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David Harris  
la Bucureşti

David Harris, directorul executiv 
al influentei asociații AJC (American 
Jewish Committee) s-a aflat recent la 
București, unde a avut întrevederi, între 
alții, cu președintele României, Klaus 
Iohannis, cu președintele Camerei 
Deputaților, Liviu Dragnea, cu premi-
erul interimar, Mihai Fifor, cu ministrul 
afacerilor externe, Teodor Meleșcanu. 
A petrecut Kabalat Șabat la Templul 
Coral din București, iar la Oneg Șabat, 
la Biblioteca Templului Coral, i s-a con-
ferit o Diplomă și Medalia de „Prieten al 
Comunităților Evreiești din România”.

Vom reveni cu detalii în numărul 
viitor.
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La 21 ianuarie a.c. Federația Comunităților Evreiești din 
România - Cultul Mozaic (F.C.E.R.), Centrul pentru Studi-
erea Istoriei Evreilor din România 
(C.S.I.E.R.) și Institutul Național pentru 
Studierea Holocaustului din România 
„Elie Wiesel” (I.N.S.H.R.) au organizat 
ceremonia de comemorare a Pogromu-
lui de la București din ianuarie 1941. 
Spre deosebire de anii precedenți, de 
această dată, pentru prima oară, după 
strădaniile istoricilor care, printr-o mun-
că asiduă, au reușit să localizeze zona 
unde au fost asasinați evreii, a fost 
organizată comemorarea masacrării evreilor chiar în pădurea 
Jilava, unde au avut loc atrocitățile. 

Imediat după aceea, la Școala Gimnazială din localitate 
a avut loc un simpozion dedicat Pogromului de la București. 
„Asistăm la o pagină de istorie vie”, a declarat dr. Aurel Vainer, 
președintele F.C.E.R., referindu-se la comunicările științifice 
care au reușit să aducă la lumină date și evenimente noi și 
au elucidat o serie de aspecte legate de identitatea autorilor 
crimelor din acele zile și de soarta acestora. 

La comemorare au participat lideri ai organizațiilor evreiești 
– F.C.E.R., C.E.B., A.E.R.V.H., B’nai B’rith România –, ai 

I.N.S.H.R., parlamentari, reprezentanți ai Ministerului Culturii 
și Institutului Cultural Român, ai Asociației Europene de Spri-

jin pentru Israel, ambasadorii SUA, 
Federației Ruse și Austriei, primarul 
comunei Jilava, membri ai C.E.B. 
și numeroși prieteni ai comunității 
evreiești. 

Ceremoniile religioase au fost ofi-
ciate de prim-rabinul Rafael Shaffer și 
cantorul Emanuel Pusztai. 

La locul unde au fost omorâți evreii 
a fost dezvelită o placă comemorativă, 
urmând ca, în perspectivă, acolo să fie 

ridicat un monument.
A doua zi, pe 22 ianuarie, în Piațeta Șef-rabin Alexandru 

Șafran, de lângă Sinagoga Mare din București, a avut loc o 
ceremonie religioasă în memoria victimelor Pogromului de la 
București (foto).

Pentru buna organizare a manifestărilor se cuvin mulțumiri 
colectivelor conduse de Robert Schorr (Cultură, Artă, Media), 
Adrian Cioflâncă (CSIER), Silvian Horn (Economic), Eduard 
Kupferberg (secretar general și director al Cancelariei Rabini-
ce), Jean Bercu (Administrativ), precum și colectivului Primăriei 
Comunei Jilava, condus de Elefterie Ilie Petre.

După 77 de ani de la Pogromul din București,  
prima comemorare la locul masacrului din pădurea Jilava

Comemorare  
în pădurea Jilava

Dr. Aurel Vainer: „Ceea ce e bine  
trebuie recunoscut, ceea ce a fost rău 

– amintit, ca să nu se mai repete”
 „Sunt 77 de ani de când în acest loc 

s-au săvârșit fapte de o cruzime de nede-
scris”, a spus președintele F.C.E.R. la co-
memorarea, în premieră, în pădurea Jilava 
a victimelor Pogromului de la București, 
din ianuarie 1941. „Circa 90 de evrei, luați 
din diferite colțuri ale Bucureștiului, au 
fost aduși aici și împușcați cu o cruzime 
revoltătoare. Este de datoria noastră să nu 

uităm vreodată aceste crime abominabile, 
când oameni total nevinovați au fost uciși 
doar fiindcă erau evrei. Făptașii au pretins 
c-ar fi fost vorba de elemente bolșevice. 
Nu este adevărat. Dacă citim lista celor 
care au fost uciși aici, vom găsi oameni 
de cele mai diferite profesii, care nu aveau 
nimic de-a face cu politica”. 

Printre victime s-au aflat și cei doi fii ai 
rabinului Zwi Guttman, Iancu și Iosif. Tatăl 
lor, rabinul Zwi Guttman, a supraviețuit, 
printr-o minune, masacrului. „Faptul că, 
după 77 de ani, comemorăm victimele 
acolo unde au fost împușcate se datorea-
ză cercetărilor întreprinse de istoricul nee-
vreu Adrian Cioflâncă, director al CSIER, 
pasiunii sale pentru adevăr și umanitate”.

Negaționiștii pretind că n-ar fi fost po-
grom la București în 1941. A fost. „Există 
nenumărate dovezi istorice că atunci au 
fost sparte magazine, au fost luați oameni 
de pe stradă și duși în locuri de tortură, 
au fost distruse sinagogi. Pogromul de la 
București este o pagină dureroasă de is-
torie a bucureștenilor, a poporului român 
și, mai cu seamă, a evreilor din România.

Noi, evreii, avem valorile noastre, 
valori care sunt ale civilizației și ale 
umanității. Încercăm mereu să le aducem 

(Continuare în pag. 3)
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INTERVIul lunii
ianuarie

– Preocupări în prezent?
– Asigurarea resurselor financiare 

pentru punerea în aplicare a ordonanței 
privind majorarea salariului minim de la 1 
ianuarie 2018, participarea la reuniunea 
Fundației „Caritatea” având ca teme pro-
bleme de strategie în viitor a Federației 
și proiectul de Memorandum 2018-2020 
privind alocațiile acordate F.C.E.R. Un alt 
obiectiv este realizarea unei mai bune 
comunicări între Federație și Comunități, 
prin acordarea unei atenții speciale Com-
partimentului Organizare și Informatică. 
Bineînțeles, vor trebui să continue, în 
cât mai bune condiții, activitățile DASM, 
cele de educație iudaică, precum și 
administrarea patrimoniului. Am început 
deja demersurile pentru organizarea 
viitoarei ediții a Festivalului Internațional 
„Sebastian” și pregătirea de noi apariții 
editoriale la CIEP și CSIER. Ca să nu mai 
vorbim că bate la ușă o nouă reuniune a 
Comitetului Director.  

– Perspective imediate?
– Comemorarea pentru prima dată, 

după 77 de ani, a Pogromului legionar din 
21-23 ianuarie 1941 chiar în locul unde 
au fost masacrați peste 100 de evrei, 
victime ale pogromului: Pădurea Jilava. 
Printre cei asasinați acolo au fost și cei 
doi fii ai rabinului Zwi Guttman, Iancu și 
Iosif. De locul acela se leagă coșmarul 
trăit de tatăl lor, care a supraviețuit, a fost 
zărit în zori de legionari și dus la Primă-
ria comunei Jilava. În aceeași noapte, 
împreună cu alți cinci evrei, a fost dus în 
pădure. A urmat încă un asasinat colectiv. 
Toți au murit. Rabinul – nu. A rămas încă 
o noapte întins pe zăpadă. Văzându-l,  
a doua zi dimineață, plin de sânge și 
noroi, legionarii au fugit. Rabinul a mai 
rămas acolo o noapte. A treia zi, rebeli-
unea a luat sfârșit. Atunci rabinul a cerut 
jandarmilor să-l ajute să caute trupurile 
fiilor lui. După ce le-a găsit, a notat nu-
mele pe spatele lor, pentru a fi identificați 
mai ușor la morgă. 

Locul unde a fost săvârșit masacrul 
a fost descoperit de directorul CSIER, 
Adrian Cioflâncă. Va fi o ceremonie 
religioasă, se va fixa un indicator cu o 
inscripție de neuitare, va avea loc un 
simpozion în incinta Școlii Gimnaziale 
nr. 1 din comună, cu participarea unor 
importanți istorici, evrei și neevrei. O 
ceremonie religioasă comemorativă se 
va desfășura și la Memorialul din Piațeta 
„Dr. Alexandru Șafran” din Capitală. 

Ziua Internațională de Comemorare a 
Holocaustului va fi marcată în renăscuta 
comunitate evreiască din Zalău unde, la 
simpozionul organizat în memoria victi-
melor, se va vorbi despre istoricul acestei 
comunități distruse în Holocaustul din 
Transilvania de Nord, aflată sub ocupația 
vremelnică a Ungariei fasciste. 

– Relații ale F.C.E.R. cu organizații 
evreiești din diaspora?

– După vizite ale unor delegații din 
partea Joint-ului și din Kansas City, am 

primit vizita unei delegații a celei mai 
vechi organizații evreiești din SUA, Ame-
rican Jewish Committee (AJC), condusă 
de directorul executiv David Harris. În 
virtutea Acordului de parteneriat între 
F.C.E.R. și AJC, încheiat în urmă cu mai 
mulți ani, delegații la vârf ale F.C.E.R. 
au participat la Forumul său anual. Anul 
trecut, în cadrul vizitei întreprinse în SUA 
de o delegație oficială a statului român, 
condusă de președintele României, 
Klaus Iohannis, din care am făcut parte, 
președintele Iohannis a fost onorat de 
AJC cu importanta distincție „Light unto 
the Nations”. 

David Harris și membrii delegației au 
participat la un serviciu religios de Kaba-
lat Șabat la Templul Coral din Capitală. 
Un Oneg Șabat, oferit de conducerea 
F.C.E.R. în cinstea oaspeților, a avut 
loc la Biblioteca Templului Coral. Șeful 
delegației, David Harris, a primit Medalia 
„Prieten al Comunităților Evreiești din 
România”. Pe agenda întâlnirii au figu-
rat subiecte precum relațiile evreilor din 
diaspora cu evreii din Israel, proiecte de 
parteneriat între România și SUA, chiar 
dacă evreii din România reprezintă un 
mic procent din populația țării. Toate 
aceste vizite sunt de natură să adânceas-
că legăturile între evreii din România și 
din lume.

– Activitate educațională?
– Înființarea unei grădinițe care să 

asigure primii pași în educația iudaică a 
copiilor evrei, care se va numi Gan Uri, 
urmând să facă parte din structura Cen-
trului F.C.E.R. de Educație și Învățământ 
„Cultura Nouă”, în curs de edificare.

– Dialog interconfesional?
– Expoziția „Temple și Sinagogi din 

România”, vernisată inițial la Palatului 
Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, 
care s-a bucurat de ecouri naționale și 
internaționale, va fi prezentată chiar în 
primul semestru al anului 2018 la Mi-
tropolia Banatului, la invitația Î.P.S. Ioan 
Selejan, Mitropolitul Banatului, urmând 
să ajungă și la alte Mitropolii din țară. 
Expoziția va fi, de asemenea, găzduită 
de Muzeul Național de Istorie a României 
din București.  

– Manifestări dedicate Centenarului 
Marii Uniri?

– Se vor desfășura pe întreg par-
cursul anului, fiindcă înaintașii noștri 
și-au adus o contribuție de seamă la 
Războiul de Reîntregire a țării și la 
Conferința de Pace de la Paris, au 
continuat s-o facă de-a lungul secolului 
trecut, continuă și-n prezent. Împreună 
cu BBR, vom organiza ediția a V-a a 
„Podurilor Toleranței” cu o deschidere 
mai largă privind contribuția minorităților 
naționale la dezvoltarea României și a 
Europei. Ediția se va derula sub înaltul 
patronaj al președintelui României, 
Klaus Iohannis. 

IULIA DELEANU

A nu uita,  a gândi  
în perspectivă
Interviu cu președintele F.C.E.R.,  

dr. Aurel Vainer 
Președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a petrecut Anul Nou 2018 la CIR 

Be ’Yahad – Cristian, unde a constatat, încă o dată, că viitorul comunității 
evreiești din România este unul promițător: „A fost o mare bucurie pentru 
mine să văd că printre cei care au ales să-și petreacă sărbătoarea de Anul 
Nou la CIR Be ’Yahad erau familii cu copii; un număr de 50-60 de copii, 
mulți între 1 an și 10 ani. Această reîntinerire a comunității noastre este 
dătătoare de speranță pentru viitorul ei în România”, a spus interlocutorul 
nostru.

Al doilea motiv de optimism a fost sărbătorirea zilei sale de naștere –  
10 ianuarie a.c. – la Biblioteca Templului Coral din București: „Circa 90% 
din personalul Federației a participat, într-o atmosferă prietenească, la 
festivitate. Am primit mesaje de felicitare din partea conducerilor multor 
comunități din țară. Mulțumesc tuturor, și pe această cale, că-mi sunt ală-
turi, transmițându-le, la rândul meu, urări de sănătate, pace, noi împliniri”.

„Podurile Toleranței” –  
sub înaltul patronaj   

al președintelui Klaus Iohannis
Ediția a V-a a Proiectului „Podurile 

Toleranței”, organizat de Federația 
Comunităților Evreiești din România și 
de B’nai B’rith România în zilele de 16 
și 17 mai a.c. și care va fi dedicat, în 
anul Centenarului Marii Uniri, contribuției 
minorităților naționale la edificarea Ro-

mâniei moderne, este unul dintre cele 
cinci evenimente culturale pentru care 
președintele României a acordat înaltul 
său patronaj. 

Precizarea a fost făcută într-un Co-
municat al Președinției din 15 ianuarie 
a.c.

Dr. Aurel Vainer,  
Cetățean de Onoare al Bucureștiului

Consiliul General al Municipiului 
București a aprobat acordarea titlului 
de Cetățean de Onoare al Capitalei 
președintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vai-
ner, „pentru apărarea, promovarea și 
susținerea valorilor tradiționale iudeo-
creștine și pentru combaterea antise-
mitismului, rasismului, xenofobiei și 
negării Holocaustului”. În documentele 
prezentate CGMB sunt menționate ac-
tivitatea de deputat în cele trei mandate  
a președintelui F.C.E.R. și faptul că a 
fost decorat cu Ordinul „Steaua Ro-
mâniei”  în grad de Ofițer și în grad de 
Comandor, semn de „apreciere pentru 
înalta ţinută morală şi profesională de 
care a dat dovadă de-a lungul întregii 
cariere”, precum și cu Ordinul național 
francez „Legiunea de Onoare” în grad 
de Cavaler.

Aurel Vainer are un rol deosebit „în 
întreţinerea şi cultivarea relaţiilor cu 
celelalte culte religioase din România, 
în general şi cu Biserica Ortodoxă 
Română (BOR) în special”  şi în păstra-

rea, consolidarea şi punerea în valoare 
a patrimoniului comunităţii evreieşti, se 
mai arată în expunerea de motive din 
proiectul de hotărâre.

Recomandarea pentru acordarea 
titlului a fost făcută de Patriarhul Daniel 
și de secretarul de stat Victor Opaschi. 
Patriarhul Daniel a scris, între altele, că 
a apreciat „sprijinul pe care președintele 
Aurel Vainer l-a acordat eforturilor de 
păstrare a simbolurilor religioase în 
spațiile publice și orelor de religie în 
școlile de stat”, asumarea principiilor 
de bază ale Consiliului Consultativ al 
Cultelor din România, precum și simpo-
zioanele iudeo-creștine organizate în 
România. La rândul său, Victor Opaschi 
a remarcat că printre meritele lui Aurel 
Vainer se numără „importanța acordată 
păstrării și cultivării memoriei Holo-
caustului în societatea românească” 
și „grija pentru păstrarea, consolidarea 
și punerea în valoare a patrimoniului 
comunității evreiești”. (M.O.)

Ierusalim, Capitala Statului Israel 
În susținerea demersurilor internaționale pentru recunoașterea Ierusalimului 

drept Capitală a Statului Israel, președinții Federației Comunităților Evreiești 
din România-Cultul Mozaic (dr. Aurel Vainer), Asociației Evreilor din România 
Victime ale Holocaustului (dr. Liviu Beris) și B’nai B’rith România (José Iaco-
bescu) i-au adresat președintelui României, Klaus Werner Iohannis, o scrisoare 
pe care o reproducem integral:

„Membrii și conducerile organizațiilor 
noastre din România au urmărit cu o 
atenție firească evoluția situației interna-
ționale după decizia președintelui S.U.A, 
Donald Trump, de a recunoaște Ieru-
salimul drept Capitală a Statului Israel 
și, în consecință, de a muta Ambasada 
Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim. 

Având în vedere importanța pe care 
o acordați vieții și valorilor minorităților 
naționale din România, cunoașteți, fără 
nici o îndoială, faptul că Ierusalimul a 
reprezentat de mii de ani și continuă să 
reprezinte un element central în rugăciu-
nile tuturor evreilor către Atotputernicul. 

În acest context, evreii din România 
privesc și ei Ierusalimul ca punct cen-
tral al vieții iudaice, desigur, cu deplină 
respectare a dreptului tuturor celorlalte 
religii și confesiuni pentru care Ierusali-
mul este un oraș sacru.

Vă adresăm sincere și călduroase 
mulțumiri pentru atitudinea de până în 
prezent a României în această proble-
mă. 

Recunoaștem, fără îndoială, comple-
xitatea situației, în contextul obligațiilor 
care decurg din apartenența României la 
Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlan- 
tică.

Cunoscând însă echilibrul dovedit de 
dumneavoastră în abordarea probleme-
lor interne și externe ale României, ne 
exprimăm deplina încredere că, și de 
această dată, veți reuși, la momentul 
potrivit, să identificați modalitatea de a 
rezolva problema relocării Ambasadei 
Române de la Tel Aviv la Ierusalim, în 
concordanță cu aspirațiile legitime ale 
poporului evreu și cu dreptul suveran 
al Statului Israel de a-și alege capitala.

Aceasta ar constitui o continuare 
firească a bunelor tradiții create pe par-
cursul a 70 de ani de relații diplomatice 

neîntrerupte între cele două țări.
Vă asigurăm de întreaga noastră dis-

ponibilitate de colaborare și susținere”. 

În cadrul aceluiași demers, liderii 
celor trei organizații evreiești din 
România menționate mai sus i-au 
transmis o scrisoare președintelui 
Camerei Deputaților și al PSD, Liviu 
Dragnea, mulțumind pentru atitudinea 
sa favorabilă acestei aspirații milenare 
a poporului evreu:

„Membrii și conducerile organizațiilor 
noastre din România au urmărit cu 
atenție poziția dumneavoastră prie-
tenească și judicioasă referitoare la 
atitudinea care ar trebui să fie adoptată 
de România după decizia președintelui 
S.U.A., Donald Trump, de a recunoaște 
Ierusalimul drept Capitală a Statului 
Israel și, implicit, de a muta Ambasada 
Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim.

După cum știți, Ierusalimul a fost 
totdeauna prezent în rugăciunile evreilor 
către Atotputernicul, evreii din Româ-
nia fiind alături de frații lor în această 
aspirație milenară. 

Având în vedere toate acestea, pre-
cum și atitudinea dumneavoastră de 
sprijin permanent pentru Statul Israel și 
pentru comunitatea evreiască din Ro-
mânia, dorim să vă adresăm mulțumiri 
pentru că ați fost prima personalitate 
publică din România care a subliniat 
necesitatea ca autoritățile române să 
analizeze posibilitatea de a reloca Am-
basada României de la Tel Aviv la Ieru-
salim, acolo unde o plasează tradițiile 
și credința mozaică, dar și opțiunea 
Israelului, ca stat suveran.

Vă mulțumim și vă asigurăm de pro-
funda noastră gratitudine și apreciere”. 
(M.O.)



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 508-509 (1308-1309) - 1 – 31 Ianuarie 2018  3

în atenția poporului 
evreu și a tuturor 

celor în mijlocul cărora trăim. Să se știe 
că trebuie recunoscut ceea ce e bine, iar 
ceea ce a fost rău trebuie amintit, ca să 
nu se mai repete”. 

Vorbitorul și-a exprimat recunoștința 
față de oameni de omenie neevrei. De 
pildă – directorul orfelinatului din strada 
Olteni, femeia de serviciu de la Sinago-

ga Mare, creștină, care a salvat de la 
distrugere lăcașul de cult, opunându-se 
legionarilor. 

Elefterie Ilie Petre – Pogromul, un eve-
niment regretabil în istoria României

Elefterie Ilie Petre, primarul localității 
Jilava, și-a manifestat întreaga dispo-
nibilitate în ceea ce privește o viitoare 
cooperare instituțională între Primăria 
Jilava și Federația Comunităților Evreiești 
din România. „La Jilava a fost identificat 
locul unde acum 77 de ani au fost comise 
aceste crime. Am stabilit să punem o pla-
că comemorativă, iar pe viitor să realizăm 
și un monument“.

Edilul a caracterizat masacrul de la 
Jilava drept un „eveniment regretabil 

al istoriei României” și și-a exprimat 
speranța că generațiile viitoare vor învăța 
din această lecție tragică a istoriei. 

Adrian Cioflâncă: A fost o execuție  
în fața unei comunități 

Directorul CSIER, Adrian Cioflâncă, 
a făcut o scurtă prezentare a modalității 
în care s-a putut identifica locul unde au 
avut loc masacrele din 21 ianuarie 1941. 
El a arătat că în cursul cercetărilor lui le-
gate de Pogromul de la București a găsit 
documente despre această tragedie, care 
până în 1990 s-au aflat la Securitate, apoi 
au fost trimise la SRI și abia de câțiva ani 
au ajuns în arhiva CNSAS, unde oricine 
are acces liber. El a citit raportul Jandar-
meriei, care a înregistrat crima, așezarea 
cadavrelor și a arătat cum s-au întâmplat 
lucrurile. De asemenea, a găsit docu-
mentele despre procesele criminalilor 
și, prin coroborarea celor două categorii 
de documente, precum și printr-o asiduă 
cercetare pe teren, s-a putut stabili locul 
unde au fost comise masacrele. 

În 2016, la punerea în scenă la Tea-
trul Evreiesc de Stat a piesei „Bucureşti 
’41. Tur-retur”, având ca temă pogromul, 
deplasându-se la Jilava împreună cu 

regizorul, a putut constata că mai există 
martori ai evenimentului. Au fost relativ 
ușor de găsit martorii, deoarece a fost 

o crimă la vedere, care a fost comisă 
în fața unei întregi comunități. „Martorii 
ne-au arătat locul, astfel că acum putem 
marca fără îndoieli zona în care a avut 
loc masacrarea evreilor. A fost episodul 
cel mai tragic al pogromului, o crimă în 
masă, o execuție. Concret, 89 de evrei au 
fost aduși de o echipă a Corpului Munci-
toresc Legionar. După ce au fost dați jos 
din mașini, au fost împușcați de-a lungul 
drumului. Prin colaborarea F.C.E.R. cu 
Institutul „Elie Wiesel” și cu Primăria din 
Jilava, avem acum marcat locul unde s-a 
întâmplat tragedia și să sperăm că vom 
avea în curând și monumentul”, a spus 
Adrian Cioflâncă.

