muzica ne însoþeºte
Este ceea ce a fost reconfirmat prin
recitaluri de muzică sacră, interpretate de
prim-cantorul Iosif Adler şi cantorul Ema
nuel Pusztai; cantorul Berl Zucker, acom
paniat la pian de Bell Or Werner, aduşi din
Israel de conducerea Habad – România;
folclor idiş, românesc, şlagăre israeliene
– formaţia „Bucharest Klezmer Band”,
soliste Geni Brenda şi Arabela Neazi;

repertoriu de Hanuca – Corul „Hazamir”
dirijat de Bogdan Lifşin; recital de cântece
idiş – Maia Morgenstern, care, în prolog,
a cinstit memoria înaintaşilor întru acest
cântec, cu precădere, memoria neuitatei
Leonie Waldman - Eliad z.l. Interpretările,
de zile mari, au trecut rampa.
Secretarul general al Federaţiei, Edu
ard Kupferberg, a mulţumit sponsorilor
evenimentului: F.C.E.R., C.E.B., Joint
- România, Fundaţia „Filderman”, Habad România. Au fost aduse mulţumiri tuturor
celor care au vegheat asupra bunei sale
desfăşurări: Serviciului F.C.E.R. Protecţie
şi Pază, coordonator Ivan Truţer; Servi
ciului Administrativ al F.C.E.R., respon
sabil Jean Bercu; maeştrilor culinari de
la Complexul alimentar „Băluş” – Căminul
„Rosen”, Restaurantul Ritual – DASM,
F.C.E.R. pentru tradiţionala trataţie de
Hanuca.

Relatări de la
manifestările de Hanuca
din Comunităţile Evreieşti
din toată ţara în pag. 7-9

Felicitãri la ceas aniversar
(Urmare din pag. 5)

ALEXANDR BILINKIS
Preşedinte, Comunitatea Evreiască
din Republica Moldova
Am o deosebită onoare şi plăcere
să vă felicit cu prilejul frumoasei ani
versări!
Îmi exprim profunda recunoştinţă
pentru cooperarea fructuoasă pe care
Comunitatea Evreiască din Republica
Moldova o desfăşoară cu Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din România
de-a lungul anilor graţie sprijinului şi
aportului dumneavoastră!
Profesionalismul şi dedicaţia dum
neavoastră cauzei comune de sus
ţinere şi consolidare a comunităţilor
evreieşti în regiunea noastră sunt înalt
apreciate!
ABRAHAM GHILTMAN
Preşedintele Comunităţii Evreilor
din Iaşi
Cu prilejul zilei dumneavoastră de
naştere vă rog să-mi permiteţi ca atât
în nume propriu cât şi al soţiei mele şi al
Comunităţii Evreilor Iaşi să vă urez un
sincer, călduros “La mulţi ani!” cu multă
sănătate, aceeaşi putere de muncă şi,
alături de minunata dumneavoastră
soţie, ing. Anette Vainer, să ne repre
zentaţi cu acelaşi prestigiu şi succes
în faţa oficialităţilor, atât din ţară cât şi
din străinătate.
Noi vă considerăm un simbol al
evreilor din România şi vă dorim ca şi
în viitor să fiţi la fel.
Cu deosebită stimă şi mult respect,
Ad mea veesrim!
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Bucuria Sărbătorii Luminii a strălucit în toate comunităţile evreieşti din România
În toate comunităţile evreieşti din România, ca în întreaga lume, Hanuca
înseamnă nu numai Sărbătoarea Luminii, ci şi un prilej ca evreii să se bucure
împreună şi să spere că viitorul va fi unul cât mai plin de strălucire.
Anul acesta, Hanuca şi Crăciunul au început în aceeaşi zi, ceea ce a făcut
ca în toate oraşele din România, bucuria evreilor şi a oaspeţilor creştini în cele
opt zile ale sărbătorii să fie şi mai adâncă.
Cu siguranţă că la Bucureşti sărbătoarea a avut semnificaţii mai complexe,
dat fiind că pe 27 decembrie a fost reinaugurat Templul „Unirea Sfântă”, cel
mai vechi din Capitală.
Şi, ca în toţi ceilalţi ani, tradiţia instituită de Şef-Rabinul Moses Rosen z.l.,
de a porni o Hanuchiadă în care comunităţile mai mari sau mai mici, mai îndepărtate sau mai apropiate, să fie vizitate şi lumânările să fie aprinse împreună,
a fost respectată şi dusă mai departe. Delegaţii din Bucureşti ai F.C.E.R. au fost
la Focşani, Piatra Neamţ, Bacău, Botoşani, Iaşi, Galaţi, Brăila, Craiova, Cluj şi
Târgu Mureş, alte comunităţi fiind vizitate de membri ai Comitetului Director.
Redăm, în cele ce urmează, principalele aspecte ale sărbătoririi miracolelor
de Hanuca în numeroase comunităţi evreieşti din România.

Mesajul preºedintelui
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer
În toate comunităţile incluse în traseul
molovenesc al Hanuchiadei, ing. Rudy
Marcovici, directorul CAPI, a transmis
celor prezenţi mesajul preşedintelui Au
rel Vainer. În document se arată, între
altele, că „sărbătoarea de Hanuca 5777
reprezintă pentru evreii din România, ca şi
din întreaga lume, o săptămână de mare
bucurie”, valoarea universală a acestei
sărbători rezidând şi „în faptul că ea sem
nifică victoria monoteismului împotriva
păgânismului”, întrucât „Macabeii nu au
învins prin număr, ci prin capacitatea de
credinţă, de gândire şi de faptă militară, în
concurenţă, în luptă directă, cu fortele se
leucide, numeroase şi organizate statal”.
Preşedintele Vainer a mai subliniat că
„poporul evreu, cu o istorie multimilenară,
aflat acum în al 5777-lea an, a trăit vremuri
bune şi vremuri grele, bucurii şi necazuri,
dar nu a renunţat niciodată la credinţa în
Dumnezeul unic şi atotputernic”.
Preşedintele F.C.E.R. a subliniat că
evreii cred în minuni pentru că istoria lor
le-a demonstrat că miracolele sunt un fapt
istoric şi a propus o interpretare a sărbăto
rii de Hanuca: aceasta „este o sărbătoare
a înnoirii pe fondul Sărbătorii Luminii. Se
face o asociere directă între înnoire, nou
şi lumină. Este apelul la lumină, datorită
şi faptului că la Facerea Lumii, a acestei
creaţii desăvârşite a lui Dumnezeu, lu
crurile au început ca o consecinţă directă
a primelor cuvinte rostite de Dumnezeul
nostru unic: “Să fie lumină!”.
Dar nu este vorba numai de lumina
fizică, ci şi de lumina care străluceşte
peste tot şi îi evidenţiază pe cei care vor
binele şi luptă pentru el. Noi sărbătorim
de Hanuca lumina, acest miracol al înseşi
existenţei umane, dar şi înnoirea Templu
lui Sfânt. Noi mergem chiar mai departe,
de Hanuca ne înnoim în toate, ne înnoim
conştiinţa, comportarea, activitatea de
zi cu zi.
Fie ca şi în anul acesta, sărbătoarea
noastră de Hanuca să ne aducă lumina
în suflete şi în simţuri, să ne călăuzească
spre progres continuu, spre învăţare şi
convieţuire rodnică între etnii, între noi –
ca minoritate naţională şi poporul român
- majoritar. HAG HANUCA SAMEAH!”

Este vreunul dintre
miracolele de Hanuca
mai important decât celelalte?
În toate oraşele prin care a trecut
în timpul Hanuchiadei (Focşani, Piatra
Neamţ, Bacău, Botoşani şi Iaşi, însoţit de
prim-cantorul Iosif Adler, în cadrul unei de
legaţii conduse de Rudy Marcovici, direc
tor CAPI, din care au mai făcut parte Alex.
Marinescu, director CIEP, şi fotoreporter
Sandu Câlţia), rabinul Rafael Shaffer a
încercat să desluşească semnificaţiile şi
importanţa miracolelor de Hanuca.
„În Templul de la Ierusalim era o Me
noră care nu mai fusese aprinsă de 52
de ani şi pe care Macabeii au dorit să o
aprindă în prima seară după recucerirea

şi purificarea Templului. Ea ar fi trebuit să
ardă toată noaptea. Deja fusese o minune
că se mai găsise un ulcior cu ulei pur, dar
acesta nu putea asigura arderea decât o
singură noapte. Totuşi, el a ţinut opt zile,
cât a fost necesar pentru a se produce
alt ulei pur şi pentru a fi adus la Templu”.
Deci, un miracol a fost că după 52 de
ani în care nu mai fusese aprinsă Menora
în Templul de la Ierusalim, a mai fost găsit
un recipient cu ulei pur, iar al doilea – că
uleiul pentru o zi a ars opt zile. Menora
era iubită pentru că se credea că acela
care o aprinde dobândeşte înţelepciune,
a arătat rabinul.
Acesta a subliniat că sărbătorile evre
ieşti nu sunt numai o celebrare a trecu
tului, ci ele se referă mai ales la prezent.
Acelaşi spirit care a fost atunci revine
şi acum, iar de Hanuca, în fiecare an,
renaşte spiritul înnoirii. Reunirea noastră
în Hanuchiadă este un astfel de moment,
pentru că suntem împreună, deşi s-a în
cercat deturnarea noastră de la tradiţie,
dar evreii nu s-au dat bătuţi. Cea mai mare
bucurie sunt copiii care au cântat şi care
duc mai departe tradiţia.
Un alt miracol evocat de rabinul
Shaffer a fost victoria Macabeilor asupra
seleucizilor lui Antiochus, a celor puţini şi
slab înarmaţi asupra celor mulţi şi bine
echipaţi. „Miracolul biruinţei poate părea
mai mare, pentru că fără el nu ar fi putut
fi reaprinsă Menora. Dar marele miracol
a fost acela că după 52 de ani, a mai fost
găsit cineva care cunoştea Legea, că
evreii nu au rămas dezorientaţi şi au dorit
să revină la viaţa religioasă. În zilele noas
tre, revenirea la viaţa religioasă evreiască
durează de 27 de ani şi procesul încă nu
e finalizat.
După purificarea Templului, s-ar fi
putut aştepta şapte zile, până se aducea
ulei pur suficient pentru a asigura continu
itatea arderii Menorei. Evreii însă au făcut
ceea ce face orice credincios: şi-au făcut
datoria atunci, pe loc, au aprins Menora,
fără a se îngriji de ce va aduce ziua de
mâine. Aşa a apărut miracolul, care a
făcut ca uleiul pentru o zi să ardă opt zile.
Rabinul Shaffer a mai precizat că, în
zilele noastre, Hanuchia trebuie plasată
lângă fereastră sau lângă uşă, pentru ca
evreii să îşi facă publică atitudinea şi cre
zul. „Nu ne prefacem, nu ne ascundem,
ne afirmăm public, dar cu modestie şi
demnitate, nu cu ostentaţie. De aceea, mă
bucur că sărbătorim Hanuca împreună cu
prieteni de alte credinţe!”

Traseele
Hanuchiadei

Focşani

Bucuros de oaspeţi ca
întotdeauna, Mircea Rond,
preşedintele Comunităţii Evreilor din
Focşani, şi-a întâmpinat musafirii sosiţi în
Hanuchiadă în mijlocul membrilor comu
nităţii, cu o Hanuchie unde rabinul Rafael
Shaffer a aprins patru lumânări. Acesta
şi-a manifestat dorinţa de a reveni la Foc
şani pentru a sta pe îndelete de vorbă cu
membrii comunităţii pe teme religioase.
De asemenea, vorbitorul a susţinut utili
zarea Sidurului pentru ca fiecare să ştie

ce înseamnă rugăciunile rostite în ebraică
şi a făcut schimb de adrese de e-mail cu
cei care doresc să i se adreseze.
Muzica tradiţională evreiască, inter
pretată de prim-cantorul Iosif Adler, s-a
îmbinat cu romanţele româneşti, cântate
de doi membri ai comunităţii.
Au fost de faţă şi membri ai obştii din
Râmnicu Sărat, de unde a venit şi Aurora
Gartrell, care a recitat poezii ebraice de
dicate sărbătorii de Hanuca.

Piatra Neamţ

În frumoasa Si
nagogă Baal Şem
Tov s-au reunit pentru aprinderea lumână
rilor tradiţionale atât membrii comunităţii

din Piatra Neamţ, condusă de preşedin
tele Emil Nadler, cât şi cei din Roman, de
unde a venit preşedintele Iancu Wexler şi
cei din Târgu Neamţ, reprezentaţi „la vârf”
de Marcel Grinberg.
Din partea autorităţilor locale a parti
cipat Laurenţiu Dulamă, vicepreşedintele
Consiliului Judeţean. Au mai fost de faţă,
după cum i-a prezentat preşedintele Na
dler, mulţi „prieteni scriitori, pictori”, dar
şi membrii Corului „Macabeii”, reîntregit
prin strădaniile soţilor Stroici, după ce
fostele interprete au absolvit liceul „Victor
Brauner” şi au plecat la diverse facultăţi.
Un moment emoţionant a fost lectura
unei povestiri de Hanuca, selecţionată şi
citită de actriţa Loredana Grigoriu, precum
şi bogatul program de cântece tradiţionale
interpretat de Corul „Macabeii”.
După mesajul preşedintelui F.C.E.R.,
transmis de Rudy Marcovici, Laurenţiu
Dulamă a subliniat coincidenţa fericită
dintre sărbătoarea de Hanuca şi cea de
Crăciun, a declarat că se simte onorat să
fie în mijlocul comunităţii evreieşti nemţe
ne şi a promis să susţină orice activitate
a acesteia.
Ca şi în toate celelalte comunităţi,
festivitatea s-a încheiat în faţa unor tăvi
pline cu delicioasele sufganiot.

Bacău

Cea de-a cincea lu
mânare de Hanuca a fost
aprinsă la Bacău în prezenţa delegaţiei
F.C.E.R., prezentată de preşedintele Izu
Butnaru, care a mulţumit participanţilor

pentru prezenţa numeroasă. Dintre
oaspeţi, a fost nominalizat Alexandru
Todaşcă, preşedintele Forumului German
din localitate şi Mihaela Rusu, preşedinta
Asociaţiei Leolam din Moineşti.
Raluca Boiangiu şi preşedintele But
naru au aprins cele cinci lumânări, iar co
rul comunităţii a intonat un bogat program
de cântece tradiţionale, susţinut în final şi
de vocea impunătoare a prim-cantorului
Iosif Adler. Şi aici, rabinul Shaffer l-a ru
gat pe liderul comunităţii să îl invite la o
întâlnire duminicală cu evreii băcăuani,
pentru a discuta şi direct, nu numai pe
internet, despre problemele religioase

care îi preocupă. De asemenea, rabinul a
amintit că acum cei doritori pot achiziţiona
carne caşer în condiţii avantajoase de
preţ, cantitate şi calitate.
Rudy Marcovici şi-a exprimat admira
ţia faţă de comunitatea băcăuană şi de
conducerea acesteia, caracterizată de o
mare coeziune şi de profesionalism.

Botoşani

După aprinderea ce
lor cinci lumânări de Ha
nuca, membrii comunităţii botoşănene
şi invitaţii lor – dintre care îi amintim pe
primarul Cătălin Flutur şi pe secretarul
Primăriei, Ioan Apostu, pe directorul ge
neral al Teatrului „Mihai Eminescu”, Traian
Apetrei, precum şi pe dr. Radu Tudoran
cea – au ascultat melodiile tradiţionale
interpretate de Beatrisa şi Gustav Finkel
şi de prim-cantorul F.C.E.R., Iosif Adler.
„Suntem foarte bucuroşi de oaspeţii de
la Bucureşti, ca şi de cei reprezentând alte
etnii”, a spus preşedintele C.E. Botoşani,
Iosef David, pe care rabinul Shaffer l-a fe
licitat pentru că se află la conducerea unei
comunităţi perseverente, care reuşeşte
să aibă minian şi să respecte cerinţele
vieţii religioase.
După ce Rudy Marcovici a dat citire
mesajului preşedintelui Vainer, primarul
Cătălin Flutur a rostit un amplu discurs, în
care şi-a declarat respectul şi afecţiunea
pentru comunitatea evreiască, arătând,
între altele, că primul său prieten, prima
sa prietenă, cele mai bune prietene ale

mamei sale au fost cu toţii evrei. „Dacă
nu ar fi plecat evreii, Botoşaniul ar fi arătat
azi mai bine, contribuţia lor la dezvoltarea
unor oraşe moldoveneşti fiind foarte im
portantă”, a spus edilul, care şi-a amintit
de întâlnirea cu Aurel Vainer, cu amba
sadorul S.U.A. Mark Gitenstein, care a
venit de trei ori la Botoşani căutându-şi
strămoşii şi care a deschis chiar căi de
colaborare economică între acest oraş şi
autorităţile americane. Cătălin Flutur şi-a
mai amintit că în copilărie, primul aliment
străin pe care l-a mâncat a fost pasca
evreiască, iar tatăl său aprecia coniacul
Carmel. „Evreii excelau fiecare în dome
niul său, erau cei mai buni croitori, cei mai
buni cizmari şi până şi sifonul ne duceam
să îl luăm de la un evreu, pentru că ni se
părea că era cel mai bun. Cred că expli
caţia acestei excelenţe era seriozitatea
şi respectul faţă de semeni”, a adăugat
Cătălin Flutur.
„Azi, când intoleranţa bântuie lumea,
oamenii ar trebui să vină să viziteze Bo
toşaniul, pentru că în acest creuzet al et
niilor s-a putut trăi în toleranţă”, a declarat
Traian Apetrei. Teatrul «Mihai Eminescu»
s-a născut prin iniţiativă privată, cu bani
evreieşti, armeneşti, ruseşti. Încă mai vin
oameni din Israel şi se opresc să ne arate
unde au stat în teatru, unde au muncit,
unde au cărat cu roaba pentru a-l edifica.
Mă mândresc că am învăţat limba română
de la o profesoară evreică. Hanuca este
sărbătoarea dvs., dar este deja a tuturor”.
În final, preşedintele Iosef David a
mulţumit JOINT, care a contribuit la bi
nele populaţiei evreieşti din România,
primarului Cătălin Flutur pentru sprijinul
permanent, inclusiv pe plan financiar,
pentru repararea sinagogii şi a cimitirului.
(Continuare în pag. 8)
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Preşedintele C.E. Iaşi, Abraham Ghiltman şi
primarul Municipiului Iaşi, Mihai Chirica
(Urmare din pag. 7)

Serbarea de
Hanuca 5777 a avut loc la
Comunitatea Evreilor din Iaşi
în seara de 29 decembrie 2016, la aprin
derea celei de-a şasea lumânări.
În sala “Mihai Eminescu” de la Grand
Hotel Traian, în jurul sfeşnicului tradiţio
nal Hanuchia s-au aflat copiii: Fabiana
Marcu, Eliana şi Iarina Ficman, Tudor
şi Robert Budeanu, cursanţi la TalmudTora, care, sub îndrumarea Benjaminei
Ides Lozneanu, au aprins lumânările şi
au rostit rugăciunea tradiţională. Lor li s-a
alăturat şi tânărul israelian Amit Lavian,
venit să sărbătorească Hanuca împreună
cu bunicii săi materni, familia Ghiltman.
Apoi copiii au primit cadoul tradiţional
Hanuca Gheld.
Despre semnificaţia sărbătorii a vorbit
ing. Abraham Ghiltman, preşedintele Co
munităţii Evreilor din Iaşi. În continuare,
ing. Rudy Marcovici, membru în Comitetul
Director al F.C.E.R. a dat citire mesajului
transmis cu ocazia Sărbătorii luminii de
preşedintele Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România, dr. Aurel Vainer.
Mihai Chirica, primarul Municipiului
Iaşi, oaspete de onoare al evenimentu
lui spiritual şi cultural-artistic organizat
de comunitatea ieşeană, a adresat un
salut de bună prietenie membrilor Co
munităţii Evreilor din Iaşi: „Mulţumesc
pentru invitaţia de a lua parte la această
minunată manifestare; în comunitatea
dumneavoastră mă simt ca acasă! Anul
acesta am reuşit să legăm o relaţie de
prietenie cu Excelenţa Sa doamna Ta
mar Samash, ambasador al Israelului în
România, cu românii din Israel, cu mulţi
foşti ieşeni care locuiesc în Israel. Avem
relaţii de prietenie cu membrii Camerei

Iaşi

Craiova

de Comerţ din Israel, am inaugurat la Iaşi
«Piaţa Prieteniei româno-israeliene», dar
şi «Piaţa Evreilor martiri ai Pogromului
din iunie 1941» şi «Piaţa Drepţi între
Popoare». Sunt lucruri normale, datori
tă calităţii fondului uman care a trăit şi
trăieşte în cadrul comunităţii. Vreau să
fiu un prieten pentru dumneavoastră, să
vă reprezint şi să vă apăr. Să dea Dum
nezeu să aveţi doar pace şi prosperitate
în anul ce vine!”
A urmat un program artistic deosebit,
în care melodiile evreieşti, israeliene,
româneşti şi ruseşti au încununat săr
bătorile de iarnă tradiţionale sfârşitului
de an pentru toţi participanţii prezenţi la
eveniment. Pe scenă s-a aflat formaţia
de muzică evreiască NIGUN, condusă de
prof. Romeo Luchian (acordeon), soliştii
Uri Fernbac şi Albert Lozneanu, prof.
Tatiana Luchian (orgă), Daniela Luchian
(flaut), Mihaela Luchian (vioară), Sergiu
Antonesei (chitară bas) şi corul comuni
tăţii ieşene.

La invitaţia formaţiei NIGUN, primcantorul Iosif Adler a cântat alături de
soliştii Uri Fernbac şi Albert Lozneanu şi
a oferit publicului şi un superb recital mu
zical. A fost o demonstraţie că talentul nu
are vârstă, îndelung aplaudată de public.
Întregul program muzical a fost, par
că, străbătut de un îndemn “Zingt of Idiş.
Mameluşn iz a Măhaie”(Cântaţi în idiş.
Limba maternă este o plăcere) şi a fost
presărat cu numeroase melodii aranjate
şi orchestrate de regretatul Izu Got (z.l.),
dirijor al Corului Comunităţii ieşene şi al
Corurilor reunite ale F.C.E.R. în anii `70`90. Succesul acestor melodii şi îndelun
gatele aplauze au fost un omagiu adus
memoriei cunoscutului muzician ieşean,
talentului, abnegaţiei şi devotamentului
său faţă de muzică, în general, şi faţă de
cea evreiască, în mod special.

La Sinagoga din Craiova, în prezenţa membrilor comunităţii evreieşti,
a invitaţilor din Bucureşti şi din localitate, prieteni ai comunităţii, pe 28
decembrie au fost aprinse lumânărelele de Hanuca. Binecuvântările
pentru aprinderea lumânărilor au fost rostite şi cântate de tânărul cantor itinerant
Emanuel Pusztai. Luând cuvântul, preşedintele Comunităţii Evreilor din Craiova, prof.
univ. dr. Corneliu Sabetay, a vorbit despre semnificaţia acestei sărbători a luminii.
Referindu-se la faptul că anul acesta Hanuca a coincis ca dată cu Crăciunul, vorbi
torul a subliniat că „este o întrecere a luminilor în Ţara Sfântă...o întrecere pe tema
Şalom, pentru pace mondială în aceste momente atât de grele pentru era noastră.
Acest consens iudeo-creştin, care aureolează aceste zile ale luminii, reprezintă spe
ranţa că mâine va fi o zi mai bună decât astăzi”, a afirmat, între altele preşedintele
Comunităţii craiovene.
Din partea F.C.E.R. au participat dr. Irina Cajal, subsecretar de stat în Ministerul
Culturii şi Mirela Aşman. Dr. Irina Cajal, membru al Consiliului de Conducere şi al
Comitetului Director al F.C.E.R., a evocat noţiunea de prietenie care a adunat la si
nagogă nu numai pe evrei dar şi pe alţi prieteni ai comunităţii şi le-a urat tuturor multă
sănătate şi un an bun. La rândul ei, Mirela Aşman a vorbit despre minunea uleiului de
Hanuca. ”Rememorăm această minune
pentru a aduce lumină şi a îndepărta
întunericul. Prin întuneric înţelegem tot
ceea ce este rău, actele de terorism,
criza economică...”, a arătat vorbitoarea,
care şi-a exprimat speranţa într-un an
mai bun.
La sărbătoarea de Hanuca au partici
pat preotul paroh Marcel Răduţ Selişte,
din partea Bisericii Ortodoxe, şi preotul
Sebastian, din partea Bisericii Catolice.
Pr. Marcel R. Selişte a subliniat nece
sitatea unor sărbători ale luminii cum
sunt Crăciunul şi Hanuca. Ele trebuie să
existe în zilele noastre, când ”întunericul
încearcă să cuprindă civilizaţia umană”,
a spus el.
La sfârşitul ceremoniilor, participanţii
au fost serviţi cu tradiţionalele gogoşi şi
au fost interpretate cântece de Hanuca.

Cluj

Îmi place sărbătoarea
de Hanuca nu numai pentru
flăcăruile vesele ale lumânărilor colorate,
vocile cristaline intonând melodii, gogoşi
le aromate şi numărul mare de concita
dini care se reunesc la noi în sinagogă,
ci şi pentru amintirea sărbătorii de acum
câteva decenii, când sosea alaiul Hanu
chiadei, condusă de şef-rabinul Moses
Rosen (z.l.), care ne aducea un licăr de
speranţă şi încurajare, în deprimantul de
ceniu optzeci. Au rămas în memoria noas
tră ceasurile petrecute în Templul neolog
– pe care focul firav din sobă, boicotat de
gazul livrat la presiunea de subzistenţă
abia-l dezmorţea – animaţi de bucuria
revederii cu prietenii şi nerăbdarea cu
care aşteptam caravana Hanuchiadei.
Apoi brusc ni se vestea „Au sosit!”, corul
începea să cânte şi şef-rabinul Moses
Rosen, de binecuvântată amintire, trecea
pragul sinagogii, urmat de solii Federaţiei
şi de membrii altor comunităţi care li se
alăturaseră pe parcurs. Şi pentru că în
deobşte itinerarul Hanuchiadei trecea mai
întâi prin Târgu Mureş, cuvintele de bungăsit, care scuzau şi întârzierea, rostite
de şef-rabinul Rosen erau cât se poate de
sugestive: „Luminile de Hanuca au învins
ceaţa de pe valea Mureşului”. În acest an
festivitatea de la Cluj a precedat-o pe cea
din Târgu Mureş. Am avut privilegiul de a
participa la amândouă.
La noi, la Cluj, serbarea de Hanuca a
avut loc în 28 decembrie, după cea de-a
treia zi de Crăciun, reunind în
Templul neolog un public nu
meros, dornic de a se bucura
alături de evrei de Sărbătoarea
Luminii. Festivitatea a fost
deschisă de salutul adresat de
Robert Schwartz, preşedintele
Comunităţii. După rugăciunile
pentru România şi Israel a ur
mat aprinderea lumânărelelor,
o premieră pentru comunitatea
clujeană, unde pentru prima
oară acest ritual a fost îndepli
nit de o fetiţă. Maia Moscovici,
elevă în clasa I, s-a achitat cu
multă graţie de această sarci
nă, beneficiind şi de suportul
moral al secretarului Comu
nităţii Evreilor din Cluj, Mihai
Emeric Ronai, care a captat
apoi atenţia publicului cu o
cuvântare foarte interesantă
ce făcea o paralelă plină de
tâlc între cele două sărbători
de celebrare a luminii: Hanuca
şi Crăciunul, care anul acesta
au debutat simultan, constitu
ind parcă un semn dătător de
speranţă. Eduard Kupferberg,
secretar general al F.C.E.R.,
solul Hanuchiadei la Cluj, a
vorbit despre lumina de Ha
nuca, simbol al triumfului mo
noteismului asupra idolatriei şi
despre legătura dintre Hanuca şi Ierusa
lim, capitala eternă şi mereu contestată
a Israelului. Evenimentul a fost un bun
prilej pentru înmânarea Medaliei „Prieten
al Comunităţii Evreieşti din România” doc
torului Andrei Bilciurescu, pentru ideea,
finanţarea şi realizarea porţilor cimitirului
evreiesc din Calea Turzii 154-56. Aceeaşi
medalie a fost acordată şi arhitectei Eva
Dezső, pentru ajutorul substanţial în re
alizarea proiectelor comunităţii.
Festivitatea a continuat cu un program
bogat al corului Shira Hadasha, condus
cu aceeaşi pricepere şi entuziasm, de
peste trei decenii, de profesoara Ecateri
na Halmoş. De data aceasta programul a
fost un adevărat regal solistic, susţinut de
Hanna Vári, Ofelia Eisikovits, Hajni Vári,
Andrei Verő, Gheorghe Eisikovits, Nitsan
Mugur Nazarie Schwartzman, completat
în mod fericit de recitalul de violoncel al
lui David Szenkovics, elev la Şcoala de
muzică. În final s-au împărţit dulciuri şi
daruri de Hanuca celor mici şi mari.

Tg. Mureş

A doua zi, 29 de
cembrie, Hanu
chiada a continuat la Târgu Mureş

cu o delegaţie mai consistentă,
secretarul general Eduard Kupferberg
fiind însoţit de Robert Schwartz, preşedin
tele C.E. Cluj, şi subsemnata, amândoi în
calitate de membri în Consiliul de Con
ducere al F.C.E.R. (dar eu şi în calitate
de corespondent R.E.). În sinagoga plină
de lume, am fost întâmpinaţi cu un pahar
de ceai fierbinte şi sufganiot. Lumânările
din vechea Hanuchie maiestuoasă au
fost aprinse tot de o elevă, Carla Denisa
Spitzer Porcuţian, asistată de oficiantul
Samuel Salamon, care a intonat binecu
vântările.
Vasile Dub, preşedintele Comunităţii
Evreilor din Târgu Mureş, vădindu-şi
incontestabilele calităţi de autor de pro
ză scurtă, a rostit o cuvântare originală
în care a făcut conexiuni inedite între
savantul evreu Einstein, viteza luminii,
conform teoriei relativităţii, Hanuca şi
nedumeririle nepoţelului său Robert. I-am
tâlcuit cuvintele în termenii înţelegerii,
receptivităţii, smereniei, nevoii de tradiţie,
dar şi de înnoire. Eduard Kupferberg a
vorbit despre lumânările de Hanuca şi
cele două moduri de a le aprinde, potrivit
celor doi învăţaţi talmudişti Şamai şi Hillel
şi motivul pentru care a primat acesta din
urmă. A amintit din nou legătura dintre
sărbătoarea de Hanuca, scoaterea idolilor
din Templul de la Ierusalim şi celebrarea
Dumnezeului Unic, menţionând faptul că
fără Ierusalimul evreiesc, creştinismul nu
s-ar fi putut naşte.

Foto: E. Kupferberg

A urmat concertul susţinut de Hake
shet Klezmer Band din Oradea. Alături
de instrumentiştii binecunoscuţi (Nicolae
Levi – vioară, Cătălin Chirilă – clarinet,
Ilie Pop – trombon, Petru Boros-Konrád
– contrabas, Adam Bogdan-Bodis – pian
sintetizator, Iosif Trendler – percuţie) a
evoluat o solistă de doar 17 ani: Eszter
Csatári-Malec. Deşi se află la începutul
colaborării cu prestigioasa formaţie oră
deană, tânăra solistă (care este şi madrih)
a dat dovada talentului, dar şi a sârguinţei
de a-şi însuşi cântecele în limbile ebraică
şi idiş.
Concertul de muzică klezmer de sub
bolţile sinagogii din Târgu Mureş a încân
tat publicul numeros. Am fost părtaşa unei
sărbători de Hanuca plină de veselie şi de
optimism, am revăzut prieteni şi colegi de
facultate. Am fost nespus de bucuroasă
să stau în bancă alături de Rudolf Kar
pelesz, verişorul mamei, supravieţuitor
al lagărelor naziste, astăzi decan de
vârstă al Comunităţii Evreilor din Târgu
Mureş. Fredona melodiile cunoscute şi
ochii îi străluceau de bucurie, la fel ca
multor altor participanţi la această reuşită
festivitate.
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La Templul Meseriaşilor
din Galaţi, preşedintele Co
munităţii Evreilor gălăţeni,
Sorin Blumer, a adresat urări de sănătate,
fericire, împlinire personală nu numai
evreilor din România, ci şi întregului popor
român, întrucât, după mulţi ani, prima
lumânare de Hanuca a fost aprinsă în
ajunul Crăciunului. A patra lumânare a
fost aprinsă de unul dintre copiii gălăţeni,
care a rostit cu solemnitate binecuvân
tările rituale. Sorin Blumer a arătat că
acesta este cel mai important moment al
sărbătorii, pe care trebuie să-l păstrăm în
suflet. După ce a prezentat delegaţia de
la Bucureşti, care anterior participase la
ceremonia de la Templul Coral din Brăila,
vorbitorul a salutat prezenţa preşedintelui
IMM-urilor din Galaţi, Marian Filimon.
Silvian Horn, membru în Comitetul
Director şi Consiliul de Conducere al
F.C.E.R., şi-a exprimat încântarea de a
se afla în interiorul Templul Meseriaşilor,
renovat în 2014 cu eforturi conjugate din
partea F.C.E.R., a preşedintelui C.E. Ga
laţi Sorin Blumer, a Fundaţiei Caritatea,
a Guvernului. Din partea preşedintelui
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, directorul Silvi
an Horn a transmis cele mai calde gânduri
legate de Sărbătoarea luminii, celebrată
cu o seară înainte şi la Templul „Unirea
Sfântă” din Bucureşti, reinaugurat în
prezenţa a aproximativ 300 de persoane.
Clemansa Teohari, contabil-şef în ca
drul F.C.E.R., s-a declarat onorată să parti
cipe la sărbătoarea de Hanuca, eveniment
care evocă spiritul combativ al Macabeilor,
dârzenia în atingerea unui scop – atitudine
care, aplicată în faptele cotidiene ori în
marile hotărâri ale fiecăruia dintre noi, ne
va îndrepta spre reuşită: „Eu cred că în
fiecare dintre noi este o lumină care să
ne călăuzească şi să ne menţină această
voinţă şi această dorinţă de a reuşi; fiecare
dintre noi să-şi fixeze o ţintă în viaţă, să nu
renunţe deloc la ea şi astfel, avându-i pe
Macabei ca exemplu, cred că tot timpul o
să reuşim în ceea ce ne propunem”.

Galaţi

Marian Filimon a reliefat însemnăta
tea de a ne afla în acest lăcaş încărcat
de istorie, refăcut cu mare efort la nivel
financiar şi logistic. Totodată, vorbitorul a
arătat că, deşi numărul evreilor s-a redus,
„speranţa este să fim mai mulţi care să
facem cunoscută activitatea comunităţii
evreieşti, pentru ceea ce reprezentaţi
şi aţi reprezentat în istorie” (în perioada
interbelică, Galaţiul număra între 20.000
şi 22.000 de evrei).
Sorin Blumer a subliniat dubla
semnificaţie a sărbătorii de Hanuca
– victoria luminii asupra întunericului,
dar şi o victorie militară. În această a
doua accepţie, simbolul menorei având
o lumânare aprinsă ar fi fost preluat
de generalul Washington, la 1777.
Se spune că, într-o noapte din timpul
Războiului de Secesiune, generalul
venise să-şi îmbărbăteze soldaţii, căci a
doua zi urma o bătălie importantă între
unionişti şi separatişti. Văzând într-un
colţ un soldat care se ruga în faţa unei
lumânări aprinse, îl întreabă dacă îi este
frică de ziua care se apropia. Soldatul
neagă şi îi răspunde că este evreu şi
celebrează Hanuca, spunându-i poves
tea sărbătorii. Generalul îl îndeamnă să
se roage şi pentru victoria de a doua zi,
iar reuşita militară va institui tradiţia ca
odată cu luminile bradului de Crăciun să
fie aprinse şi cele de Hanuca, aşa cum
s-a întâmplat anul acesta.
Interpretarea unor melodii ebraice şi a
unor arii instrumentale din folclorul evre
iesc a fost încheiată printr-un cântec scris
în Israel în memoria lui Sandu Zilberman
– cunoscut în tinereţe de Sorin Blumer,
când amândoi erau corişti. Zilberman a
plecat în Israel; aici a fost concentrat la
graniţa de nord cu Libanul. Hezbollah a
aruncat o grenadă în perimetrul în care
se afla, împreună cu alţi soldaţi, iar el s-a
aruncat asupra grenadei, salvând astfel
viaţa multor colegi. Cei care l-au cunoscut
pe Sandu Zilberman l-au onorat numin
du-l „Macabeul din Galaţi”.

Brăila

La Templul Coral din
Brăila, a patra lumânare de
Hanuca a fost aprinsă într-un spirit de
sărbătoare, menit să promoveze apropi
erea dintre etnii. Preşedinta Comunităţii
Evreilor din Brăila, Nadia Ustinescu, şi-a
exprimat emoţia şi bucuria de a vedea
sala plină a lăcaşului de cult mozaic,
împărtăşindu-şi crezul în importanţa
contactului dintre culturi: „Numai fiind
în grup putem să aducem mai multă lu
mină şi, când sunt multe lumânări, este
şi căldură. [...] Spiritul brăilean ştie şi
preţuieşte apropierea dintre etnii. Valurile
Dunării au adus frumuseţe, înţelegere,
binecuvântare”. Salutând delegaţia de
la Bucureşti, formată din Silvian Horn,
director, şi Clemansa Teohari, contabilşef în cadrul F.C.E.R., dar şi prezenţa în
sală a primarului Brăilei, Marian Dragomir,
Nadia Ustinescu a invitat unul dintre copiii
educaţi religios în acest templu să aprindă
a patra lumânare de Hanuca. Momentul
solemn s-a desfăşurat cu ajutorul ofician
tului de cult Suhar Goldstein, care ulterior
a intonat binecuvântări pentru statul Israel
şi pentru România.
Directorul Silvian Horn şi-a exprimat
bucuria de a celebra Sărbătoarea Lumi
nii la Templul Coral din Brăila, oraş de
care se leagă o colaborare fructuoasă
consecventă cu F.C.E.R. În acest sens,
cea mai recentă acţiune s-a reflectat în
organizarea primei ediţii a Festivalului
„Mihail Sebastian”, o manifestare cultu
rală de anvergură. Vorbitorul a transmis
cuvântul preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, care nu a putut fi prezent, dar a
dorit să ureze „Hag Hanuca Sameah!”
tuturor, şi i-a mulţumit primarului Marian
Dragomir pentru parteneriatul dintre insti

tuţii, care contribuie la o viaţă comunitară
armonioasă. Aceste reuşite se datorează
implicării Nadiei Ustinescu, care a preluat,
cu dăruire de sine preşedinţia C.E. Bră
ila, după moartea lui David Segal Iancu.
Silvian Horn a rememorat câteva dintre
evenimentele vieţii evreieşti din Bucu
reşti în decursul anului 2016, între care
reinaugurarea Templului „Unirea Sfântă”,
după patru ani de muncă susţinută, dar
mai ales, Congresul care a dus la ale
gerea vicepreşedintelui F.C.E.R. Ovidiu
Bănescu şi a secretarului general Eduard
Kupferberg, a unui nou Comitet Director.
Au fost menţionate alegerile parlamenta
re, în urma cărora a devenit deputat Silviu
Vexler. La acestea se adaugă activităţile
coordonate de F.C.E.R., şi anume reno
varea sinagogilor din Tulcea şi Rădăuţi,
munca de reconstruire a sinagogii din
Constanţa, a cărei finalizare este dorită
şi aşteptată în următorii ani.
Istoricul şi semnificaţiile sărbătorii de
Hanuca au fost transmise publicului prin
tr-o scenetă jucată de Nadia Ustinescu şi
Suhar Goldstein. Interpretându-l pe Iuda
Macabeul, Suhar Goldstein a refăcut, prin
răspunsurile adresate personajului din
zilele noastre, traseul poporului lui Israel,
cu două mii de ani în urmă. Importanţa
dialogului a fost subliniată şi printr-o me
taforă: dacă doi oameni au câte un măr şi
îl schimbă între ei, fiecare va rămâne tot
cu un măr; dar, dacă cei doi au două idei
distincte şi le împărtăşesc, atunci fiecare
va rămâne cu două idei.
Festivitatea din a patra zi de Hanuca
s-a încheiat prin cântecele în ebraică şi
idiş ale Corului Macabi al Comunităţii
Evreilor din Brăila, urmate de muzica
folk a trupei „Antic” şi repertoriul popular
al Mariei Radu.
Grupaj de
CLAUDIA BOSOI
MARTHA EŞANU
EVA GALAMBOS
ANDREA GHIŢĂ
ALEXANDRU MARINESCU

hanuca îN COMUNITATI
Sibiu

Am sărbătorit… cu repetiţie!

Membrii comunităţii noastre sunt în
majoritate vârstnici şi lipsa tineretului
face ca sărbătorirea Hanucăi să fie mai
puţin antrenantă. Tocmai de aceea, in
vitarea la Sinagoga noastră a unui grup
de elevi de la Şcoala gimnazială “Regele
Ferdinand” (director prof. Mihai Frîncu) a
fost o iniţiativă plină de succes. Trebuie
menţionat că relaţia cu această şcoală
este de tradiţie şi că sufletul acţiunilor
de vizite permanente la Sinagogă şi co
laborări pe diverse teme iudaice pentru
o mai bună cunoaştere reciprocă, este
profesorul Frîncu, membru simpatizant
al comunităţii noastre.
Sărbătorirea Hanucăi a debutat cu
o alocuţiune a directorului şcolii, refe
ritoare la această sărbătoare a luminii
şi, mai ales, semnificaţia luminii în viaţa
evreilor dar şi a întregii omeniri. Nadia
Badrus, membră a comunităţii, a vorbit
participanţilor despre istoricul sărbătorii,
semnificaţia ei în tradiţia poporului evreu,
obiceiuri şi tradiţii.
Eleva Andreea Vasilescu a aprins pri
ma lumânărică, iar prof. Mariana Toader
a dat citire mesajului E.S.Tamar Samash,
ambasadorul statului Israel, adresată şco
lii “Regele Ferdinand”. În încheiere, corul
şcolii a prezentat un frumos program cu
cântece în ebraică şi în română. A fost şi
tradiţionalul Hanuca Gheld, prin sponso
rizarea d-lui Răzvan Staroste, directorul
băncii Leumi.
A fost o sărbătorire veselă, inedită şi
încurajatoare pentru viitor. De remarcat
că evenimentul a fost inserat cu detalii în
ziarul local “Tribuna Sibiului”.
La câteva zile s-a repetat sărbătorirea,
de data aceasta cu participarea majorităţii
membrilor comunităţii sibiene şi a unora

din obştea Mediaş, cărora le-am asigurat
transportul. Cei circa 36 de participanţi,
membri, simpatizanţi şi invitaţi, au audiat
cu interes o prezentare a semnificaţiei eve
nimentului, făcută de Ladislau Deutsch,
iar Nadia Badrus, după ce a aprins
a patra lumânărică, a vorbit despre tra
diţii şi obiceiuri, înrădăcinate de-a lungul
anilor de sărbătorire.
S-au citit participanţilor mesajele
de felicitare ale E.S. Tamar Samash,
ambasadorul Israelului, şi preşedintelui
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer.
Ing. OTTO DEUTSCH
(Continuare în pag. 17)

Satu Mare

Tecuci

Celebrarea victoriei...

La fel ca în toate comunităţile din
ţară, şi la Tecuci Hanuca 5777 a fost
sărbătorită aşa cum se cuvine. Astfel,
miercuri, 28 decembrie 2016, marea
majoritate a membrilor comunităţii, dar
şi numeroşi simpatizanţi s-au adunat la
sinagoga din localitate pentru a sărbători
acest important eveniment aşteptat încă
din luna noiembrie.
Manifestarea a fost deschisă de pre
şedintele Comunităţii, Iancu Aizic care,
după ce a mulţumit participanţilor pentru
prezenţă, a transmis salutul preşedintelui
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer precum şi mulţu
miri din partea noului deputat Silviu Vexler

În vizită la Debreţin

Comunitatea Evreilor din Satu Mare a dat curs invitaţiei comunităţii din Debreţin
şi, la 28 decembrie, membrii ei au plecat cu un microbuz în oraşul vecin din Unga
ria. Serbarea de Hanuca a început cu o slujbă comună.
(Continuare în pag. 17)

Tulcea

A cincea lumânare în cinstea
Sărbătorii Luminii

La 28 decembrie 2016, ora 11, în
incinta Templului Israelit din Tulcea am
celebrat a cincea zi de Hanuca.
Au participat: primarul Municipiului
Tulcea, dr. ing Hogea Constantin, cu
soţia, consilierul preşedintelui Consiliului
Judeţean Tulcea, Mihai Nicolae, repre
zentanţii minorităţilor din Tulcea (italiană,
greacă, tătară), prieteni ai comunităţii
noastre şi membri ai comunităţii.
Au fost aprinse lumânările tradiţionale
şi au prezentat alocuţiuni primarul Munici
piului Tulcea şi consilierul judeţean Mihai

Nicolae. Preşedintele comunităţii a citit
mesajul preşedintelui F.C.E.R.,dr. Aurel
Vainer cu ocazia sărbătorii de Hanuca
5777. Membrii Comunităţii noastre,ing.
Neumann Berty şi ing. Segal Silviu, au
prezentat istoricul sărbătorii şi obiceiurile
referitoare la această sărbătoare. Au fost
servite tradiţionalele gogoşi cu dulceaţă,
tort şi vin caşer.
Pe un ecran instalat în incinta Tem
plului au fost vizionate câteva videoclipuri
asociate acestei sărbători.
Ing. Solomon Faimblat

pentru cei care au participat la adunarea
electorală de la Tecuci, din 2 decembrie
2016, şi i-au acordat votul de încredere.
S-au adus din nou mulţumiri familiei Tocu
Iulian şi Mioara pentru sponzorizarea, ca
de obicei, a evenimentelor, familie care
de altfel a fost şi acum în mijlocul nostru.
Preşedintele C.E. a vorbit apoi despre
importanţa sărbătorii, despre victoria lu
minii împotriva întunericului, dar şi despre
marea noastră dorinţă de pace. A fost apoi
aprinsă de către Alesia Munteanu, mem
bră a comunităţii noastre, cea de a cincea
lumânărică, rostind aceeaşi rugăciune pe
care o spune la fiecare Hanuca, încă de
când avea doar doi ani.
A urmat o masă pregătită, ca de
obicei, de soţia preşedintelui, Rozica
Aizic, de la care nu au lipsit sărmăluţele
şi gogoşile. Bineînţeles, nu putea lipsi
nici faimosul vin oferit şi de această dată
de generosul nostru membru, secretar
al Comitetului, Henri Codenie. A urmat
microrecitalul oferit de Alesia Munteanu,
acum în clasa a V-a, dar cursantă şi la
şcoala particulară de canto Soul Music
Art de la Bârlad, care a interpretat fru
moase melodii de muzică uşoară, una
dintre ele fiind chiar cea prin care a
obţinut un trofeu la un recent concurs de
la Bacău.
IANCU AIZIC
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Menoră ascunsă
într-o peşteră
din Shephelah

Autoritatea Israeliană pentru Antichi
tăţi a informat că un grup de excursionişti
au descoperit în apropierea regiunii
Shephelah, la circa 15 km de muntele
Hebron, un bazin de depozitare a apei,
aflat în incinta unei peşteri, pe pereţii
căreia erau gravate o menoră şi o cruce.
Mickey Barkal, Sefi Givoni şi Ido Meroza
au informat imediat instituţiile statului,
declarându-se uimiţi de descoperirea lor.
Menora inscripţionată pe peretele peşterii
are o bază cu trei picioare şi este similară
prototipului de menoră din perioada celui
de-al Doilea Templu. De asemenea, o
cruce a fost gravată în apropiere de me
nora. O altă gravură, care a fost găsită
la marginea peşterii, pare să semene cu
un tip de cheie, caracteristică perioadei
antice aferente celui de-al Doilea Templu.
Au fost descoperite şi alte gravuri, din
tre care unele nu au fost încă identificate.
Alături de rezervorul de apă se află şi un
columbar, folosit pentru a ridica în zbor
porumbei, un ritual obişnuit în momentul
aducerii unei jertfe. Sa’ar Ganor, expert
în cadrul Autorităţii Israeliene pentru An
tichităţi, a afirmat că această menoră a
fost probabil gravată în acest bazin, fiind
tăiată în roca de bază probabil de locui
torii aşezării evreieşti, care se aflau acolo
în timpul celui de-al Doilea Templu şi al
lui Bar Kochba. Crucea ar fi fost gravată
mai târziu, în perioada bizantină, cel mai
probabil în secolul al IV-lea e.n.

Prof. univ. dr. Jean Askenasy –
Din viaţa minorităţilor
Membru de Onoare al Academiei Române
naţionale

La 15 decembrie 2016, la Acade
mia Română s-a desfăşurat ceremonia
oficială de acordare a titlului de Membru
de Onoare al acestei instituţii profesorului
universitar doctor Jean Askenasy. La ce
remonie au luat parte preşedintele Acade
miei Române, prof.univ. dr. Ionel Valentin
Vlad, cei patru vicepreşedinţi şi secretarul
general al Academiei. Au fost de faţă E.S.
Tamar Samash, ambasadorul Statului
Israel în România, Petre Roman, fost
prim-ministru al României, prof. univ. dr.
Mihail E. Ionescu, preşedintele Asociaţiei
Culturale de Prietenie România - Israel, dr.
Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., ing.
Paul Schwartz, preşedintele C.E.B., Rita
Askenasy, soţia profesorului Askenasy.
Cariera ştiinţifică a profesorului Aske
nasy a început în România, iar în 1969 a
obţinut titlul de doctor în ştiinţe medicale.
În 1972 emigrează în Israel. Lucrează
mai întâi ca cercetător ştiinţific la Institutul
Weizman. Obţine titlul de conferenţiar
universitar la Universitatea Tel-Aviv. La
Centrul Universitar Ichilov din Tel-Aviv îşi
continuă cercetările în problema sindro
murilor extrapiramidale în somn. Acest
proiect de studiu i-a adus şi o bursă de
cercetare în SUA şi calitatea de Visiting
Professor al Universităţii New York.
De la cercetările sale asupra somnului
la suferinzii de boala Parkinson, profe
sorul Askenasy a dezvoltat o întreagă
direcţie de studiu neurologic al somnu
lui. A lucrat în anii 1984-1986 în acest
domeniu la clinica Charcot de la Spitalul
Salpetrière, Universitatea „Pierre et Marie
Curie” din Paris.
Vicepreşedinte al Societăţii de Cer
cetare a Somnului de pe continentul
asiatic (ASRS), profesorul Askenasy este
fondatorul şi, timp de 18 ani, director al
primului Institut de Medicina Somnului,
de la Centrul Medical Universitar Sheba,
institut numit la înfinţare “Institutul Oscar
Sager”, în amintirea neurologului român,
fost dascăl al profesorului Askenasy.
În 1995 a fost numit profesor la Facul
tatea de Medicină Sackler a Universităţii
din Tel-Aviv. Astăzi el conduce o clinică
de neurologie la Spitalul Asuta din TelAviv, este membru fondator şi profesor
de medicină judiciară la Facultatea de
Drept a Universităţii din Tel-Aviv şi face
parte din numeroase foruri ştiinţifice. Ca
o recunoaştere a meritelor sale în neu
rologie, profesorul Askenasy a devenit
Membru de Onoare al Academiei de
Ştiinţe Medicale din România (2003) şi a
fost decorat cu Meritul Academiei.
Este autorul a 90 de articole ştiinţifice
originale şi prezentări de cazuri, a 13 cărţi,

Inovaţie în tratarea hipotermiei

Intervenţia de urgenţă în caz de hipo
termie este facilitată de apariţia lichidului
produs de QinFlow, realizat de doi para
medici din cadrul Forţelor Armate Israeli
ene. Hipotermia pune viaţa pacientului în
pericol atunci când temperatura corpului
scade sub 35 de grade Celsius şi apare
la până la 67% dintre pacienţii cu traume
din cauza pierderii de sânge, indiferent de
temperatura exterioară. Această deficien
ţă trebuie tratată rapid cu fluide încălzite
la temperatura corpului. Cu toate acestea,
sângele este de obicei depozitat la 4 ° C.
QinFlow a fost introdus încă de la începu
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tul anului 2014 ca singura soluţie portabilă
pentru încălzirea fluidelor de la aproape
zero grade Celsius, în condiţii extreme,
la temperatura corpului în termen de 11
secunde, la orice debit.
QinFlow a fost nominalizat printre cele
mai bune 60 de dispozitive şi tehnologii
IT din Israel în ceea ce priveşte asistenţa
medicală. „Într-o situaţie în care fiecare
secundă contează, un produs care funcţi
onează cu doar un singur buton de porni
re - oprire, încălzeşte fluide în câteva se
cunde şi nu are nevoie de calibrare sau de
formare intensă, piese de schimb sau de
întreţinere şi cu toate acestea
oferă în continuare o perfor
manţă sporită, reprezintă un
produs extrem de apreciat
de profesioniştii din dome
niul medicinei de urgenţă”,
a afirmat Ariel Katz, CEO-ul
companiei producătoare. În
prezent el este disponibil prin
intermediul distribuitorilor din
cea mai mare parte a Europei
şi se află pe lista de aşteptare
a Agenţiei Americane pentru
Alimentaţie şi Medicamente
pentru a fi omologat şi intro
dus în uz.

Ziua Minorităţilor la Centrul
Cultural „Petőfi Sándor”

toate traduse sau în curs de traducere
în româneşte. Preocupat de dualitatea
creier/minte, profesorul Jean Askenasy a
elaborat două cărţi dedicate cunoaşterii
şi conştiinţei: Un minimum necesar
despre conştiinţă pentru un intelectual
din mileniul al treilea şi Spiralogia, o
teorie neurologică a relaţiei cunoaştereconştiinţă. Concluzia sa este că a despărţi
cunoaşterea de conştiinţă este similar
cu despicarea unei monede în două,
privând-o de orice valoare.
Asociaţia Culturală de Prietenie
România-Israel consideră acordarea titlu
lui de Membru de Onoare al Academiei
Române unui profesor israelian drept o
expresie vie a prieteniei dintre România
şi Israel şi, în acelaşi timp, o dovadă a
recunoaşterii ataşamentului său pentru
ţara dascălilor lui români sub îndrumarea
cărora s-a format. (R.E.)

Aplicaţii israeliene
de succes

#uHealth, concepută de cei de la
Umoove, este o aplicaţie destinată îm
bunătăţirii şi focalizării atenţiei celor mici
sau chiar a adulţilor prin intermediul unor
jocuri special concepute. Astfel, s-a con
statat că atenţia şi capacitatea copiilor de
a se concentra au sporit.
#Safie permite părinţilor să afle
permanent ce fac şi unde se află copiii
lor prin intermediul telefonului. Aplicaţia
notifică părinţii în caz de urgenţă, prin
intermediul unui buton de panică. Fiecare
copil poate fi urmărit de un număr de până
la cinci utilizatori adulţi, iar Safie poate fi
instalată pe orice smartphone.
#Hop transformă mesajele din e-mail
în conversaţii de chat similar cu modul
în care sunt utilizate SMS-urile sau alte
aplicaţii de chat. El poate fi folosit pentru
comunicarea cu alţi utilizatori în timp
real, prin intermediul modurilor video,
foto, expedierea de documente, live chat
şi apeluri vocale, sincronizate. Aplicaţia
dispune şi de un spaţiu generos de
stocare a datelor, accesibil de pe orice
device portabil.
#Musketeer este o aplicaţie de sigu
ranţă personală, care facilitează conec
tarea persoanelor care doresc să ajute
alţi oameni care au nevoie de asistenţă
şi se află în zona lor. Utilizatorii se pot
alerta unii pe alţii în cazul oricărui incident
şi pot ataşa fişiere de tip foto sau video.
Acest soft poate fi extrem de util corelat
cu serviciul de urgenţă, tocmai datorită
rapidităţii transmiterii de date.
Pagină coordonată de DAN DRUŢĂ

Centrul Cultural „Petőfi Sándor” din
Capitală a organizat pe 8 decembrie
o reuniune festivă dedicată celebrării
Zilei Minorităţilor din România. Buday
Richárd, directorul Centrului, a declarat
că această reuniune este un bun prilej
de a serba diversitatea şi multiculturali
tatea, un element-cheie într-o societate
democratică europeană. De asemenea,
el a făcut referire la cele aproape două
secole de istorie a comunităţii maghiare
bucureştene şi activităţile culturale în
treprinse în ultima perioadă. La acest
eveniment au luat parte reprezentanţi
ai Uniunii Bulgare din Banat-România,
filiala Bucureşti, ai Uniunii Polonezilor
din România şi, nu în ultimul rând, ai
comunităţii maghiare din Capitală şi
reprezentanţi ai U.D.M.R. Cu acest prilej
au fost interpretate melodii tradiţionale
aparţinând minorităţilor, iar invitaţii au
avut prilejul de a cunoaşte obiceiuri şi
tradiţii specifice fiecărui grup. Seara s-a
încheiat într-o atmosferă de bucurie,
kürtős kalács şi vinul fiert fiind oferite
din belşug de gazde.
Ziua de 18 decembrie a fost de
clarată Ziua Minorităţilor Naţionale din
România prin Hotărâre de Guvern, în
1998. La 18 decembrie 1992, Aduna
rea Generală a Organizaţiei Naţiunilor
Unite a adoptat Declaraţia cu privire la
drepturile persoanelor aparţinând mi
norităţilor naţionale, etnice, lingvistice
şi religioase.
DAN DRUŢĂ

Ziua recunoaşterii reciproce
Departamentul pentru Relaţii In
teretnice, în parteneriat cu Primăria
Municipiului Bucureşti, prin CREART, a
organizat la jumătatea lunii decembrie
seminarul cu tema „Tradiţii de iarnă ale
minorităţilor naţionale”. Evenimentul,
desfăşurat la Sala Teatrelli din Bucu
reşti, a fost deschis de Aledin Amet,
secretar de stat la Departamentul pentru
Relaţii Interetnice, alături de Roxana
Lăpădat, consultant artistic în cadrul
CREART, care i-au salutat pe cei pre
zenţi şi s-au referit la sprijinul pe care
cele două instituţii îl acordă menţinerii
obiceiurilor şi tradiţiilor comunitare şi
promovării acestora în rândul publicului.
Lucrările seminarului au îmbinat filme
documentare, reportaje TV şi prezentări
realizate de minorităţi, care au sublini
at specificităţile tradiţiilor de iarnă din
comunităţile lor, explicând simbolistica
acestora.
Cu acest prilej, secretarul de stat
Aledin Amet a avut amabilitatea de a
acorda un scurt interviu revistei noastre.
Reporter: Domnule secretar de
stat Aledin Amet, finalurile de an sunt
momente bune pentru bilanţuri. Cum
a fost anul acesta pentru minorităţile
etnice din România?
Aledin Amet: Pot spune cu toată
responsabilitatea că a fost un an al
împlinirilor şi asta pentru că ne-am în
deplinit misiunea. O misiune onorantă,
din punctul nostru de vedere, pentru că,
iată, am reuşit să promovăm identitatea,
din toate punctele de vedere, a comu
nităţilor etnice.
A fost, aşadar, un an al satisfacţiilor,
un an care a demonstrat că aceste
comunităţi au idealuri comune, care
a demonstrat că preocuparea acestor
comunităţi este să-şi promoveze identi
tatea şi o fac foarte bine. De asemenea,
a fost un an care a demonstrat, o dată
în plus, că statul român, prin Guvernul
României, se preocupă îndeaproape de
ceea ce înseamnă promovarea identi
tăţii comunităţilor etnice.
GEORGE GÎLEA
(Continuare în pag. 19)
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Bucureşti #NumeNuNumere

Când vorbim despre Pogromul din Bu
cureşti (21-23 ianuarie 1941), ne gândim
în primul rând la cei care, după arestări şi
torturi, au murit executaţi în pădurea Jilava
(majoritatea victimelor), dar este mult mai
puţin cunoscută povestea unor cazuri de
familii care au fost executate în stradă sau
în propria lor casă. Un astfel de caz este
cazul familiei Rosenthal, care locuia pe Bd.
Elisabeta nr. 6, deasupra cinematografului
Trianon (mai târziu, cinema Bucureşti).
Tatăl, Leon Leiba Rosenthal, era vete
ran al primului război mondial şi împreună
cu mama, Rebeca Rosenthal, locuiau
cu doi dintre copii, Henry şi Nathan. Pe
22 ianuarie, Lazăr Bălan, ginerele lor şi
soţul unei alte fiice, Roza, fusese arestat
pe stradă. Roza era deci şi ea acasă la
părinţi în ziua de 23 ianuarie. La ora 11
dimineaţa o bandă de legionari însoţiţi de
proprietarul cinematografului Trianon, un
anume Ştefănescu, au pătruns în casă, pe
care au devastat-o şi prădat-o de la mobile,
bijuterii până la aşternuturi şi bani (v. Mata
tias Carp. Cartea Neagră, vol. 1). Întreaga
familie a fost arestată şi condusă spre ieşire
în stradă. În învălmăşeală, fiul cel mic
Nathan şi Roza au reuşit să scape.
Trupurile părinţilor şi ale fiului cel
mare, Henry Rosenthal, au fost
găsite aruncate pe şoseaua
Mihai Bravu.
Scriitorul F.Brunea-Fox a
recunoscut familia printre victi
mele de la Morgă: „Pe reverul
bărbatului mijea încă vioreaua
decoraţiei de război, pe care...o
socotise pavăză solidă, în răstimpul
prigoanei antisemite. Şi, iată-i aci sub
acelaşi din urmă acoperiş, însă despărţiţi de birocratismul instituţiei, mama printre
leşurile asasinilor, tatăl în sectorul evreilor,
fiul mai încolo, printre alte cadavre”. (Brunea
Fox, Oraşul măcelului).

Din dosarul de pensie IOVR depus de
mama lui Lazăr Bălan, Etelca Otilia Bălan,
aflăm că fiul ei, născut la Bacău pe 13 ia
nuarie 1910, cu ultimul domiciliu pe strada
Trinităţii 25 (mai târziu, aleea Iancu), fusese
dentist şi locuia pe aceeaşi stradă cu părinţii
lui. Şi mai trist, aflăm că deşi soţia sa, Roza,
supravieţuise pogromului, ea a murit la 2
aprilie 1948.

Un alt loc al torturilor a fost tot în centrul
oraşului: Prefectura de Poliţie. Încă din
20 ianuarie au fost aduşi aici zeci de evrei
arestaţi pe stradă, în case sau în camere
de hotel.
Iancu M. Aron, proprietarul magazi
nului Zebra din strada Bărăţiei 27,
locuia în aleea Sardonei nr. 6,
unde locuiau la etajul 3 şi verii
săi Iancu S. Aron şi Lazăr S.
Aron, iar la etajul 2 locuia avo
catul Pincu Katz, cumnatul lui.
Ultimii doi, împreună cu soţiile
lor, se aflau în apartamentul de
la etajul 2 în seara de 22 ianua
rie, deoarece soţia lui Pincu era
bolnavă la pat. Toţi bărbaţii din
imobil au fost bătuţi crunt, arestaţi
şi duşi la Prefectura de poliţie.
Bătuţi cu sălbăticie cu palmele, cu patul
puştii sau cu vâna de bou, sunt aduşi în
ultima stare, încât doi dintre ei se aruncă
pe fereastra de la etajul 3: D. Askenasy şi
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dr. A. Aftalion. D. Askenasy moare pe loc,
iar al doilea a zăcut multă vreme.
În zorii zilei de 23 ianuarie au fost aleşi
aleatoriu 15 evrei şi urcaţi într-un auto
camion spre Abator. Mulţí erau rude sau
cunoscuţi, arestaţi de la aceleaşi adrese:
Iancu S. Aron, fratele său Lazăr Aron şi vărul
lor, Iancu M. Aron (toţi din aleea Sordonei 6),
Pincu Katz, 40 ani (aceeaşi adresă, cumnat
cu fraţii Aron), Elias Berghoff şi cumnatul
său Leon Blimes, Alexandru Dober, Mişu
Goldschlager (cumnatul arhitectului Marcel
Iancu), Moise Orekovski (conducătorul Ser
viciului de emigrare al Oficiului palestinan),
Aurel şi Iulius Rauch (din provincie, arestaţi
din hotelul Bulevard), Meier Weiner (din pro
vincie), Heinerich Sabetay. Au supravieţuit
miraculos, deşi grav răniţi, Lazăr Aron (cu
două gloanţe în cap, s-a târât în oraş şi a fost
internat la spitalul Caritas) şi Meier Weiner.
Frânturi de viaţă transpar din dosarele
de pensie IOVR depuse de unii urmaşi ai
celor decedaţi. Rebeca Segal Berghoff
depune mărturie pentru soţul său. Elias
Berghoff era născut la Iaşi, la 1 august
1910 (fiul lui Moses şi Frederica), cu studii
de medicină la Universitatea din Paris, unde
obţinuse titlul de doctor în 1937 (echivalase
diploma şi obţinuse în aceleaşi an drep
tul la liberă practică în România).
În 1938 se căsătorise cu Rebeca
Segal (născută la Botoşani, în
1915), dar nu aveau copii. Este
arestat încă din 20 ianuarie
când venea de la un pacient,
după cum relatează soţia.
Disperată, aceasta a apelat la
un cumnat, avocatul Leon Blimes, care locuia împreună cu
socrii săi, părinţii lui Elias, pe care
l-a trezit din somn în dimineaţa lui
21 ianuarie. După ce a strâns o sumă
de bani pentru o eventuală răscumpărare,
Leon a pornit în căutarea cumnatului, sfâr
şind prin a fi arestat, torturat toata ziua de 22
şi executat împreună cu el prin împuşcare.