Ceremonie religioasă  
în memoria victimelor 

 El Male Rahamim, rugăciunea pentru 
odihna sufletelor celor pieriți Al Kiduș 
Hașem, a fost intonată de cantorul Ema-
nuel Pusztai, cu traducere în română 
realizată de prim-rabinul Rafael Shaffer. A 
urmat Șir Hamaalot – Cântarea Treptelor. 
Acest psalm al regelui David a răsunat 
în locul unde a fost dezvelită o inscripție 
în memoria celor uciși acolo. Cântarea 
Treptelor a fost așezată de regele David 
la începutul multor capitole din Cărțile 
sale. Este înălțare spirituală, necontenită 
aspirație spre mai bine, aidoma luminii 
înălțându-se când aprindem lumânările. 
De aceea și ruga de pomenire a celor 
care au murit ca martiri îi așază pe trep-
tele înălțării. Cântarea Treptelor a fost, 
de asemenea, interpretată de Emanuel 
Pusztai. 

Kadiș-ul rostit de prim-rabinul Rafael 
Shaffer a făcut să treacă prin sufletele 
celor prezenți un fior de străveche sa-
cralitate. 

După ceremonie au fost rostite 
alocuțiuni, urmate de dezvelirea plăcii 
comemorative.

Simpozionul  
„Violența antisemită  
în timpul rebeliunii  

legionare din ianuarie, 
1941. Masacrul  

de la Jilava și Pogromul  
de la București“.

Manifestarea avut loc la Școala 
Gimnazială nr. 1 din Jilava, prileju-
ind intervenții care au adus în fața 
participanților o serie de informații 
inedite despre evenimentele din iarna 
lui 1941.

Dr. Aurel Vainer: valoarea bunei 
conlucrări interetnice 

 „După unele documente istorice, 
în pădurea Jilava au fost uciși 122 de 
oameni, după altele – mai puțini. Toți 
aceștia au fost evrei”, a specificat dr. 
Aurel Vainer, moderatorul simpozionului 
„Violență antisemită în timpul rebeliunii 
legionare din ianuarie 1941. Masacrul 
de la Jilava și Pogromul de la București”. 
„Se cunoaște că în timpul rebeliunii și-au 
pierdut viața peste 300 de oameni”, a 

precizat domnia sa. Vorbitorul a mulțumit 
primarului localității, Elefterie Ilie Petre, 
pentru disponibilitatea arătată în orga-
nizarea evenimentului. „Asta înseamnă 
să fii om de omenie și să intri în istorie. 
Dumneavoastră ați intrat în istorie”, i s-a 
adresat dr. Aurel Vainer, care a mulțumit 
pentru colaborare echipei de la Institutul 
„Wiesel” şi directorului său general, prof. 
univ. dr. Alexandru Florian. Dr. Aurel 
Vainer a subliniat că, din numărul mare 
de participanți, mai mult de jumătate 

Subiecte diverse și complexe  
pe agenda Comitetului Director
În ziua de 21 decembrie, la Biblioteca 

Templului Coral a avut loc ultima întrunire 
a Comitetului Director (C.D.) al F.C.E.R.  
din anul 2017.

În deschiderea lucrărilor, Oficiul de 
Protecție și Pază al Federației, condus de 
Ivan Truțer, a primit felicitările membrilor 
C.D. pentru eforturile susținute în vederea 
asigurării securității participanților la toate 
evenimentele organizate de Federație în 
anul trecut.

O mare parte dintre subiectele abor-
date au fost din domeniul activității cultu-
rale. În primul rând, avându-se în vedere 
succesul expoziției „Temple şi Sinagogi 
din România”, conducerea Federației a 
solicitat ca și sinagogile care nu au fost 
incluse în prima ediție a manifestării să 
fie fotografiate, urmând a se realiza și 
un program pentru expoziția itinerantă, 
inclusiv la mitropoliile și muzeele regio-
nale interesate, la Parlament, în funcție 
de solicitările și disponibilitățile acestor 
instituții.

De asemenea, până în februarie 2018 
se va întocmi un program vizând modul în 
care va fi sărbătorită prima Zi Națională 
a Limbii și Teatrului Idiș, care va avea 
loc pe 30 mai, conform unei recente legi 
adoptate de Parlamentul României.

Un alt subiect discutat a fost posi-
bilitatea susținerii de către F.C.E.R. a 
publicării în Ucraina a unei cărți bilingve 
(ucraineană și română) despre Traian 
Popovici, semnată de Serghei Voronțov 
și Dragoș Olaru. De asemenea, C.D. a 
luat notă de apariția unui „Apel evreiesc”, 
inițiat de Teșu Solomovici și semnat de 
o serie de intelectuali evrei din România 
și Israel, susținând acordarea titlului de 
„Drept între Popoare” Regelui Mihai I.

Referitor la Gala Filmelor Documenta-
re „Prin cunoaștere – recunoaștere”, care 
a cuprins documentare de scurtmetraj 
despre Solomon Marcus, Mihail Sebas-
tian, Tristan Tzara și Alexandru Graur, 
s-a cerut ca pe generic să fie menționat 
sprijinul F.C.E.R. și al Secretariatului de 
Stat pentru Culte pentru realizarea filme-
lor. S-a solicitat sprijinul C.S.I.E.R. pentru 
includerea filmelor în programul mani-

festărilor organizate de F.C.E.R. pentru 
celebrarea Centenarului Marii Uniri.

A mai fost discutată reorganizarea, 
inventarierea și reevaluarea colecției de 
tablouri. C.D. a cerut măsuri urgente pen-
tru începerea activității în cadrul Muzeului 
de Istorie a Evreilor din România.

La aceeași întrunire a Comitetului 
Director au fost aprobate fondurile ne-
cesare pentru organizarea la Zalău a 
„Zilei Internaționale de Comemorare a 
Victimelor Holocaustului“ și au fost trans-
mise felicitări președintei C.E. Alba, Lia 
Borza, pentru reinaugurarea Sinagogii 
din localitate. De asemenea, s-a solicitat 
adoptarea măsurilor necesare pentru eli-
minarea vegetației din cimitirul evreiesc 
aparținând Obștii Vaslui. C.D. a mulțumit 
C.A.P.I. pentru efectuarea lucrărilor la 
amvonul Templului Coral și a solicitat să 
fie elaborat un program de concerte care 
să aibă loc la Templul Coral. 

În aceeași întrunire a Comitetului Di-
rector au fost validate rezultatele alegeri-
lor de la Alba Iulia, președinta Comitetului 
Comunității Evreilor fiind Lia Borza, din 
conducere făcând parte Marius Gedalia 
(secretar) și Adrian-Dan Georgescu și 
Silvia Iuhaș, membri ai Comitetului.

Dr. Mona Bejan, director D.A.S.M., 
a informat despre stadiul lucrărilor de 
la primul etaj al Căminului „Amalia și 
dr. Moses Rosen“, membrii conducerii 
colective a F.C.E.R. solicitând respec-
tarea termenului lucrărilor și estimarea 
lucrărilor necesare la parterul Căminului.

C.D. a mai aprobat vânzarea unor 
imobile sau apartamente din Alba Iulia, 
București, Oradea și Vaslui, precum 
și prelungirea termenului de începere 
a lucrărilor la Sinagoga din cartierul 
timișorean Fabric, la cererea Teatrului 
Național din localitate.

Din domeniul activităților de cult, C.D. 
al F.C.E.R. a apreciat modul în care s-a 
desfășurat sărbătoarea de Hanuca, a 
felicitat colectivele care s-au deplasat 
în comunități și a solicitat Cancelariei 
Rabinice pregătirea unui program de 
gyur. (A.M.)

unirea Principatelor de la 1859, 
primul pas spre Marea unire

Anul acesta România celebrează 
Centenarul Marii Uniri de la 1918. 

Primul pas spre aceasta a fost făcut 
cu 159 de ani în urmă. Mica Unire, așa 
cum a rămas în istorie, 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 Româ-
nească. 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.

Evreii din provinciile istorice au fost 
de partea unioniștilor, contribuind la în-
făptuirea acestui ideal. Calea spre eman-
cipare a evreilor din Moldova și Valahia 
(Ţara Românească) a fost îndelungată și 
deloc ușoară. Încurajați de promisiunile 
pașoptiștilor, care au importat concepte 
occidentale, de soluționare umanistă a 
problemei minorităților și a emancipării, 
evreii au sprijinit revoluția din 1848 și 
grupările politice care au dus la unirea 
Principatelor.

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 euro-
pean, în special la oraş; de asemenea, 

Haskala europeană a pătruns în cele 
două Principate.

In anii următori unirii,  Alexandru Ioan 
Cuza a făcut primii pași spre emancipare. 
Au fost cooptați evrei în posturi publice, 
iar legea comunală din 1864 le asigura 
dreptul de a participa, în anumite condiții, 
la alegerile municipale.

După 25 de ani de la revoluție, 
pașoptiștii liberali Ion C. Brătianu, Mihail 
Kogălniceanu, Ion Ghica și-au schimbat 
radical idealurile și au uitat promisiunile 
față de evrei. După înlocuirea lui Alexan-
dru Ioan Cuza, articolul 7 din Codul Civil 
a fost reformulat în sensul că cetățenia 
va fi acordată numai locuitorilor creștini.

Cu toate acestea, Unirea Principatelor 
rămâne unul dintre cele mai importante 
evenimente pentru toți cetățenii viitorului 
stat.

GEORGE GîLEA

(Continuare în pag. 15)

După 77 de ani de la Pogromul din București, prima comemorare…
(Urmare din pag. 1)

Harta Principatelor Unite, 
după 24 ianuarie 1859

Dr. Aurel Vainer și Elefterie Ilie Petre

Paul Schwartz și Ovidiu Bănescu
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„Din resturi de lumină se pot face 
minuni” (cântec de Hanuca)

În prezent, nu mai suntem decât 1% 
din populația evreiască interbelică; totuși, 
sinagogile și sediile comunitare au fost ar-
hipline de Hanuca 5778. Pretutindeni, co-
pii au binecuvântat și aprins lumânărele, 
evrei și neevrei au trăit bucuria Hanucăi, 
sărbătoare cu deschidere universală, fi-
indcă, fără victoria monoteismului asupra 
păgânismului, înfăptuită de mica armată a 
Macabeilor împotriva opresorilor seleucizi 
acum circa 2.200 de ani, atât mozaismul, 
cât și creștinismul și islamul ar fi avut 
evoluții total diferite. A fost un laitmotiv 
în discursurile președintelui F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer, care a evidențiat unici-
tatea Hanuchiadei în lumea evreiască 
(instituită cu peste 40 de ani în urmă 
de șef-rabinul Rosen), valorile de bază 
ale iudaismului (memoria, recunoștința, 
prietenia), precum și revigorarea vieții 
evreiești în România. 

Predicile prim-rabinului Rafael Shaffer 
s-au axat pe lungul șir de miracole din 
istoria poporului evreu, care au permis 
apărarea identității religioase și naționale, 
victoria revoltei populare, continuitatea 
prezenței evreiești în Israel în timpul 
Răspândirii, renașterea Statului Israel 
modern, de la colonizări la recunoașterea 
Ierusalimului drept capitală de către 
președintele SUA, Donald Trump.

Cultivarea respectului 
față de celălalt

Delegația a fost salutată de preșe-
dintele C.E. Focșani, Mircea Rond, în 
fața enoriașilor din Rm. Sărat, Buzău, 
Focșani. Notă dominantă: educația în 
spiritul principiului „prin cunoaștere reci-
procă la recunoaștere reciprocă”. Elevi 
din oraș au susținut prelegeri despre 
Hanuca, au oferit momente artistice. Prof. 
Milena Tatu a vorbit despre tradiții de Ha-

nuca. Viceprimarul Ștefan Torcănescu a 
făcut un istoric al comunității și al orașului, 
subliniind aportul evreiesc la dezvoltarea 
lui. Preotul Gheorghe Bivolaru a apreciat 
rolul educației în cultivarea respectului 
față de Celălalt. Preotul Ștefan Andrei a 
cântat o melodie din filmul „Lista lui Schin-
dler” și „Oifn pripicik...”. Rama muzicală a 
fost conturată de prim-cantorul Iosif Adler. 
Tratația, cu rolul major al Harietei Rond, 
s-a bucurat de aprecieri unanime.

Hanuchia din fereastră
Simbolurile Hanuchiei și obiceiuri 

de Hanuca au fost temele centrale din 
cuvântul președintelui C.E. Bacău, ing. 
Hainrich Brif, la sediul comunitar cu Ha-

nunchia la fereastră, unde n-aveai loc să 
pui un ac. În public – consilierul municipal, 
prof. Gabriel Stan. Două recitaluri – al 
Corului Șalom, dirijat de Mariana Her-
man, și al prim-cantorului Iosif Adler – au 
însuflețit oamenii. Copiii au primit daruri și 
Hanuca Ghelt. Dr. Aurel Vainer a înmânat 
Mihaelei Rusu, reprezentanta Fundației 
Leolam din Moinești, Medalia „Prieten 
al Comunității Evreiești din România” 
pentru devotament în cultivarea memoriei 
personalităților originare din Moinești, în-
grijirea cimitirului evreiesc local. Brevetul 
a fost citit de directorul DCAM, Robert 
Schorr. Conducerea C.E. Bacău a oferit 
un dejun în onoarea oaspeților. 

„Noii Macabei”  
la Sinagoga Baal Șem Tov

Rolul Reginei-Mamă Elena și al Re-
gelui Mihai în stoparea deportărilor în 
Transnistria și anularea proiectului de 
deportare la Belzec a fost evidențiat de 
președintele C.E. Piatra Neamț, Emil 
Nadler. Sinagoga Baal Șem Tov este 
„diamantul sinagogilor din România”, a 
spus dr. Aurel Vainer. Serviciul divin a 
fost oficiat de Marcel Berman. Corul „Noii 
Macabei”, format din elevi de la Liceul de 
Artă „Victor Brauner”, dirijat de Lucia și 
Adrian Stroe, împreună cu prim-cantorul 
Iosif Adler, au interpretat cântece de 
Hanuca. Un dar special: corul sclavilor 
evrei din opera „Nabucco” de Verdi, în 
aranjament pentru vioară cu acompani-
ament la pian. 

Vicepreședintele Consiliului Județean, 
Laurențiu Dulamă, a urat tuturor sărbători 
fericite. Dr. Aurel Vainer a amintit faptul 
că în județul Neamț a avut cel mai mare 
număr de voturi într-una dintre legislatu-
rile în care a fost ales deputat.

Am Israel Hai 
„Sinagoga din Târgu 

Neamț n-a mai fost vizita-
tă de o delegație a F.C.E.R. din 2003”, 
spunea președintele obștii din acest 
oraș, Marcel Grinberg, în deschiderea 
festivității, onorată de fostul senator Doru 
Mocanu și de consilierul județean, dr. 
Vasile Nica. Iată că și-n această sinago-
gă a răsunat Maoz Țur, în interpretarea 
prim-cantorului Iosif Adler, arătând că Am 
Israel Hai – Poporul lui Israel trăiește. 
Avem forță de revitalizare. O demon-
strează, la Tg. Neamț, Marcel Grinberg 
și colaboratorii săi.

Tur de forță
Formația de muzică klezmer Nigun 

din Iași – dirijor, Romeo Luchian; soliști 
vocali, Albert Lozneanu și Uri Fernbac – 
ne-a dăruit atmosfera unică a Hanucăi 
prin potpuriuri de muzică idiș și israeliană. 
Trioul format din prim-cantor Iosif Adler, 
Albert Lozneanu, Uri Fernbac a reușit un 
tur de forță printr-o inspirată comunicare 
artistică. În sală – viceprimarul Bogdan 
Loghin. „Zilele acestea, președintele 
României, Klaus Iohannis, a semnat de-
cretul care consfințește ziua de 30 mai 
ca Zi Națională a Limbii și Teatrului Idiș, 
proiect propus de deputatul F.C.E.R., 
Silviu Vexler şi adoptat în unaminitate în 
Parlament”, a spus președintele F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer. „Propun președintelui 
C.E. Rădăuți, Igo Kofler, ca prima ediție 
a festivalului dedicat acestei Zile să aibă 
loc la Templul din Rădăuți, muzeu al 
istoriei evreilor din Bucovina, cu condiția 
inaugurării camerei a doua a muzeului”, 
propunere acceptată de președintele Igo 
Kofler.

„Semnătură  
de prietenie”

La Sinagoga Gah, de curând resta-
urată, au fost prezenți: prefectul Mirela 
Adomnicăi; președintele Consiliului 
Județean, Gheorghe Flutur; primarul 
Ion Lungu; viceprimarii Gavril Virvara și 
Lucian Harsovschi; prof. univ. dr. Sanda-
Maria Ardeleanu; directorul Muzeului de 
Istorie, Emil Ursu. Tuturor le-a mulțumit 
președintele C.E. Suceava, prof. Sorin 
Golda, arătând că Sărbătoarea Luminilor 
înseamnă „dragoste, căldură, rezistență. 
De-a lungul secolelor s-a încercat să se 
stingă lumina (...). De Ziua Națională de 
Comemorare a Holocaustului în Româ-
nia, oficialitățile locale depun, alături de 
noi, coroane de flori în memoria victime-
lor. Este cea mai bună semnătură de pri-
etenie”. Prefectul, primarul, președintele 
Consiliului Județean au subliniat relațiile 
de bună înțelegere între majoritari și 
minoritari din județ. Directorul DCAM, 
Robert Schorr, originar din Suceava, a 
menționat două mari evenimente cultura-
le recente, organizate de Federație prin 
Departamentul pe care îl conduce: Fes-
tivalul Internațional „Mihail Sebastian” de 
la Brăila și Expoziția „Temple și Sinagogi 
din România”, de la Palatul Patriarhiei 
din București.

Formația Nigun, prim-cantorul Iosif 
Adler au dat expresie muzicală stării de 
spirit a participanților.

Iubire de carte  
și de credință 

La Botoșani, delegația F.C.E.R. a 
vizitat Die Hoihe Șil, cele două cimitire 
și Centrul Cultural Intercomunitar (CCI). 
Președintele Iosif David a făcut un istoric 
al Hanucăi. Directorul Teatrului „Mihai 
Eminescu”, Traian Apetrei, a vorbit des-
pre Hanuca – lecție de iubire de carte 
și de credință pentru lumea de azi. Ing. 

Gustav Finkel, membru în conducerea 
comunității, s-a referit la „un triunghi al 
minunilor”: Iosif, eliberat din temniță, 
devenit mâna dreaptă a faraonului; 
uleiul pur care a ars opt zile, în loc de 
una; recunoașterea Ierusalimului drept 
capitală a Israelului de către președintele 
SUA. Dumitru Butnaru a punctat un istoric 
al Ierusalimului. 

Dr. Aurel Vainer a propus înființarea 
unui muzeu de istorie a evreilor botoșăneni 
și, de Ziua Națională a Limbii și Teatrului 
Idiș, inaugurarea unei expoziții la CCI. 
Domnia sa a rememorat întâlnirea cu Re-
gele Mihai la Castelul din Săvârșin, unde 
i-a înmânat, în 2009, Medalia „Prieten al 
Comunității Evreiești din România”. 

Cântece de Hanuca au fost interpre-
tate de prim-cantorul Iosif Adler.

„Avem nevoie de o comunitate 
evreiască puternică”

Hanuca a prilejuit decernări de premii. 
Din partea Prefecturii, președintele C.E. 
Iași, ing. Abraham Ghiltman, a primit 
Diploma de Onoare, înmânată de pre-
fectul Marian Șerbescu. Medalii „Prieten 

al Comunității Evreiești din România” au 
fost acordate directorului pentru relații 
publice la Primăria Municipiului Iași, 
Vasile Tiron; jurnaliștilor de la Radio Iași, 
Alexandru Aciobăniței și Doina Basgan 
Andrei; scriitorului Mircea Radu Iacoban; 
decanului Universităţii Apolonia, conf. 
univ. dr. Cornelia Ursu; realizatorului al-
bumului „Dor de Iași”, Jil Zilberstein; auto-
rului monografiei „Lespezi”, Mihai Caba; 
întemeietoarei Nigun-ului, Tania Luchian; 
scriitorului Dionisie Duma; funcționarului 
la Primăria Tecuci, Aurel Pisaroglu. Bre-
vetele au fost citite de Albert Lozneanu, 
membru în conducerea comunității. 
Laureații au mulțumit conducerii F.C.E.R. 
și celei locale. 

A fost instituit Premiul de Excelență 
„Leon Eșanu”, ediția I, acordat tinerilor 
studioși, „viitorul comunității noastre”, a 
spus inițiatoarea și fondatoarea sa, ing. 
Martha Eșanu. Laureați: lector univ. dr. 
Francisca Solomon și Marc Fernbac, 
student eminent la UMF Iași.

Președintele C.E. Iași, ing. Abra-
ham Ghiltman, a punctat semnificațiile 
sărbătorii. Prim-rabinul Rafael Shaffer 
a făcut Havdala. „Avem nevoie de o 
comunitate evreiască puternică la Iași, 
unde s-a născut primul teatru idiș din 
lume”, a spus primarul Mihai Chirica, 
felicitându-i pe președintele F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer, președintele C.E. Iași, ing. 
Abraham Ghiltman, prim-rabinul Rafael 
Shaffer, senatorul Dan Lungu, directorul 
Muzeului de Literatură din Iași, Vincent 

CLAUDIA BOsOI
IULIA DELEANU

LUCIANA FRIEDMANN
EVA GALAMBOs
ANDREA GhIțĂ

ALx. MARINEsCU
(Continuare în pag. 5)

De zeci de ani, în România are loc, fără întrerupere, o întâlnire între membri ai 
conducerii F.C.E.R. și evreii din numeroase localități, din toate regiunile țării. Acest 
periplu, care acoperă în fiecare an toate regiunile țării, a însemnat, de Hanuca 5778, 
vizitarea a nu mai puțin de 30 de localități în care trăiesc evreii din România.

Dr. Aurel Vainer, președintele F.C.E.R.-C.M., Anette Vainer, vicepreședinte 
B.B.R., prim-rabin Rafael Shaffer, prim-cantor Iosif Adler, Robert Schorr, director 
al D.C.A.M., s-au deplasat la Râmnicu Sărat, Bacău, Piatra Neamț, Tg. Neamț, 
Rădăuți, Suceava, Botoșani, Iași, Roman, Bârlad și Tecuci.

Comunitățile din Craiova, Constanța și Ploiești au fost vizitate de ec. Ovidiu Bă-
nescu, vicepreşedintele F.C.E.R., însoțit de Silvian Horn, director în cadrul F.C.E.R. și 
vicepreședinte al C.E.B.

O mare parte din Ardeal și Banat a fost acoperită de traseul parcurs de delegația 
condusă de Eduard Kupferberg, secretar general al Federației, însoțit de dr. Mona 
Bejan, director DASM, rabin Zvika Kfir, cantor Emanuel Pusztai, Ery Pervulescu, 
Raluca Lazăr. Au fost aprinse lumânările de Hanuca împreună cu evreii din Brașov, 
Sibiu, Alba Iulia, Cluj, Timișoara, Reșița, Caransebeș, Lugoj, Deva, Pitești.

Rudy Marcovici, director C.A.P.I., s-a întâlnit cu conducerile și cu membrii 
comunităților din Oradea, Baia Mare, Sighet și Satu Mare.

Paul Schwartz, președintele C.E. București, a aprins lumânările de Hanuca 
împre ună cu evreii din Brăila și Galați.

Pentru a ne putea informa cititorii, redactorii „Realității Evreiești“, Claudia Bosoi, 
Iulia Deleanu și Eva Galambos au făcut parte din trei dintre delegațiile menționate 
mai sus.

În toate comunitățile a fost păstrat un moment de reculegere în memoria Regelui 
Mihai I, intrat în eternitate cu puțin timp înainte de Hanuca, căruia îi păstrăm adâncă 
recunoștință: prin Proclamația sa către țară de la 23 august 1944, România trecea 
de partea Forțelor Aliate, războiul era scurtat cu șapte luni și sute de mii de vieți 
erau salvate, evreii români redobândindu-și dreptul la viață și libertățile cetățenești.

Evreii din 30 de localități, vizitați în timpul Hanuchiadei 5778

Râmnicu 
Sărat

Piatra 
Neamţ

Târgu 
Neamţ

Bacău

Iaşi

Suceava

Botoşani

Rădăuţi

Aurel Vainer, Robert Schorr

Prim-rabin Rafael Shaffer

Prim-rabin Rafael Shaffer (stg.)  
şi prim-cantor Iosif Adler (dr.)
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Evreii din 30 de localități, vizitați în timpul Hanuchiadei 5778
Lorenzini, directorul Centrului Francez 
din Iaşi. Edilul a dăruit flori doamnelor 
Vainer și Ghiltman. 

Un regal muzical: Formația Nigun și 
prim-cantorul Iosif Adler. În încheierea 
festivității, C.E. Iași a oferit un dineu de gală.

Bună conlucrare 
interetnică

La sediul comunitar arhiplin, preșe-
dintele C.E. Roman, prof. Iancu Wexler, 
a sintetizat simbolurile sărbătorii și a 
mulțumit pentru vizită delegației F.C.E.R. 
În sediu – primarul Lucian Ovidiu Micu; 
președintele Comunității Rușilor Lipo-
veni – filiala locală, Eusebnie Corpușcă; 
președintele Uniunii Armenilor din Ro-
mânia – filiala Roman, dr. Emanuel 
Naroritian. Importanța bunei conlucrări 
interetnice pentru prezentul și viitorul 
țării a fost evidențiată de primarul Lucian 
Ovidiu Micu. Președintele F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer, a apreciat modul în care 
nepotul președintelui C.E. Roman, de-
putatul Silviu Vexler, s-a impus în viața 
parlamentară. Cântecele interpretate de 
prim-cantorul Iosif Adler au fost aplaudate 
de cei prezenţi. 

Interes oficial pentru 
Sinagoga Mare

Delegația Federației, prefectul 
județului Vaslui, Eduard-Andrei Popi-
ca, președintele Consiliului Județean, 
Dumitru Buzatu, viceprimarul Roxana 
Miron Feraru, președintele Comisiei 
pentru Muncă și Protecție Socială, 
deputatul Adrian Solomon, deputatul 
Silviu Vexler au fost salutați la Sinagoga 
Mare de președintele C.E. Bârlad, Haim 
Rabinovici. Nigun-ul ieșean a insuflat 
viață sinagogii prin potpuriuri de cânte-
ce în idiș și ebraică. Soliștilor vocali și 
instrumentiștilor de la Nigun li s-a alăturat 
prim-cantorul Iosif Adler. Președintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, și-a reînnoit 
promisiunea că sinagoga va fi restau-
rată și a propus ca expoziția „Temple și 
Sinagogi din România” să fie prezentată 
și la Bârlad. Deputatul Silviu Vexler a 
mulțumit oficialităților pentru prezență, 
exprimându-și încrederea că, în 2018, 
sinagoga va fi reabilitată. 

C.E. Bârlad și-a invitat oaspeții la o 
apreciată masă de prânz.

Lumina care crește
La sinagogă, delegația s-a întâlnit cu 

voluntari ai JCC, conduși de Ery Pervu-
lescu care, la inițiativa directorului Joint 
pentru România, Israel Sabag, au adus 
daruri de Hanuca pretutindeni în țară. În 
public – prof. Ioan Frățilă, reprezentanți 
ai Bisericii Ortodoxe Române și ai Bise-
ricii Evanghelice, părintele Ionel Vasile 
și preotul Lucian Luncașu, familia Tocu, 
sponsor al comunității. Oaspeții au fost 
prezentați de președintele C.E. Tecuci 
Iancu Aizic. Prof. Ioan Frățilă a citit din-
tr-un capitol dedicat evreilor originari din 
Ivești, localitate vecină Tecuciului, din mo-
nografia sa consacrată Iveștiului, propu-
nând înființarea unui punct muzeal tema-
tic. Părintele Ionel Vasile a amintit jertfa 
evreilor în războaiele de independență și 
reîntregire ale României. Prim-cantorul 
Iosif Adler și Alesia Munteanu, nepoata 
președintelui C.E. Tecuci, au cântat 
alături de voluntarii JCC. Și de această 
dată, soția președintelui Iancu Aizic a 
fost remarcată pentru reușita tratației de 
Hanuca, oferită enoriașilor și oaspeților.

Miracolul uleiului
La propunerea președintelui Valer 

Plugaru, cei prezenți în sinagogă de Ha-
nuca au ținut un moment de reculegere 
în amintirea Regelui Mihai și a sprijinului 
acordat de Majestatea Sa și de Regina-
Mamă Elena poporului evreu în timpul 
Holocaustului. Apoi, vorbitorul a evocat 

lupta Macabeilor împotriva Seleucizilor 
și s-a referit la semnificația sărbătorii de 
Hanuca și la miracolul uleiului.

Președintele comunității brașovene 
i-a salutat pe reprezentanții altor culte din 
Brașov prezenți la festivitate.

Rabinul Zvika Kfir a subliniat tradiția 
Hanuchiadei în România, menită să ducă 
lumina sărbătorii în comunitățile mari 
și în cele mici, și i-a salutat pe oaspeții 
români și israelieni. „Hanuca este o săr-
bătoare specială pentru că se referă la 
îndepărtarea întunericului”, a spus Zvika 
Kfir, amintind și de importanța sărbătorii 
pentru tatăl său. „Ideea Hanuchiadei de a 
aduce comunitățile împreună, de a le aju-
ta pe cele mici este chiar ideea sărbătorii 
de Hanuca, când fiecare lumină și fiecare 
persoană contează”, a adăugat rabinul.

După aprinderea lumânărilor de Ha-
nuca, cantorul Emanuel Pusztai a intonat, 
împreună cu rabinul și cu cei prezenți, 
melodiile tradiționale.

Secretarul general al F.C.E.R., Edu-
ard Kupferberg, și-a amintit de prima 
Hanuchiadă la care a participat, sub 
conducerea şef-rabinului Moses Rosen 
z.l. Vorbitorul a explicat că Hanuca este 
importantă pentru că celebrează miracole 
care se pot repeta și în zilele noastre, nu 
numai pe cele care au avut loc demult. De 
asemenea, ea marchează rezistența față 
de culturi străine și păstrarea speranței, 
flacăra de Hanuca fiind o flacără a 
speranței. „Toți, împreună, suntem o mare 
Hanuchie, suntem miracolul iudaismului 
în România”, a mai spus el, salutând și 
oaspeții din alte localități.

Tiberiu Roth, fost președinte al C.E. 
Brașov și președintele Asociației Sionis-
te din România, a subliniat, între altele, 
că este un miracol că Hanuca a devenit 
o sărbătoare importantă, cunoscută și 
iubită, din una aparent neînsemnată. „Și 
Israelul de azi e o minune, și faptul că 
suntem azi aici, împreună, e o minune”, 
a mai spus T. Roth.

În final, dr. Mona Bejan a mulțumit tu-
turor celor care sprijină asistența socială 
și medicală și i-a salutat pe cei prezenți 
la Brașov și incluși în programul „Case 

calde”. Părintele Coman a mulțumit 
pentru prietenia arătată de comunitatea 
evreiască și s-a declarat onorat să-i fie 
prieten.

„O să vă fac cunoscută minunea care 
a dublat evenimentul. În asistenţă au fost 
descoperite două dintre fostele membre 
ale corului. Ele au creat un moment de 
emoție, culminând cu alăturarea celor 
două corului, pentru a oferi un supliment 
în program“, ne-a scris Valer Plugaru, 
preşedinte C.E. Braşov.

Sub umbra Bereşitului
Anul acesta, Sărbătoarea Lumână-

relelor s-a desfăşurat în comunitate, sub 
impresia unui eveniment unic petrecut 
la Sibiu: Bereşit XV. Amploarea partici-
pării din toate comunităţile ne-a făcut să 
simţim că nu suntem singuri, că suntem 
înfrăţiţi, că existăm şi trebuie să fim op-
timişti, a afirmat președintele C.E. Sibiu, 
ing. Otto Deutsch, de la care am primit 
această corespondență.

Deşi Hanuchiada a devenit o tradiţie, 
numeroasa delegaţie din acest an a Fe-
deraţiei a făcut ca sărbătorirea evenimen-
tului în comunitate să aibă o conotaţie 
aparte. Cea de-a patra lumânare fost 
aprinsă de Luca, cel mai tânăr membru 
al comunităţii.

Eduard Kupferberg a vorbit despre 
semnificaţia sărbătorii, iar Nadia Badrus 

a prezentat tradiţii ale sărbătorii de Hanu-
ca. Atmosfera a fost întregită de cântece 
tradiţionale şi, bineînţeles, de o gustare, 
dulciuri, fructe şi un păhărel de vin.

Au participat 36 de membri ai comuni-
tăţii din Sibiu și de la obştea Mediaş (fiind 
organizat transportul) precum şi invitaţi, 
membri simpatizanţi, reprezentanţi ai pre-
sei locale de limbă germană şi română.

Hanuca a încheiat sărbătorile iudaice 
ale anului 2017, fiind un stimulent pentru 
cele ce urmează; primul „obiectiv“ este 
Purimul, pe care ni-l dorim cel puţin la fel 
de reuşit ca şi Hanuca recent încheiată.

A te gândi la sărbătorile care urmează 
este cea mai bună dovadă a optimismu-
lui despre care am pomenit la începutul 

articolului, a credinţei şi hotărârii ca viaţa 
comunitară să fie mereu activă, a subli-
niat ing. Otto Deutsch. 

Sărbătoare în Sinagoga 
refăcută

Festivitatea de Hanuca a fost prece-
dată de Adunarea Generală a membrilor 
Comunității Evreilor din Alba Iulia, care a 
aprobat păstrarea componenței fostului 
Comitet de Conducere pentru încă un 
mandat, sub președinția Liei Borza.

Secretarul general al Federației a 
arătat că, după recenta reinaugurare a 
Sinagogii din Alba Iulia (prezentată în 
numărul precedent al revistei noastre), 
acum este „reinaugurat” și Comitetul de 
Conducere, pe care l-a felicitat și căruia 
i-a urat succes. El a subliniat că la Alba 
Iulia există „o comunitate mică, dar atmo-
sfera este caldă și membrii săi duc înainte 
tradiția înaintașilor, dovadă – renovarea 
sinagogii”; comunitatea va beneficia în-
totdeauna de sprijinul F.C.E.R. pentru a 
merge mai departe. Eduard Kupferberg 
a evidențiat faptul că și la Alba Iulia, ca 
și în alte comunități, realizările au fost 
obținute cu sprijinul JOINT.

Dr. Mona Bejan, director D.A.S.M., pe 
umerii căreia, a spus secretarul general 
al Federației, „apasă una dintre cele mai 
mari responsabilități”, a felicitat noul Co-
mitet de Conducere și a subliniat buna 
colaborare cu comunitatea din Alba Iulia, 
a mulțumit F.C.E.R., Joint și Claims Con-
ference pentru sprijinul acordat activității 
de asistență socială și medicală.

Rabinul Zvika Kfir a remarcat starea 
bună a sinagogii, față de situația de acum 
doi ani, afirmând că o comunitate nu poa-
te fi evaluată după dimensiunea ei, ci prin 
gradul de implicare în viața comunității 
a membrilor săi. El a amintit implicarea 
evreilor în construirea Templului portabil 
în deșert, precum și a primului și a celui 
de-al doilea Templu din Ierusalim, în 
vremea regelui Solomon. Amintind de 
reușita evreilor de a reinaugura Templul 
și de minunea uleiului care a ars timp de 
opt zile, rabinul Zvika Kfir a binecuvân-
tat comunitatea și a condus ceremonia 
aprinderii celei de-a doua lumânări de 
Hanuca 5778 la Alba Iulia. Cantorul 
Emanuel Pusztai, împreună cu rabinul și 
secretarul general, au interpretat melodi-
ile tradiționale de Hanuca.

Împreună cu celelalte culte
De zeci de ani, la Cluj, Hanuca este 

sărbătorită împreună cu oaspeţi dragi. Fie 
că e vorba de cei sosiţi de la Bucureşti cu 
caravana Hanuchiadei, fie de clujenii care 
vin să celebreze împreună cu concitadi-
nii evrei triumful monoteismului asupra 

idolatriei. Printre aceștia s-au numărat 
acum dr. Marta Bodó, teolog şi jurnalist 

în presa romano-catolică clujeană, şi pre-
otul ortodox Ioan Chirilă, profesor univer-
sitar, preşedintele Senatului Universităţii 
Babeş-Bolyai. Ambii mi-au spus că vin 
cu bucurie la noi, la sinagogă, pentru a fi 
alături de evrei, fraţii lor întru monoteism, 
şi a sărbători victoria credinţei monoteiste 
asupra idolatriei. 

Anul acesta, de Hanuca, evreii clujeni 
au avut ca invitaţi, în premieră, elevi de la 
două şcoli: cei de la Şcoala Gimnazială 
din Cheţani (jud. Mureş), unde Ziua de 
Comemorare a Holocaustului din Româ-
nia este marcată an de an, nu intraseră 
niciodată într-o sinagogă, drept care con-
ducerea Comunităţii Evreilor Cluj i-a invi-
tat la sărbătoarea de Hanuca, împreună 
cu prof. Viorica Mocan, directoarea şcolii, 
şi prof. Denisa Mărginean, profesoara 
de istorie. Elevii de la secţia maghiară a 
Liceului „Onisifor Ghibu” din Cluj participă 
la un proiect intitulat „Gardienii moştenirii 
noastre” în cadrul căruia studiază istoria 
Templului Memorial al Deportaţilor din 
Cluj şi a comunităţii evreilor din Cluj. Şi 
ei au fost invitaţi la sărbătoarea de Hanu-
ca, împreună cu profesoara Csilla Nagy, 
coordonatoarea proiectului. 

Toţi copiii au primit cadouri de Hanuca 
şi s-au bucurat alături de publicul nume-
ros de frumosul spectacol susţinut de 
formaţiile muzicale ale comunităţii: Corul 
Şira Hadaşa, condus de prof. Ecaterina 
Halmoş, şi formaţia de muzică klezmer, 
condusă de prof. Vasile Socea.

Libertate şi lumină
Aproape de încheierea zilei de 16 

decembrie, plină de durere pentru oraşul 
Timişoara prin dubla sa semnificaţie, a 
început, odată cu aprinderea colectivă a 
celei de-a cincea lumânări de Hanuca, 
o celebrare plină de lumină şi speranţă. 

Manifestarea a debutat cu respectul 
cuvenit oferit, încă dintru început, eroilor 
Revoluţiei din 1989 şi memoriei Rege-
lui Mihai I, înmormântat în aceeaşi zi. 
Impresionant a fost respectul acordat 
pentru una dintre cele mai importante 
celebrări evreieşti de către primarul urbei 
de pe Bega, prof. dr. Nicolae Robu, şi 
de numeroşi reprezentanţi ai bisericilor, 
care au onorat în această zi plină de 
emoţie şi evenimentul de la Sinagoga 
din cartierul Iosefin, cu acoperişul recent 
reabilitat, după devastatoarea furtună din 
septembrie. Preşedinta Comunităţii Evre-
ilor din Timişoara, Luciana Friedmann, 
a mulţumit delegaţiei venite special de 
la Bucureşti (secretarul general Eduard 
Kupferberg, cantorul Emanuel Pusztai şi 
asistenta Cancelariei Rabinice, Raluca 
Lazăr) dar şi autorităţilor locale pentru 
că s-au alăturat celor peste 200 de evrei 
care au venit să sărbătorească împre-
ună. De asemenea a evocat cele trei 
semnificaţii ale zilei, fiecare dintre ele 

(Continuare în pag. 16)
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27 ianuarie – Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului

Pentru a 13-a oară, în întreaga lume 
se marchează Ziua Internațională de 
Comemorare a Victimelor Holocaustu-
lui. În condițiile în care în numeroase 
țări, inclusiv în organizații internaționale, 
antisemitismul și negarea Holocaustului 
au reînviat sub diferite forme, în 2005, 
la propunerea Israelului, Adunarea Ge-
nerală a ONU a adoptat în unanimitate 
decizia de a marca o zi de comemorare 
a celei mai mari tragedii din timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial: asasinarea 
a șase milioane de evrei, 200.000 de 
romi, 25.000 de handicapați fizic și mental 
și 9000 de homosexuali de către regimul 
nazist și colaboratorii săi. De menționat 
că toate aceste victime făceau parte din 
populația civilă, un număr infim fiind foști 
combatanți. Rezoluția A/RES/60/7 a Adu-
nării Generale a ONU, din 1 noiembrie 
2005, condamnă „fără rezerve” negarea 
Holocaustului, orice fel de manifestare de 
intoleranță religioasă, incitare, hărțuire, 
ură și violență împotriva persoanelor sau 
comunităților, bazate pe origine etnică 
sau convingeri religioase. Se  cere, de 
asemenea, menținerea „în mod activ” a 
locurilor unde s-a desfășurat Holocaustul, 
respectiv lagărele de concentrare sau de 
muncă naziste. Potrivit Rezoluției, se de-

clară 27 ianuarie, ziua eliberării în 1945 a 
lagărului de exterminare Auschwitz-Birke-
nau, ca Zi Internațională de Comemorare 
a Victimelor Holocaustului și se solicită 
statelor membre să dezvolte programe 
educaționale dedicate generațiilor tinere 
pentru a păstra în memorie tragedia Holo-
caustului, pentru a preveni repetarea unor 
astfel de genocide. 

La 27 ianuarie 1945, când Arnata 
Roșie a eliberat lagărul, a găsit acolo 
doar 7000 de bolnavi și muribunzi, rămași 
în viață pentru că armata germană nu 
a avut timp să-i lichideze, potrivit unor 
ordine anterioare. Odată cu înaintarea 
sovieticilor, administrația germană a la-
gărului a evacuat zeci de mii de deținuți, 
pe care i-a dus în marș forțat în lagăre din 
Germania, iar în acest „marș al morții” mii 
de deportați și-au pierdut viața. Rezoluția 
ONU a fost și o consecință a faptului că, 
din păcate, în pofida conștientizării tra-
gediei Holocaustului, șirul genocidelor a 
continuat până astăzi, victimele fiind din 
nou populații de altă religie (musulmani 
din Bosnia sau creștini  și yadzi din Irak), 
sau de altă origine etnică – triburile tutsi 
din Ruanda.

În 2017, tema aleasă pentru comemo-
rarea acestei zile a fost „Amintirea Holoca-

ustului: educație pentru un viitor mai bun”. 
Cu acest prilej, secretarul general al ONU, 
Antonio Guterres, a declarat: „Lumea se 
confruntă cu o ascensiune îngrijorătoare 
a intoleranţei faţă de minorităţi şi străini. 
Ar fi o eroare periculoasă să considerăm 
Holocaustul drept pur şi simplu rezultatul 
nebuniei unui grup de nazişti criminali. Ho-
locaustul a fost punctul final al unei tendin-
ţe îndelungate de a-i considera pe evrei 
ţapi ispăşitori şi de a-i discrimina. Asistăm, 
de asemenea, la o ascensiune profund 
îngrijorătoare a extremismului, xenofobiei, 
rasismului şi a urii faţă de musulmani. 
Iraţionalitatea şi intoleranţa au revenit”. 
Lumea nu trebuie să reacţioneze nici-
odată la suferinţă cu indiferenţă iar cei 
care încalcă drepturile omului trebuie 
aduşi în faţa justiţiei, a spus secretarul 
general al ONU. Și nu este vorba numai 
de antisemitism, ci și de forma actuală 
întâlnită din ce în ce mai mult – antiis-
raelismul. Acest  adevăr s-a confirmat 
din păcate prin măsurile, deciziile sau 
rezoluțiile luate chiar în cadrul ONU și al 
altor organizații internaționale împotriva  
Israelului.

România, care comemorează această 
zi, precum și Ziua Holocaustului din Ro-
mânia (din 9 octombrie, data începerii de-
portărilor în Transnistria), se înscrie ferm 
în tendința de a-i combate pretutindeni și 
prin toate mijloacele pe cei care neagă 
Holocaustul și combate cu vehemență 
derapajele provocate din necunoaștere 
sau în mod voit legate de Holocaust. 
Deținând președinția IHRA între martie 
2016 - martie 2017, țara noastră a for-
mulat și a prezentat definiția de lucru a  
antisemitismului, adoptată apoi de mai 
multe state membre ale IHRA. Este o 
contribuție valoroasă la efortul general de 
conștientizare a realităților politice actu-
ale care, dacă nu vor fi contracarate, vor 
putea duce la reapariția cauzelor care au 
avut ca rezultat tragedia Holocaustului.

EVA GALAMBOs

N o u a  f a ț ă  a  a n t i s e m i t i s m u l u i
În aproape orice țară așa-zis civilizată există, printre alte 

boli transmisibile, un antisemitism endemic. Termen impropriu 
azi, mai corect ar fi antievreismul. Nu toți evreii sunt sfinți sau 
deștepți, exemple negative fiind cu duiumul, unul recent este 
producătorul de film Harvey Weinstein. Îmi este rușine că îi sunt 
conațional, dar fiecare răspunde pentru sine.