Din activităţile de cercetare ale

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

Ana Iacobsohn Katz, văduva lui Pincu
Katz (recăsătorită Lempel), de profesie
pictoriţă, depune dosarul în numele fetei
lor, Mya Brigitte Katz (născută în 1937).
Pincu Katz se născuse în 1901, la Piatra
Neamţ, era inginer chimist (cu diploma de la
Facultatea de Ştiinţe din Lyon, 1925), avocat
(înscris la Baroul Neamţ din 1932, apoi în
Baroul Ilfov din 1934) şi căsătorit din 1934,
în Bucureşti. A fost ridicat de acasă în ziua
de 20 ianuarie şi executat pe 23 ianuarie
prin împuşcare. Certificatul IML preciza că
”a fost găsit mort pe Splaiul Unirii în dreptul
abatorului comunal... moartea lui Pincu Katz
a fost violentă. Ea se datoreşte fracturării
craniului şi rănirii creierului cu un proiectil de
armă de foc care a avut orificiul de intrare în
regiunea submentonieră şi orificiul de ieşire
în regiunea occipitală (în ceafă). Distanţa de
la care s-a tras nu se poate preciza”.
Din păcate, nici unul dintre locurile
acestor execuţii nu este marcat,
dar sperăm ca noile proiecte de
rememorare (precum impor
tantul monument din spatele
Sinagogii Mari ridicat în me
moria victimelor pogromului
şi inaugurat în 2016, proiecte
culturale precum traseul teatral
Tur-Retur 1941 promovat de
Teatrul Evreiesc de Stat şi AR
CUB, sau proiectul de rememo
rare a victimelor Holocaustului în
România #NumeNuNumere) să ducă
la păstrarea memoriei celor ucişi în ianuarie
1941 pentru vina de a se fi născut evrei.
ANCA TUDORANCEA
(foto A.T.)

Lista victimelor Pogromului din Bucureşti

Pană Aberman (Oberman), (43 ani), comerciant.
Solomon Adesser, funcţionar comercial.
Jean Jacques Adlesberg (58 ani), comerciant.
Iosef Aizic (25 ani), tehnician.
Oscar Andrei (52 ani), comerciant, veteran al războiului
1916-1918.
David M. Aron, funcţionar.
Iancu Aron (37 ani), funcţionar.
Iancu S. Aron (26 ani), funcţionar comercial, văr cu cel de
mai sus.
Uşer Aron, (provincie).
D. Askenasy (Eskenasy).
Marcel Bank (25 ani), funcţionar comercial, fiu de veteran
al războiului 1916-1918.
Lazăr Bălan, dentist, ginerele lui Leon (Leiba) Rosenthal.
Millo Beiller, fost avocat.
Nachum Belilovski (57 ani), Iaşi, comerciant.
Herman Bercovici, funcţionar.
Iosef Bercovici (23 ani), funcţionar comercial.
Elias Berghoff (31 ani), medic.
Oscar (Osias) Berman (36 ani), funcţionar.
Lazăr Bernthal, funcţionar comercial.
Samuel Biller, comerciant.
Leon Blimes (35 ani), avocat.
Marcel Blum (34 ani), funcţionar comercial.
Haim Blum (48 ani).
Moise Boiangiu (36 ani), rihtuitor, fiu de veteran al campa
niei 1916-1918.
Boris (Boruch) Branover, farmacist.
Eduard (Ida) Braunştein (44 ani), funcţionar, veteran şi rănit
în campania 1916-1918.
Maurras Rodrigues Brickman (13 ani), elev, fiu de veteran
şi rănit în războiul 1916-1918.
Lazăr Bujaker (44 ani), funcţionar comercial.
Jean Manasse Cohen, funcţionar comercial.
Sigmund Collin, comerciant, casier al Reprezentanţei Co
munităţii Evreilor din Bucureşti, veteran al războaielor din
1913 şi 1916-18, decorat cu „Avântul Ţării”, „Victoria” şi
„Crucea Comemorativă”.
Şapsă (Sabsi) Dascăl (47 ani), funcţionar comercial.
Ţalic (Zalig) David (40 ani), mecanic.
Alexandru Davidovici (24 ani), funcţionar.
Alexandru Dober (31 ani), blănar.
Solomon (Mony) Elias, funcţionar.
Carol (Haim) Frânghieru (29 ani), fiul lui Moise Frânghieru.
Moise Frânghieru (55 ani), comerciant, veteran al campaniei
1916-1918.
Isy (Isidor) Galanter (28 ani), funcţionar comercial.
Avram Gavril, funcţionar.
Marcel Gerwirtz (17 ani), tehnician radio.
Samuil Glasberg (provincie), comerciant.
Nicolae (Milah/ Meleh) Goldberger (41 ani), comerciant.
Leon Goldenberg (25 ani), student.
Mitzu (Mişu) Goldenştein (22 ani), funcţionar.
Nathan Goldman, funcţionar comercial.
Mişu Costin Goldschlager, comerciant.

Isidor Goldstein, funcţionar, secretar al Comunităţii Evreilor
din Bucureşti, veteran al războaielor din 1913 şi 1916-18,
decorat cu „Avântul Ţării’’ şi „Crucea Comemorativă”.
Burah (Baruch) Berl Granowski (50 ani), comerciant.
Froim Grunberg (22 ani), funcţionar comercial.
Lazăr Grunberg (50 ani), agent comercial.
David Grunberger (67 ani), croitor.
Tiberiu Grunberger (30 ani), marochiner, fiul celui de mai
sus.
Isac Grunwald (63 ani), croitor.
Iancu Guttman, avocat (Licenţiat în Litere şi Filosofie,
Doctorat în Drept) .
Iosef Guttman, student la Facultatea de Litere şi Filosofie,
fratele celui de mai sus.
Şain Haber (59 ani), comerciant.
Willy Heiderman.
François Heller (39 ani), funcţionar, orfan de război.
Aron Herşcovici (29 ani), funcţionar comercial.
Max Herşcovici (Cerbeanu).
Moise I. Herşcovici (56 ani), funcţionar comercial.
Naftule Herşcovici, comerciant.
Maximilian Herzberg (33 ani), comerciant.
Peppi Ionel (Teodoru) Hirsch (33 ani), inginer, ginerele lui
Oscar Andrei.
Carol Hopmayer, funcţionar comercial.
Maier (Meer) Iancovici (36 ani), funcţionar comercial.
Iosub Lupu Iancu, funcţionar.
Emanuel (Haim Manase) Isovici (43 ani), comerciant.
Iacob Katz (43 ani), funcţionar.
Isidor Katz (39 ani), comerciant.
Pincu Katz (40 ani), fost avocat.
Sandu (Saim) Katz (38 ani), funcţionar.
Bernard Kaufman, comerciant.
Jacques (Iacob) Kaufman, funcţionar, fiul celui de mai sus.
Mişu (Moritz) Kaufman (27 ani), zugrav.
Andrei Klein (25 ani), ţesător.
Lazăr Klein (57 ani), chelner.
Osias Kopstück (44 ani), cantor al Templului Coral.
Arnold Krammer (44 ani), funcţionar.
Karl (Carol) Landman (38 ani), comerciant.
Emanoil Leibovici, comerciant.
Herş Leibovici, funcţionar comercial.
Iosif Marcoveanu (47 ani), comerciant.
Wilhelm Marcovici (46 ani), vânzător ambulant.
Leon Marcus (32 ani), industriaş.
Mayer Marcus (48 ani), funcţionar comercial, veteran al
campaniei 1916-1918.
Michel (Mihail) Marcus, dentist.
Moise Mariasis, avocat şi profesor.
Herman Morgenstern, comerciant.
Sully Morgenstern, fiul celui de mai sus.
Willy Neiderman (20 ani), lucrător bijutier.
Leon Neubauer (26 ani), funcţionar.
Moise Orekowski, conducător al Oficiului Palestinian.
Solomon Pecher (25 ani), funcţionar comercial.
Strul Penchis (51 ani), funcţionar comercial.

Aurel Rauch (40 ani), (provincie), agent poliţie.
Iulius Rauch (57 ani), (provincie), comerciant.
Manasse Reichman, liber profesionist.
Gherş Reisman, (provincie), subcolector.
Sami Roeder (44 ani), farmacist, maior în rezervă, veteran
al campaniei 1916-1918.
Henry Rosenthal, şomer.
Leon (Leiba) Rosenthal, comerciant, veteran al războiului
1916-1918.
Rebeca Rosenthal, casnică.
Nathan (Noe) Rosenzweig (44 ani), croitor.
Mişu Rottman (26 ani), vânzător ambulant.
Lazăr Rudich (37 ani), funcţionar.
Heinerich Sabetay (32 ani), comisioner.
Lazăr Schaeffer (36 ani), funcţionar comercial.
Gheorghe Scheer (18 ani), funcţionar comercial.
Avram Schein, comerciant, veteran al războiului 1916-1918.
Emanuel Silberstein (Zilberstein) (19 ani), funcţionar co
mercial.
Herman Silberstein (50 ani), comerciant.
Herş Şmil Simionovici (49 ani), Dorohoi.
Corneliu Solomon (27 ani), inginer chimist (farmacist).
Idel Stern.
Nathan Strulovici (39 ani), comerciant.
Calman A. L. Sufrin (49 ani), vameş.
Iosef Weissman, industriaş.
Oscar Wexler (Wechsler) (23 ani), funcţionar comercial.
Cadavru neidentificat, predat societăţii „Sacra”.
Cadavru neidentificat, incinerat la „Cenuşa”.
Cadavru neidentificat, incinerat la „Cenuşa”.
Cadavru neidentificat, incinerat la „Cenuşa”.
Ana Zeţer (rănită în timpul pogromului, care a decedat în
perioada următoare).
Simon Sernberg (rănit în timpul pogromului, care a decedat
în perioada următoare)
(Documentare, suprapunere surse şi verificarea datelor
la mormintele din cimitirul evreiesc Giurgiului şi cimitirul
evreiesc Filantropia din Bucureşti de Anca Tudorancea, pe
baza listei publicate de Matatias Carp în Cartea Neagră,
vol. I, Ateliere Grafice Socec & Co, Bucureşti, 1946, pp.
259 – 262 (116 victime identificate şi 4 neidentificate), a
Tabelului victimelor asasinate în timpul rebeliunii legionare,
21 – 23 ianuarie 1941, întocmit de Institutul Medico-legal
(109 evrei identificaţi), publicat de I. Şerbănescu în Evreii din
România între anii 1940-1944. Perioada unei mari restrişti,
vol. III/2, Bucureşti, Editura Hasefer, 1997, pp. 442-447 şi
a listei victimelor publicate în Revista Cultului Mozaic, în
numărul 592 din 15 ianuarie 1986, la p. 7 (sunt adăugate o
serie de victime neidentificate la cimitir: Max London, Carol
London, Marcu Iosopp, Isac Mandel, Oscar Neuman, Nicu
Stein, Michel Schein, Paul Simionovici, Gh. Schor; unii au
decedat, de fapt, înainte de pogrom). La numărul victimelor
se adaugă şi răniţii din timpul pogromului care au decedat în
perioada următoare: Simon Sternberg şi Ana Zeţer, depistaţi
după mărturii din fişele de anchetă ale Congresului Mondial
Evreiesc, în cimitirul evreiesc Giurgiului din Bucureşti.)
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Cei care au adus bucuria

44 de voluntari, simbolizând cele 44
de lumânări de Hanuca, au făcut lumină şi
au adus spiritul sărbătorii în casele acelor
membri ai comunităţii care nu au putut fi

ŞTIRI DESPRE

Centrele Comunitare Evreieşti
alături de noi dar şi la căminul de copii
„Casa Noastră” din Sectorul 3.
Cei 44 de voluntari inimoşi, adoles
cenţi, tineri, adulţi şi seniori au vizitat 15
case ale unor membri ai comunităţii care
sunt singuri, au aprins lumânările de Ha
nuca împreună şi au socializat cu aceştia.
O altă realizare au fost jucăriile şi go
goşile împărţite şi organizarea de jocuri
educaţionale pentru copiii de la centrul
din Sectorul 3.
Bucuria a fost nu numai de partea
celor vizitaţi, ci şi de partea voluntarilor,
aceştia încărcându-se cu energia pozitivă
şi bucuria sărbătorii de Hanuca.

bucătar, cei mici vor prepara „ciorba co
piilor” cu care vor participa la concursul
Ciorberia.
De la ora 12:00 începe, aşadar, Cior
beria, ediţia a VIII-a, festival-concurs de
Supe şi Ciorbe. Inscrie-te şi participă la
concurs cu reţeta favorită sau vino să
deguşti şi să votezi reţetele participante.
Special: stand de condimente şi preparate
din Israel. Intrarea liberă.
Şi pentru a vi se face mai multă poftă,
iată ce spuneau anul trecut cei doi Chefi
celebri care au făcut parte din juriu:
Cătălin Scărlătescu – ”Am gustat aici
supe şi ciorbe de care nu am mai mâncat
niciodată. Dar, într-un fel, e normal, pentru
că israelienii gătesc cu totul diferit şi extra
ordinar. Au gătit în stil românesc, pentru
că trăiesc aici, dar s-a simţit şi „influenţa”
aceea evreiască.

Sorin Bontea – ”Am fost cu adevărat
surprins de majoritatea ciorbelor pe care
le-am gustat. E foarte interesant ce se
întâmplă aici. E un schimb de experienţă
extraordinar, de care şi noi am profitat
din plin, nu doar cei aflaţi în concurs şi
în acelaşi timp o apropiere între oameni
prin intermediul gătitului”.
De la o idee şi un microfon, pe 10 ianu
arie 2010, începea o aventură minunată.
Aşa se face că, pe 19 februarie, de la ora
18:00, vă aşteptăm la aniversarea Radio
Shalom – 6 ani.
Primele tabere din 2017 la Cristian,
Braşov. În perioada 3-7 februarie – Winter
Camp (pentru 12-25 ani) şi în perioada
9-12 februarie Tu B’Shvat Camp (pentru
familii cu copii).
Vă aşteptăm!
ADRIAN GUERON

ticipanţilor aspecte din viaţa comunităţii
ieşene, din trecut şi din prezent, arătând că
identitatea evreiască este foarte importantă
pentru memoria, tradiţiile şi istoria Iaşiului,
atât pentru faptul că în Iaşi a existat o pu
ternică comunitate evreiască, cât şi datorită
interacţiunii dintre cele două culturi.
După serviciul religios de Shaharit,
din dimineaţa de Şabat, manifestările
au continuat cu o conferinţă interactivă
despre sărbătoarea de Hanuca, susţinută
de prof. Moshe Groper. Prezentarea, vie
şi interesantă, cu numeroase elemente şi
exemple inedite despre originea şi semni
ficaţiile „Sărbătorii inaugurării” (Hanuca),
i-a încântat pe cei prezenţi şi i-a introdus
în atmosfera specifică de sărbătoare. Un
element inedit al Shabbatonului a fost or
ganizarea acţiunii caritabile Hanuca Shuk,

prin care s-au putut face diverse donaţii
(haine, decoraţiuni, cărţi etc.) care au fost
apoi valorificate, suma astfel strânsă fiind
folosită în scopuri sociale.
Şi pentru că printre participanţi au fost
şi mulţi copii, a fost organizată o activitate
specială, în care aceştia au putut învă
ţa cântece evreieşti şi au confecţionat

obiecte specifice de Hanuca, dreidl-uri şi
hanuchioturi. Ziua a doua s-a încheiat cu
ceremonia de Havdalah şi cu o cină fes
tivă, la care a susţinut un recital formaţia
de muzică klezmer „Nigun”, condusă de
prof. Romeo Luchian, şi soliştii Albert
Lozneanu şi Uri Ferenbac.
Ultima zi a Shabbatonului a fost dedi
cată unei vizite la Muzeul Comunităţii şi
unui tur de oraş cu tema „Iaşiul evreiesc
de odinioară”.
Având-o ca ghid pe ing. Martha Eşanu,
coordonatoarea Centrului „Yachad” al
C.E.Iaşi, oaspeţii au putut viziona obiecte
de cult specifice ritualurilor principalelor
sărbători iudaice, vitrine cu cărţi vechi şi
obiecte religioase şi fotografii ce amintesc
aspecte din viaţa şi istoria comunităţii.
SILVIAN SEGAL

Atmosfera a fost chiar mai plăcută decât
la cinematograf, aici tinerii fiind în largul
lor, ca într-o mare familie.
A fost apoi rândul seniorilor de a se de
lecta într-o întâlnire ca în familie. Aceştia
şi-au arătat îndemanarea la puzzle şi au
jucat diferite jocuri de societate.
O vizită importantă la JCC Oradea a
avut loc pe 9 decembrie, când oaspeţi au
fost rabini ultrareligioşi din Anglia, care au
participat la toate serviciile religioase şi
activităţile din cadrul C.E Oradea, vizita
lor prelungindu-se până pe 12 decembrie.
La jumătatea lunii a fost organizat la
Sinagoga Zion, pe malul Crişului Repe
de, un concert în memoria fondatorului
şi conducătorului corului C.E. Oradea,

Gyuri Vilan, concert susţinut de forma
ţia „Hakeshet Klezmer Band”, avându-i
ca solişti pe Csatari Malec Eszter, Paul
Ildiko şi Koncz Andrea. Concertul s-a
bucurat de o audienţă extraordinară, nu
mai puţin 600 de iubitori ai muzicii fiind
prezenţi. Zilele de 22 şi 23 decembrie au
însemnat şi la Oradea organizarea unui
Hanuca Shuk, unde membrii comunităţii
au adus obiecte care au fost valorificate
pentru a face donaţii celor în nevoie.
Ultimele două zile ale lunii au fost
şi ele marcate de sărbătoare. Pe 30
decembrie s-a organizat spectacolul tra
diţional de Hanuca, cu muzică şi dansuri
specifice. Programul a fost realizat de
corul „Gyuri Vilan”, condus de profesorul

Ari Nagy Sandor, formaţia de dansuri „Or
Neurim” coordonată de Chelu Alexan
drina, precum şi de formaţia „Hakeshet
Klezmer Band” coordonată de Boros
Konrad Peter. 		
IUDITA GAVOR

aprinsă, pe 24 decembrie, la JCC Ti
mişoara. Peste o sută de persoane au
onorat evenimentul atractiv şi prin pre
zenţa, cuvântarea şi bucatele pregătite
cu dragoste de rabinul Zvika Kfir. Cu
acelaşi prilej, Andrei Schwartz s-a referit
la reverberaţiile în modernitate ale vic
toriei Macabeilor, la ceea ce înseamnă
această luptă dusă de un grup restrâns
pentru păstrarea credinţei iudaice. Copiii
Andrei Pârvu şi Marco Giurici au spus
binecuvântările, coordonaţi de rabin.

Luni, în 26 decembrie, a fost aprinsă
la Sinagoga din Iosefin cea de-a treia
lumânare de Hanuca, în prezenţa a peste
150 de membri ai comunităţii şi oaspeţi.
În pofida suprapunerii cu cea de-a doua
zi de Crăciun, au participat şi chiar au
luat cuvântul reprezentanţi ai Bisericilor
Romano-Catolică şi Luteran-Evanghe
lică. După ce preşedintele Comunităţii,
dr. Luciana Friedmann, a vorbit despre
cronologia monoteismului, care a făcut
posibilă existenţa ambelor sărbători ale
celor două religii, rabinul Zvika Kfir s-a
referit la centralitatea acestei sărbători în
cadrul iudaismului.
Tânăra, de doar 13 ani, Iulia Moldo
van, cea mai tânără studentă la secţiunea
harpă a Universităţii de Muzică din Viena,
a susţinut apoi un mic recital, extrem de
apreciat de cei prezenţi.
Corul, condus de Alexandru Fischer, a
interpretat melodii în ebraică, idiş, ladino
şi română, spre desfătarea celor prezenţi.
Nu se putea Hanuca fără gogoşi, astfel că

sărbătorirea s-a încheiat cu degustarea
delicioaselor sufganiot.
Vârstnicii nedeplasabili din comunita
tea timişoreană au fost vizitaţi de grupuri
de voluntari, cărora li s-au alăturat rabinul
şi preşedintele Comunităţii. Participanţii
au adus o reală bucurie celor care le-au
deschis uşa cu încântare.

Din viitorul apropiat
Duminică, 29 ianuarie de la ora 10:00
– Ciorberia Copiilor. Ajutaţi de maestrul

JCC
IAŞI

Shabbaton Kislev-Hanuca
în capitala Moldovei
Cu sprijinul JDC şi F.C.E.R. şi în cola
borare cu C.E. Iaşi, JCC Iaşi a organizat,
în perioada 16-18 decembrie, evenimen
tul Shabbaton Kislev-Hanuca, la care au
participat aproape 60 de persoane, de
toate vârstele, în special tineri, membri
ai comunităţilor evreieşti din Bacău, Boto
şani, Huşi, Iaşi şi Roman. În deschiderea
manifestărilor, preşedintele C.E. Iaşi,
ing. Abraham Ghiltman a prezentat par

JCC
ORADEA

Un sfârºit de an animat
În prima zi a ultimei luni din 2016, de
Roş Hodeş Kislev, la Oradea a fost făcută
o prezentare despre contribuţia ziariştilor
evrei la dezvoltarea jurnalismului local,
eveniment care s-a bucurat de o mare şi
interesată audienţă.
După doar câteva zile, tinerii comuni
tăţii au vizionat la JCC, în cadrul progra
mului „Movie Night”, filmul artistic „Yentl”.

JCC
Timişoara

Festival de Hanuca, la sfârºit
de decembrie geros în Banat

Sărbătoarea Luminii, Hag HaUrim,
a fost celebrată la Timişoara printr-un
adevărat ciclu de evenimente care a
debutat cu Hanuca Şuk. Prin bunăvoinţa
membrilor comunităţii, dar prezentând şi
obiecte tradiţionale aduse din Israel, s-a
improvizat un târg, asemănător cu cel din
Yaffo, însă în mărime mult mai mică. De
la haine la accesorii, de la hanuchiot şi
„dreidl” la dulciuri, de la bibelouri la jucă
rii, s-au putut găsi de toate în încăperile
JCC. Sumele simbolice strânse au fost
apoi oferite, ca Hanuca Ghelt, membrilor
corului şi copiilor din comunitate.
Prima lumânare de Hanuca a fost
JCC BUCUREŞTI
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Str. Mihai Viteazu 4
Telefon: 025.943.48.43
www.facebook.com/JccOra
deaEvenimente

Pre-Revelion muzical
Concertul de final de an este deja o
tradiţie a Filarmonicii „Banatul” din Timişoa
ra, iar participarea membrilor Comunităţii
timişorene este, de asemenea, un obicei.
De această dată, în organizarea doamnei
Verona Botiş, 35 de persoane au luat parte
la acest eveniment. A fost un concert inedit
în stil şi organizare, în prag de revelion
participanţii fiind invitaţi să fie protagonişti
la diferite instrumente. Directorul Ioan
Gârboni şi dirijorul Radu Popa au gândit o
serie de surprize, care să anime asistenţa.
LUCIANA FRIEDMANN
Jcc TimiŞoara
Str. Gh. Lazăr 5
Telefon: 025.620.16.98
Pagină coordonată de
GEORGE GÎLEA
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M a x B lecher

Norman Manea
celebrat la cel mai
relevant târg de carte
în limba spaniolă

pe ecranele româneşti

Interesantă alegerea pe care a făcut-o
regizorul Radu Jude, unul dintre cei mai
talentaţi cineaşti din ”noul val” al cine
matografiei româneşti (Ursul de Argint la
Berlin în 2015 pentru pelicula ”Aferim”),
realizând un film, inspirat, după cum spu
ne el, din creaţiile scriitorului evreu Max
Blecher. Aceasta ţinând cont că soarta
şi scrierile lui, reflectând tragedia care
l-a lovit pe la 18 ani (tuberculoza osoasă
sau Morbul lui Pott), sunt puţin cunoscute
chiar şi de cititorii evrei. Blecher a fost
conştient că nu va putea trăi prea mult,
de aceea a încercat să redea prin scris
experienţa lui de viaţă cu totul aparte. „Tot
ce scriu a fost cândva viaţă adevărată“,
spunea el în cărţile sale, iar această „viaţă
adevărată absoarbe aproape în întregime
tragedia trăită ca infirm”, susţinea un critic
literar al epocii. Boala sa îl va plimba prin

câteva sanatorii maritime, de la Bercksur-Mer, pe coasta franceză a Canalului
Mânecii, până la Techirghiol.
Felul în care şi-a suportat Blecher
suferinţele a devenit subiect de admiraţie
pentru prietenii lui scriitori. Astfel, Mihail
Sebastian, care l-a vizitat la Roman, a
scris în ”Jurnal”: „Voi mai avea vreodată
curajul să mă vait de ceva? Voi mai avea
neruşinarea să am capricii, indispoziţii,
enervări?… El trăieşte în intimitate cu
moartea. Nu cu o moarte abstractă, ne
buloasă, cu termen lung. E moartea lui,
precisă, definită, cunoscută în detalii, ca
un obiect. Ce îi dă curaj să trăiască? Ce
îl susţine? Nu e nici măcar disperat. Nu
înţeleg, mărturisesc că nu înţeleg”. Sen
timente asemănătoare sunt exprimate
multe decenii mai târziu de scriitoarea
Ioana Pârvulescu: ”Blecher este prizoni
erul unei lumi pe dos: pentru el moartea
e intensă, familiară, apropiată şi viaţa e
străină. Blecher nu se complace în sufe
rinţă. Întreaga lui viaţă este o contrazicere
a ideii că boala umileşte”.
Filmul ”Inimi cicatrizate”, după titlul
unuia dintre romanele ecranizate, ne-a
declarat regizorul Radu Jude, este o
interpretare personală a textelor lui Max
Blecher şi nu o ecranizare a cărţii.
Radu Jude a rămas foarte mirat când,
în dialogul purtat cu el în cadrul unei

întâlniri la Librăria Humanitas, unde a
avut un schimb de idei cu criticul de film
Andrei Gorzo, în prezenţa unui număr
mare de participanţi, i-am mulţumit pentru
ce a făcut şi am arătat că în acest fel cei
care au văzut filmul îl vor cunoaşte pe
Max Blecher. ”Îmi doresc foarte mult ca
publicul larg să-l descopere pe Blecher,
să-i descopere cărţile. Spun asta pentru
că, trăind înconjurat de prieteni care îi
cunosc opera, am avut senzaţia că toată
lumea îl cunoaşte, dar am fost surprins
să întâlnesc o mulţime de oameni care
nu-i cunosc cărţile”, a spus regizorul. În
cadrul convorbirii amintite, el a analizat
numeroase aspecte legate de abordarea
artistică a subiectului, a vorbit despre
dificultăţile unui regizor de a pătrunde
în viaţa interioară, în gândirea eroului,
respectiv a scriitorului, şi de aceea a
decis să întreţeasă chiar citate din cărţile
ecranizate. Conţinutul lor a conferit un
caracter particular filmului, strâns legat
de suferinţele fizice ale eroului şi de lo
cul de desfăşurare a acţiunii, o cameră
de spital. Celelalte secvenţe prezentau
imaginea mării în paralel cu viaţa, soarta
bolnavilor, cu momentele lor de tristeţe şi
de bucurie. Într-o scenă, Emanuel, eroul
filmului, evreu, fuge pe ascuns din spital
şi îşi petrece o zi întreagă pe malul mării
împreună cu iubita lui, cu care ar vrea
să-şi petreacă viaţa, deşi este conştient
că aceasta este o himeră, un vis. Deşi se
duce la spital în speranţa că tratamentul
dur – corsetul de ghips în care trebuie să
stea imobilizat luni de zile – îi va aduce
vindecarea, eroul îşi dă seama că nu
va supravieţui iar ultimele imagini care-i
trec prin faţa ochilor sunt cerul şi norii
pe care le privise în timpul tratamentului
când era obligat să stea culcat pe spate.
Următoarea secvenţă este mormântul
lui din cimitirul din Roman şi inscripţia
cu cei 29 de ani ai lui: o viaţă scurtă, dar
suficientă pentru a crea o operă care nu
trebuie uitată.

O reflectare a epocii
Radu Jude, deosebit de sensibil faţă
de suferinţele unor minorităţi oprimate –
vezi filmul ”Aferim” despre soarta robilor
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Radu Jude

ţigani de la începutul secolului al XIX-lea –
a considerat că şi ”Inimi cicatrizate” – deşi
Blecher nu a făcut acest lucru – trebuie să
aibă un background care să reflecte viaţa
politică din anii ‘30, respectiv ascensiunea
extremei drepte în România. De aceea în
film se duc numeroase discuţii despre le
gionarism, hitlerism, Nae Ionescu, Cioran,
antisemitism. (Mulţi critici de film i-au şi
reproşat acest lucru. ”Am citit mult despre
politica anilor ‘30, mi s-a părut necesar
să semnalez prezenţa extremismului
de dreapta, antisemitismul manifestat în
perioada respectivă, care au determinat
crimele de mai târziu împotriva populaţiei
evreieşti şi să le folosesc drept fundal
pentru film”, a spus Radu Jude. Regizorul
a recunoscut că abia în anii ‘90 a aflat
multe lucruri din istoria anilor ‘30. ”Citisem
mărturii despre Gulag, despre lumea
comunistă, dar nu ştiam nimic despre ce
s-a întâmplat înainte. Abia în anii ‘90 i-am
citit pe Cioran şi Eliade, precum şi alte
cărţi şi mi-am dat seama că, din punct de
vedere politic, există o idealizare a anilor
‘30. Şocul cel mare l-am avut după ce am
citit cartea lui Zigu Ornea despre extrema
dreaptă românească şi atunci m-am simţit
tras pe sfoară. La această trezire au con
tribuit şi «Jurnalul» lui Mihail Sebastian şi
cărţile lui Leon Volovici. Atunci mi s-a trezit
interesul faţă de lucruri minimalizate sau
ascunse”, a arătat Radu Jude. În acest
context, a mai spus el, s-a preocupat de
robia romilor şi de situaţia evreilor, ”deşi
nu sunt nici evreu, nici ţigan”. La sfârşitul
întâlnirii de la Librăria Humanitas a anun
ţat că următorul său proiect se va referi la
masacrul evreilor de la Odessa.
Cu ocazia lansării filmului, Editura
Humanitas a publicat o ediţie specială a
romanului „Inimi cicatrizate”. Este pentru
prima dată când M. Blecher semnează
şi ilustraţia copertei cărţii sale, un desen
în tuş negru şi roşu descoperit în timpul
documentării lui Radu Jude, desen care
a devenit imaginea centrală de pe afişul
filmului.
EVA GALAMBOS

Mesaj de condoleanţe pentru ambasadorul rus Andrei Karlov
Într-un mesaj adresat E.S. Valery Kuzmin, Ambasador
Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse la Bucureşti,
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, afirmă, în numele Co
mitetului Director al Federaţiei, că „uciderea ambasadorului
rus la Ankara, Andrei Karlov, a produs şi în sânul Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic aceeaşi
emoţie, compasiune, adâncă mâhnire şi revoltă pe care le-a
generat în întreaga societate românească şi în toată lumea
civilizată şi democratică.
Sunt inacceptabile, ca orice alt act terorist în care îşi pierd
viaţa fiinţe umane, atât intenţia de a submina prin violenţă

bunele relaţii dintre state, cât şi cea de a rezolva astfel pro
blemele dintre ele, asemenea tentative putând fi regăsite în
cele mai triste momente ale istoriei mondiale. Aceste acţiuni
trebuie să fie contracarate cu maximă solidaritate, înţelepciune
şi responsabilitate de către toate statele lumii.
Vă rugăm să primiţi condoleanţele noastre, ale tuturor evre
ilor din România, dar şi expresia speranţei noastre că ancheta
comună a autorităţilor turce şi ruse va expune în faţa omenirii
intenţiile atentatorului criminal, precum şi pe cele ale oricărui
eventual grup de interese care ar fi putut sta în spatele său.”
M.O.

„Membrii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din RomâniaCultul Mozaic au aflat cu profundă durere despre atentatul de
o revoltătoare cruzime produs luni seara la Berlin”, se arată
în mesajul transmis E.S. Hans Werner Lauk, ambasadorul
Germaniei la Bucureşti, de Comitetul Director al F.C.E.R.,
semnat de preşedintele Federaţiei, dr. Aurel Vainer.
„Ne exprimăm deplina solidaritate cu poporul german, cu
membrii familiilor îndoliate, precum şi speranţa că toţi cei răniţi
se vor însănătoşi cât mai curând”, se arată în scrisoarea de
condoleanţe, în care se subliniază: „Din păcate, Europa se
găseşte din nou în situaţia de a plânge pentru victimele unor

terorişti care persistă în eroarea de a crede că violenţa poate
soluţiona problemele cu care se confruntă azi omenirea. Este
necesar, în faţa unor asemenea drame, ca răspunsul nostru,
al tuturor, să fie solidaritatea şi coordonarea acţiunilor noastre
în faţa acestui flagel care ameninţă toate democraţiile, fie că
vorbim de cele din Europa, din America sau de Israel”.
În final, ambasadorul Hans Werner Lauk este rugat să
transmită „autorităţilor de la Berlin şi poporului german întreaga
noastră compasiune, mâhnirea şi revolta în faţa cruzimii şi a
terorii”.
M.O.