Nu se poate nega rolul Bibliei ebraice în evoluția spirituală 
a lumii, iar Noul Testament nu ar fi de conceput fără cel Vechi. 
Decalogul este „prima Constituție“ , fiind parte a Bibliei ebraice, 
iar oprirea jertfei umane, prin salvarea lui Itzhak, reprezintă pri-
mul salt spre civilizație. Așa-numita trădare a Mântuitorului de 
către Iuda – dar nu numai de Iuda, ci și de Petru – au condus 
la crucificarea sa, deci la apariția creștinismului. Deicidul a fost 
prima acuzație gravă adusă evreilor ca etnie – subliniez, ca etnie 
și nu ca adepți ai altei religii. Înaintea Holocaustului din secolul 
XX, câți evrei nu au murit din cauza acestei absurde acuzații? 
Am întâlnit și azi indivizi care păstrează această prejudecată. 
Evreilor nu li se neagă competența sau inteligența, deși multe 
legi rasiale au blocat drumul spre afirmare al unor oameni ca-
pabili. Einstein a plecat din Germania știind mai bine decât alți 
conaționali ce voiau Hitler și ciracii săi. Un alt tip de manifestare 
antievreiască a fost acuzația lipsită de orice temei că dictatori 
ca Hitler și Stalin ar fi fost evrei. Drept care, antisemitul mustind 
de ură rasială strigă cu satisfacție: „ați văzut“? 

Astăzi, condamnarea colectivă este considerată o aberație 
periculoasă, fie că este vorba despre manifestări prezente în 
Europa, Orientul Mijlociu, Africa sau că ne amintim de cei peste 
un milion de armeni uciși de turci sau de cele șase milioane de 
evrei omorâți de naziști.

De curând, la Librăria Humanitas am zărit o carte despre 
Corneliu Zelea Codreanu, pe care nu am avut timp să o răsfo-
iesc, dar am zis – „cred că nu este laudativă“, la care o cumpără-
toare ripostează – „de ce nu“? Pentru că, dragi cititori, istoria nu 
este nici bine cunoscută, nici recunoscută. Degeaba amintești 
de esența antisemită a ideologiei legionare, despre asasinarea 
prefectului Poliției din Iași, Constantin Manciu, în 1924, despre 
mișcările violente din Cluj la câțiva ani după, despre asasinarea 
premierului I.G. Duca, a lui Armand Călinescu, Nicolae Iorga, 
Virgil Madgearu, sau despre Pogromul de la București. 

Regimul comunist a ascuns multe crime, inclusiv ale legio-
narilor, dar nu numai. I-am spus cuiva că bunicii mei au murit 
în Transnistria, iar respectivul a spus: nemții au fost de vină. 
Este evident că o parte a populației nu cunoaște istoria anilor 
1941-1944, poate nici pe cea mai recentă. Inerția și ignoranța 
sunt dușmanii creierului și sufletului. În Cișmigiu, o doamnă își 
exprima indignarea față de decizia lui Trump de a recunoaște 
Ierusalimul drept capitală a Israelului când, de fapt acesta, ca 
orice stat suveran, își poate stabili capitala oriunde pe teritoriul 
său. Palestinienii sunt copleșiți de compasiune, iar mulți sunt 
tentați să considere explicabile crimele comise de teroriștii lor. 
De ce ar fi unii atât de miloși față de palestinieni? De fapt, nu 
este vorba de interes faţă de „frații palestinieni“, ci de vechiul 
antisemitism. Sunt trist că răzbunarea cu glonțul, bomba, vorba 
mincinoasă au încă un loc de cinste. Minciuna stă cu regele 
la masă, spunea poetul, dar nu este vorba de un rege anumit, 
ci de un neom, care nu recunoaște civilizația. Repetiția este 
mama prostiei. Punct.

B. MARIAN

Alegerea
În prima jumătate a anilor 1980 a 

rulat cu succes și în România filmul „Ale-
gerea Sofiei”, după romanul cu același 
nume al scriitorului american William 
Styron. Eroina, o poloneză catolică, 
este arestată și deportată la Auschwitz 
cu copiii ei, o fetiță și un băiat. Acolo, 
un medic nazist o pune să aleagă care 
dintre copii să rămână în viață. Această 
alegere (până la urmă, ambii copii își 
pierd viața) o tulbură toată viața și se 
sinucide.

Multiplele alegeri de care depindea 
supraviețuirea în condițiile lagărelor 
morții a fost una dintre marile probleme 
etice ale prizonierilor. Dorința de a ră-
mâne în viață era copleșitoare și atenua 
de multe ori toate celelalte sentimente 
față de cei din jur, ducând la manifestări 
inimaginabile în viața normală. După 
eliberare, au ieșit la iveală multe întâm-
plări, care oglindeau o dezumanizare a 
deținuților, iar alegerile făcute puteau 
duce la moartea unui seamăn, a unui 
tovarăș de lagăr. De aceea, la fel ca 
Sofia din roman, întreaga lor viață, 
supraviețuitorii acestor decizii rămâneau 
cu povara alegerii. 

Mi-au venit aceste gânduri când, 
nu de mult, am ascultat o poveste, de 
fapt o întâmplare adevărată, spusă de 
un prieten drag, supraviețuitor al lagă-
relor morții de la Auschwitz-Birkenau. 
V.N. (deși în ultimul timp a mai vorbit 
despre acest episod din viața lui, după 
ce vreo 50 de ani a tăcut, m-a rugat să 
păstrez discreția) a ajuns împreună cu 
tatăl și fratele lui mai mic într-o baracă 
din lagăr. Tatăl lui a reușit să plece din 
Auschwitz cu un grup de muncă. Dar, 
înainte de a părăsi lagărul, l-a rugat pe 
fiul său mai mare să facă în așa fel încât 
să nu se despartă de fratele lui. El s-a 
străduit dar, la un moment dat, cel mic 
s-a îmbolnăvit, a fost internat în baraca-
spital, unde slăbise atât de mult, încât 
la o selecție făcută de Mengele, a fost 
trimis în camera de gazare. „Numai că 
în zilele acelea veniseră niște trenuri cu 
deportați, care au fost îndreptați imediat 
spre camerele de gazare, și erau atât de 
mulți, încât patru zile nemții nu au avut 
timp să-i execute pe cei din lagăr, așa că 
fratele meu a fost trimis înapoi. Atunci, 
m-am dus la kapo-ul acelei barăci și l-am 
implorat să-mi salveze fratele. «Adu-mi 
pe cineva în schimb, ca să am numărul», 
mi-a oferit el soluția. Am început să caut 
și am dat de un puști singur, fără părinți. 
Nu i-am spus despre ce este vorba, doar 
l-am rugat să-l înlocuiască pe fratele 
meu. În schimb, îți voi da porția mea de 
pâine pe câteva zile și niște țigări – mo-
neda de schimb în lagăr. El a acceptat 
și a fost de acord ca a doua zi să facem 
schimbul. Dar când a venit momentul și 
el pornise, m-am repezit după el, i-am 
sărit în spate și i-am spus: gata, nu mai 
trebuie să te duci. Dar de ce, a întrebat 
mirat. Să știi că nu-ți mai dau pâinea 
înapoi. Nu, nici nu trebuie, i-am spus. 
Mai târziu, kapo-ul barăcii-spital a venit 
la mine și m-a întrebat de ce nu a apărut 
înlocuitorul. I-am spus că, pur și simplu, 
nu am putut să fac această alegere. El 
mi-a transmis și un mesaj din partea 
fratelui meu. Îmi spunea că va muri 
liniștit, în sfârșit, nu va mai suferi de 
foame și de frig. Mi s-a rupt sufletul, dar 
nu știu cum aș fi putut duce toată viața 
povara acelei alegeri, a faptului că aș fi 
trimis la moarte cu mâna mea pe cineva. 
Mai târziu, m-am reîntâlnit cu băiatul la 
Buchenwald. Supraviețuise războiului”.

A fost corectă alegerea lui V.N.? La 
prima vedere, l-a lăsat pe fratele lui să 
moară. Dar avea oare dreptul să sacri-
fice pe altcineva în locul lui? Poate că 
acele situații-limită între viață și moarte 
i-ar fi adus iertarea pentru gestul său. 
Dar nu a putut să treacă peste etică, 
peste morala în care a fost crescut, 
educat. A știut să rămână un om, în 
condiții inumane. O mică alinare pentru 
restul vieții!

E.G.

M u z e u  e v r e i e s c  î n  A r m e n i a
Pe la jumătatea anilor 1990, în stră-

vechea localitate Eghegis (care până în 
1994 se numea Alagyaz) din provincia 
Vayots Dzor, au fost descoperite nişte 
pietre funerare cu inscripţii ciudate. 
Ulterior, o echipă internaţională de 
specialişti, alcătuită din oameni de şti-
inţă armeni şi israelieni (Michael Stone, 
profesor de studii armene la Universita-
tea Ebraică din Ierusalim, şi arheologul 
David Smith) a făcut săpături şi cercetări, 
în urma cărora s-a ajuns la concluzia că 
era vorba de pietre funerare ale evreilor 
din Armenia medievală, aceasta fiind 

cea de-a doua descoperire, căci pri-
ma urmă a existenţei unei comunităţi 
evreieşti în Armenia fusese găsită în 
1910. Situl arheologic a fost restaurat 
cu grijă de către statul armean, totul 
fiind protejat ca o moştenire istorică,  
patrimonială.

După lucrările de restaurare a avut loc 
inaugurarea acestui cimitir în luna mai 
2009, urmată de un Simpozion internaţi-
onal, la care au participat 50 de oameni 
de ştiinţă, diplomaţi, reprezentanţi ai 
cercurilor guvernamentale şi clericale din 
Armenia şi Israel.

Recent, Rimma Varjapetyan, preșe-
dinta Comunității Evreilor din Armenia, 
a declarat, în legătură cu proiectul inau-
gurării unui muzeu evreiesc în Armenia: 
„Avem marea speranţă că acest muzeu 
va interesa turismul internaţional. Actual-
mente căutăm sponsori pentru realizarea 
acestui proiect şi suntem convinşi că 
proiectul îi va interesa nu numai pe evrei, 
ci deopotrivă şi pe armeni”. Muzeul va 
aborda totodată contribuţia evreilor în 
viaţa socială, economică şi culturală a 
Armeniei în decursul secolelor.

MADELEINE KARACAŞIAN
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În cea de-a cincea zi de Hanuca 
5778, Templul Israelit din Tulcea a 
primit vizita unui grup de 13 tineri vo-
luntari ai Programului Joint „Livratorii 
de Lumină”. Grupul a fost coordonat de 
Ery Daniel Pervulescu. Printre darurile 
primite de evreii tulceni în cadrul aces-
tui program s-au numărat și Hanuchii. 
Tinerii au binecuvântat și au aprins 
lumânărele în noile hanuchii. Ery Per-
vulescu a transmis mesajul de Hanuca 
al directorului Joint pentru România, 
Israel Sabag. 

Maoz Țur, Hanerot Halalu, Ghilu 
Hamacabim au fost interpretate de 
oaspeți în fața unui numeros public, 
evrei și prieteni ai comunității evreiești 
tulcene, printre care și reprezentanți 
ai unor filiale locale de organizații 
aparținând minorităților naționale. N-a 
lipsit tradiționala tratație de Hanuca. 

Voluntarii au oferit daruri de Hanuca 
și asistaților nedeplasabili, vizitați la ei 
acasă.

Coresp. ing. sOLOMON FAIMBLAT
președinte C.E. Tulcea

Lumânărele de Hanuca  
în Sala Mare a Primăriei

Am avut bucuria să aprindem cea 
de-a opta lumânărică de Hanuca 5778 
într-o Hanuchie instalată în Sala Mare 
de festivităţi a Primăriei Municipiului, 
unde Comunitatea Evreilor din Iaşi a fost 
oaspete de onoare.

Iniţiativa, prima în istoria Iaşiului, 
aparţine lui Mihai Chirica, primarul Ia-
şiului, care, împreună cu copiii David 
Luchian, Ayan Sacagiu şi cu conducerea 
Comunităţii ieşene, au luminat bradul de 
Crăciun şi au aprins cele opt lumânărele 
din Hanuchie.

Înainte de aceasta, preşedintele Co-
munităţii Evreilor din Iaşi, ing. Abraham 
Ghiltman, a vorbit despre faptul că de 
Hanuca nu sărbătorim victoria armată a 
Macabeilor, ci libertatea câştigată de a 
trăi după propria noastră credinţă. 

Cântecele interpretate de Albert Loz-
neanu, acompaniat de formaţia orches-
trală NIGUN, condusă de prof. Romeo 
Luchian, au umplut sala cu fumuseţea 
şi bucuria muzicii tradiţionale evreieşti. 

Îngemănarea dintre brad şi Hanuchia, 
lumina lor înfrăţită, este simbolul frumoa-
sei prietenii şi a coabitării multietnice şi (Continuare în pag. 23)

ComunitAt i
Înfrăţire întru credinţă şi prietenie prin lumina sărbătorilor

Coadă… în fața Templului 
Meseriașilor!

Fotografia din articol prezintă o coadă 
lungă, mai rar întâlnită în zilele noastre, 
în fața unei clădiri. Sunt oameni care 
așteaptă să intre și să viziteze Templul 
Meseriașilor din Galați. Și interesant este 
că, spre deosebire de Ziua Europeană 
a Culturii Iudaice, când comunitățile 
evreiești din toate localitățile, inclusiv din 
Galați, invită locuitorii orașelor ca de Ziua 
porților deschise să viziteze sinagogile, 
de această dată inițiativa a aparținut 
societății civile. 

Din 2016, la inițiativa unui fost gălă-
țean, profesorul de istorie Ciprian Ciocan, 
funcționează Asociația „Mila 80”, care și-a 

propus să organizeze tururi pietonale de 
vizitare a vechilor monumente istorice 
sau clădiri din Galați. Început cu 23 de 
membri, la ora actulă „Mila 80” are 1000, 
tineri și vârstnici, deopotrivă, și în fiecare 
duminică are loc câte o acțiune, agreată 
de foarte multă lume. În acest context, în 
programul Asociației a fost inclusă și vizi-
tarea Templului Meseriașilor, renovat de 
curând. Intitulată „Să deschidem porțile 
sinagogii”, la acțiunea din 26 noiembrie 
2017 au participat aproximativ 200 de 
persoane, numărul fiind limitat de capaci-
tatea sinagogii, în care nu încap mai mulți 
oameni, ne-a povestit ing. Sorin Blumer, 
președintele comunității gălățene, care 
ne-a spus că se preconizează încă o 
vizită. 

Ing. Sorin Blumer a fost cel care le-a 
prezentat vizitatorilor, care au umplut si-
nagoga, istoria Templului Meseriașilor, a 
înfloritoarei comunități evreiești din Galați 
care, deși numeric s-a redus foarte mult, 
dorește să arate locuitorilor orașului care 
a fost contribuția evreilor la dezvoltarea 
oraşului. „Inițiativa Asociației Mila 80 
se înscrie în spiritul politicii F.C.E.R. de 
deschidere față de populația română; de 
aceea am primit și am sprijinit acțiunea”, 
ne-a declarat președintele C.E. Galați. 
Atât organizatorii, cât și gazdele au fost 
extrem de satisfăcuți și se gândesc și la 
alte acțiuni comune pe linia cunoașterii 

tradițiilor Galațiului, oraș în care nume-
roase minorități au trăit alături de români, 
de-a lungul istoriei. (E.G.)

Ne respectăm și ne onorăm 
seniorii!

După ce în urmă cu ceva timp, condu-
cerea comunității tecucene s-a deplasat 
la Ana-Marie Teodorescu, membră a 
comunității noastre, pentru a o sărbători 
la împlinirea frumoasei vârste  de 80 
de ani, în ziua de 29 decembrie 2017, 
președintele Comunității, Iancu Aizic, 
însoțit de secretara Constanța Găgila 
și de Aurel Pisaroglu, au sărbătorit un 
alt senior al comunități.  Este vorba 
despre Păuna Cornea, care în acea zi 
a împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani. 
Conducerea comunității i-a dus acasă un 
tort de ciocolată și un pachet de cafea 
pentru a marca așa cum se cuvine acest 
eveniment. Sărbătorita a fost încântată 
și extrem de emoționată, mărturisind că 
nu se aștepta la așa o surpriză. Gazda şi 
oaspeţii au discutat şi au savurat o cafea 
și chiar un pahar de vin bun, oferite de 
fericita gazdă.

Vom continua cu astfel de acțiuni 
pentru a aduce cât mai multe clipe de 
bucurie și zâmbete membrilor comunității 
noastre.

IANCU AIzIC

Tecuci

Galaţi

Iaşi

Ş t i r i  d i n  c o m u n i t ă ţ i

H a n u c a  5 7 7 8  î n  c o m u n i t ă ţ i

Ziua Minorităților  
a devenit  

sărbătoare națională
Manifestări la Bacău și Arad

În luna noiembrie 2017, Camera 
Deputaţilor a adoptat  proiectul de lege 
care prevede declararea şi ridicarea zilei 
de 18 decembrie la nivel de sărbătoare 
naţională, sub denumirea de Ziua Mino-
rităţilor Naţionale din România. La prima 
marcare sub această formă, președintele 
Klaus Iohannis a transmis un mesaj în 
care a subliniat importanța minorităților 
naționale din România. El a arătat că 
alegerea care consacră 18 decembrie 
drept Ziua Minorităților Naționale din 
România este „o expresie clară a faptului 
că statul român recunoaşte, respectă, 
protejează şi pune în valoare patrimo-
niul comun, cultural şi religios, de dialog 
şi bună convieţuire al întregii naţiuni“. 
Șeful statului a mai spus că „în România 
Centenarului Marii Uniri, acţiunea poli-
tică, demersurile cetăţeneşti, educaţia 
şi actele de cultură trebuie să rămână 
şi să se dezvolte sub egida toleranţei, 
a deschiderii, a acceptării diferenţei şi 
a respectului pentru celălalt. Nu ar fi 
firească celebrarea Centenarului Marii 
Uniri fără minorităţile naţionale, care au 
avut o contribuţie deosebită la dezvolta-
rea României moderne“, a precizat Klaus 
Iohannis, care a adăugat că minorităţile 
naţionale sunt „parte vie şi vibrantă a 
societăţii româneşti“, contribuind nu doar 
la prezervarea şi la dezvoltarea unei 
moşteniri proprii străvechi, ci şi la evoluţia 
societăţii în ansamblu. 

De Ziua Minorităților Naționale au fost 
organizate în întreaga țară numeroase 
manifestări, inclusiv de către comunitățile 
evreiești. Astfel, la Bacău, marcarea eve-
nimentului de către comunitatea evreias-
că a ținut două zile, după cum a relatat 
Hainrich Brif, președintele Comunității. 
Pe data de 19 decembrie, evreii băcăuani 
și-au invitat prietenii la Ateneul „M. Jora“, 
unde a fost deschisă o expoziţie de  ta-
blouri (autor, Doinița Brif) și de carte cu 
tematică evreiască, însoțite de o serie 
de obiecte de cult (o Hanuchie, o Tora 
în miniatură).

În prima zi a avut loc un concert la care 
a evoluat mezzosoprana Sonia Hazarian, 
solistă la Opera din Brașov, acompaniată 
la pian de prof. Izabella Cantoreanu,  
Ansamblul „Hayakaghak“ din partea 
minorității armene și formația de dansuri 
și muzică romă „Baxtalo“. 

În prezentarea programului  comunității 
evreilor, s-a făcut o trecere în revistă a câ-
torva aspecte esențiale ale iudaismului, 
cum ar fi: Bar Miţva, minianul, cele cinci 
Cărți ale Torei, pericopa săptămânii, kipa, 
hupa, keduşa, hanuchia, aprinderea lu-
mânărilor, dreidl şi Hanuca Gelt, gogoși 
etc. Corul Shalom al C.E. Bacău, dirijat 
de Mariana Herman, a interpretat 12 
melodii cu tematică de Hanuca şi câteva 
melodii evreiești, de largă popularitate, în 
aplauzele asistenței.

La Arad, Centrul de Studii Iudaice 
„Acad. Nicolae Cajal“ al Universităţii de 
Vest „Vasile Goldiș“, în parteneriat cu 
Comunitatea Evreilor din Arad şi Comple-
xul Muzeal, a organizat la 18 decembrie 
2017 o manifestare dedicată evreilor din 
România. În program au figurat: vizitarea 
Sinagogii Neologe, expoziţia documen-
tară „Evreii din Arad la 300 de ani de 
atestare documentară“, „Sinagogi din 
România – cele mai frumoase sinagogi 
din ţară“, „Comunitatea Evreilor din Șiria 
– repere ale unei existenţe trecute“.

E.G.

Voluntari Joint au adus daruri pentru evreii tulceni Tulcea

multiculturale pe care edilul Mihai Chirica, 
spre cinstea lui şi a întregii conduceri a 
Municipalităţii ieşene, o promovează şi o 
încurajează în beneficiul tuturor locuitori-
lor bătrânei capitale moldave.

Seară cultural-artistică
În ziua de 18 decembrie 2017, Cen-

trul de Istorie a Evreilor şi Ebraistică „Dr. 
Alexandru Şafran“ din cadrul Facultăţii 
de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza“ din Iaşi, în colaborare cu Comu-
nitatea Evreilor din Iași, au organizat o 
seară cultural-artistică, prilejuită de ce-
lebrarea aproape concomitentă  în acest 
an a sărbătorii mozaice de Hanuca şi a 
celei creștine de Crăciun.

Moderator al evenimentului a fost 
prof. univ. dr. Alexandru Florin Platon, 
directorul CIEE, iar organizatori – lector 
univ. dr. Iulian Moga, secretar CIEE, şi 
prof. Moshe Groper. 

Prof. Moshe Groper ne-a invitat să 
cântăm şi să ne bucurăm împreună de o 
minunată seară de sărbătoare, iar Mihai 
Chirica a reliefat semnificaţia multiplă a 
acestei seri culturale, care creează „o 
comuniune întru binele Iaşiului şi al tutu-

ror locuitorilor săi şi, prin lumină, adevăr 
şi frumos, prefigurează punţi trainice 
de prietenie şi colaborare multietnică şi 
multiculturală“.

Pe scena Ateneului Tătăraşi, prof. 
univ. dr. Alexandru Florin Platon a aprins 
luminile tradiţionale ale bradului de Cră-
ciun, iar membrii Comitetului de condu-
cere al C.E din Iaşi au aprins cea de-a 
şaptea lumânărică a sărbătorii Hanuca. 

Preşedintele Abraham Ghiltman a 
vorbit despre semnificaţia sărbătorii de 
Hanuca şi despre tradiţiile istorice, religi-
oase şi gastronomice legate de aceasta, 
iar Alexandru Florin Platon a enumerat 
câteva momente semnificative din istoria 
comunităţii ieşene, subliniind rolul esenţi-
al al evreilor în viaţa social-economică şi 
cultural-ştiinţifică a oraşului şi în edifica-
rea patrimoniului său arhitectural.