Durere şi revoltă faţă de atentatul de la Berlin

Scriitorului Norman Manea i-a fost
decernat pe 26 noiembrie, în cadrul
ceremoniei de inaugurare a Târgului In
ternaţional de Carte de la Guadalajara,
Premiul FIL pentru Literatură în Limbi
Romanice. Acest premiu completează
o galerie prestigioasă de distincţii cu
care a fost recompensată opera literară
şi eseistică a scriitorului român în afara
ţării: Premiul Médicis étranger (Franţa),
Premiul Nonino (Italia), Premiul Nelly
Sachs (Germania), Premiul Palau i
Fabre (Spania), pentru a le enumera
doar pe cele mai cunoscute.
Este pentru prima dată când un scri
itor de limba română este recompensat
cu această distinc
ţie, Norman Manea
alăturându-se în
felul acesta unor
nume de primă mă
rime ale literatu
rii contemporane,
premiate în trecut
de fundaţia orga
nizatoare a Târgu
lui: Juan Goytisolo,
Antonio Lobo Antunes, Yves Bonnefoy,
Claudio Magris ori Enrique Vila-Matas.
În discursul de acceptare a premiului,
pe care l-a pronunţat în faţa unui public
de peste 500 de persoane format din
scriitori invitaţi – printre care s-a aflat
Mario Vargas Llosa, omagiat la cei 80
de ani –, reprezentanţi ai mass-media
şi lumii editoriale latino-americane,
Norman Manea a făcut un elogiu Bu
covinei şi personalităţilor sale culturale:
George Enescu, Mihai Eminescu, Itzik
Manger, Abraham Goldfaden, Gregor
von Rezzori, Paul Celan ori Aharon
Appelfeld. După ororile deportării în
lagărul de concentrare „de pe celălalt
mal al Stixului în Apocalipsă”, numit
Nistru, scriitorul, revenit din primul exil,
descoperă, la 9 ani, „vraja limbii de
ficţiune” a povestirilor lui Ion Creangă
şi îşi doreşte să fie “acceptat în familia
făuritorilor de cărţi şi evadări livreşti”.
“Destinul m-a legitimat, până la urmă,
ca scriitor al actualităţii, înţeleasă ca
exil planetar, pe care l-am trăit, etapi
zat, în exilul fascist al copilăriei, apoi
în exilul intern al dictaturii comuniste
şi, în cele din urmă, în exilul global al
pieţei libere, cu doctrina mercantilă de
vânzare-cumpărare a orice, oriunde
şi oricând. În scrisul meu s-au aliat
experienţa biografică a excluderii şi
oprimării, cu bucuria livrescă a litera
turii, cu deosebire literatura central şi
est-europeană, ca mărturie spirituală
de prim rang a vulnerabilităţii”.
Prima participare cu stand naţional
la Târgul Internaţional de Carte de
la Guadalajara a fost organizată de
Institutul Cultural Român, prin repre
zentanţa sa de la Madrid şi Centrul
Naţional al Cărţii. Printre activităţile
literare organizate la târg, amintim
lansarea volumului de poeme “El Frio
Intermediario” de Dinu Flămând, la edi
tura Valparaiso din Mexic, în traducerea
lui Omar Lara; participarea lui Dan
Lungu la Festivalul Literelor Europene
şi prezentarea în faţa publicului latinoamerican a traducerii romanului “Sînt o
babă comunistă!”, care s-a bucurat de
succes de critică şi public în Spania; şi
masa rotundă despre literatura româ
nă cu participarea scriitorilor Norman
Manea, Dinu Flămând şi Ioana Gruia,
scriitoare română de limbă spaniolă.
Târgul Internaţional de Carte de
la Guadalajara este al doilea cel mai
important din lume în ceea ce priveşte
prezenţa editorială şi al doilea cel mai
mare din lume ca număr de vizitatori,
respectiv 800.000. (B.M.M.)
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Toma George Maiorescu la 88 de ani

de Nord, Europa etc.) realizând în calitate de autor total
(scenarist, operator şi regizor) filme TV despre locurile
vizitate. A fost tradus în numeroase ţări ale lumii.
Laureat al mai multor premii literare naţionale şi
internaţionale, el este autor a circa 40 de volume de
poeme, proză, filozofie şi publicistică. Toma George
Maiorescu este binecunoscut cititorilor de peste hotare
prin traducerile datorate unor scriitori ca David Samoi
lov, Kirill Kovaldji, Evgheni Evtuşenko (în rusă), George
Anca (în engleză), Geir Campos (în portugheză), Per
Olof Ekström (în suedeză), Menelaos Ludemis şi Dimos
Rendis (în greacă), Andrée Fleury şi Paul Miclau (în
franceză), O. Stamboliev (în bulgară), Prabhyjot Kaur
(în hindi), Pablo Neruda şi Omar Lara (în spaniolă),
Oskar Pastior (în germană), Franyo Zoltan şi Balogh
Iozsef (în maghiară), Melike Roman (în turcă), Shlomo
David (în ivrit), O. Gurigan (în esperanto) etc. La rândul
său, a tălmăcit pentru prima oară în româneşte poeţi
polonezi ca T. Roziewic, Cz. Milosz, greci ca Iannis
Ritzos, M. Ludemis, T. Livaditis, turci ca Nazim Hikmet
etc. Centrul Biografic Internaţional de la Cambridge
şi Institutul Biografic American au inclus biografia lui
Toma George Maiorescu în importante cărţi de refe
rinţă. Printre ele: Five Thousand Personalities of the
World (5000 de personalităţi ale lumii), International
Who’s Who of Intelectuals, The International Directors
of Distinguished Leaderships, Man of Achievement
şi altele.
Îi urăm la mulţi ani! Ad Mea Veesrim!
B.M.M.

Toma George Maiorescu este un cunoscut poet,
scriitor, eseist, profesor şi om politic român de origine
evreiască. S-a născut la Reşiţa (jud. Caraş-Severin) la
8 decembrie 1928 dintr-o veche familie de intelectuali.
Rămas fără tată în 1943 (în domiciliu forţat), a fost silit
de la o vârstă timpurie să se bazeze pe tenacitatea pro
prie ca să urce treptele învăţăturii. Şcoala elementară la
Reşiţa, liceul la Caransebeş şi Timişoara (1939-1947).
Licenţiat în litere şi filozofie. A studiat la Universitatea
din Cluj (1947–1948) şi la Universitatea din Bucureşti
(1948–1949), avându-i ca profesori şi mentori pe poetul
Lucian Blaga şi filozoful D.D. Roşca, respectiv pe criticul
George Călinescu şi esteticianul Tudor Vianu. În 1947
înfiinţează, alături de A.E. Baconsky, Cenaclul literar
„Poezia nouă”, al cărui secretar devine. Între 1949-1954
îl găsim ca bursier al statului român la Institutul de lite
ratură „Maxim Gorki” din Moscova. În 1992 a absolvit un
curs de specializare postuniversitară la Universitatea din
Cleveland (Ohio).
A fost reporter şi marinar, agricultor şi profesor al
unei noi discipline: ecosofia, poet, prozator şi pedagog
la o şcoală de socotitori, militant pentru ecumenismul
monoteist, director de reviste, globe-trotter, colecţionar
şi restaurator de icoane vechi, realizator de filme TV, pre
şedinte de partid politic după 1989, şomer (1982–1990).
Din 1954 participă alături de George Ivaşcu la relan
sarea revistei „Contemporanul” într-o publicaţie de ţinută

europeană. Între 1954–1971
este redactor-şef de rubrică la
„Contemporanul” iar între 1971–
1982 este redactor-şef adjunct
la revista „România pitorească”;
1982–1989, apicultor şi horticul
tor (eliminat din presă). În zilele
Revoluţiei din 1989 înfiinţează
Mişcarea Ecologistă din Româ
nia, al cărei preşedinte devine. A
fost director al revistelor săptămânale „Eco”, „Eco-Ma
gazin” şi „Ecosofia”, preşedinte al Fundaţiei Europene
de Educaţie şi Cultură Ecologică, titular al catedrei de
„Ecosofie”, disciplină academică creată în România de
T.G.M. la Universitatea Ecologică Bucureşti. Fondând
Mişcarea Ecologistă din România, T.G.M. i-a pus pe fron
tispiciu sloganul: „Om curat, ţară curată, lume curată”.
Munca scriitoricească este secondată de o febrilă
activitate gazetărească a globe-trotterului care, îm
barcat ofiţer II pe nave comerciale româneşti, străbate
meridianele şi oceanele lumii. Din călătorii, T.G.M. se
întoarce nu numai cu jurnale de bord, poeme şi note de
călătorie, dar şi cu seriale TV despre America de Sud
sau Orientul Apropiat, Sahara sau pământurile de dincolo
de Cercul Polar.
Între anii 1963–1975 a publicat şi o seamă de cărţi
de călătorie (America de Sud, Orientul apropiat, Africa

Un eve
niment
cultural
de excep
ţie a fost
recent or
ganizat la
Comunitatea Evreilor din Timişoara.
Profesor universitar şi istoric, actual
mente director al Muzeului de Artă din
Timişoara, prof. dr. Victor Neumann a
întreprins de-a lungul timpului o amplă
muncă de cercetare a arhivei acestei
comunităţi. “Evreii Banatului” reprezin
tă o monografie, care însă se citeşte ca
un roman fascinant, despre felul în care
a evoluat peste secole această comuni
tate. Împletirea culturii sefarde cu cea
aşkenază, a ritului ortodox cu cel ne
olog, trecerea
prin influenţe
le importante
locale şi prin
limbile vorbite,
importanţa si
onismului local
şi suferinţele
pe care le-au
îndurat evreii
bănăţeni în anii
Holocaustului
se regăsesc toate în acest volum.
Prof. dr. Cornel Ungureanu, pre
şedinte al Uniunii Scriitorilor din Ti
mişoara, autor a zeci de volume de
critică literară, a fost primul referent
al volumului, pe care îl consideră o
carte de referinţă, un volum de suflet
al autorului. De altfel, Victor Neumann
îşi subintitulează volumul “O mărturie
a multi şi interculturalităţii Europei estcentrale”. Scriitorul arădean Gheorghe
Schwartz a venit special la acest eveni
ment pentru a susţine o caldă pledoarie
pentru confratele timişorean. Atât el
cât şi arhitectul dr. Gabriel Szekely

au vorbit des
pre importanţa
documentară a
volumului, dar
şi despre cen
tralitatea sa în
studierea isto
riei convieţuirii
bănăţene. De
sigur, în volum
se regăsesc
nume a sute
de persona
lităţi, care au
contribuit, în
diferite perioa
de, la construirea urbei timişorene.
Dincolo de clădirile de referinţă care
au fost construite de familii de evrei,
industria, bănci
le, avocatura,
medicina, uni
versităţile şi şco
lile timişorene au
avut numeroşi
evrei care şi-au
adus o contribu
ţie importantă.
Moderatoarea
întâlnirii, dr. Luci
ana Friedmann,
i-a invitat să se exprime pe toţi cei
prezenţi care au venit cu încântare la
lansarea acestei cărţi atât de importante
pentru comunitatea evreilor din regiune.
Mai în glumă mai în serios, s-a referit
la “conjuraţia lugojenilor”, din care cu
mândrie fac parte, prin naştere, atât Vic
tor Neumann, cât şi Cornel Ungureanu,
Gheorghe Schwartz, dar şi prof. dr. Ro
bert Reisz, decan al Facultăţii de Ştiinţe
Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comuni
cării şi, desigur, preşedintele Comunităţii
Evreilor din Lugoj, ing. Ivan Bloch.

Florin C. Stan, „România-Israel. Relaţii
bilaterale (1948-1991)”, Cluj-Napoca, Argonaut, 2016, 537 pp., cu o Prefaţă semnată de prof. univ. dr. Carol Iancu.
Volumul cu titlul de mai sus, apărut
recent, are la bază o amplă documen
tare în fondurile Arhivei Diplomatice a
Ministerului Afacerilor Externe, Arhivelor
Naţionale ale României şi alte arhive
centrale, cuprinde cronologia integrală
a relaţiilor bilaterale româno-israeliene,
începând cu anul proclamării Statului Is
rael, în 1948, când s-au stabilit şi primele
contacte diplomatice între cele două părţi,
şi data primei vizite a unui preşedinte al
României în Israel, desfăşurată în 1991.
De asemenea, titlul cuprinde un număr
de 75 de documente, în majoritate inedi
te, care conturează dimensiunea reală a
relaţiilor bilaterale româno-israeliene; lista

actelor bilate
rale româno-is
raeliene; situa
ţia numerică a
emigrării evre
ilor din Româ
nia; reprezen
tanţii diploma
tici ai Statului
Israel în Româ
nia, unii dintre
aceştia fiind
chiar originari
din România.
Volumul oferă o periodizare riguroasă
a relaţiilor bilaterale româno-israelie
ne (1948-1954; 1955-1969; 1970-1978;
1979-1989 şi 1990-1991) şi poate fi consi
derat un reper istoriografic util cercetărilor
în domeniu.

“Evreii Banatului”,
o carte de referinţă
în istoriografia
românească

Semnal editorial

LUCIANA FRIEDMANN

Evreii din România în perioada de
tranziţie spre comunism 1944-1948

Un foarte interesant volum al isto
ricului Carol Iancu a apărut de curând
la Editura Universităţii ”Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi. Printr-o muncă asiduă
de cercetare a arhivelor româneşti şi
străine, din Europa şi Statele Unite,
autorul a strâns numeroase documente
care atestă modul în care a evoluat co
munitatea evreilor din România, având
în frunte două personalităţi importan
te: Marele Rabin Alexandru Şafran şi
Wilhelm Filderman, lider al comunităţii
evreieşti în cele mai dificile perioade ale
istoriei sale.
Intitulat ”Alexandru Şafran şi evreii
din România în perioada instaurării co
munismului”, prin cele 210 documente
de arhivă, majoritatea inedite, volumul
demonstrează faptul că, în pofida trecerii
României de partea Aliaţilor, a înlăturării
regimului Antonescu, a legilor antievre
ieşti şi a angajamentului noului regim de
a păşi pe o cale democratică, drepturile
evreilor, de care fuseseră lipsiţi în timpul
războiului,au fost restabilite cu foarte mul
te dificultăţi. Este deosebit de interesant
de observat faptul că ambasadele străine,
organizaţiile evreieşti internaţionale, im
portanţi oameni politici occidentali, presa
evreiască, şi nu numai, din Europa şi
Statele Unite au acordat o mare atenţie
situaţiei evreilor români.
Volumul abordează mai multe aspecte
determinante pentru orientarea viitoare
a comunităţii evreilor români, reflectând
de fapt lupta politică internă din România
care a dus la cucerirea puterii de către
comunişti. Există două tendinţe generale
reflectate în volum: extraordinarele pre
siuni vizând schimbarea structurală şi de
orientare politică a evreimii din România
prin compromiterea ideii de sionism,
prin ruperea comunităţii de tradiţiile sale
religioase şi lingvistice şi compromiterea
liderilor istorici ai evreimii, în primul rând,
a Marelui Rabin Alexandru Şafran dar şi a
lui Wilhelm Filderman şi A. Zissu. Aceşti
trei conducători ai evreimii române au
rezistat în faţa presiunilor exercitate de
autorităţile comuniste responsabile cu
chestiunile legate de minorităţile naţio
nale. Dacă împotriva Marelui Rabin nu
au avut curajul să ia măsuri punitive, în
sensul intentării unor procese, arestare
sau condamnare la închisoare, ţinând
cont de prestigiul intern şi extern de care
acesta se bucura, totuşi, prin alte măsuri,
inclusiv ameninţări, au reuşit să-l deter
mine să părăsească România, cedând
locul – nu de bunăvoie, cum s-a afirmat
în alte scrieri – persoanei considerate
acceptabilă de către regimul comunist pe
cale de a dobândi întreaga putere, rabinul
Moses Rosen.

În diferitele rapoarte ale ambasadelor
occidentale sunt relevate eforturile depu
se de regimul din România de a-l izola
pe Marele Rabin, nemulţumirea faţă de
poziţia fermă a acestuia de a nu se înrola
în rândul celor care au sprijinit măsurile
arbitrare împotriva oamenilor politici de
mocraţi din România (printre ei aflându-se
şi evrei), neputinţa puterilor occidentale
de a interveni în favoarea situaţiei evreilor,
din cauza controlului sovietic instalat chiar
în cadrul Comisiei Aliate de Control din
care făceau parte şi reprezentanţi ai Marii
Britanii şi SUA. Spre deosebire de Marele
Rabin Şafran, cei doi lideri politici ai co
munităţii evre
ilor, Filderman
şi Zissu, au
fost arestaţi, li
s-au adus cele
mai grave acu
zaţii şi au fost
închişi. Ei au
fost eliberaţi în
urma interven
ţiilor din afară.
Comuni
tatea evreilor,
a reieşit din
documentele
cuprinse în volum, a fost supusă unor
presiuni, una dintre ele fiind formarea
Comitetului Democrat Evreiesc (C.D.E.),
foarte apropiat de partidul comunist şi
care urma strict linia ideologică a acestu
ia. Încetul cu încetul funcţiile din diferitele
structuri de conducere ale comunităţii
au fost preluate de către cei ce activau
în CDE sau erau membri ai partidului
comunist. A fost introdusă o politică anti
sionistă, antiisraeliană. Cea mai mare
parte a bunurilor comunitare nici măcar nu
a fost retrocedată după 1944 iar în 1948
toate au fost naţionalizate. Şcolile evre
ieşti, atât cele în care se preda ebraica
(din reţeaua Tarbut) cât şi cele în care se
preda idiş au fost desfiinţate, punându-se
capăt învăţământului evreiesc.
Documentele cercetate şi publicate de
istoricul Carol Iancu arată clar că autori
tăţile din Occident cunoşteau foarte bine
politica dusă de forţele politice comuniste
faţă de evrei şi faţă de alte minorităţi
naţionale dar şi imposibilitatea lor de a
interveni, cel puţin în primii ani de insta
urare a puterii comuniste în România.
Numeroşi lideri evrei au devenit victime
ale comunismului şi acest volum de do
cumente ar putea fi încă un argument îm
potriva ideii frecvent răspândite că evreii
ar fi adus comunismul în România. La fel
cu ceilalţi români, şi ei au fost victimele
acestui regim.
EVA GALAMBOS
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O nouă garanţie a excelenţei
la Complexul Lauder-Reut
Finalul anului trecut a adus o
prestigioasă aniversare pentru Complexul Educaţional Lauder-Reut, şi
anume împlinirea a două decenii de
când a fost aruncată sămânţa educaţiei Lauder-Reut în România, prin
înfiinţarea şcolii şi a grădiniţei din
cadrul actualului Complex, care azi
are şi un liceu de elită, clasat printre
primele zece din ţară şi care a avut
constant o promovabilitate de 100%
la bacalaureat, din prima sesiune.
Reamintim că anul trecut, Ministerul Educaţiei a acordat Complexului
Lauder-Reut o Diplomă de Excelenţă
pentru rezultatele obţinute de elevii
acestuia la concursuri şi olimpiade
naţionale şi internaţionale.
Tot la finele lui 2016, pentru a
asigura în continuare calitatea procesului de învăţământ, conducerea
Complexului Educaţional a decis
înfiinţarea unui Board of Trustees
alcătuit din personalităţi al căror statut profesional şi moral constituie o
garanţie a faptului că şcoala cu care
au acceptat să îşi asocieze numele
este una de excepţie.
Precizăm că Complexul Educaţional Lauder-Reut este guvernat în continuare de Fundaţia Ronald S. Lauder
România, între ai cărei membri se află
dr. Irina Cajal, subsecretar de stat
în Ministerul Culturii, şi de Fundaţia
Magna Cum Laude-Reut, sub preşedinţia Tovei Ben Nun-Cherbis, care
îi are alături, în calitate de membri,
pe Irina Cajal şi ing. Paul Schwartz.
Prima reuniune a noului organism
a avut loc în decembrie 2016 la Biblioteca Templului Coral din Bucureşti.

Profesionalismul echipei LauderReut a creat faima acestei ºcoli
În cuvântul său la întrunirea inaugurală
a Board of Trustees de la Lauder-Reut,
preşedinta Complexului Educaţional şi a
Fundaţiei Magna Cum Laude-Reut, Tova
Ben Nun-Cherbis a spus: „Suntem mândri
că profesionalismul echipei Lauder-Reut
a creat faima acestei şcoli, în jurul căreia
s-au aliat o mulţime de oameni de valoare,
profesionişti la rândul lor în domeniile în
care activează, ce vin în sprijinul viziunii
noastre pentru pregătirea generaţiilor
lumii de mâine.
Mulţumim din suflet prietenilor vechi,
care de două decenii sunt alături de noi,
dar şi prietenilor mai recenţi, care ni s-au
alăturat pe parcursul existenţei şcolii. Vă
mulţumim mult pentru încrederea cu care
ne-aţi învestit, pentru sprijinul pe care ni-l
oferiţi şi pentru implicarea în creşterea şi
educarea copiilor noştri.
Avem împreună o misiune de valoare
şi simţim că vom face lucruri minunate, în
baza viziunii împărtăşite în educaţie, pen
tru care aveţi întreaga noastră apreciere”.

Înfiinþarea Board of Trustees,
într-o componentã valoroasã
ºi diversificatã – o idee foarte bunã
„Apreciez foarte mult această idee de
Board of Trustees, iar faptul că există o
componenţă atât de diversificată şi de
valoroasă este un lucru extraordinar. În ce
mă priveşte, accept să fac parte din acest
Board”, a afirmat preşedintele Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România, dr.
Aurel Vainer, la prima întrunire a membri
lor acestei structuri.
Vorbitorul a subliniat că „Lauder nu
este numai o unitate de învăţământ, ci
este un mod de educaţie complexă şi de
formare a omului pentru propria persoană
şi pentru societatea în care trăieşte. Aşa
dar, naşterea acestui Board of Trustees
este un prilej de mândrie şi bucurie şi să
dea Dumnezeu să avem rezultate cât
mai bune, să nu fie numai întâlniri festive

în care spunem cuvinte frumoase. Poate
că veţi vedea acest Board ca un grup de
reflecţie care nu cred că trebuie să se
limiteze la şcoala propriu-zisă, pentru
că suntem oameni atât de diferiţi aici, cu
preocupări şi cunoştinţe multiple, putem
dezbate şi probleme mai generale ale
societăţii de astăzi. Deci, să îi dăm şi o
caracteristică de grup de reflecţie”.
Preşedintele F.C.E.R. a atras atenţia
că prin existenţa Complexului Lauder
s-a creat „o deschidere şi mai largă că
tre societatea neevreiască. În fond, noi,
evreii din România, suntem o minoritate
şi faptul că pe lângă noi şi împreună cu
noi învaţă şi alţii este extraordinar. Şi vă
asigur pe cei care, în calitate de părinţi,
vă daţi copiii la Lauder, că veţi mai câştiga
un capital: încă o limbă străină – ivrit. Este
un lucru foarte valoros pentru că Israelul
este astăzi o valoare mondială în ştiinţe,
în arte, în cultură şi, dacă ai acces direct
la informaţie în limba respectivă, este un
lucru extraordinar”.

O cale de a avea rezultate
ºi mai bune la Lauder-Reut
Membru al Board-ului Fundaţiei Mag
na Cum Laude-Reut, preşedinte al
Comunităţii Evreilor din Bucureşti şi fost
vicepreşedinte al F.C.E.R. pentru o lungă
perioadă de vreme, Paul Schwartz a sa
lutat înfiinţarea Board of Trustees ca pe o
cale de „a avea rezultate chiar mai bune
decât cele pe care le are acum Complexul
Educaţional Lauder-Reut”.
Vorbitorul a amintit că venirea la putere
a comunismului a însemnat şi desfiinţarea
tuturor şcolilor particulare, inclusiv a celor
evreieşti. „Odată cu înfiinţarea şcolii Lau
der, lucru pe care eu l-am salutat, a fost
pentru prima oară când s-a reluat un în
văţământ evreiesc tradiţional şi modern în
România. Meritul, aşa cum s-a mai spus,
este al lui Lauder, ca idee, al Tovei, care a
condus echipa permanent, şi al întregului
colectiv care a acţionat în această şcoală.
(...) Evreii nu au avut un cuvânt de spus
în conducerea României după venirea
comuniştilor la putere. Dacă ar fi avut
un cuvânt de spus, în mod evident ar fi
fost şi şcoli cu limbă de predare ebraică.
(...) Vreau să adresez felicitările mele, în
primul rând Tovei, care a avut tăria să se
lupte cu toate dificultăţile, ca şi întregu
lui colectiv, să îi felicit pe elevi, care au
înţeles că e altceva să faci o asemenea
şcoală, iar rezultatele se văd în ceea ce
au reuşit să obţină copiii care au absolvit
şi au luat bacalaureatul la Lauder, toţi fiind
în situaţii deosebite faţă de cei care au
făcut şcoala în alte instituţii”, a subliniat
Paul Schwartz.
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Rabinul Rafael Shaffer a binecuvântat noul Board of Trustees
„Vreau să adresez două binecuvântări
acestei adunări: în primul rând, dacă ci
neva vine cu o idee şi nu este acceptată,
să aibă tăria să spună: Bine, eu gândesc
aşa. Dar, pe de altă parte, dacă vine cu
o idee bună, să fie acceptată, chiar dacă
alţii vor spune: Da, eu nu am gândit aşa la
început, dar e bine. Binecuvântez această
adunare pentru a fi una în care fiecare să
fie dispus să renunţe, la nevoie, dar să fie
ascultată şi ideea lui, să fie deschidere
pentru ca într-adevăr să fie realizat înal
tul scop al acestei adunări, să ducă mai
departe pe o cale bună educaţia tinerei
generaţii, care este chiar baza viitorului
societăţii noastre”.
*
Pentru a demonstra valoarea noii
structuri şi capacitatea acesteia de a fi
o garanţie şi un sprijin al excelenţei pro
cesului educaţional de la Lauder-Reut,
nu există argument mai pertinent decât
de a reda integral componenţa Board of
Trustees al Complexului Educaţional Lau
der-Reut, din care fac parte 21 de membri:
MARJORIE FEDERBUSH – fondator
al Fundaţiei Ronald S. Lauder Interna
tional, New York; fondator al Fundaţiei
Ronald S. Lauder România, Bucureşti;
preşedinte al Strategies & Synergies
International, New York;
JONATHAN DAVIS – vicepreşedinte
Relaţii Externe, preşedinte la Raphael
Recanati International School – Lauder
School for Government, Strategy and
Diplomacy, IDC Herzliya – Centrul Inter
disciplinar Herzliya, locotenent colonel în
rezervă, IDF, Israel;
Dr. ADRIAN BARBU – preşedinte
onorific al B’nai B’rith România, om de
afaceri de anvergură internaţională;
EMIL HUREZEANU – ambasador,
Ambasada României în Republica Fede
rală Germania, Berlin;
ADRIAN CIOROIANU – părinte al
unui elev Lauder-Reut, ambasador, dele
gat permanent al României la UNESCO,
Delegaţia permanentă a României la
UNESCO, Paris;
DANTE STEIN – om de afaceri, Stein
Business, Austria & România, Mentorul
nostru pentru tineri antreprenori;
Dr. DANIEL ROSNER – lector, Univer
sitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea
de Automatică şi Calculatoare, manager
de operaţiuni, dezvoltator de business In
novationLabs, câştigător al Imagine Cup
Microsoft 2016, la Seattle, cu un dispozitiv
portabil de monitorizare a echilibrului şi
poziţiei corporale (ENTy);
Dr. HERMAN BERKOVITS – consul
onorific al României în Israel, medic per
sonal al prim-ministrului israelian Benja
min Netanyahu;
ALICE DRĂGHICI – părinte al unei
absolvente a Complexului Educaţional
Lauder-Reut, care urmează cursuri de

master în Germania şi părinte al unui
elev Lauder-Reut care este un avocat
respectat în România;
ALEXANDRU MORĂRESCU – părin
te al unui absolvent al Complexului Edu
caţional Lauder-Reut care a urmat cursuri
de diplomaţie şi a absolvit Lauder School
of Government, Diplomacy and Strategy,
IDC Herzliya, Israel, şi care frecventează
cursuri de Master la Bruxelles. Avocat
respectat în România;
AURA RĂDUCU – bunică a unei eleve
Lauder-Reut, fost ministru al Fondurilor
Europene;
LUCIAN DAN VLĂDESCU – părinte al
unui elev Lauder-Reut, avocat respectat
în România;
DORU MIHAI GIUGULA – părinte al
unei eleve Lauder-Reut, avocat respectat
în România;
ION M. IONIŢĂ – senior-editor al zia
rului „Adevărul”, redactor-şef al revistelor
„Historia” şi „Foreign Policy” România;
Prof. dr. LIVIU ROTMAN – bunic al
unui elev Lauder-Reut, director al Centru
lui de Studii Israeliene, SNSPA, Bucureşti;
ALEXANDRU CUMPĂNAŞU – părin
te a două eleve Lauder-Reut, preşedinte
al Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea
României;
MUGUR STET – director adjunct
CPPAS, Banca Naţională a României,
părinte al unui absolvent al Complexului
Educaţional Lauder-Reut;
JOSÉ IACOBESCU – preşedinte
B’nai B’rith România;
ARNON MANTVER – preşedinte
fondator voluntar, Center for International
Migration and Integration (CIMI), director
general al American Jewish Joint Distri
bution Committee (1995-2014), director
general al Department of Immigration and
Absorption, Jewish Agency (1989-1995);
AVI MILLO – fost ambasador al Isra
elului în România, fondator, împreună cu
soţia sa Miriam Millo, al Fundaţiei Ronald
S. Lauder România şi al Complexului
Educaţional Lauder-Reut;
Dr. AUREL VAINER – preşedintele
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din
România, fost deputat în Parlamentul
României.
Dorim mult succes Complexului Edu
caţional Lauder-Reut şi recent înfiinţatului
Board of Trustees.
Alx. Marinescu

Orient şi orientalism în Bucureştiul sefard

La 14 decembrie 2016, la Centrul de Studii Turce din ca
drul Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti a avut loc
conferinţa cu titlul „Orient şi orientalism în Bucureştiul sefard”,
susţinută de dr. Anca Tudorancea, cercetător şi secretar şti
inţific la Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România.
Activităţile Centrului de Studii Turce – înfiinţat în urmă cu 31
de ani de prof. univ. dr. Mihai Maxim, eminent turcolog – sunt
coordonate de lect. univ. dr. Silvana Rachieru, care a arătat
că prelegerea se înscrie în categoria întâlnirilor organizate în
scopul de a aduce mai aproape, în conştiinţa publicului de lim
bă română, cultura şi civilizaţia otomană (turcă, în actualitate)
şi a găsi noi punţi de legătură între cele două spaţii culturale.
Dr. Anca Tudorancea a rememorat etapele de început
care au apropiat-o de cultura evreiască: absolvirea Facultăţii
de Istorie, cu o lucrare de licenţă având ca temă cartierele
evreieşti bucureştene, perioada 1866-1914. Ideea acestui
subiect pornise de la un proiect între studenţii de la facultăţile
de Geografie, Arhitectură şi Istorie, care viza propunerea unei
alternative de locuire în zona Unirii, fostă Mahalaua Popescu,
la 1800. Componenta documentării istorice i-a suscitat intere
sul de a dezvolta, la nivelul unei lucrări de licenţă, acel proiect,
iar ulterior să aleagă ca specializare istoria modernă evreiască.
Pornind de la o privire din actualitate asupra Bucureştiului,
ca „îmbinare de Orient şi Occident”, prin arhitectură ori prin

mentalitate, exemple ale influenţei turceşti se regăsesc în ele
mente de conduită cotidiană cum este aşezarea scaunelor la
intrarea în casă. Vorbitoarea a continuat cu o privire diacronică,
o expunere evolutivă a comunităţii sefarde în spaţiul românesc
(în Bucureşti primii veniţi, dintre evrei, fiind sefarzii – începând
cu secolul al XVII-lea –, aflaţi cel mai adesea sub protecţie oto
mană). Prezentarea a fost ilustrată printr-o serie de documente
importante în economia temei de cercetare propuse: catagra
fiile din secolul al XIX-lea, harta colonelului Papazoglu, care
circumscrie aria evreiască (sinagogi, şcoli, case evreieşti) din
Bucureşti, desenele lui Lazăr Zin privind Cimitirul Sevastopol,
mărturiile scrise ale lui Iuliu Barasch ori Frédéric Damé (cartea
„Bucureştiul în 1906”), imagini ale templelor Cahal Grande,
respectiv Cahal Cicu, ale sediului Comunităţii Israeliţilor de
Rit Spaniol, din strada Negru Vodă, dar şi exemple ale unor
firme sefarde celebre în epocă, precum „Ascher & Klein”, „Fraţii
Albahary”, „L.A. Alfandary”, „Leon Alcalay”.
Unul dintre rezultatele cercetării elaborate de dr. Anca Tu
dorancea asupra comunităţii sefarde din Bucureşti îl constituie
contribuţia sa la cartea „Personaje şi poveşti din Bucureştiul
sefard”, scrisă în colaborare cu conf. univ. dr. Felicia Waldman,
carte a cărei lansare va fi organizată în cursul lunii ianuarie.
CLAUDIA BOSOI
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inagoga
– casă de rugăciune,
adunare şi învăţătură

La 28 decembrie 2016, în organizarea F.C.E..R., în parteneriat cu Fundaţia
“Filderman” pentru Cultură, Artă, Formare Profesională, cu Centrul Cultural
Israeliano-Român din Tel Aviv şi cu JOINT, având finanţare de la Secretariatul
de Stat pentru Culte, s-a desfăşurat simpozionul ”Sinagoga – loc de adunare,
rugăciune şi învăţătură, patrimoniu istoric şi arhitectural”. Manifestarea a fost prilejuită de apariţia volumului
”Cartea Sinagogilor din România”, de Teşu Solomovici,
un album care prezintă cele mai importante sinagogi
din ţara noastră, imaginile fiind însoţite de scurte istorii ale fiecăreia. De asemenea, se regăsesc şi cele mai
importante personalităţi rabinice de pe teritoriul românesc. La simpozion au participat conducerile F.C.E.R.
şi C.E.B., a Fundaţiei ”Filderman”, Victor Opaschi,
secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte,
membri ai comunităţii bucureştene, academicieni şi alţi
reprezentanţi de marcă ai intelectualităţii din România
şi ai cultelor, ziarişti.
În deschiderea simpozionului,
dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.
şi moderatorul lucrărilor, a mulţumit tu
turor celor care au sprijinit organizarea
acestui simpozion şi a subliniat că nu se
poate vorbi despre iudaism fără a vorbi
despre sinagogă, în acelaşi timp loc de
învăţătură şi de rugăciune. El a arătat că
sinagoga a precedat biserica şi în acest
context a vorbit despre relaţia frăţească
din ţara noastră între sinagogă, biserică
şi moschee. Înainte de a da cuvântul
următorului vorbitor, acad. Răzvan Teo
dorescu, preşedintele F.C.E.R. a ţinut să
sublinieze sentimentele de prietenie pe
care acesta le nutreşte faţă de evrei şi
faptul că a scris prefaţa volumului ”Sina
gogile din România”, apărut în urmă cu
20 de ani la Editura Hasefer.

Sinagoga – repetiþia
Templului de la Ierusalim
Apreciind că sinagoga este repetiţia
Templului de la Ierusalim reprezentând
fundamentele iudaismului, acad. Răzvan
Theodorescu s-a referit la Dura Europos,
locul unde a fost descoperită prima sina
gogă pictată din istoria evreilor, în care
este redată viaţa lui Moise. El a arătat că
arhitectura, iconografia, ideologia artei
evreieşti au influenţat primele case de
rugăciuni creştine. Există, a spus el, o
vecinătate esenţială între viaţa lui Moise
şi cea a lui Isus, ceea ce este şi firesc
deoarece primii creştini au fost evrei şi
au adus cu ei această imagine. Influenţa
iudaică în religia creştină este vizibilă.
Referindu-se la sinagogile din diaspora
europeană, în mod concret la România,
acad. Răzvan Theodorescu a subliniat
că evreii au reprezentat un popor cultivat
şi inteligent care a ştiut să aducă în acel
loc sinagoga şi să o adapteze stilurilor
europene. Istoria socială a evreilor, a mai
spus vorbitorul, se reflectă şi în sinagogi.
În funcţie de starea lor materială, au fost
construite sinagogi mai bogate ca în spa
ţiul austro-ungar şi într-o serie de oraşe
din România – Galaţi, Roman, Bucureşti,
Iaşi etc. – şi altele mai modeste în ştetl-uri
care, din păcate, au dispărut. Pentru el, în
calitate de creştin, sinagoga este un loc
de gândire, apropiată de biserică.
Preşedintele F.C.E.R. i-a mulţumit
acad. Răzvan Theodorescu pentru
sprijinul acordat refacerii sinagogilor în
perioada în care a fost ministru al Culturii.
Victor Opaschi, secretar de stat în
cadrul Secretariatului de Stat pentru
Culte, s-a referit la îndelungata istorie a
comunităţii evreieşti din România şi între
pătrunderile cu sinagoga, element-cheie
în arhitectura comunitară. “Istoria sinago
gilor din România este legată organic nu
doar de identitatea comunităţii evreieşti, ci
şi de parcursul întregii societăţi româneşti
în modernitate. Repunerea în valoare a
patrimoniului evreiesc din ţara noastră
rămâne o urgenţă atât pentru comunitate
cât şi pentru statul român”, a arătat el.

Vorbitorul a făcut de asemenea referire la
importanţa memoriei, ca “mărturie a tre
cutului” precum şi la contribuţia populaţiei
evreieşti la modernizarea şi dezvoltarea
României.
Poetul şi publicistul Boris Mehr a adus
sinagogii un elogiu în versuri:
Bunicii mei acolo mă duceau,
Bunicii lor cândva la fel mergeau,
Moshe ne-a adus Tora în Tabernacol,
Avem un Dumnezeu, n-avem oracol.
Acad. Nicolae Breban a evocat apropi
erea timpurie de scrierile biblice şi modul
cum acestea încă îi modelează viziunea
asupra omenirii şi felul de a scrie litera
tură. Dintre figurile biblice marcante, a
afirmat el, Abraham reprezintă un simbol
printre cei aleşi de Dumnezeu spre a
face cunoscut cuvântul. “Abraham a avut
prima şi poate cea mai înaltă tresărire a
spiritului – descoperirea unui Dumnezeu
care nu se vede“. Istoria poporului evreu
este marcată de “rădăcinile suferinţei”, a
remarcat scriitorul, şi a purtat veşnic pe
cetea legământului cu Adonai. “Noi, româ
nii, vă suntem recunoscători, voi sunteţi
prietenii noştri”, a conchis vorbitorul.

Sinagoga – centrul vieþii
comunitare ºi religioase a obºtii
Dr. Janina Ilie, membră a conducerii
Fundaţiei ”Filderman”, a mulţumit parti
cipanţilor pentru prezenţă şi a dat citire
mesajului transmis de ing. Baruch Tercatin
şi dr. Lucian-Zeev Herşcovici, cu referire
la istoria vieţii sinagogale în perimetrul
românesc. Sinagoga, se arată, era cen
trul vieţii comunitare şi religioase a obştii,
servind şi ca Beit Midraş, posibilitatea de a
studia Tora. În mesaj se amintesc cele mai
importante sinagogi din România, menţio
nându-se că în perioada interbelică existau
aproximativ 1000 de sinagogi, temple şi
case de rugăciuni. Astăzi, se arată în me
saj, există 94 de sinagogi bine întreţinute.
Ing. Albert Kupferberg, preşedintele
Fundaţiei ”Filderman”, a arătat contextul
în care Wilhelm Filderman vorbeşte în
Memoriile sale despre sinagogile din Bu
cureşti. Este vorba despre trei fragmente
legate mai ales de Sinagoga Mare, a
arătat el, citând textele respective.

În continuare, poeta, romanciera şi
eseista Aura Cristi, redactor-şef al revistei
”Contemporanul – Ideea Europeană”, a
citit poezia ”Să nu te sperii” din ultimul ei
volum de poezii, ”Psalmi”. Ea a recunos
cut că este foarte emoţionată deoarece,
după ce a citit poezii în biserici ortodoxe
şi greco-catolice, este pentru prima dată
când face acest lucru într-o sinagogă.
Sub titlul ”Templul Coral – semnifica
ţii cultual-culturale”, dr. Lya Benjamin,
istoric, a scos în evidenţă dublul rol jucat
de Templul Coral de la înfiinţare până în
1946. Acesta a reprezentat reînnoirea
vieţii religioase dar era vorba despre o
reformă bazată pe respectarea tradiţiei,
înălţarea unui templu conservator libe
ral şi reforma estetică a ceremonialului
religios. Orientarea spre modernitate a
făcut posibil ca în epoca interbelică să
fie adăugate templului insituţii culturalştiinţifice, fără caracter strict religios, care
să funcţioneze sub egida unei instituţii
religoase, a arătat vorbitoarea, concreti
zând cele spuse prin prezentarea activi
tăţii a trei instituţii: Biblioteca, Muzeul şi
Arhiva Templului Coral. Cele trei instituţii
au reprezentat surse de documentare şi
cercetare pentru oamenii de ştiinţă pre
ocupaţi de istoria evreilor din România.
Pr. prof. Emilian Corniţescu a realizat
o paralelă între termenii care denumesc
sinagoga şi a afirmat că între sinagogă şi
biserică este o legătură puternică. “Sina
goga este un loc de cultură”, a spus el.
S-a referit de asemenea la posibile legă
turi între toponimele din limbile ebraică şi
română; de exemplu, Bucur ar putea avea
originea în ebraicul bakar רקב. Referitor
la lucrarea publicată, el a afirmat că s-a
apropiat de sinagogă prin intermediul
emisiunilor realizate, caracterizate de un
spirit ecumenic şi a apreciat demersul
publicistic al lui Teşu Solomovici.

Un spaþiu al dialogului
ºi diversitãþii
Prof. univ. dr. Sorin Ivan, rectorul Uni
versităţii ”Titu Maiorescu”, a considerat
sinagoga, concret Templul Coral, ca un
spaţiu al dialogului şi diversităţii şi a scos
în evidenţă înrudirea Psalmilor din Vechiul
Testament cu o serie de psalmi ai unor
autori români – Mitropolitul Dosoftei sau
Tudor Arghezi – ”care caută şi invocă
Divinitatea”. El a evocat şi manifestările
la care a participat în cadrul Templului
Coral.

Prof. dr. Mirela Laura Mărăcineanu
(Buzău), autoarea unei istorii a comunităţii
evreieşti din acest oraş, a făcut o scurtă
istorie a sinagogilor, a rolului lor de-a
lungul timpului, care, mai ales în Evul Me
diu, deveniseră centre ale vieţii evreieşti.
Referindu-se la sinagogile din România,
patrimoniu al comunităţii evreieşti, a
vorbit despre vulnerabilitatea acestuia
în condiţiile scăderii numărului evreilor,
despre necesitatea revalorificării lui şi
a apreciat în acest context importanţa
volumului editat de Teşu Solomovici, care
oferă cititorilor posibilitatea de a cunoaşte
acest patrimoniu.
Lector univ. dr. Irina Airinei Vasile s-a
referit la sinagogă ca loc de spiritualitate,
cu ajutorul căruia evreii îşi păstrează tre
cutul, eforturile fiind făcute în două locuri
– în România şi Israel. Dacă în primul
caz este vorba de păstrarea spiritualităţii
iudaice, în cel de-al doilea – de păstrarea
spiritualităţii româneşti, a afirmat vorbi
toarea.
Etnosociolog dr. Harry Kuller a opinat
că, prin această manifestare, Templul
Coral şi-a reafirmat importantul rol de a
găzdui dezbateri pe subiecte de acest
gen. El a constatat că se mai păstrează
elemente din iudaism strâns legate de
sinagogă, cum ar fi virtutea binefacerii,
în care există opt grade, diferite forme de
asistenţă, opere de dăruire, de caritate,
îngrijirea celor slabi, a celor săraci. Toate
aceste activităţi au epicentrul în sinagogă.
Conf. univ. dr. Mircea Botescu a abor
dat problema sinagogii din punct de vedere
sociologic. Opinia lui a fost că sinagoga,
prin rolul ei, a inspirat reformismul, protes
tantismul, unde biserica nu este numai
lăcaş de cult. El, personal, a constatat o
evoluţie foarte pozitivă a sinagogilor ca
instituţii evreieşti, o trecere de la moderni
tate la postmodernitate. Există o rezilienţă
a sinagogii faţă de o agresiune seculară
şi de integrare socială. În acest context,
integrarea comunităţilor evreieşti şi a sina
gogilor este excelentă, a arătat vorbitorul.
Teşu Solomovici, autorul volumului
”Cartea sinagogilor din România”, a ară
tat că vede această lucrare ca un ghid al
sinagogilor. Este un fel de dar pe care şi
l-a făcut la împlinirea vârstei de 83 de ani.
Teşu Solomovici a mulţumit tuturor celor
care au contribuit la editarea cărţii şi care
au participat activ la simpozion, în primul
rând preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vai
ner şi secretarului de stat Victor Opaschi.
EVA GALAMBOS
DAN DRUŢĂ

Construind comunităţi care se pot apăra în situaţii de criză

“Building Resilient Communities” (Crearea de comunităţi
capabile de a rezista”) s-a numit conferinţa realizată în luna
noiembrie 2016, la Barcelona, de ECJC, în colaborare cu JDC
şi EJC. În spatele iniţialelor se află foarte importante organizaţii
evreieşti, profund preocupate de soarta actuală a evreimii. În
contextul recrudescenţei terorismului şi antisemitismului, reac
ţia de apărare a comunităţilor este foarte importantă. În acest
sens au luat cuvântul personalităţi marcante din Israel, Europa
şi Statele Unite. Temele abordate de sociologi, politologi, rabini,
profesori, psihologi au vizat evoluţia lumii contemporane şi felul
în care evreimea poate evita sau limita eventualele probleme.
Am participat la eveniment împreună cu vicepreşedintele
F.C.E.R., ec. Ovidiu Bănescu, şi am avut prilejul să intrăm în
dialog cu foruri care ne pot sprijini pentru conştientizarea peri

colelor contemporane, oriunde ne-am afla. La program au luat
parte peste 150 de persoane, de la preşedinţi de comunităţi
şi organizaţii evreieşti la responsabili cu securitatea centrelor
comunitare. A domnit o atmosferă plăcută şi deschisă şi a
fost, într-adevăr, o ocazie de a ne simţi într-o mare familie.
Reuşita organizatorilor – dintre care trebuie să îi menţionăm
pentru excepţionala muncă depusă pe Mario Izcovich şi Ma
riano Shlimovich – a constat şi în faptul că toţi reprezentanţii
comunităţilor, mari sau mici, s-au simţit egali.
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România are o cola
borare excepţională cu ECJC, participanţi din România fiind
parte a programelor de educaţie, asistenţă socială, construcţie
comunitară realizate de acest for european.
LUCIANA FRIEDMANN
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Interviu imaginar cu Carol Roman
A începe acest articol cu „Carol Roman este un ziarist care...” ar fi o primă
eroare. El nu e „un ziarist”, ci decanul de vârstă al presei româneşti şi deţinătorul Marelui Premiu pentru Publicistică al Uniunii Ziariştilor Profesionişti.
În apropierea zilei lui de naştere, pe 23 februarie, mi-am imaginat un interviu
cu el, încercând să îi creionez personalitatea preluând din ceea ce au scris
alţii despre el.
Desigur, ca la orice aniversare, omul
spune întâi cum se simte ...
„Lovit de cifre mari ale senectuţii”, afir
ma Carol Roman despre el însuşi, pentru
Jurnalul.ro, când împlinea 80 de ani, care
va să zică numai cu cinci ani mai puţin
decât acum. „Uneori am impresia că umblu
ca un somnambul printre întâmplările vieţii
mele mai de demult şi zău că-mi vine să
cred că eu chiar le-am trăit. Nu însă eu,
cel de-acum, ci parcă altcineva, un fel de
sosie a mea, spre care privesc acum cu
evlavie şi uneori chiar cu lacrimi”, spunea
aniversatul nostru în interviul amintit mai
sus.
Cândva, era obiceiul să întrebi omul
ce a făcut în ultimii cinci ani. Încercăm să
vedem mai departe de cinci ani în viaţa lui
Carol Roman.
Un loc sfânt pentru decanul nostru de
vârstă a fost „etajul patru al fostei edituri
«Scînteia», unde m-am aflat mai întâi ca
ucenic în ale scrisului, la «Ziarul Tineretu
lui», după care, de la cotidian am trecut
la periodic, la revista «Femeia», aflată la
acelaşi etaj, cu aceiaşi vecini de palier,
Octavian Paler, Petre Mihai Băcanu, Dorel
Dorian, Alexandru Mironov, Mihai Tatulici”.
Apoi, a venit decembrie ´89... „O licărire
de speranţă ne însufleţea, din nou. Nu
ştiam chiar exact încotro ne îndreptam,
cine ne erau, de astă dată, binevoitorii...,
dar doream altceva decât am fost nevoiţi
să trăim. Şi au trecut două decenii «noi»,
cu tot cortegiul de împliniri şi regrese,
avataruri, trăiri şi emoţii. Speram într-o
lume mai dreaptă, mai cinstită, mai umană.
Speram... Încet, încet, m-am acomodat cu
postura de editor particular”, spunea Carol
Roman pentru acelaşi Jurnalul.ro, de acum
jumătate de deceniu.
Cum aţi devenit ziarist? O întrebare
clasică pentru un om care „a reuşit să
lase urme” în mintea şi sufletul contemporanilor. Răspunsul îl aflăm într-un amplu
interviu luat de Avram Croitoru şi publicat
în „Realitatea Evreiască” şi apoi în volumul
„Pe firul amintirilor”, apărut la Hasefer în
2009.
„Era în august 1950. Duceam cu câr
ca, sus, pe Şoseaua Viilor, 3000 de ziare
«Scânteia Tineretului» şi le difuzam la
abonaţi, ca să putem trăi, eu şi mama. Le
spuneam cu mândrie colegilor de liceu că
am devenit ziarist”. Apoi, a început scrisul:
„Un articol scris la gazeta de perete din
sediul administraţiei a fost remarcat, iar
eu, promovat în redacţie”. Primul articol
a fost „o convorbire cu câţiva directori de
şcoli medii despre pregătirile în vederea
deschiderii anului şcolar”. Tot conform

interviului luat de Avram Croitoru, primii
săi colegii de redacţie au fost „tineri unu şi
unu, ce aveau să devină scriitori de calibru:
Fănuş Neagu, Radu Cosaşu, Al. Mirodan,
Nicolae Ţic, Ion Băieşu, Eugen Mandric,
Teodor Mazilu, Dorel Dorian, Ştefan Iureş”.
Dacă mergem mai departe în timp, în
interviul amintit mai găsim răspuns şi la
alte două întrebări: cum se reflectau discriminările împotriva evreilor în viaţa unui
băieţel de câţiva anişori şi de ce au avut
evreii speranţa, dovedită a fi fost iluzorie,
că Rusia şi comunismul le-ar fi putut rezolva problemele şi suferinţele. Iată ce îi
spunea, pe aceste teme, Carol Roman lui
Avram Croitoru:

„La o şcoală de pe strada Lucaci (din
Bucureşti – n.red.) începuseră înscrierile.
Tata, un vorbăreţ glumeţ încărcat cu aerul
personajelor lui Şalom Alehem, i s-a adre
sat secretarului: «V-am adus odrasla să o
şcoliţi. E băiatul meu... Cântă şi la vioară»,
începu el să se laude. După ce tata i-a
spus numele meu, replica secretarului a
căzut ca o ghilotină: «Pentru evrei nu avem
loc la şcoala noastră». Şi nu m-a acceptat.
Atunci l-am văzut pe tata prima dată alb
ca varul. Era indignat, deoarece printre
argumentele sale era acela că abia venise
din concentrare, iar bunicul meu era mare
mutilat de război de la Mărăşeşti. A doua
oară am descifrat îngrijorarea pe chipul
tatei în zilele rebeliunii legionare. Noroc
cu un vecin, nea Vasile Pârgu, care ne-a
luat peste noapte să stăm la el, ca să ne
apere de legionarii ce-şi aveau cuibul la
«Lăzărescu», o făbricuţă metalurgică din

hanuca îN
Moineşti
Lumini şi tradiţii

În cea de-a şasea seară de Hanuca,
la Moineşti s-a aprins iar lumina. După
câtă vreme, nu ştie nici timpul însuşi...
Prin gerul crunt şi zăpada răzleaţă, lumi
niţa aprinsă într-o şcoală dintr-un orăşel
a reuşit, însă, să pară mult mai mare şi
mai puternică. Pentru că oamenii prezenţi
au întâmpinat cu înţelegere şi deschidere
diversitatea care înconjoară într-o aură
deosebită lumea în care trăim. De altfel,
tot ceea ce a purtat Moineştiul în ultimele

luni pe acorduri evreieşti a fost pus în miş
care de Fundaţia Leolam şi s-a concentrat
pe oameni, poveşti şi istoriile vii pe care
le ţin de mână.
Ajutată în chip deosebit de către
doamna profesoară Ioana Cercel şi un
grup de copii inimoşi de la Şcoala Gim
nazială “Tristan Tzara”, Fundaţia Leolam
a încercat să marcheze Sărbătoarea
de Hanuca - Sărbătoarea Luminii cu un
program foarte special: interpretarea de
către copii a piesei „În seara
de Hanuca”, de dr. Isac Leon.
Emoţionaţi, inocenţi şi sin
ceri, elevii au pus în scenă o
frumoasă poveste. Momentul
mult aşteptat a fost servirea
gogoşilor cu gem şi un joc de
dreidel, la care fiecare jucător
a învăţat cam cum stă treaba
cu norocul.
În seara de Hanuca, la
Moineşti s-a aprins iar lumi
na. După câtă vreme, nu ştie
nici timpul însuşi....
BIANCA PINTILIE

capul străzii Ţepeş Vodă. (...) Într-una din
zilele care au urmat rebeliunii, tata i-a zis
mamei să strângă lucrurile pentru că în
seara următoare plecăm spre Rusia, «aco
lo toţi sunt egali, copilul poate să înveţe şi
să ajungă titrat, iar eu pot să devin până
şi consilier municipal»”.
Fără alte comentarii. Familia micului
Carol a ajuns numai la Galaţi şi, pe un
ger groaznic, au locuit zece zile de infern
într-un vagon de marfă; apoi, tatăl a fost
luat în lagăr, iar copilul şi-a întreţinut fa
milia, ocazional, cântând la vioară într-o
cârciumă, pe «o pâine, 100 de grame de
salam, cinci măsline şi o murătură» pe zi.
Micul Carol, azi de 85 de ani (Ad Mea
Veesrim!) a ajuns titrat, a scris atât de mul
te cărţi, încât titlurile lor nu încap în spaţiul
rezervat acestui articol, a semnat mii de
articole la „Scânteia Tineretului”, „Contem
poranul”, „Gazeta literară”, „Tineretul liber”,
„Ultima Oră”, „România liberă”, „Timpul” şi
„Luceafărul”, iar în ultimii 15 ani în revista
„Balcanii şi Europa”, pe care a fondat-o.
O bună parte a carierei sale jurnalistice
a dedicat-o realizării unor ample anchete
internaţionale pe diferite teme social-politi
ce. La aceste anchete jurnalistice propuse
de el au răspuns 35 de laureaţi ai Premiului
Nobel, personalităţi din diverse domenii
ca Indira Gandhi, Olof Palme, Art Buch
wald, Agatha Christie,Thor Heyerdahl,
Jean Piaget, Werner Heisenberg, Yehudi
Menuhin, Maurice Chevalier, Lev Iaşin,
Francis Chichester.
A mai avut onoarea să se întreţină în
interviuri de marcă cu Zaharia Stancu,
Henri Coandă, George Gallup, F. Brunea
Fox, Tudor Arghezi, George Ivaşcu şi alţii.
Activitatea i-a fost preţuită nu numai
de Măria Sa Cititorul, ci şi de asociaţii de
presă şi fundaţii. Le-am găsit reunite, pe
cele mai importante, în recenta sa carte „În
balansul vremurilor”: Diploma „Distincţia
Culturală”, acordată de Academia Română
revistei „Balcanii şi Europa” şi directorului
său general, Ordinul Ziariştilor, clasa I,
conferit de Uniunea Ziariştilor Profesionişti
din România, Diploma şi Medalia de Exce
lenţă din partea Universităţii constănţene
„Andrei Şaguna”, Diploma „pentru promo
varea limbii române”, obţinută de la revista
„Limba română”, din Chişinău, Diploma
de Merit din partea Uniunii Scriitorilor din
România, Diploma de Onoare acordată
de Fundaţia germană „Internationaler Hil
fsfonds”, în special pentru sprijinirea zonei
miniere defavorizate Vulcan, municipiu
în care Carol Roman a dobândit titlul de
Cetăţean de Onoare!
Aflăm, la închiderea ediţiei, că publi
cistul Carol Roman a primit, din partea
Uniunii Scriitorilor din România, premiul
„Opera Omnia pentru întreaga activitate
de creaţie”.
Să ai mereu cerneală în călimară, tocul
pregătit şi fruntea clocotind de idei noi!
ALX. MARINESCU

Preşedintele
C.E. Iaşi, ing. Abraham
Ghiltman, laureat
al Hor – Beer Sheva

La primăria oraşului Beer Sheva
(Israel) au fost decernate premiile
şi diplomele de excelenţă unor per
sonalităţi din Aliaua română care au
contribuit la dezvoltarea Israelului în
plan militar, economic, medical şi s-au
remarcat în activităţi de voluntariat. Au
fost acordate distincţii şi unor lideri ai
vieţii comunitare evreieşti din România.
La eveniment, organizat de Filiala HOR
– Beer Sheva şi Negev, au participat
primarul Rudik Danilovici, E.S. Andre
ea Păstârnac, ambasadorul României
în Israel, reprezentanţi ai Guvernului
israelian. Premiul pentru „Contribuţia
la creşterea renumelui comunităţii evre
ieşti din Iaşi în România, la dezvoltarea
Statului Israel şi a oraşului Beer Şeva”
a fost conferit preşedintelui C.E. Iaşi,
ing. Abraham Ghiltman.
Coresp. dr. Nathan Cohen,
Preşedintele HOR - Beer Sheva şi
Negev
Vicepreşedintele HOR - Israel

Diploma primită de preşedintele
C.E. Iaşi, Abraham Ghiltman, din par
tea Hitahdut Olei Rumania (HOR) Beer
Sheva, pentru „contribuţia la creşterea
renumelui comunităţii evreieşti din Iaşi
în România, la dezvoltarea Statului
Israel şi a oraşului Beer-Sheva”.

C O M UN I TAT I
Sibiu
Am sărbătorit… cu repetiţie!
O gustare bo
gată, stropită şi cu
un pahar cu vin, a declanşat voioşia fi
rească a participanţilor, cinstind cu aceste
modeste mijloace o sărbătoare de suflet
a fiecărui evreu, cu speranţa şi dorinţa
ca în anul următor să fim cu toţii din nou
împreună. Evenimentul a fost reflectat în
ziarul local “Hermanstadter Zeitung”, din
care reproducem un extras: „În 2016 Cră
(Urmare din pag. 9)

Satu Mare

În vizită la Debreţin

Aprinderea lumâ
nărilor a fost efec
tuată de Tamas Feher (Debreţin) îm
preună cu viitorul cantor Viktor Elias.
Ceremonia religioasă a fost urmată de
un program artistic, de scenete umo
ristice, poezii şi corul feminin „Rachel”,
care a interpretat cunoscute cântece
de Hanuca. La toate evenimentele, atât
religioase cât şi laice, au participat av.
Nicolae Decsei, preşedintele Comunităţii
sătmărene, şi Tamas Horowitz, omologul
său din Debreţin.

(Urmare din pag. 9)

ciunul şi Hanuca au coincis. Comunitatea
evreilor din Sibiu a celebrat sărbătoarea
printr-o reuniune festivă la 29 decembrie
2016. În clădirea comunităţii de lângă
sinagogă, membrii comunităţii din Sibiu,
între care se numără şi cei din Mediaş,
s-au salutat cu urarea „Hag Hanuca Sa
meah”, ceea ce înseamnă „sărbătoarea
de Hanuca cu bucurii”.

După Maariv, participanţii au fost
serviţi cu ceai fierbinte şi tradiţionalele
gogoşi. O mare Hanuchie a fost aprin
să pe strada în care se găseşte sediul
Comunităţii din Debreţin, ceremonia
fiind organizată de Comunitatea Israelită
Unitară din Ungaria şi mişcarea Habad
Lubavici. Întorşi acasă, membrii C.E. din
Satu Mare au participat pe 29 decembrie
la un mare concert de muzică evreiască
dedicat sărbătorii de Hanuca, organizat în
clădirea Filarmonicii „Dinu Lipatti”. (După
site-ul Szatmar.ro).
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O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile
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Bugetul,
þara Fãgãduinþei
sau Fata Morgana?

Greu de dat acum un răspuns la aceas
tă întrebare, care stă pe buzele tuturor. Unii
susţin că bugetul pe 2017, alcătuit conform
programului de guvernare, va fi pentru
români un fel de Ţară a Făgăduinţei, unde
va curge lapte şi miere, dar alţii afirmă,
la fel de tăios, că este o Fata Morgana
a cărei urmărire nu poate duce decât la
suferinţe.
Deocamdată, au fost luate măsuri de
creştere a pensiilor, a salariului minim şi a
pensiei minime, precum şi de anulare a 102
taxe şi a unor impozite, tot atâtea venituri
la buget, dar la ora la care scriu aceste
rânduri, încă nu avem o propunere de bu
get în care să vedem cum pot fi articulate
măsurile de creştere a cheltuielilor cu cele
de scădere a veniturilor şi asta, fără a duce
deficitul peste limita de 3%, impusă de UE,
şi fără a ignora obligaţia României de a
dirija 2% din PIB pentru apărare.
Aşa cum se văd lucrurile acum, stabi
litatea economiei nu este periclitată atât
de creşterea cheltuielilor concomitent cu
reducerea veniturilor, cât de posibilitatea
ca guvernul recent instalat să recurgă la
câteva practici păguboase aplicate de toate
executivele de la cel condus de Emil Boc
încoace. Una dintre acestea este ama
netarea dezvoltării economice de dragul
echilibrului bugetar, prin tăierea sumelor
alocate pentru investiţii. Asta ar însemna
stagnarea economiei, iar realizarea veni
turilor bugetare estimate de PSD depinde
de o dezvoltare de 5,2%.
După părerea mea, pentru creşterea
veniturilor, guvernul are la dispoziţie şi
câteva căi nevalorificate de predecesorii
lui de la Palatul Victoria, unele pe termen
scurt, altele pe termen mediu, toate vizând
orientarea ţării către o dezvoltare calitativă,
nu cantitativă. De pildă, România nu mai
poate supravieţui fără a îşi creşte competiti
vitatea, ceea ce nu se obţine decât alocând
sume mai mari cercetării. Or, în 2015, noi
am dat în acest sector numai 782 milioane
de euro, în timp ce Polonia a dat 4.300, iar
Germania, 87.188 milioane de euro! Un
exemplu de reuşită în domeniu, din afara
UE, este Israelul, a cărui creştere se dato
rează în proporţie de 70% atenţiei acordate
înaltei tehnologii şi cercetării. Israelienii au
azi 140 de oameni de ştiinţă la 10.000 de
angajaţi, în timp ce în SUA ponderea lor
este de 85 la 10.000.