Lector univ. dr. Mircea Păduraru, de la 
Facultatea de Litere, a reliefat perspec-
tiva istorică şi religioasă a Crăciunului.  

Scriitorul Mihai Batog-Bujeniţă, direc-
torul Asociaţiei Literare „Păstorel“ din Iaşi, 
a conchis: „Aici şi acum se produce un 
Miracol. Am venit singuri, dar vom pleca 
împreună, cu Miracolul Luminii în suflet“.

MARThA EŞANU

A. Ghiltman (în picioare)
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Regele Mihai I și evreii. Istorie și amintiri
Monarhia a fost adesea  decisivă 

pentru istoria comunităților evreiești din 
România. Moartea Regelui Mihai I a în-
semnat, astfel, o pierdere grea și pentru 
evreii din țară. F.C.E.R. și B’nai B’rith au 
organizat la Templul Coral un simpozion 
dedicat memoriei Regelui Mihai, la care 
au luat parte mai multe personalități 
evreiești din București, dar nu numai. În 
deschiderea evenimentului, președintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a vorbit despre 
personalitatea Regelui Mihai I și despre 
monarhie, în general.

„V-am invitat pentru a marca, printr-un 
gest de reverență, importanța Regelui 
Mihai și a regalității din România. Această 
manifestare se înscrie în programul eve-
nimentelor de evocare a personalității re-
gelui. Evenimentul se numește «Regele 
Mihai I și evreii. Istorie și amintiri». Există 
multe dovezi ale apropierii regalității de 
evrei. Spre exemplu, Regele Carol I a do-
nat din fonduri proprii o sumă importantă 
pentru refacerea Templului Coral, în care 
ne aflăm. Tot el a militat pentru accesul 
cât mai larg al evreilor la viața publică din 
România. Numeroși evrei care au fost pe 
câmpurile de luptă au fost decorați și s-a 
făcut o apropiere între regalitate și evrei. 
Este drept, în timpul ultimei părți a dom-
niei lui Carol al II-lea, acesta a semnat 
primele legi antievreiești. Am avut însă 
șansa ca, prin Regina-Mamă Elena și 
prin Regele Mihai, soarta evreilor români 
din acele vremuri grele să fie sensibil 

mai suportabilă. Mai presus de toate, 
datorită Regelui Mihai, am avut șansa 
ruperii relațiilor cu Germania nazistă și 
a întoarcerii armelor. Tot Regele Mihai a 
semnat toate actele constituționale pen-
tru reintrarea în drepturi a evreilor. Deci 
până în 1947, Regele a sprijinit reintrarea 
în normal a vieții evreilor. De aceea avem 
un respect deosebit pentru Regele Mihai 
I. Noi, evreii, avem un respect și o atenție 
deosebită pentru valoarea memoriei și 
valoarea recunoștinței. De aceea ne 
aducem aminte și ne manifestăm acum 

recunoștința față de Rege”, a mai spus 
Aurel Vainer.

Istoricul Lya Benjamin a vorbit, în 
cadrul evenimentului, despre cele mai 
importante măsuri din timpul monarhiei, 
în relație cu evreii din România.

„Care ar fi cele mai importante acțiuni 
ale Casei Regale pentru sprijinirea evre-
ilor? În primul rând, cred că toată lumea 
știe că Regina Elena face parte dintre 
Drepții între Popoare. De asemenea, 
Regele Mihai a primit o diplomă din par-
tea Yad Vashem. Avem informații că, în 
decembrie 1941, Al. Șafran a intervenit 
la Regină pentru a trimite ajutoare în 
Transnistria, iar Regina a reușit să trimi-
tă aceste ajutoare. Intervenția cea mai 
spectaculoasă și importantă, care a făcut 
ca noi să supraviețuim, a fost cea din 
1942, atunci când s-a pus problema să 
fim deportați în lagărele de exterminare 
din Polonia. Foarte important a fost faptul 

că şef-rabinul Șafran a reușit să câștige 
bunăvoința Mitropolitului Ardealului, care 
era în relații bune cu Regele Mihai, și așa 
s-a ajuns la oprirea acestei deportări. Aici 
nu vorbesc doar despre fapte filantropice, 
ci despre argumente politice, prin care 
Antonescu a fost convins în unele situații 
să renunțe la planurile sale. În folosirea 
acestor argumente politice, Regele și 
Regina au avut roluri esențiale”. 

Aurel Vainer a menționat importanța 
zilei de 23 august 1944, care este me-
ritul integral al Regelui Mihai. Regele îi 
salvează prin această decizie și pe evrei, 
dar în mod cert salvează toată România. 
În concluzie, sunt mărturii importante, în 
care se subliniază meritele Casei Regale 
în salvarea evreilor. Acestea arată, de 
asemenea, recunoștința evreilor față de 
aceste fapte ale regalității.

Un alt supraviețuitor, dr. Alexandru 
Elias, a rememorat un moment crucial din 
viața sa – grațierea acordată de Regele 
Mihai. El a povestit despre acuzațiile 
false care i s-au adus lui, alături de alți 
colegi de la Liceul Evreiesc „Cultura“ din 
București, atunci când avea doar 17 ani. 

José Iacobescu, președinte B’nai 
B’rith România și co-organizator al eve-
nimentului, a transmis la rândul său un 
mesaj de condoleanțe: „Doresc să vă 
mulţumesc în primul rând pentru partici-
parea la această întâlnire de comemo-
rare. B’nai B’rith își manifestă durerea 
în aceste zile pentru pierderea Regelui 
Mihai I. Suntem alături de familia regală 
și de întreg poporul român, în aceste 
momente grele”, a spus José Iacobescu.

Aledin Amet, secretat de stat adjunct 
la DRI, a evocat generozitatea Casei 
Regale a României, care a sprijinit finan-
ciar construirea celei mai mari moschei 
din România, inaugurată la  Constanța 
în anul 1913. „A fost un cadou al Rege-
lui Carol I pentru ceea ce a însemnat 
comunitatea musulmană din România, 
pentru jertfele și eroii ei care s-au jertfit 
pentru România”, a afirmat reprezentan-
tul etniei turco-tătare, aducând sincere 
omagii Regelui Mihai I și Casei Regale 
din România. 

GEORGE GîLEA
DAN DRUțĂ

În 2017, Israelul  
a neutralizat 

400 de atacuri 
teroriste majore

Potrivit dezvăluirilor lui Nadav Ar-
gaman, șeful Shin Beth (Securitatea 
Internă), anul trecut Israelul a reușit să 
neutralizeze 400 de atacuri teroriste 
majore, printre care 13 încercări de aten-
tate sinucigașe și opt răpiri, scrie presa 
israeliană. Dezvăluirile au fost făcute la 
ședința Comisiei pentru Politică Externă 
și Apărare al Knessetului. 

Șeful Shin Beth a arătat că printre 
atacuri au mai figurat 223 de tentative 
de atentate prin împușcare, 50 de ata-
curi cu bombă și 94 de alte atacuri prin 
înjunghiere și cu autoturisme. Au fost 
dezamorsate și alte 1100 de atacuri de 
tip „lupi singuratici”.

Numărul atacurilor teroriste comise 
efectiv s-a cifrat la 54, o reducere de la 
108 în 2016 și de la 163 în 2015. Arga-
man a afirmat că, după 6 decembrie, 
ziua în care președintele Donald Trump 
a recunoscut Ierusalimul drept capitală 
a Israelului, fronturile palestiniene au 
devenit „mai volatile” iar situația din Gaza 
este deosebit de serioasă. De la începutul 
anului, au fost identificate și desființate 
148 de celule Hamas cu baza în Cisior-
dania, ceea ce reflectă ambițiile grupului 
terorist din Gaza de a pătrunde pe terito-
riul Autorității  Palestiniene, în pofida efor-
turilor de reconciliere a facțiunilor rivale. 
El a enumerat tentativele de atentate 
neutralizate de forțele israeliene  după 
declarația președintelui american. (E.G.)

Decesul acad. IONEl VAlENTIN VlAD,  
o pierdere grea pentru România 

Trei evenimente 
la lauder-Reut

A fost pusă mezuza  
la noua clădire a Liceului

Pentru Școala și Fundația Lauder-
Reut, ziua de 12 decembrie 2017 a avut 
o triplă semnificație. Poate cea mai im-
portantă a fost punerea de către prim-ra-
binul Rafael Shaffer, în prezența elevilor, 
a profesorilor și  membrilor Board-ului 
Fundației, a mezuzei la intrarea noii 
clădiri a liceului, care – după cum speră 
atât conducerea cât și elevii – va fi dată 
în funcțiune în curând. După ce rabinul 
a rostit binecuvântarea pentru noua 
casă, Tova Ben Nun-Cherbis, președinta 
Fundației Lauder-Reut, a povestit prin 
ce au trecut cei care au răspuns de re-
alizarea noii clădiri de care a fost nevoie 
deoarece, până acum, elevii din clasele 
liceale învățau la Liceul Matei Basarab. 
A fost un mare efort din toate punctele 
de vedere, inclusiv financiar. Urmează 
ca imobilul să fie conectat la utilități. 
Cei prezenți au avut prilejul să viziteze 
școala: săli de studii, laboratoare, săli 
de conferință, de recreere pentru elevi 
și profesori, proiectoare, instalații audio-
video, mai multe terase. 

Foștii absolvenți vorbesc  
despre carierele lor

Adunarea Board-ului Fundației a ofe-
rit prilejul unor  foști absolvenți, invitați la 
lucrări, să-și prezinte anii de studenție 
și carierele, cu profiluri dintre cele mai 
diferite. Unii dintre ei sunt în diplomație, 
lucrează la UE sau la alte organizații 
internaționale, alții și-au ales business-
ul ca ocupație, după ce au frecventat la 
liceu secția de diplomație, dar cu toții au 
subliniat rolul important al educației de la 
Lauder-Reut, al pregătirii multilaterale și 
al relațiilor speciale profesor-elev pentru 
adaptarea lor la cele mai diferite medii.

Luminile de Hanuca şi de Crăciun 
s-au aprins în același timp

În seara aceleiași zile, la Palatul 
Parlamentului s-a desfășurat cea de 
a 16-a ediție a Galei Prieteniei Magna 
cum Laude, în care, ca în fiecare an, 
au fost premiați olimpicii internaționali 
și naționali ai Complexului Educațional 
Lauder-Reut – 60  la număr.

Candelabrul de Hanuca a fost aprins 
de dr. Herman Berkovits, consul onorific 
al României în Israel şi medic personal 
al prim-ministrului israelian Benjamin 
Netanyahu, împreună cu Jonathan 
Davis, vicepreşedinte pentru Relaţii 
Externe, IDC Herzliya Israel.

Dr. Herman Berkovits a vorbit despre 
semnificația sărbătorii de Hanuca și a 
transmis un mesaj din partea premieru-
lui Netanyahu. Europarlamentarul Andi 
Cristea a aprins luminile bradului de 
Crăciun şi le-a urat tuturor „pace în lume 
şi căldură în suflete”. Ambasadoarea 
Statului Israel la Bucureşti, E.S. Tamar 
Samash, a evocat semnificaţia sărbătorii 
de Hanuca şi a evidenţiat nivelul înalt al 
învățământului la Școala  Lauder-Reut.

La eveniment au fost prezente peste 
500 de personalităţi ale lumii politice şi 
diplomatice, reprezentanţi ai instituţiilor 
de stat şi ai ambasadelor străine la Bu-
cureşti, lideri ai corporaţiilor şi oameni 
de afaceri.

EVA GALAMBOs

Trecerea la cele veșnice a președintelui 
Academiei Române, IONEL VALENTIN 
VLAD, umanist prin excelență și profesor 
universitar în domeniul fizicii, „este o pier-
dere grea pentru poporul român, pentru 
toții intelectualii din țara noastră, ca și 
pentru oamenii de știință din întreaga 
lume, în rândul cărora IONEL VALENTIN 
VLAD se bucura de binemeritată celebri-
tate și unanimă reunoaștere”, se arată 
într-un comunicat de presă transmis de 
F.C.E.R. în ziua decesului președintelui 
Academiei Române. În documentul sem-
nat de președintele Federației, dr. Aurel 
Vainer, se mai arată că „în ce privește 
comunitatea evreiască, cu durere și 
adâncă mâhnire spunem că am pierdut, 
în persoana sa, un prieten adevărat, de 
o mare valoare”.

Profesor pentru multe generații de 
specialiști, autor a peste 60 de lucrări 
științifice, realizator sau co-semnatar 
al unor premiere științifice dintre care 
amintim primul laser cu mediu activ 
solid din România, primele holograme 
profesionale din ţară și sistemele de 
prelucrare digitală a imaginilor generate 
de instrumente optice, IONEL VALENTIN 
VLAD și-a încununat prestigioasa carieră 
cu dobândirea președinției Academiei 
Române.

„Prezența lui IONEL VALENTIN VLAD 
la numeroase evenimente organizate 
atât de Federația Comunităților Evreiești 
din România, cât și de B’nai B’rith Ro-
mânia, cel mai recent fiind cel dedicat 
comemorării eminentului președinte al 

F.U.C.E.R., dr. Wilhelm Filderman, pre-
cum și la festivitățile de primire în Aca-
demia Română a unor membri ai etniei 
noastre, au fost tot atâtea momente în 
care s-au manifestat sincera prietenie și 

aprecierea profundă resimțite de IONEL 
VALENTIN VLAD pentru evreii din Româ-
nia, pentru contribuția lor la dezvoltarea 
economică, socială și culturală a țării. 
Aceste sentimente au fost și rațiunea 
pentru care conducerea F.C.E.R.  i-a 
acordat președintelui Academiei Române 
Medalia de Onoare Prieten al Comunității 
Evreiești din România.

Dumnezeu să îl odihnească și să 
îi fie amintirea binecuvântată! Sincere 
condoleanțe familiei îndurerate!”, se mai 
arată în încheierea comunicatului.
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Conferința „Personaje ale Bucureștiului sefard  
și moștenirea lor arhitecturală”

La 9 noiembrie 2017, Palatul Șuțu 
din București a găzduit conferința „Per-
sonaje și povești din Bucureștiul sefard”, 
susținută de conf. univ. dr. Felicia Wald-
man, coordonator al Centrului de Studii 
Ebraice și al programului de master 
„Cultură și civilizație ebraică” din cadrul 
Facultății de Litere a Universității din 
București, autoare a cărții „Personaje și 
povești din Bucureștiul sefard” (alături 
de dr. Anca Tudorancea, cercetător la 
CSIER).

Prelegerea a propus o incursiune în 
istoria sefarzilor din București, de la pri-
mele atestări documentare (1550) până 
în prezent. Este o istorie, de aproape cinci 
secole, a evreilor spanioli care, în ma-
rea lor majoritate, veniseră la București 
din Imperiul Otoman, deși nu erau încă 
organizați în comunități. Documentele 
indică o prezență stabilă a sefarzilor – 
negustori care aveau în București un loc 
de popas, o rută importantă în comerțul 
pe care îl efectuau între Imperiul Otoman 
și Europa Occidentală. 

Istoria sefarzilor din România s-a 
pierdut din două motive. Primul este 
dat de proporția constant redusă a 
comunității sefarde: cu toate că prezența 
evreilor spanioli este aici cea mai veche, 
comunitatea sefardă a fost întotdeauna 
mult mai restrânsă decât cea a evreilor 
așkenazi (veniți în Țările Române pe 
filiera Lituania, Ucraina, Polonia etc.) și 
slab reprezentată la nivel documentar și 
vizual. Dacă la București, înaintea celui 
de-al Doilea Război Mondial, erau 70.000 
de evrei, proporția comunității sefarde era 
de numai 10%, fiind, însă, o prezență de-
osebit de importantă din punct de vedere 
economic și cultural. Dispunem de puține 
documente și imagini, atât în arhivele 
evreiești, cât și în cele de stat. De pildă, 
lipsesc imaginile în privința lui David 
Adania (primul sefard din București care 
a înființat o agenție de publicitate, prin 
care promova filme evreiești și românești) 

sau a lui Leon Alcalay (un mare 
librar, editor, specializat în arta și 
industria cărții).

Al doilea motiv îl constituie 
reducerea comunității sefarde 
din România până la disoluție: 
în perioada celui de-al Doilea 
Război Mondial, cei mai mulți 
au emigrat în Israel, în Spania 
și în America Latină. Până în 
1944, comunitatea sefardă a fost 
condusă de șef-rabinul Sabetay 
Djaen, de origine argentiniană; 
grav bolnav, el se va întoarce în 
țara natală după ce, alături de 
Alexandru Șafran, încercase să 

salveze evrei din România prin intervenții 
la autoritățile epocii. Comunitatea se-
fardă va fi preluată de Al. Șafran, care 
va deveni șef-rabinul întregii comunități 
evreiești, așkenaze și sefarde. În 1965, 
comunitatea sefardă este desființată de-
finitiv, de atunci nemaiexistând niciun fel 
de organizare sefardă.

În demersul de recuperare a istoriei 
sefarde, conf. univ. dr. Felicia Waldman 

a evocat câteva dintre figurile mar-
cante care au contribuit la dezvoltarea 
economiei și a culturii: Mauriciu Blank 
(1848-1929) studiază finanțele la Viena, 
la 15 ani obținând diploma de absolvire 
a facultății; este cofondatorul celei mai 
longevive bănci, „Marmorosch Blank” 
(1848-1948); Menachem Elias (1812-
1892), om de afaceri (facilitează comerțul 
între Orient și Occident; în 1885 cumpără 
fostul Grand Hotel Brofft și îl transformă 
în actualul Grand Hotel Continental); fiul 
său, Jacques Elias (1844-1923), un mare 
industriaș (proprietarul Fabricii de Zahăr 
din Sascut-Târg, jud. Bacău), bancher 
(președintele Băncii Generale Române) 
și filantrop (prin testament, își donează 
întreaga avere Academiei Române); So-
lomon Iosif Halfon (1846-1913), nepotul 
lui Solomon Halfon și al lui Hillel Manoah, 
bancher (fondatorul Băncii Comerciale 
Române) și filantrop (înființează Fundația 
„Iosif Halfon”, prin care acordă burse de 
care au beneficiat, în proporție de 90%, 
studenții români); în 1884-1913 conduce 
comunitatea sefardă din București; Hillel 

Manoach (1797-1862), consul 
onorific al Imperiului Otoman în 
Valahia și Moldova, cu merite 
deosebite în diplomație (ajutor 
în bani și în relații internaționale); 
a instituit „Premiul Hillel” (fon-
duri din care Universitatea din 
București a acordat burse de 
cercetare și premii pentru lucrări 
științifice); Mihail Caffé (1924-
2916), arhitect și profesor de 
renume; a proiectat Căminul 
„Amalia și șef-rabin dr. Moses 
Rosen”.

CLAUDIA BOsOI

n NADIA UsTINEsCU, președinta 
C.E. Brăila, se remarcă prin energie, 

sensibilitate, spirit gos-
podăresc, darul de a fi 
o gazdă excepțională, 
așa cum este, an de an, 
cu prilejul Festivalului 
Internațional „Mihail Se-
bastian” și de Hanuca, 
dar nu numai. Activând 
de mulți ani în comuni-
tate – mai întâi, respon-

sabilă pentru problemele de asistență 
socială, apoi, vicepreședinte – Nadia 
Ustinescu a acumulat experiența ne-
cesară pentru ca viața comunitară să 
se dezvolte armonios, cultivând bune 
relații interetnice, interconfesionale.
n  A B R A h A M G h I LT M A N , 

președintele C.E. Iași, se dovedește 

la înălțimea misiunii de a conduce una 
dintre comunitățile de veche și bogată 
tradiție culturală, care a dat și conti-
nuă să dea valori în cele mai diverse 
domenii. Pentru meritele sale și buna 
colaborare cu autoritățile locale şi de 
stat, prefectul Județului Iași, Marian 
Șerbescu, i-a conferit recent Diploma 
de Onoare. Spirit organizatoric, gazdă 
ireproșabilă, mai ales, om de omenie, 
ing. Abraham Ghiltman este un lider 
comunitar de referință.     
n COsTAChE CLIM, președintele 

C.E. Huși, reușește cu succes să facă 
față problemelor mari 
ale unei comunități 
mici: buna întreținere 
a sinagogii și a cimiti-
rului evreiesc din oraș, 
grija față de cei vârst-
nici, singuri, suferinzi, 
marcarea sărbătorilor 
iudaice, a zilelor come-
morative. Hușiul a fost, 
cândva, o comunitate cu viață evreias-
că intensă, ca orice ștetl. Prin cultiva-
rea moștenirii iudaice, Costache Clim 
aduce în atenția prezentului bogăția 
tradițiilor, readucându-le la viață.

AD MEA VEESRIM!  
Preşedinţi de comunităţi 
născuţi în lunile ianuarie şi februarie

la mulți ani,  
Albert Kupferberg!

P r e ș e d i n t e l e 
Fundației „Willhelm 
F i l d e r m a n ” ,  i n g .  
ALBERT KUPFER-
BERG, continuă să 
fie o prezență distinc-
tă și cordială în viața 
Federației. Echilibrul, 
s imțul  măsur i i ,  la 
propriu și la figurat, 
delicatețea combinată 
cu fermitate, respectul față de sine și de 
ceilalți, umorul și  modestia sunt tot atâ-
tea motive pentru împlinirile obținute în 
noua sa misiune, dat fiind că sub egida 
Fundației „Filderman” s-au derulat mul-
te evenimente de succes, reflectate la 
timpul lor în paginile Realității Evreiești. 
Ca președinte al Fundației „Filderman”, 
ajutat de managerul de proiecte Janina 
Ilie, a știut să aducă în viața noastră bu-
curiile muzicii, prin prestația unor artiști 
de renume, mai multă seninătate de Ziua 
Femeii, prețuire pentru familiile care au 
peste o jumătate de secol de la căsătorie, 
mai multă încredere că, din semințele 
Faptelor Bune, vor crește pomi sădiți de 
Tu biȘvat. (R.E.)

Alegeri în cadrul Asociației Scriitorilor 
Israelieni de limbă Română

La 29 noiembrie 2017, Adunarea Generală a Asociației Scriitorilor Israelieni de 
Limbă Română s-a reunit  pentru alegerea unui nou președinte. G. Mosari, președintele 
de onoare al Asociației, care a fost și șeful comisiei de vot, a făcut câteva precizări 
importante referitoare la regulamentul de votare. A fost prezentat și raportul de acti-
vitate al Asociației pentru perioada 2016-2017.

După numărarea voturilor, Dragoș Nelersa a fost ales președinte cu 85% din voturi. 
În cuvântul său, noul președinte a mulțumit pentru încrederea acordată și a promis că 
nu va dezamăgi și va fi un președinte al tuturor scriitorilor israelieni de limbă română, 
indiferent de preferințele acestora.