Ca atare, dacă noul guvern va reuşi să
schimbe tipul de creştere de pe cantitate pe
calitate, să crească productivitatea, gradul
de prelucrare al materiilor prime şi efici
enţa energetică, să sporească ponderea
produselor prelucrate la export, să atragă
mai mulţi turişti şi chiar să reintroducă în
circuit prejudiciile recuperate de la condam
naţii pentru corupţie şi fraudă, răspunsul la
întrebarea din titlu va fi unul optimist.
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Competitivitatea
Israelului depinde
de acceptarea
diversitãþii

Recent, Ministerul israelian al Muncii
a dat publicităţii un „Index al diversităţii”,
pe care preşedintele Rivlin l-a definit ca
fiind „o oglindă în care nu ne vine uşor să
ne uităm”, pentru că acolo sunt poveştile
unor cetăţeni care încă nu şi-au realizat
„visul israelian”, se arată într-un comunicat
primit de la Biroul de presă al Guvernului
de la Ierusalim.
„Talentul în Israel nu e legat de vreo cu
loare a pielii, de o anume religie sau afinităţi
de naţionalitate. Mă adresez din nou liderilor
din economie şi le transmit să deschidă
porţile către comunitatea haredi, către socie
tatea arabă şi comunitatea etiopiană”, a spus
şeful statului, care a subliniat că lărgirea
cercului salariaţilor israelieni este esenţială,
iar în epoca inovaţiei, un angajator care nu
îşi recrutează forţa de muncă şi din rândul
ultra-ortodocşilor şi al populaţiei arabe, nu
va mai putea să reziste concurenţei.
Din cercetarea realizată de Comisia
pentru Egalitate din cadrul Ministerului
Muncii rezultă, între altele, că în Israel,
grupurile menţionate sunt mai bine re
prezentate în întreprinderi private mici şi
mijlocii. Specialiştii din rândul populaţiei
arabe sunt rari în societăţile mari, iar în cele
din sfera serviciilor, inclusiv în cele juridice
şi contabile nu lucra nici o israeliancă de
origine arabă, iar ponderea bărbaţilor arabi
era foarte mică.
Câştigurile salariale ale femeilor erau
cu 50% mai mici în întreprinderile mici şi
foarte mici şi în cele financiare, fiind cu 3035% mai mici în firmele mari şi foarte mari.
Speranţa subliniată în materialul ofi
cial vine din faptul că la tânără generaţie
lucrurile s-au schimbat în bine, în rândul
angajaţilor tineri (până la 29 de ani) di
versitatea este deja mai mare decât la cei
peste 45 de ani. La această grupă de vârstă
(45 de ani), salariile mari sunt câştigate de

Efecte neaşteptate ale Brexit-ului
Evrei britanici sefarzi solicită cetăţenie portugheză

Decizia Marii Britanii de a părăsi UE a determinat o creştere
de 80 de ori a numărului evreilor sefarzi din Marea Britanie care
doresc să obţină cetăţenia portugheză, relatează cotidianul
britanic ”The Guardian”. Ei vor să profite de o recentă lege portu
gheză care acordă acest drept familiilor ai căror strămoşi au fost
expulzaţi din Portugalia în secolele XV-XVI. Potrivit conducerii
Comunităţii Evreilor din Porto care, începând din 23 iunie 2016,
înregistrează cererile împreună cu cea din Lisabona, numărul
lor creşte vertiginos. Dacă înainte de Brexit au fost primite abia
cinci astfel de cereri, la două luni după decizia Marii Britanii de a
părăsi UE s-au înregistrat 400, a declarat dr. Michael Rothwell,
un delegat al comunităţii. ”Cred că oamenii consideră că un
paşaport al UE este un avantaj, chiar dacă nu au de gând să
se mute în Portugalia. Cetăţenia UE are o serie de beneficii”,
a declarat el, precizând şi că nu se miră de acest demers şi că
numărul persoanelor este probabil mai mare de 400, deoarece
mulţi au cerut în grup.
Deşi nu există o cifră oficială, se apreciază că există mii de
evrei sefarzi în Marea Britanie. Alison Rosen, director executiv
al Comunităţii Sefarde din Londra, a arătat că şi arhivarii au
observat o creştere a numărului celor care vor să cerceteze
originea lor sefardă.
În schimb, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din Spania nu a
constatat o creştere asemănătoare de cereri ale evreilor britanici
după Brexit deoarece guvernul spaniol, care a votat o legislaţie
asemănătoare de acordare a cetăţeniei spaniole, a impus şi un
test de limbă, ceea ce în legea portugheză nu există. De aceea,
Marea Britanie nu se află printre cele 10 ţări din care evreii au
cerut cetăţenie spaniolă, pe loc de frunte aflându-se Argentina,
Israel, Venezuela, SUA şi Canada. (E.G.)

cei care nu sunt nici haredi, nici născuţi în
Etiopia. De asemenea, salariile bărbaţilor
care au depăşit această vârstă continuă să
crească, dar nu şi cele ale femeilor.
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Ia un evreu
cu împrumut

Având o populaţie de 100.000 de evrei,
Germania este, conform publicaţiei „Times
of Israel”, ţara în care comunitatea iudaică
are cea mai rapidă creştere din lume, evi
dent cu excepţia Israelului. Cu toate aces
tea, majoritatea germanilor nu au cunoscut
niciodată un evreu, iar această constatare
e valabilă şi în alte ţări din diaspora. De
pildă, scrie publicaţia citată, 15 din 20 de
studenţi de la Solingen afirmă că nu au
cunoscut niciodată un evreu.
Aşa s-a născut programul „Rent-aJew”, al cărui titlu l-am tradus în româneşte
cu „ia un evreu cu împrumut”, cuvântul „a
închiria” nepărându-mi-se potrivit atunci
când e vorba de persoane, deşi iniţiatorii
proiectului declară că au ales cu bună
ştiinţă un nume provocator.
Sloganul programului este „Nu îl vei uita
niciodată pe primul evreu pe care l-ai cu
noscut” şi iniţiativa s-a născut la München,
la sediul Academiei Europene „Janusz
Korczac”. Ideea constă în organizarea,
de către cei 50 de membri ai grupului, de
seminarii în unităţi de învăţământ privat
din Germania. Manifestările se adresează
neevreilor, cărora li se dă ocazia să intre
în contact cu membri ai comunităţii moza
ice, în scopul de a elimina prejudecăţile.
Mascha Schmerling, născută la Moscova
şi emigrată în Germania, şi Monty Aviel
Zeev Ott, născut la Hanovra, fac parte
din grupul de voluntari. „Vrem să le dăm
oamenilor ocazia să vadă că suntem
oameni normali, dar vrem să le arătăm şi
deschiderea şi atractivitatea iudaismului”,
spun ei, adăugând că „nu vor să fie definiţi
numai de istorie”.
Cu antisemitismul în creştere în Ger
mania, ca şi în întreaga Europă, Ott recu
noaşte că sunt cartiere din Berlin unde nu
se aventurează pe stradă cu chipa pe cap.
Participanţii la seminarii au spus că
primele noţiuni la care se gândesc când li
se vorbeşte de evrei sunt educaţie şi bani.
Unul dintre participanţi, pe nume Moha
med, a declarat la sfârşitul seminarului:
„Nu numai că am aflat lucruri despre viaţa
cotidiană în mozaism, dar am aflat că multe
dintre lucrurile pe care le ştiam nu erau
adevărate”.
ALX. MARINESCU

Tel Aviv-ul este prima opţiune
a tinerilor imigranţi universitari

Pentru al treilea an consecutiv (2014-2015-2016), Tel Avivul este prima destinaţie aleasă de noii imigranţi. Din cele 27.000
de persoane care au făcut Alia anul trecut, 2900 au decis să
se stabilească în acest oraş, se arată într-un raport al Jewish
Agency şi al Ministerului pentru Alia şi Absorbţie. Cei mai mulţi
dintre ei provin din Rusia, Franţa şi SUA. Caracteristic este că
majoritatea o reprezintă tinerii în condiţiile în care, oricum, o
treime din populaţia oraşului se situează între 18-35 de ani.
Aceşti tineri cu pregătire universitară găsesc la Tel Aviv
condiţii bune pentru a se angaja într-un loc de muncă perfor
mant. În oraş se găsesc 1450 de noi întreprinderi din categoria
startup. Există câte o firmă sau întreprindere startup la 290 de
locuitori. 2400 dintre tinerii imigranţi au pregătire în inginerie
sau înaltă tehnologie, corespunzând cerinţelor din Tel Aviv
care, prin aceste noi firme, se impune din ce în ce mai mult
pe pieţele internaţionale şi oferă numeroase locuri de muncă
tinerilor veniţi de pretutindeni. Municipalitatea din Tel Aviv,
împreună cu Ministerul Absorbţiei îi sprijină pentru a-şi găsi
locul de muncă potrivit. Atât Ron Huldai, primarul oraşului Tel
Aviv, cât şi Shlomo Maslawi, preşedintele Comitetului pentru
Imigrare şi Absorbţie, şi Amir Dor, directorul Departamentului
Absorbţiei Imigranţilor, şi-au manifestat satisfacţia faţă de
opţiunile tinerilor profesionişti pentru Tel Aviv şi au declarat că
vor facilita prin toate mijloacele integrarea lor în societatea din
Tel Aviv-Yaffo. Autorităţile oraşului au declarat cu mândrie că,
prin stilul de viaţă şi condiţiile de muncă, Tel Aviv-ul nu este
cu nimic mai prejos decât marile oraşe din lume – New York,
Londra şi Berlin – iar în statistica întocmită de Global Cities
Ranking, care ia în considerare 61 de oraşe, Tel Aviv-ul se află
pe locul opt. (M.O.)

Ordinul B’nai B’rith
a fost „preotul
deşteptării noastre”
Caracterizarea îi aparţine lui Adolphe
Stern, întrucât Uniunea Evreilor Pământeni
(UEP) a luat naştere la sugestia Ordinului.
”Iniţiativa noii alcătuiri – scrie Adolphe Stern
în memoriile sale – aparţine Ordinului, este
rodul învăţămintelor sale şi isprava pildelor şi
îndemnurilor înalte date de el”. Necesitatea
înfiinţării unei organizaţii care să acţioneze
pentru ca evreii români să nu mai fie iden
tificaţi cu străinii şi pentru ca legile, regula
mentele şi măsurile de ordin administrativ în
care se vorbeşte de străini să nu li se mai
aplice şi lor a fost un comandament al epocii.
Din anul 1866, când Adunarea Constituantă
a votat art. 7 al primei Constituţii moderne
a României, prin care evreii au fost excluşi
de la dreptul la cetăţenia română, şi până la
începutul secolului al XX-lea, când s-a creat
Uniunea, s-au adoptat peste 200 de legi şi
regulamente prin care evreii pământeni au
fost lipsiţi de toate drepturile cetăţeneşti şi
îngrădiţi în orice activitate productivă şi liber
profesionistă.
Aceasta a fost condiţia evreilor pământeni
când, la 27 decembrie 1909, s-au întrunit
într-o adunare generală care a hotărât în
fiinţarea unei organizaţii,
numită Reprezentanţa
Evreilor Pământeni, ulteri
or devenită Uniunea Evre
ilor Pământeni. Pentru
orientarea programatică a
fost adoptată o moţiune care preciza: ”Adu
narea generală a evreilor pământeni hotă
răşte crearea unei Reprezentanţe a Evreilor
Pământeni care până la recunoaşterea lor ca
cetăţeni, să lupte pentru înlăturarea nedrep
tăţilor ce li se fac prin confundarea lor în toate
legiuirile şi în toate ocaziunile cu străinii”. Ca
organ executiv a fost ales un Comitet Central
format din dr. Adolphe Stern, preşedinte,
I.B.Brociner, S.Halfon, M.Gaster, I.Sterian,
dr. Eidrich, I.Hussar, şi Jaques Katz, membri.
Ulterior componenţa s-a schimbat. Printre
personalităţile care au adus contribuţii impor
tante la activitatea organizaţiei, începând din
1911, au fost rabinii M.Beck şi I.I.Niemirower,
publiciştii I.Negreanu şi S.Labin, filantropul
Adolf Salomon. Caracterul şi scopul orga
nizaţiei, mijloacele de luptă au fost lămurite
în primele documente adoptate în anii 1910
-1911. În adunarea generală din 23 ianuarie
1911 a fost adoptat statutul, care la art. 2 a
definit astfel scopul organizaţiei: ”Apărarea
intereselor generale ale evreilor pământeni”.
Tot atunci a fost lansată o „Chemare către
evreii pământeni”, un document relevant
pentru înţelegerea caracterului Uniunii. „UEP
este o organizaţie – scria în document – care
vrea să ajungă la dezlegarea chestiunii evre
ieşti prin ţară şi numai prin ţară şi aceasta
printr-o politică deschisă, pe faţă, care să
fie cunoscută şi sprijinită de concetăţenii
noştri români. UEP urmăreşte o politică de
înfrăţire cu românii: ea doreşte să convingă
opinia publică de faptul că interesele supe
rioare ale ţării sunt departe de a cere măsuri
contra evreilor”. Pentru câştigarea încrederii
populaţiei româneşti în bunele intenţii ale
evreilor, Uniunea şi-a propus să acţioneze pe
diverse căi: să se adreseze opiniei publice,
autorităţilor superioare de stat, prin scris şi
vorbit, prin intervenţii de tot felul, prin broşuri,
ziare şi conferinţe, prin întâmpinări, memorii
şi alte lucrări. Astfel UEP s-a considerat a fi
o organizaţie de apărare şi luminare.
Peste arcul timpului, dr. W. Filderman,
care în 1918 a devenit vicepreşedintele
organizaţiei iar, din 1923 până în 1947,
preşedinte, caracteriza astfel semnificaţia
Uniunii: ”Suntem o organizaţie de apărare
a drepturilor politice ale populaţiei evreieşti,
care a militat pentru obţinerea drepturilor
ei cetăţeneşti, pentru ca legile să fie egale
pentru toţi cetăţenii ţării”. Iar, spre deosebire
de A. Stern, a ţinut să precizeze că Uniunea
nu este o organizaţie politică: ”Nu vrem să
ajungem la cârma ţării, vrem binele ei”, pre
ciza Filderman în 1918.
LYA BENJAMIN

Organizaţii
ale evreilor
din Bucureşti
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Revelion B’nai B’rith – România 2017

O atmosferă specială: fiecare cu
noaşte pe fiecare, oamenii se simt bine
unii cu alţii, bucuria bunătăţilor oferite de
tradiţionalul revelion B’nai B’rith România
(BBR) – mulţumiri se cuvin ospitalierelor
gazde de la restaurantul „Capitol” din
Capitală –, a fost sporită de bucuria unor
conversaţii relaxante. Comeseni de toa
te vârstele: prunci, copii, părinţi, bunici.
Printre invitaţi: lideri ai F.C.E.R., C.E.B.,
BBR; preşedintele Camerei de Comerţ şi
Industrie România - Israel, Călin Coşar;
directorul Centrului Comunitar Evreiesc
Bucureşti, Adi Gueron; noul deputat al
F.C.E.R., Silviu Vexler. Şi n-a fost doar
prolog de revelion 2017; a fost, mai ales,
prolog de Hanuca 5777, numitor comun
al gândurilor rostite cu voce tare de pre
şedintele BBR, ing. José Iacobescu, E.S.
Tamar Samash, ambasadorul Israelului în
România, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer. O ambianţă luminată de „lumina

de Hanuca pe care o simţim palpitând în dintotdeauna o mare energie – a făcut să
inimile noastre”, remarca E.S. Tamar Sa vibreze publicul în ritmul şlagărelor idiş,
mash. „Mai mult decât trecerii dintre ani, israeliene, româneşti. Dar nimic nu s-ar
după calendarul universal,
fi concretizat fără oameni
noi dedicăm seara aceasta
ca Victoria Demayo, care,
sărbătorii de Hanuca”, ob
de câte ori e solicitată,
serva dr. Aurel Vainer.
spune „prezent” cu dăruire
Şi, ca la orice revelion,
de sine, artă de a şti să se
muzica a avut rolul-cheie,
apropie cu-n cuvânt bun
creând starea de bine de
de fiecare, discreţie, com
care toţi avem nevoie. S-a
petenţă. Lucruri făcute din
întâmplat atunci când „a
umbră, însă fără de care
intrat în acţiune” de-acum
nu s-ar fi asigurat reuşita
renumita formaţie Buchaacestui avan-revelion. Un
rest Klezmer Band, dirijor
cuvânt aparte de mulţumi
– experimentatul Bogdan
re se cuvine preşedintelui
Lifşin; imbatabile soliste
BBR, ing. José Iacobescu,
Ing. José Iacobescu
– Geni Brenda, Arabela
iniţiatorul şi organizatorul
Neazi, Hannah Carmen Ioviţu, cărora li acestor revelioane, tot atâtea binevenite
s-a alăturat Rodica Doija, cunoscută vio prilejuri de evadare din cotidian, reîntâl
lonistă a formaţiei, acum în ipostază voca niri, pregătiri de întâmpinare a sărbătorilor
lă. Neobosita Maia Morgenstern – a avut evreieşti şi universale. (I.D.)

Cartea „Itinerariul de la Paris la Ieru
salim”, scrisă de François-René, viconte
de Chateaubriand, la 1811, înfăţişează,
printre altele, călătoria autorului în Ţara
Sfântă, petrecută în octombrie 1806.
În Partea a III-a a memorialului
de călătorie descrie momentul când,
după un scurt popas la Ierusalim, unde
urmează să revină, autorul străbate
drumul Bethleem-ului, aflat la 10 km sud
de Cetatea Sionului, şi – ca peste tot pe
unde trece – se adânceşte în erudite
consideraţii asupra locurilor întâlnite,
ce-i devin familiare cu ajutorul unor
amintiri livreşti ce îmbracă peisajul din
cale într-o aură de spiritualitate, fiindcă,
peste înfăţişarea propriu-zisă a fiecărui
loc zărit, Chateaubriand suprapune
predestinarea sa din vremurile bibli
ce, căutând să-i prindă reverberaţiile
şi să contopească prezentul palpabil
de veac XIX pe care-l trăia cu timpul
sacru al acelui perfectum propheticum,
unde totul se transformă în veşnicie, iar
faptele şi gesturile eroilor se încarcă de
exemplaritate.
„Ajunserăm – povesteşte călătorul
–, apucând pe o potecă strâmtă şi rea,
la Bethleem.” Este singura referire la
concreteţea topos-ului, ceea ce urmează
nu mai ţine de cele văzute, ci de cele
asumate sufleteşte: „Bethleem-ul şi-a
primit numele de la Avram, iar Bethleem
înseamnă Casa Pâinii. A fost supranumit
Ephrata [denumire purtată în prezent
de aşezarea israeliană din apropierea
Bethleem-ului, Efrat din Cisiordania] (ro
ditoarea), după numele soţiei lui Caleb,
pentru a nu fi confundat cu celălalt Be
thleem al tribului Zabulon. Ţine de tribul
Iuda; poartă, de asemenea, numele de
Oraş al lui David; era patria acestui rege,
aci unde, în copilăria sa, păzea turmele;
Ibţan, al şaptelea Judecător al Israelu
lui, Elimelec [Dumnezeu este împărat,
v. Rut,1,2-3], Obed [adoratorul, bunicul
lui David, v. Rut, 4, 21-22], Ieseu [tatăl
regelui David, v. Rut, 4, 22] şi Boaz [cel
puternic, Matei, 1,5] s-au născut cu toţii,
ca şi David, la Bethleem; tot aici trebuie
plasată şi acţiunea din admirabila Eglo
gă a lui Rut [referire la poemul clasic cu
subiect pastoral „Ruth. Églogue biblique”
(1845) de Alexandre Guillemin]. Sfântul

Matei, apostolul, a avut şi el fericirea să
vadă lumina zilei în oraşul unde a venit
pe lume Mesia.
Primii credincioşi ridicaseră un para
clis în acest leagăn al Mântuitorului. Ha
drian l-a demolat pentru a face loc unei
statui a lui Adonis. Sfânta Elena [Flavia
Iulia Helena (248 - 329), maica lui
Constantin cel Mare] a dărâmat idolul,
înălţând chiar acolo o biserică, ce tră
dează în prezent o arhitectură pestriţă,
datorită feluritelor adaosuri constructive
aduse de-a lungul timpului de principii
creştini. Totodată este cunoscut faptul
că Sfântul Ieronim [Eusebius Sophro
nius Hieronymus (347 – 420), autorul
traducerii latine a Vulgatei] s-a retras şi
el tot la Bethleem. Bethleem-ul, cucerit
de cruciaţi, a recăzut odată cu Ierusali
mul sub stăpânirea necredincioşilor […]
În ceea ce priveşte Bethleem-ul modern,
relativ la solul său, la ce produce, pen
tru menţiuni asupra locuitorilor îl puteţi
consulta pe Dl de Volney [ConstantinFrançois, conte de Volney, orientalist
francez (1757-1820), contemporan cu
autorul, autor al lucrării „Recherches
nouvelles sur l’histoire ancienne” (Noi
cercetări de istorie veche), 1809, în care
examinează şi antichităţile Iudeei]. De
altfel, n-am remarcat în valea Bethle
em-ului fertilitatea ce i se atribuie: este
drept că, sub o guvernare turcească,
până şi terenurile cele mai roditoare se
deşertifică în scurtă vreme […]”
Motivul pentru care găseşte puţine
de spus despre realitatea imediată este
rezumat în următoarea cugetare în care,
prin câteva fraze elocvente, surprinde
întreaga tragedie ce ia naştere, atunci
când o populaţie locuitoare este străină
de spiritul locului în care fiinţează: „acest
sfânt pământ nu mai îndrăzneşte să dea
glas bucuriei, preferând să zăvorească în
adâncuri amintirea gloriei sale”.
După ce se închină în Grota Nativităţii,
Chateaubriand aminteşte de faptul că
„Sfântul Ieronim şi-a petrecut aici mare
parte din viaţă. Din acest loc a asistat
la prăbuşirea imperiului roman; aici a
adăpostit pe acei patricieni fugari care,
după ce stăpâniseră palatele lumii, s-au
socotit fericiţi să poată împărţi chilia cu un
pustnic. Pacea ce-l cuprinsese pe sfântul

Redescoperirea Ierusalimului pământesc (III)

Din viaţa minorităţilor naţionale

S-au realizat
multe manifestări
tradiţionale, dar şi multe evenimente
inedite. Un argument este acela că De
partamentul pentru Relaţii Interetnice
şi-a îndeplinit misiunea şi prin câteva
evenimente organizate sub patronajul
Preşedintelui României. Unul dintre eve
nimentele foarte îndrăgite a fost turneul
de fotbal al minorităţilor naţionale. Pentru
anul viitor avem în vedere, de asemenea,
organizarea unor evenimente tradiţionale,
dar nu numai.
Există, aşadar, o preocupare constan
tă din partea DRI şi, implicit, din partea

(Urmare din pag. 10)

Guvernului României. Mă bucur că astăzi
foarte mulţi reprezentanţi ai comunităţilor
etnice au răspuns invitaţiei noastre şi
participă la acest eveniment, pe care-l
organizăm în parteneriat cu CREART.
Sunt, observ şi eu cu bucurie, tradiţii de
foarte multe ori comune. Desigur, sunt
multe tradiţii ale fiecărei comunităţi în
parte. Întâlnirea aceasta demonstrează
că, iată, comunităţile se preţuiesc una pe
cealaltă, iar lucrul acesta nu poate decât
să ne bucure, pentru că trăim de sute de
ani împreună în acest spaţiu şi trebuie să
ne cunoaştem reciproc valorile, inclusiv
cele spirituale.

om şi vârtejurile lumeşti îşi găsesc o mi
nunată rodire în epistolele acestui mare
tălmăcitor al Scripturii.
Sfânta Paula [martiră romană (347404), retrasă în Iudeea din 382, unde a
clădit patru mănăstiri şi spitale; sanc
tificată de Biserica romano-catolică şi
celebrată în Calendarul cultic la 26 ia
nuarie] şi fiica sa Sfânta Eustochia [Eus
tochium Iulia (368-419), fiica senatorului
Toxotius; de asemenea sanctificată,
cu sărbătoarea la 28 septembrie] erau
două doamne din înalta aristocraţie ro
mană, trăgându-se din familia Grachilor
şi a Scipionilor. Ele au părăsit deliciile
Romei pentru a veni să locuiască şi să
moară la Bethleem, practicând virtuţile
monastice […]”.
Urmează o ultimă privire asupra Be
thleem-ului, „construit – zice autorul – pe
o înălţime care domină o vale întinsă,
mergând de la răsărit către apus: înspre
miazăzi se face o colină presărată cu li
vezi de măslini răzleţiţi, ce cresc pe solul
roşiatic şi pietros; dinspre miazănoapte,
o altă culme, sădită cu smochini, vădeşte
un pământ deopotrivă de prundit şi de
arămiu […]”.
Traducere şi prezentare V. PAPPU

Alina Tomi şi Viorel Manole
(foto: Oana Monica Nae)

În lumea
lui Şmuel Iosef
Agnon

La 16 decembrie 2016 şi la 13 ianuarie
2017, la Teatrul Evreiesc de Stat au avut
loc două ediţii ale seriei de spectacolelectură „Cu cărţile deschise”, dedicate
operei lui Şmuel Iosef Agnon. Consultan
tul ştiinţific al acestui program cultural, dr.
Camelia Crăciun, lector la Facultatea de
Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii
din Bucureşti, a prezentat autorul în al
cărui univers literar urmau să pătrundă
actorii TES. Astfel, Şmuel Iosef Agnon
(1888-1970), prozator de limbă ebraică,
singurul scriitor israelian laureat al Pre
miului Nobel pentru Literatură (1966), a
fost adus în atenţia publicului prin selecţii
din cartea „Tâlcul tuturor faptelor. Po
vestiri hasidice” (dintre care menţionăm
povestirile „Într-o singură oră” şi „La
Hemdat”), apărută la editura Humanitas
în 2016, în traducerea lui Gheorghe Mi
letineanu. Dramatizarea a fost semnată
de Edith Negulici, iar distribuţia a fost
întregită de actorii Maia Morgenstern,
Nicolae Călugăriţa, Mirela Nicolau,
Neculai Predica, Alina Tomi, Viorel Ma
nole, Nicolae Botezatu, Cristina Cîrcei,
Cornel Ciupercescu, Nicolae Botezatu.
Cele două evenimente au fost rezultatul
unei colaborări instituţionale cu editura
Humanitas şi cu Radio România Cultural
(programul Teatrul Naţional Radiofonic).
CLAUDIA BOSOI

ComunitATi
Ziua
minorităţilor

Bacău

În premieră, C.E. Bacău a partici
pat anul acesta la Programul cultural
organizat la Teatrul “Bacovia” de Ziua
minorităţilor. A fost o manifestare deosebit
de interesantă, care şi-a atins scopul,
acela de a arăta băcăuanilor aspecte din
specificul cultural al diverselor minorităţi,
în spiritul toleranţei depline. Manifestarea
a fost organizată, la iniţiativa prof. Gabriel
Stan, de Consiliul Local Bacău şi Primăria
Bacău, în parteneriat cu asociaţiile
diferitelor minorităţi de pe meleagurile
băcăuane.
C.E. Bacău a participat cu o expoziţie
gratuită de carte evreiască în limba
română şi cu un program al corului
Comunităţii, dirijat de Mariana Herman,
program la care s-au remarcat tinerii pre
zentatori Emy Leibu şi Raluca Boiangiu.
Spectatorii au fost încântaţi de minunate
le dansuri ale copiilor din grupul german
“Ringelreihn“, de tinerii din ansamblul de
dansuri italiene “Di Nuovo Insieme“, de
formaţia de dansuri rome “Baxtalo“, de
ansamblul de dansuri al copiilor armeni
“Hayakaghak“ şi, nu în ultimul rând, de
corul “Shalom Alehem” al C.E. Bacău.
Am avut ocazia să admirăm minunate
costume naţionale italiene, germane,
rome, maghiare şi armene şi să savurăm
sarmalele gospodinelor din Asociaţia
maghiarilor ceangăi. O menţiune pentru
efortul organizatoric al preşedintelui

UAR- Fil. Bacău,Vasile Agop, şi pentru
efortul financiar personal al preşedintelui
Izu Butnaru, care a făcut posibilă partici
parea noastră la întregul program.
HAINRICH BRIF

AD MEA
VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi
nãscuþi în luna
februarie

n Preşedintele C.E. Huşi,
Costache Clim, se remarcă prin
grija faţă de membrii
comunităţii, în special
faţă de cei în suferinţă,
aflaţi la vârste înainta
te, singuri. Veghează
cu devotament şi dem
nitate asupra acestei
comunităţi mici, cu
probleme mari, aşa
cum sunt multe dintre
comunităţile din ţară, moştenitoare ale
însemnelor unei vieţi iudaice intense,
cum a existat în România până la sfâr
şitul primei părţi a secolului XX. Costa
che Clim face tot ce este posibil pentru
menţinerea în bună stare a cimitirului
şi a sinagogii din oraş.
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כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

חג האורים נצץ בכל הקהילות היהודיות מרומניה

מקס בלכר – על מסכי
הקולנוע ברומניה

הבמאי ראדו ז'ודה ,מאנשי הקולנוע
המוכשרים ביותר מתוך "הגל החדש"
של הקולנוע הרומני )זוכה האות "דוב
הכסף" ,ברלין  ,2015בעבור הסרט
"אפֶ ִרים" שעסק בגורלם של העבדים
ַ
הצוענים( עשה סרט בהשראת יצירתו
של הסופר היהודי מקס בלכר .זו תרומה
גדולה ,היות שחייו ויצירותיו של מקס
בלכר משקפים את הטרגדיה שפגעה
בו בגיל  ,18מחלת הטוברקולוזיס של
העצמות )או מחלת החוליות של פוט(.
מעט מיצירותיו ידועות אף על ידי
הקוראים היהודיים .בלכר ידע שלא
יוכל לחיות זמן רב וניסה לספר בכתב
את ניסיון החיים שלו המיוחד במינו.
הסרט "לבבות מוגלדים" ,לפי כותרתו
של אחד הרומנים שלו שהועלו על מסך
הקולנוע ,הצהיר לנו הבמאי ראדו ז'ודה,
הוא פירוש אישי של כתבי מקס בלכר
ולא סרט קולנוע מן הסתם המתבסס על
הספר הנ"ל.
ראדו ז'ודה היה משוכנע שכתבי בלכר
מוכרים" .היות שחייתי בסביבתם של
אנשים שמכירים את יצירתו ,נוצר בי
רושם שכל העולם מכיר אותו .ואולם
התפלאתי לפגוש אנשים רבים שאינם
מכירים את ספריו" ,אמר .כאשר
התייחס לרגעים של הכנת הסרט,
הוא דן בהיבטים רבים הקשורים
לנושא מבחינה אמנותית ,הוא דיבר
על הקשיים של במאי לחדור לחיים
הפנימיים ,למחשבתה של הדמות
המוצגת ,פירושו של דבר – הסופר .לכן
הוא החליט לאחד משפטים מן הספרים
שהועלו על מסך הקולנוע .התוכן שלהם
העניק אופי מיוחד לסרט ,קשור מאוד
בסבל הפיזי של הגיבור ושל המקום שבו
מתקיימת הפעילות ,חצר בית החולים.
רגיש מאוד להיסטוריה של התקופה
שבה מתקיימת הפעילות ,הבמאי חשב
שגם בשביל "לבבות מוגלדים" יש
מסגרת שתשקף את החיים הפוליטיים
משנות ה 30-של המאה הקודמת,
פירושו של דבר עליית הימין הקיצוני
ברומניה ,אף על פי שבלכר לא עשה
זאת .לכן בסרט מתקיימות שיחות
רבות על ליגיונריות ,היטרליזם ,נאה
יונסקו ,צ'יוראן ,אנטישמיות) .מבקרי
קולנוע רבים האירו לו על כך(" .קראתי
הרבה על הפוליטיקה של שנות ה,30-
חשבתי שצריך לסמן את נוכחותה של
הקיצוניות הימנית ,של האנטישמיות
באותה תקופה ,שהובילו מאוחר יותר
את הפשעים נגד האוכלוסייה היהודית,
ולהשתמש במעשים אלה בתור מסגרת
לסרט" ,אמר ראדו ז'ודה .זאת במיוחד
מפני שמה שקרא על אודות התקופה
הנ"ל בשנות ה 90-הביאו בפניו דמות
מושלמת עליה" .ההלם הגדול ביותר
היה לי אחרי שקראתי את ספרו של
זיגו אורנאה על הימין הקיצוני הרומני,
ואז הרגשתי שרימו אותי .להתעוררות
זו תרמו 'היומן' של מיכאיל סבסטיאן
וספריו של ליאון וולוביץ" ,אמר הבמאי
שנושא סרטו הבא יהיה על פרעות יהודי
אודסה.

בכל הקהילות היהודיות מרומניה ,כמו
בעולם כולו ,חנוכה אינו רק חג האורים
אלא גם הזדמנות ליהודים לשמוח ביחד
ולצפות לעתיד טוב יותר ,ולהביא כמה
שיותר זיו.
בשנה זו חג החנוכה וחג המולד החלו
באותו היום ,מה שהגביר בכל עריה של
רומניה את שמחת היהודים ואורחיהם
הנוצרים.
בבוקרשט השנה ,קיבל החג משמעויות
מורכבות יותר ,היות שב 27-בדצמבר
נחנך מחדש ההיכל "אחדות הקודש",
הוותיק ביותר בעיר הבירה .וכמו בכל
השנים הקודמות ,המסורת שהונהגה על
ידי הרב הראשי משה רוזן ז"ל – חגיגת
ה"חנוכיאדה" ,שבה יבקרו בכל הקהילות,
גדולות וגם קטנות ,קרובות יותר ורחוקות
יותר ולהדליק יחד את הנרות – כובדה
ונמשכה .שליחים מבוקרשט של הפדרציה
של הקהילות היהודיות מרומניה יצאו
לערים פוקשאני ,פיאטרה ניאמץ ,בקאו,

יאסי ,בוטושאני ,גאלאץ ,בראילה,
קראיובה ,קלוז' ,טרגו-מורש .במסר של
היו"ר אאורל ויינר נאמר ,בין השאר,
שהערך האוניברסלי של החג הזה קיים
גם "בכך שהוא מסמן את ניצחונה
של האמונה באל אחד על פני עבודת
האלילים" .היו"ר ויינר הדגיש שהיהודים
מאמינים בנסים מפני שתולדותיהם
הוכיחו שהנסים הם מעשה היסטורי –
והציע פירוש מיוחד לחג החנוכה.
בכל הערים שבהן עבר בימי החנוכיאדה,
הרב רפאל שפר ניסה להסביר את
המשמעויות ואת החשיבות של חג
החנוכה :נס הוא שאחרי  52שנים שבהן
לא הודלקה המנורה בבית המקדש
בירושלים ,נמצא קנקן מלא בשמן טהור,
הנס השני היה שאותו השמן הספיק
לשמונה ימים .המנורה הייתה אהובה
היות שהאמינו שמי שמדליק אותה מקבל
חוכמה ,אמר הרב .נס אחר אליו התייחס
הרב שפר הוא ניצחונם של המכבים על
הסלווקים של אנטיוכוס ,של המעטים
והחלשים על הרבים והחמושים" .אמנם
הנס הגדול היה שאחרי  52שנים בכל
זאת נמצא מי שידע תורה ,שהיהודים לא
נשארו נבוכים ורצו לחזור לחיים הדתיים.
בימינו ,החזרה לחיים היהודיים הדתיים
נמשך  27שנים והתהליך טרם הסתיים".
הרב שפר ציין שבימינו צריכים לשים
את החנוכייה ליד החלון או ליד הדלת של
הבית ,כדי שהיהודים יפרסמו את אמונתם
בציבור" .אנחנו לא מעמידים פנים ,לא
מסתתרים ,מציגים את עצמנו בציבור,
אמנם בצניעות ובכבוד ,לא בהתגרות".