În continuare, Dragoș Nelersa a propus spre aprobare Adunării Generale 
componența Comitetului de conducere, care va fi format din: Dragoș Nelersa – 
președinte, Magdalena Brătescu – vicepreședinte, Teşu Solomovici – secretar general, 
Etgard Bitel – responsabil comisie financiară, Ada Shaulov – responsabil relații publice. 

Adunarea Generală a mai aprobat ca G. Mosari să fie președinte de onoare al 
Asociației Scriitorilor Israelieni de Limbă Română. (M.O.)

Aurel Vainer, la 86 de ani

Arta de „a asculta, a absorbi, a judeca, a decide“

„Suntem mândri de rezultatele acti vi tății Federației Comu-
nităților Evre iești din România, organizație pe care, vreme 
de mai bine de 13 ani, o conduceți cu dă ru ire, devotament, 
tenacitate, meti cu  lozitate și, mai presus de toate, cu per  fectă 
cunoaștere a regulilor dreptului, managementului și economiei, 
în sluj ba binelui membrilor Comunităților Evre iești din România”, 
l-a caracterizat vice pre ședintele Federației pe dr. Aurel Vainer, 
sărbătorit în cadrul unei reuniuni cu salariații la Biblioteca Tem-
plului Coral. „Să ne fiți mereu aproape, spre binele familiei mult 
îndrăgite a evreilor din România”, a mai spus Ovidiu Bănescu, 
în numele tuturor celor prezenți.

Prim-rabinul Rafael Shaffer, care a spus două binecuvântări 
în limba română, a ținut să remarce la Aurel Vainer „puterea 
de a asculta păreri contradictorii, cu care uneori este de acord, 
alteori nu”. 

Au mai fost evidențiate de vorbitori și de salariați, care 
i-au urat sărbătoritului „Lehaim” și „Ad mea Veesrim”, capa-
citatea președintelui F.C.E.R. de a  cultiva buna conlucrare 
cu autoritățile statului, de a crea un climat propice mai bunei 
cunoașteri între populația majoritară și comunitatea evreiască, 
de a da un nou impuls dialogului interreligios, de a revigora viața 
comunitară, mai multor oameni tineri deschizându-li-se accesul 
la conducerea Federației și a Comunităților. 

Vizibil emoționat de căldura urărilor și a luărilor de cuvânt, 
Aurel Vainer a conchis, înainte de a-și îndemna oaspeții să ridice 
un pahar și să guste din bucate: „Dacă s-ar putea, aș dori ca de 
la mine să moșteniți un singur lucru, care mi se pare extrem de 
important: să învățați că nu trebuie niciodată să umiliți un om. 
Această înțelepciune face parte din valorile iudaismului, alături 
de memorie și recunoștință, de iubirea de oameni și de iubirea 
de pace”, a spus dr. Aurel Vainer. 

La sărbătorirea de la Biblioteca Templului Coral au fost 
lideri ai F.C.E.R., C.E.B., B.B.R., J.C.C., AERVH, salariați mai 
vechi și mai noi din Federație. Au fost urări muzicale: Bucharest 
Klezmer Band, manager – Silvian Horn, dirijor – Bogdan Lifșin, 
soliste – Arabela Neazi, Geni Brenda, Rodica Doija. 

Dr. Liviu Beris l-a caracterizat concis și sugestiv pe 
președintele Federației: „dr. Aurel Vainer are capacitatea de a 
asculta, a absorbi, a judeca, a decide”. 

IULIA DELEANU
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I U D A I C A

Pomul, prietenul omului

Moshe Turgeman și împlinirea  
unei mițva

Grăiește fiilor lui Israel și spune-le să-
și facă ciucuri (țițit)  la poalele hainelor 
lor … și pe ciucurii hainelor să pună un 
fir Tchelet. … și îl veți vedea și vă veți 
aminti de toate poruncile lui HAȘEM și 
le veți împlini… (Devarim/ Deuteronom 
15:38,39)

Ce sunt aceste „poale” ale hainelor? 
Evreii evlavioși își pun într-adevăr țițit la 
unele haine, dar nu am văzut niciodată 
țițit la poalele unei cămăși, ale unui sa-
cou sau ale unui palton. Încalcă ei oare 
această prevedere?

Nedumerirea începe, ca multe altele, 
dintr-o imprecizie a traducerii. În Tora 
scrie ףנכ (kanaf), care se traduce prin 
„aripă” și este folosit în sens de „colț”. 
Numai haine care au patru colțuri au 
nevoie de țițit. Se pare că aceste haine 
erau comune în vremurile biblice. Astăzi, 
ele au ieșit din uz. 

Cei mai mulți cunosc țițit de la haina 
pe care o purtăm în timpul rugăciunii 
numită Talit,  un dreptunghi din lână sau 
bumbac, pe care îl punem peste umeri 
și care are, ca orice dreptunghi, patru 
colțuri. Cei care doresc să îndeplinească 
porunca și în afara timpului de rugăciune 
își fac un fel de maiou deschis lateral, 
numit talit katan (talit mic)  pentru a avea 
patru colțuri și pun pe colțurile lui țițit.  Cei 
care nu poartă nicio haină cu patru colțuri 
nu încalcă nicio prevedere, ci doar pierd 
ocazia de a îndeplini porunca privind țițit.

Țițit se face din patru fire, care se 
trec printr-o gaură în colțul hainei și se 
înnoadă cu cinci perechi de noduri. Între 
perechile de noduri se înfășoară un fir în 
jurul celorlalte șapte.

Trei dintre fire sunt albe și unul Tche-
let. Ce este Tchelet? În Talmud, tratatul 

Sota fila 17a scrie: Tchelet seamănă cu 
marea, care seamănă cu bolta, care sea-
mănă cu Tronul Slavei (Kise haKavod). 
Un albastru deschis sau azur, menit să 
ne aducă aminte de mare, de la care 
gândul va zbura spre bolta cerească 
și de acolo spre Tronul Slavei despre 
care scriu profeții că este asemeni boltei 
cerești. Mai departe, gândul va zbura 
spre HAȘEM și astfel ne vom aminti de 
poruncile Lui și se va stârni în noi dorința 
de a le îndeplini.

Aceleași consoane ת-ל-כ-ת s-ar pu-
tea citi și Tachlit, care înseamnă un țel 
îndepărtat. Interpretările se completează.    

Pentru firul tchelet se poate folosi 
numai pigmentul care era folosit în 
vremurile biblice. Acesta era produs 
din „sângele” unui melc marin care le 
era cunoscut. Procedura de vopsire, 
descrisă în Talmud tratatul Menahot, 
este extrem de riguroasă. Tradiția a 
fost păstrată, mult după distrugerea 
Templului, de mica colonie de pescari 
și boiangii de pe malul Mediteranei. 
Undeva între anii 500 și 1000 e.c., din-
tr-un motiv asupra căruia istoricii nu au 
căzut de acord, tradiția a fost curmată. 
De atunci și până astăzi facem țițit din 
patru fire albe. 

Odată cu mișcarea sionistă, a renăs-
cut și interesul pentru tchelet. Au fost câ-
teva încercări de a identifica acest melc 
marin. Cea mai probabilă variantă este 
Murex trunculus, dar nici ea nu a fost larg 
acceptată. În Israel, mulți tineri poartă 
deja la poalele hainelor ciucuri făcuți din 
trei fire albe și unul tchelet.

Dintre toate culorile, neamul nostru 
iubește cel mai mult culoarea Tchelet. În 
sinagogi, mai ales cele sefarde, ea este 
larg întrebuințată. Când s-a pus proble-
ma steagului pentru nou înființatul Stat 
Israel, au fost alese culorile alb și Tchelet.  

Cuvântul talit nu apare în Tanah. Pri-
ma lui mențiune este în Mișna, în jurul 
anului 200 al erei curente. Se pare că 
provine din cuvântul aramaic tula, care 
înseamnă umbră. Talitul este, așadar, o 
haină menită să ne facă umbră. În acele 
vremuri, oamenii purtau astfel de haine. 
Astăzi, ea slujește doar drept haină de 
cult. 

Rolul talitului este de a „umbri” zgo-
motul din jur pentru a ne concentra mai 
bine  în rugăciune. Toți bărbații evrei 
căsătoriți îl poartă la rugăciunea de 
dimineață, atât în zilele de lucru, cât și 
în zilele de Șabat și de sărbătoare.  La 
bărbații necăsătoriți, fiecare comuni-
tate are obiceiurile ei. În comunitățile 
din estul Europei ei nu poartă, dar în 
multe comunități sefarde, precum și în 
comunitățile originare din Germania, 
poartă talit chiar și copiii înainte de Bar 
Mițva, atunci când vin la sinagogă. 

Suntem un neam care nu are cos-
tum național. În fiecare diaspora ne-am 
adaptat sau am refuzat să ne adaptăm 
la portul local. Au fost chiar cazuri în care 
am fost forțați să purtăm haine diferite de 
cele ale populației majoritare. Singura 
îmbrăcăminte pe care am păstrat-o în 
toate peregrinările a fost talitul. El simbo-
lizează mai mult decât orice capacitatea 
noastră ca neam de  a ne detașa de co-
tidian și a ne lăsa gândul liber să aspire 
spre înălțimi.

Prim-rabin RAFAEL shAFFER

Care este raportul omului cu natura? 
Atunci când Dumnezeu a creat lumea, 
El a creat-o pentru om, i-a dat-o omului 
în stăpânire. În Grădina Raiului, omul se 
afla între pomi, putea mânca din roadele 
tuturor pomilor, în afară de cele ale Po-
mului Cunoașterii și ale Pomului Vieții. 
Dar Adam, omul, a mâncat și din fructul 
Pomului Cunoașterii și a fost alungat din 
Rai împreună cu soția lui, Eva. 

Dumnezeu l-a trimis să-și câștige 
existența cu sudoarea frunții, scoțându-
și pâinea din pământ cu greutate, lup-
tându-se cu spinii și scaieții, însă fiind 
tot în mijlocul naturii, care este dură, 
severă, funcționând după legile ei, dar 
construită astfel încât să fie stăpânită de 
om. Studii contemporane vorbesc despre 
o disciplină specială în cadrul biblico-
social: ecologia biblică. Putem adăuga 
că aspecte ecologice apar nu numai în 
Biblia Ebraică (Tanah), ci și în Talmud. 
Ceea ce ne învață despre raportul omului 
cu natura în legislația iudaică și despre 
obligația omului de a respecta natura. În 
acest cadru trebuie să  vedem legătura 
omului cu pomul fructifer, el însuși o par-
te a naturii cunoscute de om în Grădina 
Raiului. Dumnezeu a decis simbioza om-
pom, prietenia dintre ei. Pomul îi oferă 
omului fructele sale, îl apără de dogoarea 
soarelui și de intemperii, îi creează o 
stare sufletească bună prin verdeața frun-
zelor sale. În schimb, omul are obligația 
îngrijirii pomului: să-l ude, să-l văruiască 
pentru a-l apăra de dăunători. Parteneri 
aproape egali... 

Mai mult decât atât. Așa cum oamenii 
au un An Nou, la fel și pomii au un An 
Nou al lor. Acest An Nou al Pomilor este 
sărbătorit de oameni atât pentru ei, cât și 
pentru prietenii lor, pomii. În conformitate 
cu tradiția talmudică, Anul Nou al Pomilor 
este sărbătorit la 15 Șvat (Tu biȘvat). 
Este data la care Talmudul consideră că 
începe un an nou în creșterea pomilor, 
când începe formarea roadelor pomilor 
cu ajutorul ploilor noi. De aceea este 
obligația consumării roadelor tuturor 
pomilor, respectiv a fructelor care s-au 

format și au crescut cu ajutorul ploilor din 
anul precedent, care au căzut înainte de 
această dată. De aici obiceiul consumării 
de fructe uscate. Originea sărbătorii TU 
biȘvat este agricolă, din vechiul Israel 
antic. Ulterior, sărbătoarea de An Nou al 
Pomilor și-a schimbat sensul, aspectul 
și forma de celebrare. Părăsită pentru o 
perioadă de timp,  deoarece evreii înce-
taseră să facă agricultură pe pământurile 
lor, iar Templul de la Ierusalim, unde erau 
aduse roadele pomilor, nu mai exista, ea 
a căpătat o formă cabalistică. În rândul 
evreilor sefarzi s-a născut tradiția unei 
mese de Seder Tu biȘvat, la care se con-
sumă toate fructele, în funcție de forma 
lor: fructe cu un singur sâmbure mare, 
fructe cu sâmburi mici, roade ale câm-
pului, se bea vin. Consumarea fructelor 
reflectă speranța realizării dorințelor. Bi-
necuvântarea fructelor este o mulțumire 
adusă lui Dumnezeu pentru că a creat 
roadele pomilor. 

În rândul evreilor așkenazi, tradiția 
consumului fructelor de Tu biȘvat a fost 
reluată de Rabi Israel Baal Șem Tov și 
perpetuată de tradiția hasidică. Printre 
rabinii hasidici din România de altădată, 
care au povestit despre această tradiție 
atât din punct de vedere halahic, cât și 
folcloric, a fost regretatul rabin Mena-
chem Gutman din Iași, stabilit ulterior la 
Ierusalim. În a sa Enciclopedie a Hasi-
dismului, el povestește despre raportul 
lui Rabi Israel Bal Șem Tov cu natura, cu 
pomii, ajungând până la minunea mitică a 
transformării iernii în vară și aducerea de 
fructe proaspete din Ereț Israel în pădure, 
acolo unde se afla  izolat. 

Ulterior, mișcarea sionistă a preluat 
elemente ale Anului Nou al Pomilor. Nu 
mai era ideea aducerii roadelor pomilor 
la Templul de la Ierusalim, nici aspectul 
cabalistic al sărbătorii, ci ideea meteo-
rologică și socială, combinată cu ideea 
mistică, a începutului primăverii. 

De aceea, în această zi (cu excepția 
cazului în care cădea de Șabat) a fost 

(Continuare în pag. 23)
LUCIAN-zEEV hERșCOVICI

La 6 decembrie 2017, la Templul Co-
ral a avut loc festivitatea de înmânare a 
Certificatului de Onoare soților Hava și 
Moshe Turgeman, pentru încredinţarea 
în custodia C.E.B. – Templul Coral a 
unui nou Sul de Tora (ceremonia de pri-
mire desfășurându-se la 19 iunie 2017). 
Evenimentul a fost moderat de ing. Paul 
Schwartz, președintele C.E.B.; au luat 
cuvântul dr. Aurel Vainer, președintele 
F.C.E.R., prim-rabinul Rafael Shaffer, 
Cristian Ezri, specialist în management 
intercultural, și Moshe Turgeman.

După două momente solemne – unul, 
de reculegere în memoria regelui Mihai 
I, iar celălalt, de prezentare a noului Sul 
de Tora în fața enoriașilor –, ing. Paul 
Schwartz a arătat că primirea Torei a fost 
un mare pas spre civilizație. El a adăugat 
că valoarea unui Sul de Tora este dată și 
de imensul efort pe care îl impune elabo-
rarea acestuia (poate fi scris în mai mult 
de un an de muncă susținută, de 8-10 
ore pe zi). Din cauza reducerii drama-
tice a numărului de evrei din România, 
fostul șef-rabin Moses Rosen a trimis în 
Israel 5000 de Suluri de Tora (folosite). În 
2008, F.C.E.R. a realizat un gest similar, 
trimițând 168 de Suluri, dintre care cele 
mai deteriorate (14) au fost înhumate 
în Cimitirul de pe Muntele Măslinilor. 
Dintre celelalte, zece au fost reparate 
și retrimise în România, fiind folosite în 
comunitățile locale.

Prim-rabinul Rafael Shaffer a amintit 
ultima poruncă a Torei („Și acum, scrie - 
ți-vă această cântare și învățați-o fiilor 
lui Israel!”), explicând că fiecare evreu 
are obligația de a scrie un Sul de Tora, 
care să îi aparțină. Încredințarea unui 
nou Sul de Tora pentru binele sinagogii, 
cu respectarea mițvei de a nu-l înstrăina, 
este un gest care echivalează cu scrierea 
unui Sul de Tora. De aceea, Sulul oferit 
Templului Coral nu este o donație, nici 
un act de vânzare-cumpărare, ci este dat 
în custodie lăcașului de cult, rămânând 
proprietatea familiei Turgeman.

Cristian Ezri a prezentat biografia lui 
Moshe Turgeman (n. 1959, în Maroc; ta-
tăl, David Turgeman, a fost directorul unei 
școli evreiești și inspector de specialitate, 
mâna dreaptă a regelui din Maroc în re-

formarea sistemului educațional al țării). 
După Războiul din 1967, familia Turge-
man a făcut Alia. Tânărul Moshe a studiat 
cinci ani într-o ieșiva de lângă Tel Aviv, 
a efectuat stagiul militar, apoi a absolvit 
facultatea și masterul în domeniul eco-
nomiei și al auditului financiar, devenind 
profesor la Universitatea Bar Ilan. După 
patru ani și-a înființat o firmă de audit și 
finanțe, poziție din care va avea primul 
contact cu România, în 1996. În 2000 a 
fondat o companie privată, iar în 2001 
a venit în România, unde a investit în 
spații de birouri, apoi în mall-uri (rețeaua 
Euromall) și în domeniul rezidențial. 
În prezent, Moshe Turgeman trăiește 
la Londra, alături de soția sa, Hava, și 
de cei patru copii. Gestul încredințării 
acestui Sul de Tora Templului Coral din 
București este închinat memoriei tatălui 
său, David Turgeman, iar motivația ale-
gerii comunității evreiești din Capitală 
este recunoștința față de țara în care și-a 
desfășurat activitatea timp de mulți ani.

Dr. Aurel Vainer a definit acest eveni-
ment drept șansa de a „asista la împlini-
rea unei mițva” – atât de cel care a adus 
Sulul de Tora, dl. Moshe Turgeman, cât și 
de cei care îi continuă menirea, membrii 
Templului Coral: „Ne-ați adus să citim 
din Tora, să parcurgem drumul studiu-
lui istoriei și al spiritualității iudaice, de 
6000 de ani”. Făcând referire la recenta 
recunoaștere de către președintele SUA 
a Ierusalimului drept capitală a Israelului, 
vorbitorul a trasat o paralelă cu Tora și 
activitatea de cult mozaic, permanent 
raportate la Orașul Sfânt („Dacă te voi 
uita, Ierusalime, să mi se usuce dreap-
ta!”, „La anul, la Ierusalim!”). El a încheiat 
mulțumindu-i lui Moshe Turgeman și 
adresând îndemnul de a ne aminti că 
fiecare dintre noi poate împlini mițvot în 
fiecare zi, pe măsura puterilor noastre.

A urmat înmânarea Certificatului de 
Onoare soților Turgeman, „ca semn de 
recunoștință pentru încredințarea Sefer 
Tora spre folosire în Templul Coral din 
București”, „pentru devotamentul, iubirea 
și grija de a transmite sfânta noastră Tora 
din generație în generație, de a păstra vie 
tradiția iudaică și pentru atenția acordată 
comunității evreiești de adopție din Ro-
mânia”. Totodată, a fost reintrodus statu-
tul de Membru de Onoare al C.E.B., prilej 
cu care au fost înmânate două diplome – 
prima, preşedintelui dr. Aurel Vainer, care 
a „încurajat permanent viața comunitară 
evreiască din București”, în virtutea cre-
zului său că, „fără viață comunitară, nu 
există evreu adevărat”. A doua diplomă a 
fost acordată lui Moshe Turgeman, pentru 
extraordinara contribuție la continuarea 
vieții spirituale iudaice din România.

Moshe Turgeman a adresat mulțumiri 
dr. Aurel Vainer și ing. Paul Schwartz 
pentru cinstirea care i-a fost adusă, dar 
și pentru onorarea Torei și a mițvot; lui 
Cristian Ezri, care a asigurat traducerea 
din ebraică a discursului său, și tuturor 
celor prezenți. Făcând referire la cuvin-
tele prim-rabinului Shaffer despre ultima 
poruncă a Torei, el a afirmat că este 
datoria noastră să privim Tora ca pe 
un „poem” de o mare finețe. A relatat o 
secvență din viața rabinului Șlomo, care 
în anii ’60 activa în universități din SUA, 
în căutarea tinerilor care se îndepărtaseră 
de iudaism, pentru a le găsi o cale de re-
apropiere. Într-o zi, se vede împiedicat de 
un student ateu să-și continue discursul; 
atunci, el murmură un vechi nigun hasidic 
(un cântec fără cuvinte, o linie melodică), 

(Continuare în pag. 25)
CLAUDIA BOsOI 

Ce este un Talit?

Cristian Ezri, Paul Schwartz, Moshe  
Turgeman şi Aurel Vainer (de la stg. la dr.)
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La 20 decembrie 2017, la Sinagoga 
Mare din București a avut loc „Gala fil-
mului documentar. Personalități evreiești 
din România”, eveniment organizat de 
F.C.E.R.-C.M. cu sprijinul Secretariatului 
de stat pentru Culte. Sub mottoul „Prin 
cunoaștere – recunoaștere”, au fost 
prezentați patru intelectuali remarcabili: 
Mihail Sebastian, Alexandru Graur, So-
lomon Marcus și Tristan Tzara, ale căror 
portrete cinematografice au fost realizate 
de regizorul Mihai Vișinescu și precedate 
de scurte evocări, după cum a arătat Ro-
bert Schorr, directorul Departamentului 
Cultură, Artă, Media al F.C.E.R.

Dr. Aurel Vainer, președintele F.C.E.R., 
moderatorul manifestării, a salutat 
prezența unui public numeros și a vorbit 
despre faptul că dorința de a realiza 
patru filme documentare dedicate unor 
personalități de la sfârșitul secolului al 
XX-lea și începutul secolului al XXI-lea, 
ca mărturii ale contribuției esențiale a 
evreilor la dezvoltarea culturii române, 
a coincis în mod fericit cu întâlnirea cu 
regizorul Mihai Vișinescu.

Victor Opaschi, secretar de stat pentru 
Culte, a precizat că proiectul se înscrie 
în demersul F.C.E.R. de cultivare și valo-

rificare a memoriei comunitare evreiești, 
ca parte integrantă a memoriei societății 
românești. El a apreciat modul profesio-
nist și echilibrat cu care au fost puse în 
valoare cele patru personalități, insistând 
asupra importanței unor valori precum 
discernământul și spiritul ponderat în 
epoca prezentă, a reacțiilor rapide și, de 
multe ori, extreme. Totodată, a subliniat 
că la baza formării și a dezvoltării Ro-
mâniei de astăzi stau pluralismul etnic, 
cultural și religios.