חנוכה מחדש של היכל "אחדות הקודש"
מבוקרשט
היכל "אחדות קודש" מבוקרשט הבירה
מוכר בשם "בית הכנסת של החייטים"
היות שנבנה על ידי חברי אגודת בעלי
מלאכה אלה בשנת  .1836ב 27-בדצמבר
 2016נחנך היכל זה מחדש" .אין לי רצון
אחר אלא לשמור את האור החי של
לפיד היהדות" ,אמר יו"ר הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה לשר הפיתוח
דאז ,ליביו דראגנאה ולמזכיר המדינה
לענייני דתות ,ויקטור אופאסקי .ראשי
הפדרציה וראשי קהילת יהודי בוקרשט,
חבר הפרלמנט מטעם הפדרציה סילביו
וכסלר ,הרב רפאל שפר וראש תנועת
חב"ד ברומניה נפתלי דויטש גילו את לוח
החנוכה וקבעו מזוזות בכניסה ובדלתות
הפנימיות .יו"ר האירוע היה מזכ"ל
הפדרציה ,אדי קופפרברג .באירוע נאמו:
יו"ר קהילת יהודי בוקרשט ,המהנדס
פאול שווארץ; גב' תמר שמש ,שגרירת
ישראל ברומניה; יו"ר הפדרציה ,ד"ר
אאורל ויינר; היועץ הנשיאותי סרג'יו
ניסטור ,שהביא מסר מטעם נשיא רומניה
קלאוס יוחאניס; מתאמת הפרויקט של
קאפ"י ,האדריכלית לוצ'יה אפוסטול,
הרב רפאל שפר .תודה והוקרה ניתנו לכל
מי ששיתף פעולה להצלחת הפרויקט:

הנהגת הפדרציה ,הרשויות הממלכתיות,
קבוצות התכנון והביצוע .המניע המשותף
בין כולם היה הכוח להמשך קיומה של
היהדות ברומניה.
באירוע בוצעו רסיטלים של מוזיקה
יהודית דתית על ידי החזן הראשי יוסף
אדלר; החזן עמנואל פושטאי; מקהלת
ההיכל הכוראלי ומנצחה רוברט לוינזון;
החזן ברל צוקר ,אורח מישראל ,בליווי
של בל אור ורנר בפסנתר .רסיטלים של
מוזיקה יהודית חילונית – פולקלור יידיש,
לדינו ,שירים ישראלים – בוצעו על ידי
מאיה מורגנשטרן; הלהקה "בוקרשט
כליזמר באנד" עם מנצחה בוגדאן ליפשין
והסולניות ג'ני ברנצא וארבלה ניאזי;
מקהלת המרכז היהודי לתרבות; מקהלת
"הזמיר".
באירוע השתתפו ראשי הפדרציה של
קהילת יהודי בוקרשט ,בני ברית רומניה,
קרן לאודר רומניה ,תנועת חב"ד רומניה,
נציגי הנשיאות ,הממשלה ,הפרלמנט,
הדתות ,דיפלומטים .קהל רב – יהודי
בוקרשט וידידיהם – מילאו עד אפס
מקום את האולם שבקומת הקרקע ואת
שני היציעים של ההיכל.

עד מאה ועשרים,
אאורל ויינר

"הפגנת ידידות" ,כך קרא יו"ר הפדרציה
של הקהילות היהודיות מרומניה ,ד"ר
אאורל ויינר ,את האסיפה החגיגית
שהתקיימה בספריית ההיכל הכוראלי,
כאשר חגג את יום הולדתו ה .85-בנאום
שנשא בפני חבריו לעבודה היומיומית,
הוא הסביר שהצלחתו כמנהיג נובעת
מערכי המוסר שלמד מהוריו ,אותם קיים
כל חייו :הערכת האדם והאחריות כלפיו;
פתיחות כלפי בעיותיהם של האנשים;
כבוד כלפי כל אדם ,ללא הבדל מעמדו
החברתי; הידע ללמוד מן האנשים ולהיות
להם לעזר.
במסר של הנהגת הפדרציה ,שנקרא על
ידי סגן יו"ר הפדרציה ,הכלכלן אובידיו
בנסקו ,ונכתב על ידו יחד עם המזכ"ל
אדוארד קופפרברג ועם המנהל סילביאן
חורן ,נאמר בין היתר" :אנו מקווים מכל
הלב שאישיותך תימצא כל הזמן בין חברי
הקהילה היהודית מרומניה ,ותקבל תמיד
את אהבתנו ,הערכתנו וכבודנו העמוק".
ד"ר ליביו בריש ,יו"ר אגודת היהודים
מרומניה קורבנות השואה ,איחל ליו"ר
ויינר לחיות עוד שנים רבות ולהישאר
הרוח הצעירה .כמו כן הודה לו על
השקעותיו לשיפוץ בתי כנסת והאנדרטות
שמנכיחות חיים בני מאות שנים של
היהודים ברומניה.
יו"ר קהילת יהודי בוקרשט ,פאול
שווארץ ,הזכיר את תרומתו הרבה
של אאורל וייינר בתור חבר לשעבר
בפרלמנט ,קבלת קרנות שבלעדיהן
לא היה מתאפשר לשקם בתי כנסת
בבוקרשט ובערי השדה ,הצלחה בהוספת
ציוד בקהילות יהודיות אחדות ודחיפת
הפעילות התרבותית חינוכית ודתית.
סילביו וכסלר ,חבר בפרלמנט של
רומניה בתור נציג של הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה ,הודה
לאאורל ויינר ולמשפחתו על התמיכה
בהתפתחותו המקצועית .הרב רפאל שפר
הדגיש שחשיבות פעילותו של אאולר
ויינר בתור מנהיג אינה טמונה רק בכושרו
לאסוף קרנות ולהגדיל הכנסות ,אלא
גם בלהקים תקנים לעובדים מתאימים
בפדרציה.
בין המתנות שהתקבלו נשלח גם זר
נהדר של סחלבים לבנים מטעם נשיא
רומניה קלאוס יוחאניס ובו איחולים
מכובדים ביום חגו.
יום הולדתו של אאורל ויינר נחגג גם על
ידי מקורבים ,אישים ופוליטיקאים.

 27בינואר – היום הבינלאומי לזכר השואה
החל משנת  2005ארגון האומות המאוחדות ומדינות רבות
בעולם מציינים ביום זה את היום הבינלאומי לזכר השואה.
ב 27-בינואר  1945הצבא הסובייטי שיחרר את מחנה אושוויץ-
בירקנאו.
ברצח עם שפשעו גרמניה הנאצית ושותפיה ,נהרגו בעקבות
חוקי הגזע ופקודות אחרות של הרשויות ההיטלריסטיות,
שישה מיליון יהודים ,שני מיליון צוענים 250 ,אלף נכים ,חולים
כרוניים ופגועי נפש ,ו 3000-הומואים .ההחלטה לקבוע את
ה 27-בינואר כיום הבינלאומי לזכר השואה התקבלה לרגל
האזכרה ה 60-לשחרור מחנה אושוויץ ,בהצעת ישראל וארצות-
הברית ,על סמך ההחלטה מספר  60/7מ 1-בנובמבר ,2005
במסגרת האסיפה הכללית ה 42-של האו"ם.
האו"ם מציין יום זה באמצעות אירועי זיכרון .בשנה זו,
במסגרת האירועים הרשמיים מ 27-בינואר דיברו אנטוניו
גוטיארס ,המזכ"ל החדש של האו"ם; יו"ר האסיפה הנוכחית,

ה ,71-פטר תומסון מאיי פיג'י; הנציגים הקבועים של ישראל
ושל ארצות-הברית באו"ם .התפילות לזכר הקורבנות נקראו על
ידי החזן ישראל זינגר.
שבוע ימים עוד קודם הטקסים הרשמיים ,בבניין האו"ם
שבניו-יורק התקיימו הרצאות ,דיונים ,שולחנות עגולים,
תערוכות על אודות השואה .כך ,למשל ,ב 23-בינואר השנה
הייתה פתיחת התערוכה" :חינוך וזיכרון .השואה ברומניה".
במסגרתה הוצגו אירועי זיכרון וחינוך על אודות השואה
ברומניה בשנת  2016בעת נשיאותה של רומניה של הארגון
אירה"א לזכר השואה .התערוכה הנ"ל כללה גם היסטוריה קצרה
של השואה ברומניה ,בדגש על פרעות יאסי משנת  ,1941וכן
ביוגרפיות קצרות של רומנים אחדים שקיבלו את התואר "חסיד
אומות עולם" ממוסד "יד ושם" על שהצילו יהודים .התערוכה
הנ"ל אורגנה על ידי המכון "אלי ויזל".
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„Maxy ne-a lăsat să ne dezvoltăm
conform particularităţilor personale”
Simpozionul „Şcoala de arte pentru evrei
a pictorului M.H. Maxy (1941 – 1945)”

Eminent pedagog, pictor avangardist
de anvergură internaţională, M. H. Maxy
îşi continuă drumul în posteritate şi prin
elevii săi de la Şcoala de arte pentru evrei
(1941-1945), deveniţi, la rându-le, artişti
de renume. Este un reper spiritual pentru
colaboratori din anii postbelici, când a fost
primul director al Muzeului Naţional de
Artă al României (MNAR). Dovadă – sim
pozionul dedicat lui, organizat de Institutul
Cultural Român (ICR) şi MNAR, iniţiat şi
concretizat de Mihaela Varga, fost curator
la MNAR (1979 – 1992), editor. Eveni
mentul, primul din seria celor incluse în
Programul „Diagonale”, vizând dialogul in
tercultural, coordonat de vicepreşedintele
ICR, Mihály Zoltán Nagy, a fost prefaţat de
semnarea acordului de colaborare între
conducerile celor două instituţii. Obiecti
vul lui – declara preşedintele ICR, Radu
Boroianu – este „să arătăm ce potenţial
artistic avem, ce relaţii putem stabili cu
instituţii de profil din lume, ce consonanţă
există între arta românească şi mondială”.
„Îmbucurător – observa vicepreşedintele
ICR, Mihály Zoltán Nagy – este faptul
că majoritatea conferenţiarilor sunt tineri
interesaţi de ce s-a petrecut în arta se
colului XX”. Şcoala de arte pentru evrei
a însemnat o expresie a „rezistenţei prin
cultură” a evreilor români în anii legislaţiei

rasiale, constituindu-se într-un capitol
substanţial în arta românească postbeli
că, a definit tema simpozionului modera
torul Călin Stegerean, directorul MNAR.
Ghid în configurarea ei i-a fost Şcoala
de arte libere de la Berlin, condusă de
Arthur Segal, care funcţiona în paralel cu
Academia oficială de arte. „Marele merit
al profesorului Maxy a fost că ne-a lăsat
pe fiecare dintre elevii săi să ne dezvol
tăm conform particularităţilor personale”
- observaţie-cheie din amintirile Almei
Redlinger. Emoţia filtrată de inteligenţă
din retrăirile Almei, „urmaşa lui Maxy pe
linie picturală”, au captat auditoriul. Impact
sporit prin includerea confesiunilor Leliei
Zuav, Puiu Lazăr Wexler, Anca Arghir,
Toto Caffé z.l., Yvonne Hasan z.l.
Autoare a expoziţiei „După 60 de ani”,
în 2002, când Maria Constantin, Eva Cer
bu, Yvonne Hasan erau încă în viaţă, şi
a unui film documentar axat pe legătura
dintre profesorul Maxy şi discipoli, criticul
de artă Luiza Barcan a poposit asupra
lucrărilor Almei Redlinger, în care un loc
constant îl ocupă „atmosfera inconfun
dabilă a propriului atelier”, reflexivitatea:
autop ortretele în faţa şevaletului. A
evidenţiat spiritul critic inoculat elevilor
de Maxy, fapt căruia Yvonne Hasan îşi
datorează formarea ca profesor şi teo

retician de artă. A extras din „Jurnalul de
pictoriţă” al Mariei Constantin momentul în
care a ales acuarela ca formă predilectă
de expresie.
Eva Cerbu este „moştenitoarea teh
nicii de artă decorativă a lui Maxy”, i-a
caracterizat opera criticul de artă Adrian
Buga, autor al expoziţiei şi albumului
„Eva Cerbu”, rezultat al unei cercetări
exhaustive. Şcoala lui Maxy – răspuns
la trauma suferită de artiştii evrei în anii
premergători şi în timpul Holocaustului – a
făcut subiectul comunicării susţinute de
colecţionarul de artă Florin Buhuceanu.
A fost un „refuz al ghetoizării culturale”.
După formarea României Mari, legiona
rismul a început să vehiculeze sloganul
„duşmanului din interior”, a pus în aceeaşi

ecuaţie cazul Leon Mişosniky criticul de
artă Valentina Iancu. Opera lui, prea puţin
cunoscută, se resimte dureros de toate
prăbuşirile sufleteşti cauzate de regimu
rile pro-naziste şi de marile decepţii de
după consolidarea totalitarismului. Şcoala
lui Maxy reprezintă o „parte din memoria
noastră culturală”, a argumentat colecţio
narul de artă Vasile Petrovici. Postura de
Pygmalion a lui Maxy a fost conturată de
Ana-Maria Vicol, muzeograf la Muzeul de
Artă din Brăila, autoarea unui album mo
nografic „Mimi Şaraga Maxy”, elevă care
i-a devenit soţie. Mimi „ar fi fost altceva
sau altcineva fără Maxy”. „Un minunat
răzvrătit” în anii interbelici, Holocaust,
totalitarism – a sintezat Mihaela Varga.
IULIA DELEANU

Cea de-a doua ediţie a Jewish Media
Summit – organizată la Ierusalim de Biroul
de presă al Guvernului Israelian, Minis
terul Diasporei şi Ministerul Afacerilor
Externe – s-a desfăşurat la începutul lunii
decembrie 2016, reunind 48 de jurnalişti
din presa evreiască de pretutindeni. Au
fost invitaţi un grup consistent de ziarişti
din SUA, câte unul sau doi din ţările Eu
ropei occidentale şi câte unul din Turcia,
Grecia, Cehia, Rusia şi România. Au luat
parte şi jurnalişti din Israel, corespondenţi
ai presei evreieşti britanice, sud-ameri
cane şi australiene. Reuniunea a vizat
consolidarea legăturilor dintre Israel şi
Diaspora şi s-a centrat mai ales pe su
biectele de interes major pentru tabăra
masivă a cititorilor evrei din Statele Unite
ale Americii, dar interesante pentru noi
toţi, precum: accesul neîngrădit al bărba
ţilor şi femeilor de rit non-ortodox, pentru
a oficia serviciul divin la Zidul Plângerii,
soluţia păcii prin formula a două state,
efectul alegerii lui Donald Trump asupra
situaţiei Israelului. La discuţiile moderate
de jurnalişti israelieni de top au participat
personalităţi de la vârful politicii israelie
ne, precum preşedintele Reuven Rivlin,
premierul Benjamin Netanyahu, Naftali
Bennet, ministrul pentru Educaţie şi Di
aspora sau Yair Lapid, liderul partidului
Yesh Atid, dar şi tânăra deputată Stav
Shaffir, de la Partidul Muncii.
Din expuneri şi răspunsurile la între
bări am observat modurile de abordare
„de dreapta” şi „de stânga” a unor proble
me vitale, precum pacea cu palestinienii.
Cei dintâi nu văd posibilitatea încheierii
conflictului prin înfiinţarea unui stat pa
lestinian, ci prin „aplicarea legii israeliene”
în toate aşezările Ariei C din Cisiordania
şi instituirea unei autonomii în ceea ce
priveşte afacerile de acolo, sprijinite
concomitent cu un soi de Plan Marshall
care ar sprijini economia şi turismul. De
asemenea, în calitate de ministru al Edu
caţiei, Bennet şi-a exprimat încrederea în
educarea tineretului israelian şi palestini
an pentru o viitoare convieţuire paşnică.
Chiar dacă acest plan este neagreat de
politicienii de centru şi stânga, Bennet a
conchis că, din propria sa experienţă de
manager în high-tech, ştie că „un client
poate accepta şi veştile proaste, dacă se
dovedesc adevărate”. Din cele spuse de
Stav Shaffir, stânga nu-şi poate imagina
pacea decât în termenii a două state,

argumentând inclusiv cu tendinţele de
mografice care ar putea duce, pe termen
mediu, la răsturnarea ponderilor actuale
ale populaţiei israeliene şi palestiniene.
Yair Lapid a subliniat importanţa le
găturilor dintre Israel şi Diaspora, menţi
onând că accesul egal la Zidul Plângerii
pentru toate riturile evreieşti este cu atât
mai necesar, cu cât cel mai consistent
lobby american pentru Israel este format
din evreii de rit modern. Chiar dacă există
un acord în acest sens, deocamdată el
nu a putut fi pus în practică din cauza
opoziţiei unor formaţiuni politice ale
evreilor haredi care fac parte din coaliţia
guvernamentală.
Abordând acelaşi subiect, preşedin
tele Rivlin a subliniat că accesul la Zidul
de Vest este o consecinţă a răspunsului

torul relaţiilor israeliano-americane după
instalarea preşedintelui Trump, cât şi cu
perspectivele păcii în contextul progresu
lui tehnico-ştiinţific din Israel, mai ales în
ceea ce priveşte securitatea cibernetică,
domeniu care a stârnit interesul unui nu
măr mare de ţări care doresc cooperarea
şi pot deveni catalizatori ai procesului
de pace. Un jurnalist european şi-a ex
primat îngrijorarea privind relaţiile dintre
statul israelian şi politicienii de extrema
dreaptă din Europa, dar Netanyahu a
negat existenţa unor astfel de legături şi
a reiterat rolul Israelului în lupta împotriva
antisemitismului şi protejarea diasporei.
Şi întâlnirile de breaslă au fost foarte
interesante. Am avut ocazia să discutăm
cu ziarişti palestinieni care relatau pentru
presa internaţională şi am putut aborda

la întrebarea „Cine este evreu?”. Yair
Sheleg, cercetător la Israel Democracy In
stitute, a dezvoltat aceeaşi idee spunând
că situaţia apărută la Zidul Plângerii este
urmare a dilemei dacă evreii sunt parte a
unei religii sau alcătuiesc o naţiune. „Dacă
Israelul este statul naţional al poporului
evreu atunci toţi evreii, indiferent de ritul
religios, ar trebui să aibă acces egal la
Zidul Plângerii“.
Premierul Benjamin Netanyahu a
organizat o conferinţă de presă specială
pentru ziariştii prezenţi la Jewish Media
Summit. Venind în întâmpinarea între
bărilor, prim-ministrul a abordat toate
subiectele arzătoare. A declarat că în
proximitatea Zidului Plângerii s-a şi ame
najat deja unui spaţiu de rugăciune pentru
evreii de rit modern. Totodată, premierul
s-a arătat optimist atât în legătură cu vii

subiectul limbajului dublu sau multiplu,
în funcţie de destinatarii materialelor de
presă. Totuşi, au admis cu toţii că în pre
zent, când mijloacele tehnice şi reţelele de
socializare permit transmiterea aproape
instantanee a informaţiilor, gazetarul nuşi poate dezinforma sau păcăli cititorii.
Am aflat, de asemenea, că permisul de
muncă al jurnaliştilor palestinieni e identic
cu al oricărui alt angajat şi de aceea nu
au vreo prioritate la trecerea prin punctele
de control, ceea ce le afectează destul de
mult activitatea.
Jurnaliştii din diaspora evreiască au
avut prilejul să se convingă de unele
realităţi israeliene participând – la alege
re – la două excursii. Una în vecinătatea
Fâşiei Gaza şi alta în Ierusalim (partea
estică şi cea vestică). Dacă prima a oferit
posibilitatea de a face o incursiune într-o

zonă în care mocneşte conflictul şi e ne
voie de asigurarea continuă a securităţii
locuitorilor, cea de a doua – la care am
participat şi eu – ne-a prezentat câteva
modele de integrare pe piaţa muncii a
minorităţilor arabă şi haredi. Convieţuirea
dintre evrei şi arabi ne-a fost exemplifi
cată şi într-o scurtă vizită în fostul cartier
răufamat Ajami (subiectul unui film din
anul 2000), care astăzi a devenit unul
rezidenţial, liniştit, chiar luxos unde (mai)
trăiesc arabi şi s-au mutat multe familii
de evrei. Din câte am aflat de la un ghid
grăbit, aici funcţionează cu succes un
centru cultural arabo-israelian. Am văzut
şi clădirea acestuia dar vizitarea ei nu
făcea parte din program.
A fost pusă în discuţie şi situaţia presei
evreieşti în lume, cu precădere a celei
scrise, care se confruntă în paralel cu
lipsa fondurilor şi scăderea numărului de
cititori. În aceste condiţii, unele publicaţii
au ales schimbarea profilului (adresân
du-se, de pildă, tinerelor mame evreice),
fuzionarea cu alte publicaţii sau mutarea
integrală în spaţiul virtual. Atragerea
tinerilor consumatori de presă online şi
găsirea unor soluţii de finanţare care să
menţină independenţa publicaţiilor sunt
cele două provocări majore. Am stârnit
uimirea generală atunci când am arătat că
în România atât presa scrisă a minorităţi
lor cât şi cea audiovizuală, publică, sunt fi
nanţate din bani publici, o finanţare sigură
(deocamdată), chiar dacă ar putea fi ceva
mai substanţială. În ultima zi, jurnaliştii
participanţi la reuniune au ţinut – deşi iniţi
al nu figura în program – să organizeze o
întâlnire informală. Concluzia unanimă a
fost că Jewish Media Summit a fost o ac
ţiune utilă în munca noastră de jurnalişti,
despre care preşedintele Rivlin afirmase
că „este şi mai importantă, în lumea ac
tuală bântuită de ştiri false, lansate via
reţelele de socializare”. Au fost apreciate
organizarea impecabilă, primirea atentă şi
grija pe care ne-au purtat-o organizatorii.
S-a sugerat ca la proxima ediţie să fie
invitaţi mai mulţi jurnalişti din Europa de
est, chiar nevorbitori de engleză, alocân
du-se o parte din bugetul (generos, care
ne-a asigurat un sejur extraordinar de
plăcut) evenimentului pentru asigurarea
traducerii. Pentru mine a fost o experienţă
deosebită, despre care voi mai relata şi
în ediţiile viitoare ale „Realităţii Evreieşti”.
ANDREA GHIŢĂ

M.H. Maxy, Peisaj urban

Reuniunea jurnaliştilor din presa evreiască
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JEWISH

Ad mea veesrim, Aurel Vainer!

FJCR President Dr. Aurel Vainer
considered the anniversary reunion at the
Coral Temple Library “a demonstration
of friendship”, where he celebrated his
birthday at the beautiful age of 85. In
a speech delivered in front of his daily
collaborators, he explained that his
success as a leader is due to the moral
values he learned from his parents and
practiced for a lifetime: the worth of the
human being and the responsibility;
the openness to people’s problems;
the respect for everyone, regardless of
social position; the science of learning
from people and to be useful to them.
FJCR leadership message read
by Ovidiu Bănescu, vice president of
the Federation, and drafted together
with Eduard Kupferberg, General
Secretary, and with Silviu Horn, Director,
shows among other things: “We hope
wholeheartedly that your personality
will always be amongst the members
of Jewish Communities from Romania,
enjoying our love, appreciation and deep
respect.”
Dr. Liviu Beris, AERVH President,
wished President Vainer to add years
to his age and to remain spiritually
young and thanked him for investing
in the restoration of synagogues and

monuments attesting the secular life of
the Jews in Romania.
Paul Schwartz, JCB President,
reminded the major contribution of
Aurel Vainer, as former member of the
Parliament, at reaching the indispensable
funds that made possible the restoration
of some synagogues in Bucharest and
other cities, the acquisition of equipment
for some Jewish communities’ offices,
as to the encouragement of cultural,
educational and religious activities.
Silviu Vexler, the new FJCR Deputy
in the Parliament of Romania, thanked
to the MAN Aurel Vainer and to his family
for the support in his own development.
Rabbi Rafael Shaffer pointed out that,
in his opinion, the important thing for
the leading activity of Aurel Vainer is
not his ability in fund-raising and to
increase the Federation revenue, but
the preoccupation for bringing a large
number of competent employees in
the Federation. Among the presents
received, a splendid bouquet of white
orchids, submitted along with best
wishes by the Romanian President
Klaus Iohannis is worth mentioning.
Aurel Vainer was also celebrated
by his close friends, personalities,
politicians.

The reinauguration of the “Holy Union”
Temple in Bucharest

The re-inauguration of the “Holy
Union” Temple in Bucharest, originally
known as Tailors’ Synagogue, built by
this guild in 1836, was held on December
27, 2016. “I want only to keep alive
the flame of Judaism,” thanked FJCR
President for support to Liviu Dragnea,
former Minister of Development, and to
Victor Opaschi, Secretary of State of the
State Secretariat for Religious Affairs.
FJCR and JCB leaders, Silviu Vexler,
FJCR representative in Parliament,
Rabbi Rafael Shaffer and Rabbi Naphtali
Deutsch, leader of the Chabad movementRomania, unveiled the inauguration plate
and set the mezuzoth. Eduard Kupferberg,
General Secretary of the Federation,
moderated the event. Speeches were
held: by Eng. Paul Schwartz, JCB
President, Her Excellency Tamar Samash,
Ambassador of Israel in Romania, Dr.
Aurel Vainer, FJCR President, Sergiu
Nistor, Presidential Counsellor, who read
the message of President Klaus Iohannis,
architect Lucia Apostol, coordinator
of the re-inauguration project of the
Temple, Vice-director of CAPI, Rabbi
Rafael Shaffer. The speakers expressed

their gratitude towards all contributors
to the achievement: FJCR leadership,
state authorities and the project and
implementation teams. The common
denominator was the continuity force of
the Judaism in Romania.
There were recitals of sacred music
offered by first cantor Iosif Adler, cantor
Emanuel Pusztai, the choir of the Coral
Temple conducted by Robert Levensohn,
cantor Berl Zucker, a guest from Israel,
accompanied at the piano by Bell Or
Werner. There were also secular Jewish
music concerts of Yiddish and Ladino
folklore and Israeli songs sung by Maia
Morgenstern, “Bucharest Klezmer Band “,
conducted by Bogdan Lifşin, soloists Geni
Brenda, Arabela Neazi and “Hazamir”
Choirs of JCC.
The participants, FJCR, JCB,
BBR, Lauder Foundation - Romania
leaders, representatives of the Chabad
movement of Romania, of the Presidency,
Government, Parliament, high prelates,
diplomats, a large public – Bucharest
Jews and their friends – filled up the
synagogue hall and its two balconies.

Film director Radu Jude, one of the
most talented filmmakers of „the new
wave of Romanian cinema” (Silver Bear
at Berlin in 2015 for the film „Aferim”
which dealt with the fate of the Gypsy
serves), made a film, inspired by the
creations of the Jewish writer Max
Blecher. It’s a great merit because his
life and writings, reflecting the tragedy
that struck him at 18 (bone tuberculosis
or Pott morb), are little known even to
Jewish readers. Blecher was aware
that he would not be able to live up too
much, so he tried to express through his
writing a very special experience. The
film „Scarred Hearts”, after the title of
one of the novels adapted into film, as
director Radu Jude told us, is a personal
interpretation of Max Blecher’s texts and
not a movie adaptation of the book.
Radu Jude was convinced that
Blecher’s writings are known. „Living
surrounded by friends who know his
work, I had the feeling that everyone

knows him, but I was surprised to meet
a lot of people who did not know his
volumes,” he said. Referring to the film
making moments, he analyzed numerous
aspects of the artistic approach of the
subject, talked about the difficulties of a
filmmaker to penetrate into the inner life
and thinking of the hero, respective of
the writer, so he decided to inter-weave
even quotes from the writings adapted
into film. Their content has conferred a
particular character to the movie, closely
related to the physical sufferings of the
hero and the location of the action, a
hospital room.
Very sensitive to the history of the
era in which the action takes place, the
director considered that „Scarred Hearts”
- although Blecher had not done this must have a background that reflects the
political life of the 1930s, respectively,
the rise of the extreme right-wing in
Romania. That’s why in the film there are
many discussions about the legionary
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The Holiday of Light shone
in all Jewish communities from Romania

In all the Jewish communities from
Romania, as throughout the world,
Hanukkah means not only the Feast of
Light, but also an opportunity for the Jews
to feel joy and hope that the future will be
as full of shine. This year, Hanukkah and
Christmas began on the same day and
in all the cities of Romania this made the
joy of Jews and their Christian guests in
the eight days of festivities even deeper.
Certainly in Bucharest the feast
had more complex meaning, given
that on December 27 the Temple “Holy
Union”, the oldest in the capital, was reinaugurated.
And, as in all other years, the tradition
installed by Chief Rabbi Moses Rosen
z.l., setting off a Hanukkiada in all the
communities, large and small, distant or
closes, to be visited and candles to be lit
together, has been respected and taken
further. FJCR delegates from Bucharest
were in Focşani, Bacău, Piatra Neamţ,
Iaşi, Botoşani, Galaţi, Brăila, Craiova,
Cluj and Târgu Mureş.
President Aurel Vainer message
reads, inter alia, that the universal value
of this holidays lies “in the fact that
it signifies the victory of monotheism
against heathenism”. President Vainer
pointed out furthermore that Jews believe
in miracles because their history has
proved that miracles are an historical
fact and proposed an interpretation of the
feast of Hanukkah.
In all the cities he reached during
the Hanukkiada Rabbi Rafael Shaffer
attempted to unravel the significance and
importance of the miracles of Hanukkah.
A miracle was that, after 52 years in
which the menorah in the Temple in
Jerusalem had no longer been lighted,
there was found a container with pure
oil, and second, that one day oil lasted
eight days. The menorah was beloved
because it was believed that the one
who kindles acquires wisdom, said the
Rabbi. Another miracle evoked by Rabbi
Shaffer was the victory of the Maccabees
over the Antiochus Seleucids, of the few
and poorly armed upon the many and
well equipped.
“But the great miracle was that after 52
years, someone who knew the law could
still be found, that the Jews weren’t left
bewildered and wished to return to the
religious life. Nowadays, a restoration of
the religious Jewish life has taken place
in the lasts 27 years and the process is
not yet completed”. Rabbi Shaffer has
also stated that, nowadays, the Hanukkia
must be placed near the window or near
the door, so that the Jews will make their

Max Blecher on the Romanian Movie Screens

movement, Hitler accolites, Nae Ionescu,
Cioran, anti-Semitism. (Many critics
even reproached him this). „I read a lot
about the 1930s policy, it seemed to me
necessary to point out the presence of
right-wing extremism, the anti-Semitism
manifested in that period that were the
reason of the later crimes against the
Jewish population and to use them as
a background for the film”, Radu Jude
said. This especially because his early
readings about this historical period,
that appeared the 1990s, gave him an
idealized image of the period. „The great
shock I had was after reading the book of
Zigu Ornea about the Romanian extreme
right-wing and then I felt pulled on the
string. To this increased awakening
of awareness also contributed Mihail
Sebastian’s «Journal» and the volumes
of Leon Volovici”, revealed the filmmaker, whose next film will be dedicated
to the massacre of the Jews in Odessa
in the World War Two.

attitude and creed public. “We don’t
pretend, we don’t hide and we affirm
ourselves publicly, but with modesty and
dignity, not with ostentation”.

January 27 –
The International
Holocaust
Remembrance Day

Since 2005, the United Nations
and many countries in the world mark
on January 27 th the Day dedicated
to the Memory of the Holocaust. On
January 27, 1945, the Soviet troops
liberated the Auschwitz-Birkenau camp.
In the genocide committed by the
Nazi Germany and its collaborators,
six million Jews, two million Roma,
250,000 handicapped and people
suffering from mental illness and 9000
of homosexuals were killed on the basis
of racial laws and other provisions of
the Hitler authorities.
The United Nations General
Assembly resolution came after the 60
years commemoration of the liberation
of the Auschwitz Nazi concentration
camps at the proposal of Israel and
US, based on 60/7 Resolution from
November 1, 2005, in the 42th session
of United Nations General Assembly.
United Nations organization honors
this Memorial Day through a series of
commemorative events.
This year on the occasion of the
official ceremonies of January 27th ,
Antonio Guterres, the new General
Secretary of UN, Peter Thomson (Fiji
Islands), the present President of the
71 st Session of the United Nations
General Assembly, the permanent
representatives of Israel and US held
speeches. Cantor Israel Singer uttered
the prayers to the victims’ memory.
For a week, before the official
c e r e m o n i e s a t t h e N e w Yo r k
headquarters of United Nations,
conferences, debates, round tables,
exhibitions dedicated to the Holocaust
were organized. Thus, on January 23,
2017, took place the opening of the
exhibition “Education and Memory. The
Holocaust in Romania”, which presented
the commemorative and educational
events regarding the Holocaust
organised in our country in 2016, during
the Romanian chairmanship of the
IHRA. The exhibition included a brief
history of the Holocaust in Romania,
with an emphasis on the 1941 Pogrom
in Iaşi, and brief biographies of some
of the Romanians who have been
awarded by the Yad VaShem Institute
from Israel the title of Righteous
Among the Nations because they had
saved Jews during the Holocaust. The
exhibition was produced by the Elie
Wiesel Institute.
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Herta Spuhn z.l. – o viaţă printre cărţi şi între oameni

„Am cunoscut-o pe Herta Spuhn în 1951. Eram
studenţi în anul întâi la Facultatea de Filologie; aşa
se chema atunci”, a retrăit momente de viaţă la ca
tafalcul ei de la Cimitirul Sefard prof. univ. dr. Ştefan
Cazimir. „Herta era cea mai bine pregătită dintre noi
din punctul de vedere al cunoaşterii limbilor străine.
Majoritatea ştiam franceza şi învăţam rusa, Herta
cunoştea germana, rusa, franceza, engleza”. Acce
sul la lectura în original a unor scriitori de valoare
i-a sporit pasiunea pentru carte, din care şi-a nutrit
întreaga existenţă. A edita cărţi, ulterior, a traduce
beletristică din germană în română, ambele au
însemnat pentru ea o vocaţie. S-a numărat printre
primii redactori de carte cooptaţi de Editura Tine
retului, unde a intrat în 1955. După reorganizarea
sistemului editorial în 1969, editura a fost divizată în
Creangă şi Albatros, ea activând la Albatros, unde
funcţiona şi un mic sector de literatură germană,
încredinţat tot ei. În ’77 şi-a făcut debutul în tălmă

cire, cu „Manierismul în literatură” de Gustav René
Hocke, carte apărută în Editura Univers. Decisiv
pentru cariera de tălmăcitoare avea să fie tabelul
cronologic însoţind cele două volume de traduceri
ale Mioarei Cremene din opera lui Heinrich von
Kleist, publicate la Editura Minerva în 1993, reedi
tate în 1998. Tălmăciri de referinţă – „Dicţionarul
enciclopedic de personaje biblice”, în colaborare
cu Gabriela Danţiş, Editura Enciclopedică, 1996;
trei volume din opera lui Bernhard Schlink, defini
toriu – „Întoarcerea acasă”, Editura Polirom, 2007.
În 2014, traduce în română „Fraţii Oppermann”
de Lion Feuchtwanger, carte apărută la Editura
Hasefer. A colaborat până la sfârşitul vieţii la Lettre
International şi Realitatea Evreiască. Herta Spuhn
(1933-2016) figurează în „Dicţionarul general de
literatură română”, amplificând, prin dedicaţia ei,
contribuţia personalităţilor evreieşti la deschiderea
spre universal a culturii române. (I.D.)

Aurel Storin a marcat peste jumătate de veac din
istoria teatrului românesc de revistă, ca secretar lite
rar, scriitor, istoric. Teatru, pe cât de popular pe atât
de subtil, pe care l-a înnobilat şi printr-un doctorat.
A fi scriitor de revistă înseamnă a fi ziarist, drama
turg, umorist, actor, regizor. El a fost. O probează
„Profilurile”, din Informaţia Bucureştiului, articole pe
care avea să le strângă ulterior între copertele unui
volum: „Trecute vieţi de mari actori români”; rubrica
„Jurnalul de (a)front” din Cronica Română, pe care
a continuat-o altfel când a venit,
în 2009, redactor-şef la Realitatea
Evreiască. O confirmă piesele de
teatru: „O felie de lună” (1965),
„Bătrânul copil-minune” (1973),
„Cu cine mă bat” (1984), „Audienţă
la regele David” (1993); cărţile de
istorie literară cu titluri bine găsite
despre „Farmecul” lui „discret”,
„Istoria, dimensiunile, pericolele
şi destinele” acestui teatru”, „O
pereche nepereche: Stela Popes
cu şi Alexandru Arşinel”. Pentru
orice ieşire la rampă – discurs,
conferinţă, scheci – îşi construia
mimica, gesturile, intonaţiile. „Ce-i
primejdios? Primejdios este să nu
crezi în nimic, primejdios e să crezi
în ceva ce nu merită”.
A fost urmaş postbelic al unei anume stări de spi
rit dată de Baraşeum – ironie, perspicacitate, frondă.
N-a ezitat să-şi afirme evreitatea atunci când faptul îi
putea prejudicia poziţia socială. A zis „iată-mă!”, când
şef-rabinul Rosen a instituit spectacolele de Purim
la Popa Soare, atunci – Centrul Cultural Evreiesc
din Capitală. A scris şi pentru Teatrul Evreiesc de
Stat, a publicat la Editura Hasefer, sub directoratul

lui Ştefan Iureş, volumul de poezie „Morminte călă
toare”. Şi-a dat concursul la prima ediţie a „Podurilor
Toleranţei”, organizând un spectacol la „Tănase”.
Considera tristeţea „forma cea mai înaltă de umor”
şi umorul – înrudit cu „starea de spirit din totdeauna
a poporului evreu”. I se potrivea mănuşă poemulpamflet liric: unul din titlurile de carte de poezie, „Ore
inexacte” (1988), avea să dea şi titlul, de astă dată la
singular, al antologiei – aproape testament (2014). Îşi
persifla lirismul, dinamitând limbajul standard cu sim
ţul înnăscut al paradoxului, modul
lui, în buna tradiţie a literaturii idiş,
de a sta de vorbă cu Dumnezeu.
Chiar aşa se şi cheamă subtitlul
„Poporului ales”, poem devenit
celebru în interpretarea lui Florin
Piersic: „Convorbirea lui Tevie Lăp
tarul cu Dumnezeu”. Din clasicul
contemporan Caragiale a decupat
replici intrate-n folclor, făcând din
ele mottouri de rondeluri străluci
toare, şarje pline de reverenţă şi
graţie faţă de Minulescu, Bacovia,
Macedonski. În această lume-circ,
pusă în mişcare de interesele Pu
terii, pentru care omul are valoare
doar în măsura în care-o slujeşte,
poetul e „tăietor de sare”. Roata
vieţii este chiar construcţia lumii-teatru. „Tinerelor
speranţe”, trudind cu ambiţia de a-şi cuceri poziţii
de prim plan aproape fără să observe cât de repede
au îmbătrânit, le iau repede locul altele proaspete.
Ce se-ntâmplă cu „expiraţii”? Cam ce se-ntâmplă cu
brazii de Crăciun şi Anul Nou, după ce sărbătorile
au trecut…

Colegi şi prieteni au admirat puterea de a-şi
domina suferinţa a directorului adjunct de la CAPI,
Lucia Apostol, care şi-a pierdut mama chiar în
preajma reinaugurării Templului „Unirea Sfântă”
din Capitală, lucrare de anvergură, coordonată de
ea, la care şi-au dat concursul colective de experţi
în proiectare, execuţie, restaurare. Lucia Apostol
a găsit în ea puterea de a fi prezentă şi a vorbi cu
pasiune despre etapele care au condus la rezul
tatul demn de efortul şi capacitatea celor care au
reîntinerit templul.

Peste patru ani, mama ei, Atlasz Viorica z.l., Puiu
– o alinta, ar fi atins centenarul. O mare dragoste a
legat mamă şi fiică. Nu în cuvinte. Mama a muncit
fără să se cruţe pentru a-i oferi fiicei o educaţie
aleasă. Fiica a făcut tot ce a fost omeneşte cu pu
tinţă – cu sensibilitate şi spirit pragmatic – pentru a
o îngriji atunci când puterile mamei au slăbit. Nu i-a
slăbit, însă, integritatea intelectuală. Iradia bunăta
te, înţelegere faţă de oameni; interes pentru viaţa
culturală a comunităţii ei. Colegii de la CIEP îi sunt
aproape în aceste clipe de încercare.

În acest Gerar, Aurel Storin ar fi împlinit 80 de ani

IULIA DELEANU

Alături de colega noastră în clipe de durere

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
Colectivul de redacţie al „Realităţii Evreieşti”
transmite condoleanţe prof. Zigmund Tauberg şi
familiei pentru decesul la vârsta de 90 de ani a
soţiei sale conf. dr. EDITH TAUBERG. Specialist
în slavistică, apropiată de viaţa comunitară, om de
o rară nobleţe şi modestie.
La 11 ianuarie 2017 s-a împlinit un an de la
trecerea în nefiinţă a dr. MIRELA FREIFELD. Fie-i
amintirea binecuvântată. Nepoţii
La 24 decembrie 2016 s-a împlinit un an de la tre
cerea în nefiinţă a prof. dr. arh. TIBERIU BENEDEK.
Fie-i amintirea binecuvântată. Fiica şi ginerele.
Cu regret în suflet, Ani, soţie, Mia, soră, împreună
cu nepoatele, anunţă că s-au împlinit 5 ani de la tre
cerea în nefiinţă a iubilului lor BIŢU FĂLTICINEANU,
pe care nu îl vor uita niciodată, fiind mereu în gân
durile noastre. Dumnezeu să-l odihnească!

• Cu profundă durere şi regrete veşnice anunţăm încetarea
din viaţă a celui care a fost LÖBEL FRIDIRICH, 98 de ani,
la data de 25 11 2016, membru al Comunităţii Evreieşti din
Baia Mare. A fost înhumat la Cimitirul Evreiesc din Baia Mare
în data de 27 11 2016. Soţia Löbel Rodica.
• La data de 29 Heşvan 5777 (30 noiembrie 2016) a încetat
din viaţă la Hârlău IZAC ABRAMOVICI (98 de ani). A plecat
la numai trei săptămâni după soţia lui iubită Fani Abramovici.
Îl plâng cu dragoste, durere şi recunoştinţă fiicele Fira şi Ida,
ginerii Ficu şi Gelu, nepoţii Rina, Boaz, Sorin, GeorgianaYahel, strănepotul Jasper-Benjamin şi cuscrul Şoil. Fie-i
amintirea binecuvântată!
• Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna decembrie 2016:
VALEANU ANDREI (96 de ani, Cimitirul Sefard); SVARTMAN
BENO (86 de ani, Cimitirul Giurgiului); TRAINEANU RAŞELA
(87 de ani, Cimitirul Giurgiului); LEIBOVICI SURICA (92 de
ani, Cimitirul Giurgiului); ATLASZ VIORICA (95 de ani, Cimi
tirul Giurgiului); SPUHN HERTA-MIMI (83 de ani, Cimitirul Se
fard); SCHRAGER LUDMILA (88 de ani, Cimitirul Giurgiului);
POMARLEANU JEAN (89 de ani, Cimitirul Sefard); BADEA
CONSTANTIN (79 de ani, Cimitirul Giurgiului).
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Evrei născuţi în luna februarie

Emilio Gino Segre – fizician.
Născut la Tivoli, Italia, 1 februarie
1905, emigrat în SUA, 1938. Des
coperitor al elementelor technetium şi astatin şi al antiprotonului.
Premiul Nobel pentru fizică, 1959.
Decedat la Lafayette, California,
1989.
Solomon R. Guggenheim
– colecţionar de artă şi filantrop.
Născut la Philadelphia, 2 februa
rie 1861. A întemeiat Solomon R.
Guggenheim Foundation (1937)
şi Solomon R. Guggenheim Museum (1939), New York. Decedat
la Long Island, 1949.
Felix (Jakob Ludwig) Mendelssohn-Bartholdy – compozi
tor şi pianist. Născut la Hamburg,
3 februarie 1809, stabilit la Berlin.
Convertit de părinţi la luteranism,
a fost totuşi mândru de originea
sa evreiască. Decedat la Leipzig,
1847.
Shlomo Goren (Gorencik)
– rabin, autor de studii halahice,
general în Armata de Apărare a
Israelului. Născut la Zambrow,
Polonia, 3 februarie 1917, emi
grat cu familia în Palestina, 1925.
Şef-rabin aşkenaz al Israelului,
1973-1983. Decedat la Ierusalim,
1994.
Florin Mugur – poet şi scri
itor. Născut la Bucureşti, 7 fe
bruarie 1934. Premiul Uniunii
Scriitorilor, 1977. Printre cărţi:
Mituri; Piatra palidă; Schiţe despre fericire. Decedat la Bucureşti,
9 februarie 1991.
Boris Leonidovici Pasternak – poet şi scriitor. Născut la
Moscova, 10 februarie 1890.
Convertit la ortodoxie, dar iden
tificat ca evreu. Premiul Nobel
pentru literatură, 1958. Printre
scrieri: Blizneţ v tuceah; Doktor
Jivago. Decedat la Peredelkino,
Moscova, 1960.

Joseph Kessel – scriitor.
Născut la Villa Clara, Argentina,
mutat cu familia în Franţa, 1908.
Premiul Academiei Franceze,
1926. Printre romane: Les captifs;
Belle de jour. Decedat la Avernes,
Franţa, 1979.
Else (Elisabeth) LaskerSchuller – poetă şi scriitoare.
Născută la Elberfeld, Germania,
11 februarie 1869, emigrată în
Palestina, 1939. Premiul Kleist
pentru literatură. Printre cărţi:
Mein Herz; Die Wupper; Samtliche Gedichte. Decedată la
Ierusalim, 1945.
Chaim (Herman Harold)
Potok – scriitor. Născut la Buffa
lo, 17 februarie 1929. National
Jewish Book Award for Fiction.
Printre romane: The chosen;
My name is Asher Lev; The gift
of Asher Lev. Decedat la Merion,
Pennsylvania, 2002.
Mayer Amschel Rotschild
– bancher. Născut la Frankfurtam-Main, 23 februarie 1744. Unul
dintre cei mai influenţi oameni
de afaceri din istorie. Decedat la
Frankfurt-am-Main, 1812.
Leopold Trepper – luptă
tor antifascist. Născut la Nowy
Targ, Polonia, 23 februarie 1904,
emigrat în Palestina, 1924, ex
pulzat pentru comunism, 1929.
Organizator al reţelei de spionaj
antinaziste ”Rote Kapelle”, Fran
ţa, 1938-1944. Arestat în URSS
până în 1955, revenit în Polonia,
emigrat în Israel, 1974. Decedat
la Ierusalim, 1982.
Ariel Sharon (Arik Scheinermann) – militar şi om politic
israelian. Născut la Kfar Malal,
26 februarie 1928. Prim-ministru
al Israelului, 2001-2006, a retras
armata israeliană din Gaza în
mod unilateral, 2005. Decedat la
Havat Shikmin, 2014.

Evrei decedaţi în luna februarie

Max Perutz – biolog. Născut
la Viena, 1914, convertit de părinţi
la catolicism, stabilit în Anglia,
1938. Premiul Nobel pentru chi
mie, 1962, pentru studii asupra
hemoglobinei şi myoglobinei.
Decedat la Cambridge, 6 februa
rie 2002.
Gherasim Luca (Zalman
Locker) – poet şi ideolog su
prarealist avangardist. Născut la
Bucureşti, 1913, stabilit la Paris,
1952. Printre cărţi: Un lup printr-o
lupă; Dialectique de la dialectique; Satyres et satrapes. S-a
sinucis aruncându-se în Sena, 9
februarie 1994.
Arthur (Asher) Miller – dra
maturg şi eseist. Născut la New
York, 1915. Premiul Pulitzer
pentru teatru, 1949; Premiul Ieru
salim, 2003. Printre piese: Death
of a salesman; The crucible. De
cedat la Roxbury, Connecticut,
10 februarie 2005.
Avraham Stern (”Yair”) – lup
tător pentru întemeierea statului
evreu. Născut la Suwalki, Polo
nia, 1907, emigrat în Palestina,
1925. Întemeietor al organizaţiei
”Lohamey Herut Israel” (”Lehi”),
1940. Împuşcat de englezi la Tel
Aviv, 12 februarie 1942.
Shoshana Damari – cântă
reaţă şi actriţă israeliană. Năs
cută la Dhamar, Yemen, 1923,
emigrată cu familia în Palestina,
1924. Denumită ”regina muzicii
ebraice”. Premiul Israel pentru
muzică ebraică, 1988. Decedată
la Tel Aviv, 14 februarie 2006.
Heinrich Heine – poet şi
scriitor. Născut la Dusseldorf,
1797, stabilit în Franţa. Con
vertit la creştinism, dar rămas
în legătură cu lumea evreiască.
Printre scrieri: Buch der Lieder;
Reisebilder. Poezia sa Lorelei a
devenit celebră. Decedat la Paris,
17 februarie 1856.
Isser Harel (Halperin) – în
temeietor al Serviciului Secret
Israelian. Născut la Vitebsk,
1912, emigrat în Palestina, 1929.
A organizat capturarea lui Adolf
Eichmann, despre care a po
vestit în cartea Casa din strada

Garibaldi. Decedat în Israel, 18
februarie 2003.
René Samuel Cassin – jurist.
Născut la Bayonne, Franţa, 1887.
Activ în organizaţia ”Alliance
Israélite Universelle”. Premiul No
bel pentru pace, 1968. Decedat la
Paris, 20 februarie 1976.
Baruch (Benedictus) Spinoza (Benedito de Espinosa)
– filozof. Născut la Amsterdam,
1632. Exclus din comunitatea
evreiască din cauza ideilor sale
prin ”herem”. Printre scrieri:
Ethica; Tractatus theologico-politicus. Decedat la Amsterdam,
21 februarie 1677.
Gershom (Gerhard) Scholem – cercetător al Cabalei.
Născut la Berlin, 1897, emigrat
în Palestina, 1923. Premiul Is
rael pentru studii iudaice, 1958.
Printre lucrări: On Kabbalah and
its symbolism; Sabbatai Zevi,
the mystical Messiah. Decedat
la Ierusalim, 21 februarie 1982.
Stefan Zweig – scriitor. Năs
cut la Viena, 1882, emigrat în
Anglia, 1934 şi în Brazilia, 1942.
Printre romane: Amok; Brief
einer unbekannten. S-a sinucis
la Petropolis, Brazilia, o zi după
apariţia autobiografiei sale, Die
Welt von Gestern, la 22 februarie
1942.
Levi Eshkol (Shkolnik) – om
politic israelian. Născut la Oratov,
Ucraina, 1895, emigrat în Palesti
na, 1914. Prim-ministru al Israelu
lui, 1963-1969, decedat în funcţie
la Ierusalim, 26 februarie 1969.
Donald Arthur Glaser – fizi
cian. Născut la Cleveland, Ohio,
1926. Profesor la University of
California, Berkeley. Premiul
Nobel pentru fizică pentru in
ventarea camerei cu bule, 1960.
Decedat la Berkeley, 28 februarie
2013.
Yigal Allon (Peikowitz) – om
politic israelian. Născut la Kfar
Tavor, 1918. Prim-ministru ad
interim al Israelului, 26 februarie –
17 martie 1969. Decedat în Israel,
29 februarie 1980.
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Drumul
spre teatru

Planetă de regizor:
Alexandru Lustig
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Tragi-comedia erorilor

M-am bucurat să îl cunosc pe Alexan
dru Lustig ca pe un talent autentic, cu
distinctă personalitate şi de o benefică
maturitate spirituală. Şi, mai ales, m-a impresionat să îl descopăr ca pe
un original şi sensibil creator teatral, de o modernitate hrănită organic din
solul marii dramaturgii şi marii culturi.
Alexandru Lustig mi s-a impus ca atare prin „Livada de vişini” de Ce
hov (realizare pentru care i-am fericit, în gând, pe bunicul său Oliver, pe
dramaturgul şi scenaristul Adrian Lustig şi, desigur, pe mama sa, Euge
nia Vodă, strălucită realizatoare TV şi critic de film). Montarea Teatrului
Naţional de Televiziune (preluată în FNT!) ne propune un artist capabil
să fructifice emoţionant profunzimea şi complexitatea dramei cehoviene.
Acel realism atât de înşelător prin asemănarea sa cu „felia de viaţă”.
Acel realism atât de bogat în trimiteri la un complex lanţ de condiţionări
exterioare dar, mai ales, la un amplu spectru de trăiri interioare: elanuri şi
neputinţe ori chiar eşecuri de râsu-plânsu, aspiraţii şi vinovăţii, întunecări
şi revelaţii. Acea „scriitură” extraordinară care face din Cehov (la peste
un secol de la moarte!) cel mai modern, actual şi (după Shakespeare)
cel mai jucat dramaturg.
V-aş aminti că recursul la „Pescăruşul”, „Trei surori”, „Livada de vişini”
s-a soldat cu spectacole mitice ale lui Stanislavski, Strehler, Brook, Stein,
Dodin, Nekrosius, Pintilie. Dar, din păcate, şi cu multe transpuneri reductive,
dezamăgitoare. Unele, prin cantonarea în cel mai plat „naturalism” sau
în cea mai manieristă „atmosferă” rusească. Iar cele de ultim val – prin
efasarea vocilor textului în favoarea unui arogant punct de vedere; comen
tariu actualizant; prin simplificări şi întoarceri pe dos ale stărilor, relaţiilor şi
psihologiilor; prin ignorarea semnelor atât de contradictorii ale universului
de fertile învăluiri, dezvăluiri, transparente ambiguităţi şi ambivalenţe.
Nimic din aceste mode virale în spectacolul lui Alexandru Lustig cu
„Livada de vişini”. O abordare care, fără să eludeze condiţionările sociale
şi materiale ale destinului personajelor, mută centrul de greutate pe con
flictele lor interioare şi existenţiale, pe dimensiunea lor arhetipală, într-un
orizont deopotrivă al valorilor etice şi metafizice.
Voi lăsa însă pentru viitor cronica propriu-zisă, pentru a vă dezvălui
câte ceva despre formaţia, opţiunile şi întâlnirile providenţiale ale tânărului
realizator.
Alexandru Lustig a fost (la UNATC) student al eminentului om de teatru
şi de film Alexa Visarion. A manifestat (singularizându-se printre colegii de
generaţie) o înclinaţie pentru textele capitale, de anvergură şi tradiţie. S-a
afirmat în „Furtuna” (fragment amplu, ce a ajuns şi la Studio-Comedie). A
urmat doctoratul cu o incitantă cercetare comparată a pieselor testamen
tare ale lui Shakespeare şi Cehov. Încă de la licenţă a fost remarcat de
legendarul David Esrig care (apreciind conceptul îndrăzneţ al „Furtunii”
ca „parabolă zguduitoare despre maladiile caracterului uman”) şi l-a dorit
asistent pentru „Atelierele” sale din România sau din Germania (Academia
Athanor din Burghausen). Colaborarea aceasta a reprezentat o formida
bilă şcoală în privinţa metodei de lucru pe text, a îndrumării actorilor şi a
unui sincretism scenic receptiv la noile „media” şi tehnici vizuale. (Aspect
fructificat de Lustig, care a urmărit atent şi filmele produse de tatăl său, în
montările de la Brăila şi Bucureşti). Un alt eveniment fericit a fost vizita la
faimosul Actor’s Studio din New York, fondat de Lee Strasberg. În sfârşit,
la premiera TV cu Valeria Seciu în rolul „Ranevskaia”, Alexandru Lustig
şi-a lansat şi cartea ”«Furtuna» şi «Livada de vişini» în oglindă”, fericit
preambul al spectacolului (asupra căruia voi reveni).
NATALIA STANCU

Dacă nu ar fi avut efecte dramatice, suita de
erori care au culminat cu adoptarea Rezoluţiei
2334 a Consiliului de Securitate şi cu organi
zarea Conferinţei de Pace de la Paris ar fi fost
o actualizare a „Comediei erorilor”, de William
Shakespeare.
Ca şi în amintita piesă, unde fraţii din două
perechi de gemeni sunt confundaţi şi dau naştere
unor situaţii ilare, şi în cele două cazuri din zilele
noastre, politicieni dintr-o tabără ajung în cealaltă,
din cauza orgoliilor lui Barack Obama şi François
Hollande, care au încercat, la ieşirea din scenă,
să mai salveze ceva din propria imagine, reuşind
numai să-şi transforme propriul portret într-o
caricatură. Aşa a ajuns Consiliul de Securitate să
adoptate o rezoluţie care reduce şansele negoci
erilor de pace între israelieni şi palestinieni, incită
la terorism şi la acţiuni anti-israeliene, preşedintele
Obama a izbutit să ia partea unor entităţi implicate
în atentate teroriste, iar Locurile Sfinte ale iudais
mului devin „teritorii ocupate”! Cât despre François
Hollande, el s-a remarcat prin organizarea unei
Conferinţe de pace cu participarea a 70 de ţări,
dar de la care au lipsit palestinienii şi israelienii.
A fost „o nuntă fără mire şi fără mireasă”, după
cum inspirat a descris-o Tzipi Hotovely, adjuncta
ministrului de externe de la Ierusalim.
Rezoluţia 2334 a putut fi adoptată pentru că
SUA nu au mai făcut uz de dreptul lor de veto în
Consiliul de Securitate, iar asta a fost o decizie
luată exclusiv de fostul preşedinte american,
după cum el însuşi a recunoscut într-un interviu.
Ce este inacceptabil în textul documentului este
că Ierusalimul de Est, unde se află vechiul cartier
evreiesc şi Zidul Plângerii, este pus pe picior de
egalitate cu teritoriile din Cisiordania şi denumit
„teritoriu ocupat”, interzicându-se construcţia de
locuinţe şi apelându-se la statele lumii pentru a
nu recunoaşte respectiva zona ca fiind teritoriu
israelian. Evident că o atare formulare nu pu
tea fi acceptată de Israel, premierul Netanyahu
denumind chiar rezoluţia o „chemare la arme” a
susţinătorilor Israelului. De asemenea, în text se
arată că ONU „condamnă toate actele de violen
ţă împotriva civililor, inclusiv pe cele teroriste”,
punând astfel semnul egal între faptele atenta
torilor şi intervenţiile armatei şi poliţiei israeliene
împotriva teroriştilor care au comis atentate sau
tentative de atacuri împotriva evreilor civili! De
asemenea, Consiliul de Securitate afirmă că nu va
recunoaşte modificările teritoriale intervenite după
1967, „inclusiv în Ierusalim”, ceea ce din nou face
din rezoluţie un document inaplicabil.
Ceea ce nu înseamnă că el rămâne total fără
efecte. În primul rând, a generat o polarizare a po
liticienilor şi opiniei publice din majoritatea statelor
lumii. Aşa s-a ajuns ca un intelectual de talie ca

Proza scurtă a Madeleinei Davidsohn

Realitatea
cărţii

Una dintre cele
mai active şi mai cu
noscute scriitoare de
limbă română din Is
rael este Madeleine
Davidsohn. Activă nu
doar de dragul ac
tivităţii sau pentru a
fi prezentă în viaţa
literară din România.
Creativitatea ei se
manifestă în poezie,
în roman, în proză
scurtă şi, spre deosebire de mulţi scriitori
români din Israel, în literatura ei accentul
cade pe ficţiune, nu pe autobiografie.
Memoria, personală şi colectivă, atunci
când intervine în procesul de creaţie, este
intens prelucrată, astfel încât să capete
semnificaţii mai largi.
Cea mai recentă apariţie editorială
semnată de Madeleine Davidsohn este un
volum de proză scurtă, intitulat Autobuzul
de noapte şi apărut la apreciata editură

bucureşteană Ideea Europeană. Prin el,
scriitoarea îşi manifestă polivalenţa şi
capacitatea de a-şi adapta calităţile (acu
itatea observaţiei psihologice, talentul
portretistic, siguranţa construcţiei epice)
la exigenţele diferite ale genului scurt.
Cartea conţine 20 de povestiri, care
se deschid cu naraţiunea care dă titlul
volumului, Autobuzul de noapte, şi se
încheie cu o alta, intitulată Reizel. Nu este
o distribuţie întâmplătoare: volumul are o
remarcabilă unitate de viziune, sub sem
nul drumului pe care îl reprezintă tema
autobuzului de noapte. Căci şi Reizel,
personajul central al ultimei povestiri (ca
şi alte personaje, ale textelor de pe par
curs), are un traseu existenţial jalonat de
nesfârşite drumuri. Prin urmare, prozele
Madeleinei Davidsohn, din volumul de
faţă, trebuie citite ca meditaţii epice pe
tema drumului. În şi prin viaţă. Şi chiar
între viaţa de aici şi cea de dincolo, cum
se întâmplă cu Claudia, eroina povestirii
titulare.
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Bernard Levy, un adept
fervent al soluţiei „două state”, să condamne viru
lent rezoluţia, deşi situarea sa pe aceeaşi poziţie
cu Guvernul de la Ierusalim era total improbabilă
înainte de 23 decembrie.
Congresul american a condamnat şi el cu o
largă majoritate atitudinea lui Obama şi a cerut
chiar măsuri pentru anularea rezoluţiei. De ase
menea, un studiu de opinie al Centrului Pew arată
că 74% dintre americanii cu vederi republicane şi
33% dintre democraţi sunt de partea Israelului.
Pe de altă parte însă, la Ierusalim au apărut
brazi de Crăciun decoraţi cu fotografiile unor tero
rişti palestinieni consideraţi „martiri”, ceea ce arată
starea de spirit generată de rezoluţie în rândul
populaţiei arabe şi palestiniene. De asemenea, nu
e deloc întâmplător că, pe 1 ianuarie, Mahmoud
Abbas a solicitat comunităţii internaţionale ca în
2017 să recunoască statul palestinian, motivând
că numai un număr cât mai mare de astfel de
recunoaşteri va sprijini aplicarea soluţiei „două sta
te”. După cum se vede, Consiliul de Securitate şi
Autoritatea Palestiniană au ajuns cam pe aceeaşi
poziţie ceea ce, evident, îndepărtează şansa unor
negocieri directe şi fără precondiţii între israelieni
şi palestinieni, radicalizându-i pe cei din urmă.
Atât Rezoluţia 2334, cât şi fiasco-ul denumit
Conferinţa de Pace de la Paris şi discursul lui John
Kerry de susţinere a ambelor au avut în comun
nu numai o tentativă de părtinire a uneia dintre
părţile care ar trebui să înceapă să negocieze, dar
şi o totală inoportunitate, dat fiind că au avut loc
în apropierea instalării noului preşedinte al SUA.
Încheiată fără a stabili decizii sau modalităţi de
urmărire a acestora, Conferinţa de la Paris a fost
ceea ce a prevăzut Netanyahu, un eveniment inu
til, care a încercat să forţeze mâna autorităţilor de
la Ierusalim, dar s-a încheiat fără a crea noi obli
gaţii pentru Israel. Nu trebuie însă uitat că Franţa
a încercat să cosmetizeze eşecul Conferinţei prin
propunerea ca Declaraţia comună a acesteia să
fie adoptată ca document al Consiliului de Afaceri
Externe al UE, ceea ce a eşuat din cauza opoziţiei
Angliei şi a unor ţări est-europene.
Dacă nu ar fi contribuit substanţial la tensi
onarea suplimentară a relaţiilor israeliano-pa
lestiniene, a scenei politice internaţionale şi la
intensificarea activităţilor anti-israeliene, Rezoluţia
şi Conferinţa ar fi rămas numai un moment ridicol
şi un exemplu de ceea ce nu trebuie să facă un
politician, fiind doar o versiune modernă a „Co
mediei erorilor”.
Dar ca o nouă sursă de tensiune inutilă, care
îngreunează demararea negocierilor directe, co
media erorilor în varianta contemporană devine
o dramă.
ALX. MARINESCU

Două sunt as
pectele care se
cuvin semnalate,
după lectura acestui
volum: polivalenţa
scrisului Madeleinei
Davidsohn (care se
adaptează cu multă
naturaleţe la norme
le genului scurt) şi,
mai ales, capacitatea scriitoarei de a creio
na, din numai câteva tuşe, o scenă de viaţă
şi un destin. Cu economie de mijloace, cu
o apreciabilă precizie epică. Mobilitatea
scriitoarei este vizibilă şi în uşurinţa cu
care trece de la persoana a III-a, a vero
similităţii, la persoana I, a autenticităţii (de
exemplu, în povestirea Apartamentul de la
nr. 13, construită pe linia de demarcaţie
fină dintre comic şi tragic).
Reizel este, de asemenea, o proză
asupra căreia atrag atenţia, întrucât
condensează, în numai 14 pagini de text,
un conţinut de viaţă uluitor, cu adânci
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semnificaţii privitoare la condiţia evreu
lui în epoca Holocaustului. Reizel este
o cerşetoare, care îi oferă naratoarei o
cutremurătoare poveste de viaţă, în care
eroina a trecut fulgerător de la normalita
tea unei existenţe burgheze (de evreică
măritată cu un creştin), la uriaşa suferinţă
a pierderii familiei, în Holocaust, şi la
incapacitatea ei ulterioară de a-şi mai
reveni. Singurele două “bunuri” care i-au
mai rămas sunt amintirile şi, mai ales,
demnitatea de a rămâne evreică, în pofida
condiţiei ei umile.
Mai sunt multe alte proze remarcabile,
între cele 20 care alcătuiesc volumul.
Madeleine Davidsohn povesteşte bine,
fie că adoptă registrul realist, fie că trece
în fantastic. Faptul că, după mai multe ro
mane şi volume de poezii, revine la genul
scurt e cu atât mai demn de apreciere, cu
cât proza scurtă este în mare suferinţă,
în literatura română de azi.
Răzvan Voncu
*MADELEINE DAVIDSOHN — Autobuzul de
noapte, Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2016.

Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei. Abonamentele
pentru cititorii din provincie se vor face la comunităţile evreieşti
din localitatea respectivă. ABONAŢII SUNT RUGAŢI SĂ COM
PLETEZE ADRESA EXPEDITORULUI PE CUPON! Pentru
cei din Bucureşti – la sediul F.C.E.R. din str. Sfânta Vineri nr.
9 – 11, cod poştal 030202. Cod fiscal F.C.E.R.: 7426470.
Abonamentele se mai pot achita şi prin mandate poştale fie pe
adresa F.C.E.R. – la oficiile poştale din localitate, fie la BCR
SECTOR 3, SUCURSALA UNIREA. Adresa băncii: BD-UL
UNIRII NR. 43-45 BL. E2-E3, SECTOR 3, BUCUREŞTI. Contul
IBAN: BCR RO51RNCB0074011952750001(LEI), RO40R
NCB0074011952750005 (USD), RO94RNCB0074011952750003
(EURO), swift: RNCBROBU, sau BANK LEUMI ROMÂNIA,
SUCURSALA MOŞILOR, Adresa băncii: CALEA MOŞILOR
NR. 280, SECTOR 2, BUCUREŞTI, Contul IBAN: RO89DAF
B108000090989RO02, RO06DAFB108000090989US02,
RO46DAFB108000090989EU02, swift: DAFB RO22. Pentru
EUROPA, un abonament pe un an costă 45 de euro (cu toate
taxele incluse). Pentru EXTRA EUROPA, un abonament costă
95 de dolari USA (cu toate taxele incluse). Pentru Israel, un
abonament pe un an costă 40 de dolari USA.