Petruș Costea, cercetător la Institutul 
de Istorie și Teorie Literară „G. Căli-
nescu”, s-a referit la Jurnalul lui Mihail 
Sebastian ca la un medicament menit 
să înlăture efectele autoiluzionării: „să 
putem vedea perioada interbelică din 
cultura română nu ca pe o Arcadie, ci pur 
și simplu mai realist – să vedem și părțile 
care au fost atât de complicate și delicate 
atunci”; recitirea acestuia va echivala cu 
„o formă de trezire și reflexivitate”.

Alexandru Marinescu, directorul 
C.I.E.P., a prezentat o serie de eve-
nimente coagulate la FC.E.R. în jurul 
personalității și al operei lui Sebastian 
(Festivalul internațional „Mihail Sebasti-
an“ de la Brăila și volumele editate anual 

la Hasefer începând cu 2013, îngrijite de 
Geo Șerban: „Dimensiunea Sebastian”, 
„Nouă convorbiri”, „Mirajul francez”, „Pe-
riplu printre poeți”, „Bucuriile muzicii”). 
Vorbitorul a subliniat accentul eronat pus 
astăzi de unii comentatori pe legăturile 
sufletești ale lui Sebastian cu personalități 
de extremă dreapta,  în condițiile în care 
acesta a avut „o respingere sufletească 
structurală a oricărei forme de totalita-
rism”.

Dr. Aurel Vainer a adăugat impactul pe 
care l-a avut cartea De două mii de ani... 
(tradusă în engleză de Philip Ó Ceallaigh, 
în 2016) la nivel internațional și a vorbit 
despre profunda prietenie a lui Sebastian 
față de Nae Ionescu. Marius Popescu, 
documentarist la CSIER, a împărtășit pu-
blicului unul dintre rezultatele cercetărilor 
de arhivă: în urma procesului de digita-
lizare, a descoperit în listele posesorilor 
de carnete de scutiri de muncă din anul 
1944, la punctul 58, numele Sebastian 
Mihail Iosif.

Dumitru Graur, fost crainic de radio și 
televiziune, a prezentat un text pe care 
l-a intitulat „Eu și tatăl meu, Alexandru 
Graur”. Una dintre amintiri este că tatăl 
său se ducea la raftul cu dicționare și 
volume de specialitate și verifica tot ce 
scria, știind exact unde să caute și găsind 
în câteva secunde orice îi trebuia. A murit 
în iulie 1988, la 88 de ani, lăsându-i fiului 
drept moștenire „tenacitatea, puterea de 
muncă, respectul față de litera tipărită, 
echilibrul interior“. Fusese autorul unei 
foarte populare emisiuni la radio, „Cum 
vorbim”, în care transmitea regulile limbii 
române cu eleganță, precizie, știind să 
se facă înțeles. A deținut o rubrică de 
lingvistică și în paginile Revistei Cultului  
Mozaic.

Solomon Marcus a fost evocat de dr. 
Aurel Vainer, căruia i-a fost meditator în 
clasa a V-a, la Liceul „Cultura B”. Era cu 
6-7 ani mai mare, student la Facultatea 
de Matematică, locatar al Căminului 

Schuller, unde tinerii țineau dezbateri 
intelectuale elevate. Era un profesor „cu 
idei foarte avansate, cu o cultură vastă, 
cu maniere foarte civilizate”; provenea 
dintr-o familie cu patru copii a unui croitor 
din Bacău, doi dintre frați fiind cunoscuți 
în literatură şi publicistică: Marius Mircu și 
Marcel Marcian. S-a implicat foarte mult 
în îmbunătățirea calității învățământului 
românesc, afirmând că este important „să 
ne perfecționăm în cunoașterea tehnolo-
giei, dar să nu renunțăm la lingvistică!” 
Dr. Aurel Vainer a recomandat lectura 
volumului omagial Solomon Marcus: 
„Zero și Infinit sunt Frați”, apărută în 2017 
la Revista Secolul 21.

Despre Tristan Tzara (Samuel Rosen-
stock) a vorbit Pavel Șușară, publicist, 
specialist în istoria artei, care a afirmat că, 
atunci când evocăm originea evreiască 
a lui Tristan Tzara, trebuie spus că el a 
modificat percepția lumii – așa a acționat 
identitatea lui iudaică, în aceasta rezidă 
triumful lui (și al celorlalți doi dadaiști evrei 
români Marcel Iancu și Arthur Segal). 
Iudaismul devine la el un mod de a privi 
lumea, de a o înțelege, de a-i alimenta 
dinamica: o dislocare a materialismului, a 
corporalismului, întoarcerea la resursele 
orientale și veterotestamentare. Tzara 
este „unul dintre remodelatorii lumii”, care, 
odată cu Dada, va fi înțeleasă ca o mișcare 
continuă, imprevizibilă și fascinantă.

Mihai Vișinescu, regizorul filmelor do-
cumentare, a adresat mulțumiri lui Victor 
Opaschi și lui Aurel Vainer, care au avut 
inițiativa proiectului și tenacitatea de a-l 
duce la capăt, istoricului Adrian Cioflâncă 
și conf. univ. dr. Felicia Waldman, pentru 
accesul la documentele de arhivă și 
consultanța de specialitate, regizorului 
Ionescu și fiului acestuia, Petru Mărginea-
nu (voce și muzică). A dedicat realizarea 
acestor filme unchiului său, Constantin 
Vișinescu, fost președinte al Asociației 
de Prietenie România-Israel.

CLAUDIA BOsOI

La 8 decembrie 2018, înțeleptul TGM 
(cum îi spun prietenii) a intrat în al no-
uălea deceniu de existență terestră, la 
care se vor adăuga cei la care se referă 
urarea „Ad mea veesrim”! Poet, proza-
tor, filozof, eco-filozof (a fondat această 
disciplină), fost marinar de cursă lungă, 
jurnalist, globe-trotter, a avut şi are multe 
ocupații și pasiuni. Originar din Reșița, 
rămas fără tată în 1943, 
în domiciliu forțat, fără 
mamă în 1953, a fost silit 
să se bazeze pe tenaci-
tatea proprie ca să urce 
treptele învățăturii. 

În 1947 înființează, 
alături de A.E. Baconsky, 
cenaclul literar „Poezia 
nouă”, al cărui secretar 
devine. În 1954 partici-
pă, alături de George 
Ivașcu, la relansarea 
revistei „Contempo-
ranul”. A fost redactor 
de rubrică la „Contem-
poranul”, redactor-șef 
adjunct la revista „Ro-
mânia pitorească”, şi, 
fiind eliminat din presă, 
apicultor și horticultor. 
După 1989 înființează 
Mișcarea Ecologistă din România, al 
cărei președinte devine, fiind și director 
al revistelor „Eco”, „Eco-Magazin” și „Eco-
sofia”. Președinte al Fundației Europene 
de Educație și Cultură Ecologică. Fon-
dând Mișcarea Ecologistă din România, 
TGM i-a pus pe frontispiciu sloganul: „Om 
curat, țară curată, lume curată“.

Munca scriitoricească e secondată de 
o febrilă activitate gazetărească a globe-
trotter-ului care, îmbarcat ofițer II pe nave 
comerciale românești, străbate meridia-
nele și oceanele lumii. Din călătorii TGM 
se întoarce nu numai cu jurnale de bord, 
poeme și note de călătorie, ci și cu ma-
teriale pentru seriale TV despre America 

de Sud sau Orientul Apropiat, Sahara sau 
pământurile de dincolo de Cercul Polar. 
Între anii 1963-1975 a publicat și o seamă 
de cărți de călătorie (America de Sud, 
Orientul Apropiat, Africa de Nord, Europa 
etc.), realizând (ca scenarist, operator și 
regizor) filme TV despre locurile vizitate. 

Autor a circa 40 de volume de poe-
me, proză, filozofie și publicistică, Toma 

George Maiorescu este 
binecunoscut cititorilor 
de peste hotare prin 
traducerile datorate 
unor scriitori ca David 
Samoilov, Kirill Kovaldji, 
Evgheni Evtușenko (în 
rusă), George Anca (în 
engleză), Geir Campos 
(în portugheză), Per 
Olof Ekström (în suede-
ză), Menelaos Ludemis 
și Dimos Rendis (în 
greacă), Andrée Fleury 
și Paul Miclau (în fran-
ceză), O. Stamboliev 
(în bulgară), Prabhyjot 
Kaur (în hindi), Pablo 
Neruda și Omar Lara (în 
spaniolă), Oskar Pastior 
(în germană), Franyo 
Zoltan și Balogh Jozsef 

(în maghiară), Melike Roman (în turcă), 
Shlomo David (în ivrit), O. Gurigan (în 
esperanto) etc. 

Centrul Biografic Internațional de la 
Cambridge și Institutul Biografic Ameri-
can au inclus biografia lui Toma George 
Maiorescu în importante cărți de referință. 
Printre ele: Five Thousand Personaliti-
es of the World (5000 de personalități 
ale lumii), International Who’s Who of 
Intelectuals, The International Directors 
of Distinguished Leaderships, Men of 
Achievement și altele. 

Ad mea veesrim!

BORIs MARIAN

Toma George Maiorescu a intrat în al 90-lea an

Gala filmului documentar. Personalități evreiești din România

Sărbătorire de An Nou la BBR
A devenit tradiție ca intrarea în noul an 

să-i găsească împreună pe membrii B´nai 
B´rith România (BBR) la revelionul orga-
nizat cu sprijinul donatorilor organizației. 
Anul acesta, reuniunea a avut loc la Ho-
telul Capitol din Capitală. La propunerea 
președintelui BBR, ing. José Iacobescu, 
a fost ținut un moment de reculegere în 
memoria Regelui Mihai I.

„Noi, evreii români, îi datorăm enorm 
Majestății Sale“, a spus președintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. „Prin Pro-
clamația către Țară, citită de Rege la ra-
dio, în seara zilei de 23 august 1944, când 
România s-a alăturat Forțelor Aliate, răz-
boiul a fost scurtat cu aproape un an, au 
fost salvate nenumărate vieți omenești. 
Circa jumătate din populația evreiască a 
României a fost salvată de la deportare 
și moarte în lagărele naziste din centrul 
Europei. 23 august 1944 a însemnat pen-
tru noi eliberare, renaștere. N-am mai trăit 
cu frica zilei de mâine.  Supraviețuitorii 
Holocaustului și urmașii lor avem, toți, 
datoria să-i păstrăm recunoștință și o 
amintire foarte frumoasă“. 

Președintele F.C.E.R. a mulțumit 
președintelui BBR pentru că „ne adună să 
celebrăm începutul de an nou, în spiritul 
frățietății și al solidarității. B´nai B´rith se 
traduce Fiii Legământului. Organizația mi-
litează pentru binele social, combaterea 
antisemitismului și solidaritate cu Statul 
Israel“. Domnia sa a urat tuturor celor 
prezenți Hag Hanuca Sameah! 

„Ne bucurăm să fim împreună și să 
stăm unul lângă celălalt în prietenie“, a 
mulțumit participanților ing. José Iacobes-
cu. „Această seară n-ar fi putut fi așa cum 
este fără sprijinul președintelui de onoare 
al BBR, Adrian Barbu, care ne-a ajutat și 
ne ajută ori de câte ori e nevoie“. Vorbi-
torul a adus mulțumiri pentru devotament 
în tot ceea ce face Victoriei Demayo. O 
mențiune specială a primit Jean Bercu. 
N-a fost uitată Formația Bucharest Klez-
mer Band care, și de această dată, a dăruit 
celor prezenți bucuria muzicii de bună ca-
litate: evreiască, românească, universală.

Hag Hanuca Sameah! și La mulți 
ani!, a urat celor prezenți președintele 
de onoare al BBR, Adrian Barbu. A 
fost, pentru domnia sa, și un moment 
al rememorărilor. În urmă cu 34 de ani, 
Adrian Barbu a locuit, împreună cu fami-
lia, la Versoix, în vecinătatea reședinței 
în exil a Casei Regale a României. „Ne 
amintim cu nostalgie de anii în care am 
avut privilegiul să ne aflăm în apropierea 
Majestăților Lor Regele Mihai și Regina 
Ana. Băiatul nostru le-a fost oaspete în 
multe rânduri. Păstrăm, printre amintirile 
dragi, fotografii cu băiatul nostru în vizită 
la Majestățile Lor. «Ce citiți?», îl întreba 
băiatul pe amfitrion găsindu-l, întotdeau-
na, cu o carte alături. «O carte legată de 
tinerețea mea», răspundea Regele Mihai. 
Invitat al Casei Regale, la Versoix, era 
adesea dr. Alexandru Șafran. În preajma 
Majestății Sale aduceam  România mai 
aproape“.

Alt invitat de marcă care a luat cu-
vântul la revelionul BBR a fost baronul 
Eli de Rothschild. „Locuiesc în Franța și 
călătoresc mult“, s-a recomandat. „Acum 
vin din India. Mă aflu la București, dornic 
să cunosc orașul, istoria lui, să văd Casa 
Poporului construită de Ceaușescu, în 
prezent Parlamentul României“. Baronul 
de Rothschild a urat auditoriului Hag 
Hanuca Sameah! și La mulți ani!

A fost o seară însuflețită de muzică 
klezmer: instrumentiștii Formației Bu-
charest Klezmer Band, solistele Arabela 
Neazi, Geni Brenda – actrițe al TES, 
Carmen Iovițu, directorul Muzeului de 
Istorie a Evreilor din România, Rodica 
Doija – în dublă ipostază, instrumentală 
și vocală; dirijor – Bogdan Lifșin. Un 
debut de succes: Ida Waldman, de șase 
ani, elevă în grupa pregătitoare la Școala 
„Lauder“. Am aplaudat-o pe Carla Lifșin, 
de zece ani, moștenitoare de talent 
muzical pe linie paternă. „Desert“ muzi-
cal: Maia Morgenstern, cu un potpuriu, 
inimitabil interpretat, de folclor idiș și  
românesc.

IULIA DELEANU
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Tratarea Alzheimerului cu oxigen hiperbaric

Oamenii de știință israelieni se alătură 
eforturilor depuse de întreaga lume medi-
cală în vederea vindecării malariei și ani-
hilării virusului Plasmodium falciparum, 
care provoacă epidemii în unele zone 
ale planetei. Statisticile sunt elocvente și 
indică faptul că, dintre bolile transmisibile, 
malaria este depășită doar de tuberculoză 
ca număr de victime, punând în pericol 
aproape jumătate din populația lumii. 
Peste 200 de milioane de persoane se 

infectează în fiecare an şi aproximativ 
jumătate de milion mor, majoritatea dintre 
aceștia fiind copii sub vârsta de cinci ani. 

Cercetătorii de la Institutul de Știinţă 
Weizmann, împreună cu o serie de 
colaboratori din Irlanda și Australia, au 
arătat că virusul Plasmodium falciparum 
nu numai că „se ascunde“ de mecanis-
mele sistemului imunitar, ci folosește și 
o strategie specifică pentru a se feri de 
acestea. Dr. Neta Regev-Rudzki, de la 
Departamentul de Științe Biomoleculare 
al Institutului Weizmann, a precizat că, 
pentru a lupta împotriva malariei, este 
necesar să înțelegem biologia de bază a 
virusului și să ne dăm seama ce îl face 
un adversar atât de periculos pentru or-
ganismul uman. Cercetătorul a descoperit 
că în timpul etapei de incubație din sânge 
acești paraziți comunică între ei prin sem-
nale care îi ajută să determine momentul 
în care este cazul să ia forme, masculine 
sau feminine, ambele putând fi purtate de 

u n  p a s  m a i  a p r o a p e  
d e  v i n d e c a r e a  m a l a r i e i

Cultura Natufiană din Orientul Mijlociu

Waycare – o aplicație pentru un trafic mai rapid

O echipă de oameni de știință și arhe-
ologi de la Institutul de Știință Weizmann 
și de la Universitatea din Copenhaga 
cercetează un sit arheologic cu o vechi-
me de circa 15.000 de ani. Ei au ajuns la 
concluzia că dezvoltarea Culturii Natufi 
(după numele peșterii Shuqba, din Wadi 
an-Natuf, cam la jumătatea distanței 
dintre Jaffa și Ramallah) a apărut în regi-
unea pe care o denumim astăzi Orientul 
Mijlociu. Vânătorii-culegători aparținând 
culturii natufiene s-au împrăștiat pe 
suprafața Israelului modern, a Iordaniei, 
Libanului și Siriei în urmă cu aproximativ 
14.500 de ani. Ei au fost unii dintre primii 
oameni care au construit case permanen-
te și, cel mai probabil, au folosit cereale 
în alimentația lor. Situl Shubayqa 1 este 
situat în Iordania, la aproximativ 150 km 
nord-est de capitala Amman. Echipa 
condusă de dr. Tobias Richter a realizat 
excavațiile în perioada 2012-2015 și a 
descoperit un sit natufian bine conservat, 
care include, printre altele, o cantitate 

mare de rămășițe de plante arse. Aceste 
tipuri de rămășițe botanice, care sunt 
foarte rare în multe situri natufiene din 
regiune, au permis acestei echipe mix-
te să obțină un număr semnificativ de 
date, mai multe decât despre orice alt 
sit natufian aflat în Israel sau în Iordania.  
Potrivit dr. Richter, cercetările anterioare 
au plasat apariția culturii natufiene în 
habitatul bogat al zonei mediteraneene, 
dar noile descoperiri din Shubayqa arată 
că generațiile anterioare au provenit din 
zonele de stepă din estul Europei. Dr. 
Elisabetta Boaretto, din cadrul Institutului 
Weizmann, care a coordonat operațiunea 
de datare a unor rămășițe, pune sub sem-
nul întrebării nașterea Culturii Natufiene 
într-o singură zonă și ipoteza răspândirii 
ulterioare spre exterior. Studiul său mai 
precizează că, acum 15.000 de ani, acei 
locuitori ai zonei practicau vânatul de 
subzistență și dovedeau o ingeniozitate 
considerabilă în utilizarea anumitor plante 
în funcție de proprietățile lor.

Aplicația, dezvoltată în Israel, este 
deja utilizată în Las Vegas și ajută la mo-
nitorizarea tuturor aspectelor legate de 
fluxul de trafic, de la semafoare la senzori 
de drum și camere de securitate, folosind 
datele trimise de la mașinile conectate. 
Noam Maital, CEO-ul companiei, afirmă 
că limitele de viteză ar putea fi variabile 
în funcție de datele prelevate în timp real, 
dar și de cele privind istoricul evenimen-
telor rutiere din acel segment de drum. 
De asemenea, prin conectarea în rețea 
a datelor de la numeroasele camere de 
trafic deja existente, un centru de control 
al traficului poate vedea ce se întâmplă 
în caz de accident, chiar înainte ca poliția 
și ambulanțele să ajungă la locul respec-
tiv. În felul acesta, afirmă fondatorul, vor 

veni pregătiți pentru o situație specifică. 
Autoritățile din Las Vegas folosesc Way-
care pentru a aplica tactici de „calmare a 
traficului”, cum ar fi semnalele dinamice 
de trafic care avertizează șoferii că o zonă 
periculoasă se află în jurul unei curbe din 
apropiere. 

Principiul care stă la baza funcționării 
și eficienței unei asemenea aplicații este 
încorporarea de date provenind de la 
vehiculele care rulează. Statisticile arată 
că 30% dintre vehiculele noi sunt deja 
conectate, ceea ce înseamnă că trimit 
automat informații despre modul în care 
sunt conduse către un centru de coordo-
nare. Datele pot proveni de asemenea de 
pe dispozitivul GPS instalat pe telefon. 
Alte aplicații precum Waze și Google 

Maps înregistrează astfel de fluctuații ale 
traficului, iar Waycare nu face decât să le 
utilizeze în mod inteligent și pragmatic. 
Compania a fost înființată în anul 2015 
de Shai Suzan, care acum ocupă funcția 
de director de informații, și de Idan Hahn, 
și are doar 10 angajați.

Pagină realizată de DAN DRUŢĂ

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Energie verde  
din deșertul Negev

Ashalim Thermo-Solar Power Sta-
tion este unul dintre cele mai îndrăznețe 
proiecte derulate de Israel în domeniul 
energiei ecologice. Dezvoltat pe o 
suprafață de 988 de acri din deșertul 
Negev, în sudul țării, acesta ar putea ge-
nera o cantitate de 300 de megawați de 
energie verde pe zi. În afară de cele două 

centrale care generează electricitate pe 
baza căldurii soarelui folosind diferite 
tehnologii, alte două instalații vor produce 
un total de 70 de megawați de energie 
electrică provenind din lumina soarelui, 
folosind panouri fotovoltaice. Combinația 
de tehnologii într-un singur loc este uni-
că la acest moment în întreaga lume. 
În total, Complexul Ashalim va furniza 
zilnic aproximativ 300 de megawați de 
energie electrică către rețeaua națională 
de electricitate deținută de compania 
Israel Electric, contribuind cu 2,5% la 
obiectivul asumat de guvern de a atinge 
pragul de 10% energie regenerabilă până 
în anul 2020. 

În prezent, doar 2,6% din energia 
electrică a Israelului este generată din 
surse regenerabile. Finanțarea este de 
tip parteneriat public-privat și depășește 
1 miliard de euro, urmând ca, după 25 de 
ani, întregul complex să intre integral în 
proprietatea statului. Ashalim este consi-
derat cel mai mare proiect energetic din 
Israel și unul dintre cele mai mari proiecte 
de energie regenerabilă din lume. Plăcile 
parabolice de 121 de megawați, echipate 
cu o jumătate de milion de oglinzi, vor 
colecta căldura soarelui din orice unghi și 
o vor transfera prin 203 țevi din oțel izolat, 
care absorb radiațiile. Energia electrică 
necesară va putea alimenta circa 60.000 
de locuințe și echivalează cu eliminarea 
poluării produse de 50.000 de mașini care 
folosesc combustibil convențional. 

„Sexualitate  
și societate“  
în dezbatere  
la Colegiul  

Noua Europă
După aproape doi ani de la lansare, 

cartea lui Andrei Oișteanu „Sexualitate 
și societate. Istorie, religie și literatură” 
provoacă, încă, dezbateri aprinse.

Colegiul  Noua 
Europă, fondat de 
Andrei Pleșu, a găz-
duit o dezbatere pe 
marginea cărții, la 
care au fost invitați: 
Laura Grunberg, Vin-
tilă Mihăilescu, Ioan 
Stanomir, Angelo 
Mitchievici, Răzvan 
Voncu și, desigur, 
autorul.

Gazdă și moderator al evenimentu-
lui a fost Andrei Pleșu, care a vorbit în 
deschidere despre necesitatea acestei 
cărți: „Mircea Cărtărescu spune des-
pre cartea domnului Oișteanu că era 
necesară și că se miră că nu a apărut 
mai devreme. Adevărul este că o carte 
pe această temă apare într-un moment 
potrivit, de fapt. Niciodată această temă 
nu a fost mai actuală. Avem în spațiul 
public dezbateri ample despre drepturile 
LGBT, campania #metoo. Calitatea și 
cantitatea se întâlnesc perfect în aceas-
tă carte. De asemenea, curajul este una 
dintre virtuțile domnului Oișteanu, în 
acest demers”, a mai spus Andrei Pleșu.

„Această carte este expresia unei 
erudiții copleșitoare”, a spus și Angelo 
Mitchievici.

Pentru Laura Grunberg, „este o 
carte despre societate. O carte în care 
observăm modul în care sexualitatea, 
deși este trăită în mod intim, este o 
construcție socială. Găsim aici  istoria 
inegalităților de gen, prin perspectiva 
sexualității”.

Și Răzvan Voncu a vorbit despre 
nevoia de erudiție pentru realizarea unei 
asemenea cercetări: „Andrei Oișteanu 
este erudit, fără să fie plicticos. Meritul 
extraordinar este că acoperă domeniul 
dintr-o perspectivă interdisciplinară și 
se citește cu mult interes”, a mai spus 
Răzvan Voncu.

Într-un interviu pentru revista „Re-
alitatea Evreiască“, Andrei Oișteanu a 
vorbit, între altele, despre a doua ediție 
a cărții, revizuită și adăugită, progra-
mată să apară în prima parte a acestui 
an: „Lucrez la o ediție mult îmbogățită, 
revizuită și ilustrată, care va avea mai 
multe capitole noi, dar și capitolele vechi 
vor trece printr-o apdatare. Din discuțiile 
cu Editura Polirom, ne așteptăm să 
apară cândva în luna martie, pentru a 
fi lansată la Târgul de carte Bookfest. 
Abordarea acestui subiect în cultura 
română scoate la lumină elemente de 
cultură tradițională românească, vechi, 
dar și modul în care a evoluat erotismul 
în literatura română în secolele XIX și 
XX”, a mai spus Andrei Oișteanu.

GEORGE GîLEA

țânțari spre noi organisme-gazdă. Aceas-
tă constatare a fost cu atât mai surprinză-
toare cu cât s-a aflat că celulele trebuie 
să traverseze șase membrane separate 
pentru a comunica mesajul provenit de la 
un parazit aflat în interiorul unei globule 
roșii. Acest sistem de comunicare dezvol-
tat de virusul Plasmodium falciparum are, 
de asemenea, menirea de a transmite 
un mesaj înșelător sistemului imunitar al 
persoanei infectate. Potrivit cercetătorului 
israelian, aceste descoperiri vor conduce 
la o schimbare de paradigmă în ceea ce 
privește prevenirea răspândirii malariei. 

Un nou studiu realizat de cercetătorii 
de la Universitatea din Tel Aviv arată că 
tratamentele cu oxigen hiperbaric pot 
ameliora simptomele pacienților care 
suferă de maladia Alzheimer. Terapia cu 
oxigen hiperbaric este recomandată de 
regulă pentru alte afecțiuni cum ar fi em-
boliile, arsurile, intoxicarea cu monoxid 
de carbon ș.a. Ea presupune a respira 
oxigen pur într-o cameră în care presiu-
nea aerului este mărită de două ori față 
de valorile normale. În aceste condiții, 
solubilitatea oxigenului în sânge crește 
și este transportat prin vasele de sânge 
în întreg organismul. Astfel, oxigenul 
adăugat stimulează eliberarea factorilor 
de creștere și a celulelor stem care pro-
movează vindecarea. 

Prof. dr. Uri Ashery, de la Universitatea 
din Tel Aviv, a coordonat o cercetare în 

acest sens, folosind un cobai care a fost 
supus unui tratament în camera cu oxigen 
hiperbaric, o oră pe zi, timp de două săp-
tămâni. După derularea acestei terapii, 
cobaiul a fost supus unei serii de teste 
comportamentale precum și unor teste bi-
ochimice de țesut pentru a înțelege modul 
în care tratamentul cu oxigen hiperbaric 
afectează semnele patologice asociate 
cu boala Alzheimer. 

S-a constatat că tratamentul redu-
ce deficiențele de comportament, iar 
patologia plăcilor neuronale afectate 
și inflamația acestora au scăzut cu 
peste 40%. Deși cercetarea se află în 
curs de derulare, prof. Ashery a afirmat 
că ea devine extrem de interesantă, 
deoarece explorează potențialul unui 
nou gen de tratament pentru boala  
Alzheimer. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Shuqba&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jaffa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ramallah
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Concertul Formației Camerale 
Trio Sternin, la Templul Coral din 
Capitală, a fost un adagio la Săr-
bătoarea Luminii, găzduit și co-
organizat de F.C.E.R. Sprijinirea 
tinerilor talentați din România, a 
valorilor muzicale, în acest caz, 
a fost punctul de convergență 
din intervențiile rostite de Adriana 
Argint Ionescu și Horia Ionescu, 
reprezentanți ai Fundației Bang 
& Lufsen, şi de Martin Sternin, 
supraviețuitor al Holocaustului, 

președintele Fundației Adriana 
și Martin Sternin. Acesta din 
urmă este sponsor al muzicie-
nilor tineri, dar de o netăgăduită 
maturitate artistică, recunoscută 
prin numărul de premii naționale 
și internaționale. 

În alocuțiunea sa, președintele 
Aurel Vainer a pornit de la dubla 
definiție a conceptului de pace 
în accepția lui Nicolae Titulescu: 
stare de fapt și stare de spirit. A te 
afla în Templu și a asculta muzică 

clasică induce fiecăruia pacea ca 
stare de spirit. 

Trio Sternin a luat ființă în 
2010, grație descoperitorului de 
talente ing. Iancu Țucărman, 
supraviețuitor al Trenurilor Morții în 
Pogromul din 1941 de la Iași, care, 
la cei 95 de ani de curând împliniți, 
se remarcă printr-o „vitalitate și o 
valoare sufletească de excepție”.  
Secretarul de stat la Secretariatul 
de Stat al Guvernului, Adrian Mlă-
dinoiu, a apreciat atitudinea față 
de cultură a poporului evreu. Un 
punct de merit, care ar trebui reluat 
ca mod de a face educație muzica-
lă publicului, a fost prefața la con-
cert. Prezentatoarea, prof. univ. dr. 
Carmen Stoianov, a oferit referințe 
bio-bibliografice despre membrii 
trioului: Georgeta Iordache – vi-
oară, Andrei Ioniță – violoncel, 
Daria Tudor – pian, „individualități 
artistice profunde, complexe, 
realizând prin dialog continuu un 
legato interior”. Vobitoarea a cre-
ionat și crochiurile compozitorilor 
Debussy, Șostakovici, Piazzolla și 
s-a referit la piesele din program. 
În public – fostul președinte al 
României, Emil Constantinescu, 
oameni politici, muzicieni de re-
nume. (I.D.)

FILE DE CALENDAR6 6
Evrei născuți în luna februarie

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

solomon R. Guggenheim – colecționar de artă și filantrop. 
Născut la Philadelphia, 2 februarie 1861, a întemeiat Solomon R. 
Guggenheim Foundation (1937) și Solomon R. Guggenheim Muse-
um (1939), New York. Decedat la Long Island, 1949.

Felix (Jakob Ludwig) Mendelssohn-Bartholdy – compozitor 
și pianist. Născut la Hamburg, 3 februarie 1809, stabilit la Berlin. 
Convertit de părinți la luteranism, a fost totuși 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, imigrat cu familia în Palestina, 1925. Șef-
rabin așkenaz al Israelului, 1973-1983. Decedat la Ierusalim, 1994.

Florin Mugur – poet și scriitor. Născut la București, 7 februarie 
1934. Premiul Uniunii Scriitorilor, 1977. Dintre cărți: Mituri; Piatra 
palidă; Schițe despre fericire. Decedat la București, 9 februarie 1991.

Boris Leonidovici Pasternak – poet și scriitor. Născut la Mosco-
va, 10 februarie 1890. Convertit la ortodoxie, dar identificat ca evreu. 
Premiul Nobel pentru literatură, 1958. Scrieri: Blizneț v tuceah; Doktor 
Jivago. Decedat la Peredelkino, Moscova, 1960.

Joseph Kessel – scriitor. Născut la Villa Clara, Argentina, mu-
tat cu familia în Franța, 1908. Premiul Academiei Franceze, 1926. 
Printre romane: Les captifs; Belle de jour. Decedat la Avernes, 
Franța, 1979.

Else (Elisabeth) Lasker-schuller – poetă și scriitoare. Născută 
la Elberfeld, Germania, 11 februarie 1869, emigrată în Palestina, 
1939. Premiul Kleist pentru literatură. Printre cărți: Mein Herz; Die 
Wupper; Samtliche Gedichte. Decedată la Ierusalim, 1945.

Chaim (Herman Harold) Potok – scriitor. Născut la Buffalo, 17 
februarie 1929. National Jewish Book Award for Fiction. Romane: 
The Chosen; My Name is Asher Lev; The Gift of Asher Lev. Decedat 
la Merion, Pennsylvania, 2002.

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

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

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

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

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

Gherasim Luca (Zalman Locker) – poet și ideolog suprarealist 
avangardist. Născut la București, 1913, stabilit la Paris, 1952. Cărți: 
Un lup printr-o lupă; Dialectique de la dialectique; Satyres et satra-
pes. S-a sinucis, aruncându-se în Sena, 9 februarie 1994.

Arthur (Asher) Miller – dramaturg și eseist. Născut la New York, 
1915. Premiul Pulitzer pentru teatru, 1949; Premiul Ierusalim , 2003. 
Piese: Death of a salesman; The crucible. Decedat la Roxbury, 
Connecticut, 10 februarie 2005.

Avraham stern („Yair”) – luptător pentru întemeierea Statului 
evreu. Născut la Suwalki, Polonia, 1907, imigrat în Palestina, 1925. 
Întemeietor al organizației „Lohamey Herut Israel” („Lehi”), 1940. 
Împușcat de englezi la Tel Aviv, 12 februarie 1942.

shoshana Damari – cântăreață și actriță israeliană. Născută 
la Dhamar, Yemen, 1923, imigrată cu familia în Palestina, 1924. 
Denumită „Regina muzicii ebraice”. Premiul Israel pentru muzică 
ebraică, 1988. Decedată la Tel Aviv, 14 februarie 2006.

heinrich heine – poet și scriitor. Născut la Düsseldorf, 1797, 
stabilit în Franța. Convertit la creștinism, dar rămas în legătură cu 
lumea evreiască. Scrieri: Buch der Lieder; Reisebilder. Poezia sa 
Lorelei a devenit celebră. Decedat la Paris, 17 februarie 1856.

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

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

Baruch (Benedictus) spinoza (Benedito de Espinosa) – filozof. 
Născut la Amsterdam, 1632. Exclus din comunitatea evreiască din 
cauza ideilor sale prin „herem”. 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 Israel pentru studii 
iudaice, 1958. Lucrări: On Kabbalah and its symbolism; Sabbatai 
Zevi, the mystical Messiah. Decedat la Ierusalim, 21 februarie 1982.

stefan zweig – scriitor. Născut la Viena, 1882, emigrat în Anglia, 
1934 și în Brazilia, 1942. Romane: Amok; Brief einer unbekannten. 
S-a sinucis la Petropolis, Brazilia, o zi după apariția autobiografiei 
sale, Die Welt von Gestern, la 22 februarie 1942.

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

Donald Arthur Glaser – fizician. Născut la Cleveland, Ohio, 
1926. Profesor la University of California, Berkeley. Premiul Nobel 
pentru fizică pentru inventarea 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. 

LUCIAN-zEEV hERșCOVICI

În ultimele decenii, comunitatea creștină din 
Orientul Mijlociu s-a redus considerabil. Persecuții 
împotriva membrilor ei au fost și sunt comise de 
Statul Islamic, dar și de alte grupări musulmane. De 
la instalarea în Cisiordania a Autorității Palestiniene 
și în Gaza a conducerii Hamas, creștinii arabi au 
dispărut aproape în totalitate, din cauza nesiguranței 
supraviețuirii lor, a permanentelor atacuri împotriva 
bisericilor creștine. Dar acest fenomen se înregistrea-
ză și în alte state musulmane. În Egipt, în ajun de 
Crăciun, două biserici ortodoxe copte au fost distruse 
și credincioșii, atacați. În Pakistan, un recent aten-
tat sinucigaș într-o biserică metodistă s-a soldat cu 
nouă victime. India se confruntă cu același fenomen. 
Dureros este că statele menționate au și declarat că 
nu pot garanta securitatea credincioșilor creștini sau, 
dacă promit, nu se țin de cuvânt. 

Paradoxal, o mare parte a comunității internaționale 
reacționează foarte anemic la această situație. În 
schimb, există un atac concertat împotriva Israelului, 
singurul stat din Orientul Mijlociu care garantează se-
curitatea tuturor locurilor sfinte și a credincioșilor din 
Ierusalim, creștini  și musulmani deopotrivă. Aceasta, 
în pofida negării drepturilor Israelului de a administra 
aceste locuri și a declarațiilor și pretențiilor palestini-
ene față de Ierusalim, pe care îl doresc capitală a vii-
torului stat palestinian. De remarcat că, în declarațiile 
sale, președintele palestinian Mahmud Abbas nu a 
menționat niciodată că ar fi vorba de Ierusalimul de 
est și ori de câte ori vorbește despre Ierusalim, îl cali-
fică drept adăpost al locurilor sfinte ale musulmanilor 
și creștinilor. El se face că uită faptul că, dacă în acest 
an la Betleem s-a ținut slujba de Crăciun în Biserica 
Naşterii Domnului, la care a participat chiar și el, și 
în deplină siguranță, aceasta se datorează măsurilor 
de securitate luate de Israel. Este adevărat, au fost 
suspendate sărbătorile cu caracter civil din cauza 
confruntărilor anterioare dintre palestinieni și forțele 
de securitate israeliene, dar cei care le-au provocat 
au fost tocmai palestinienii, care au protestat împo-
triva declarațiilor lui Donald Trump de a recunoaște 
Ierusalimul drept 
capitala Israelului. 
În paranteză fie 
spus, este ciudat 
că, deși cel care 
a făcut declarația 
este președintele 
SUA, palestinienii 
au demonstrat îm-
potriva... Israelului!

Începând cu 
1967, când ar-
mata israeliană a 
recucerit Ierusali-
mul de Est și apoi, 
după unif icarea 
celor două părți 
ale orașului, Statul 
Israel și-a asumat 
completa respon-

sabilitate față de păstrarea caracterului multireligios 
al acestuia. Toate cultele au drepturi egale de a-și 
îngriji locurile sfinte iar credincioșii sunt liberi să 
vină și să se închine acolo. În acest context, trebuie 
menționat că, din 1949 până în 1967, perioada în 
care Ierusalimul de est s-a aflat sub administrarea 
Iordaniei, evreilor le-a fost interzisă vizitarea Zidului, 
iar sinagogile din cartierul evreiesc au fost demolate.

Angajamentul Israelului a fost reafirmat recent de 
președintele Reuven Rivlin, la reședința sa, la întâlni-
rea anuală a șefului statului israelian cu reprezentanți 
ai cultelor creștine, conduși de patriarhul ortodox 
Theophilos al III-lea. „La fel ca dv., eu văd rolul meu 
și al Statului Israel de păzitori ai acestui oraș. În acest 
rol, suveranitatea noastră asupra Ierusalimului nu va 
compromite niciodată libertatea credinței pentru toți 
credincioșii. Iar astăzi voi repeta fără nici un echivoc 
– Statul Israel este profund angajat să asigure drep-
turile religioase de rugăciune și activitate ale tuturor 
comunităților religioase din Ierusalim și din Israel. 
Astăzi, eu personal reafirm acest angajament față 
de bisericile creștine sub conducerea dv.”, a declarat 
președintele Israelului. Prezent la recepție, ministrul 
israelian de interne, Arie Deri, amintind declarația 
președintelui Trump, „care acum, la sfârșitul anului, 
ne-a dat un cadou – recunoașterea Ierusalimului 
drept capitală a Israelului, Ierusalimul va continua să 
fie un oraș al păcii pentru toate credințele, locul unde 
cu toții se pot ruga în libertate și pace!”

Theophilos al III- lea, vorbind în numele 
comunităților creștine, s-a referit la Ierusalim ca la 
un simbol al păcii și a mulțumit președintelui israelian 
pentru „acțiunea pozitivă de a sprijini promovarea 
integrității reale a acestui Oraș Sfânt și bunăstarea 
locuitorilor săi. Suntem, de asemenea, conștienți 
de sprijinul acordat ca pelerinii și credincioșii din 
oraș să poată venera liber locurile sfinte. Ne reafir-
măm angajamentul de a colabora pentru a garanta 
menținerea acestui caracter unic al Ierusalimului”, a 
afirmat patriarhul Theophilos al III-lea.

E.G.

Israelul – protectorul cultelor din Ierusalim

Preşedintele R. Rivlin şi reprezentanţii cultelor creştine de la Ierusalim (foto GPO)
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Hai în tabără!

Asemenea omului gospodar, care 
își face iarna car și vara sanie, membrii 
comunităților sunt invitați a-și programa 
concediile și a-și face planurile astfel încât 
să nu rateze taberele evreiești din 2018:

• Tabăra Tu B’Shvat pentru familii cu 
copii, Cristian, Brașov: 8-11 februarie 2018;

• Tabăra Internaţională Szarvas (Un-
garia), pentru 6-18 ani: 15-27 iulie 2018; 

• Kaytanat Negev, tabăra pentru 5-12 
ani, Cristian, Brașov: Cristian, 7-12 august 
2018; 

• Kaytanat Galil, tabăra pentru 13-18 
ani, Cristian, Brașov: 14-19 august 2018; 

• Jewish Adventure, tabăra de aventură 
pentru 18-35 ani: 23-26 august 2018;

• Mahane Hermon, tabăra pentru 35-65 
de ani, Cristian, Brașov: 24-29 iulie 2018;

• Mahane Mishpahot, tabăra pentru fa-
milii cu copii Cristian, Brașov: 3-8 iulie 2018;

• Taberele seniorilor la Cristian, 
Brașov: 4-10 iunie; 25 iunie-1 iulie; 30 
iulie-5 august;

• Tabăra seniorilor la Eforie Nord: 3-9 
septembrie.

Informații, înscrieri și achitarea 
contribuției de participare, online cu 
cardul: www.jcc.ro ori la Recepția JCC 
București, tel. 021-320.26.08

La mulți ani 2018! Ne vedem în tabere! 
ADRIAN GUERON

Pagină coordonată de 
GEORGE GîLEA

JCC  
BuCureşti

rOMÂNiA

Hanuca Shuk
Pe o vreme extrem de friguroasă, 

duminică dimineața, membrii Comunităţii 
Evreilor din Timişoara au venit cu zeci de 
plase  la „piaţa de Hanuca” de la JCC. 
Ce se ascundea în sacoşele burduşite, 
pe care unii le-au cărat prin tramvaie 
şi autobuze? O mulţime de minunăţii... 
Bijuterii, haine, bibelouri, cărţi, obiecte 
decorative, tricotaje manuale, ochelari de 
soare, pahare, farfurii, ceasuri de perete, 
cutiuţe spectaculoase de pe vremea bu-
nicii, jucării şi cărţi de colorat pentru cei 
mici – toate au constituit o generoasă 
donaţie din partea celor care şi-au dedicat 
timp şi energie pentru acest eveniment. 

Un oaspete special a fost chiar directorul 
JDC pentru România şi fosta Iugoslavie, 
Israel Sabag, care s-a pierdut în mulţi-
mea de cumpărători, veniţi să descopere 
„comorile” de la Shuk. Pentru cei veniţi la 
JCC a fost o surpriză extrem de plăcută 
să îl întâlnească tocmai pe cel care are 
iniţiativa celor mai multe programe, de-
venite deja o tradiţie la nivel naţional, ca 
Bereshit, Keshet, Havdala în oraş sau 
chiar acest Shuk.

Puţin mai multă lumină…
JCC Timişoara s-a alăturat cu mare 

bucurie programului naţional „Livratorii 
de lumină”, realizat de Joint şi DASM. 
Peste 40 de voluntari din comunitatea 
evreiască a oraşului de pe Bega s-au 
deplasat în casele a 25 de asistaţi, 
persoane care nu au avut posibilitatea 
fizică de a participa la ceremonia de 
Hanuca organizată în Sinagoga Iosefin. 

O parte a bucuriei acestei celebrări a 
intrat astfel şi casele lor – concentrată  
într-o cutie care avea toate „accesoriile“ 
Sărbătorii Luminii: Hanuchia adusă direct 
din Israel, lumânări pentru toate cele opt 
seri, chibrituri şi, deoarece nu puteau 
lipsi, câteva gogoşi! Dincolo de acestea, 
zâmbetul şi cântul „Livratorilor de lumină“ 
au făcut ca această întâlnire să fie plăcută 
şi, cu adevărat, caldă.

Oneg Șabat cu prieteni dragi
Seara de Șabat din perioada Hanucăi 

a avut, credem, o magie aparte. Eveni-
mentul de Oneg Șabat care are loc în 
fiecare săptămână – excepţia fiind doar 
când a coincis cu Yom Kipur – i-a avut 
în centru pe cei ce au compus delega-
ţia F.C.E.R. la Hanuchiadă. Secretarul 
general al F.C.E.R., Eduard Kupferberg, 
directorul DASM, dr. Mona Bejan, cantorul 
Emanuel Pusztai şi Raluca Lazăr, asistent 

la Cancelaria Rabinică, au petrecut o sea-
ră de Șabat tihnită, în compania adulţilor 
şi copiilor timişoreni, care vin de fiecare 
dată la această celebrare. Rabinul Zvika 

Kfir a oficiat atât ceremonia sinagogală, 
cât şi binecuvântările de la masa festivă, 
după ce, în prealabil, a condus „o sesiu-
ne de gătit” a unor delicioase preparate 
vegetariene, fiind, de zeci de ani, adept 
al acestor cutume alimentare.

LUCIANA FRIEDMANN

JCC  
tiMişOArA

Continuând excelenta colaborare 
dintre JCC Iași și „Yachad ”- Activitate de 
Cult, coordonat de ing. Marta Eșanu,  joi, 
7 decembrie, a fost organizată o seară 
de teatru, participanții vizionând la Tea-
trul Național „V. Alecsandri” spectacolul 
„Acasă, în miezul verii” de  Tracy  Letts.

Duminică,10 decembrie, a fost orga-
nizată acțiunea caritabilă „Hanuca Shuk”, 
prin care s-au putut dona și valorifica di-

verse bunuri (haine, cărți, jucării, dulciuri). 
În ciuda vremii neprielnice, evenimentul 
s-a bucurat de succes, suma strânsă 

din valorificarea donațiilor urmând să fie 
folosită în scopuri sociale. 

Comunitatea  ieșeană a participat, 
de asemenea, la evenimentul național 
„Livratorii de lumină”- o acțiune socială 
caritabilă, organizată cu scopul de a adu-
ce un zâmbet pe buzele oamenilor ajunși 
la vârsta la care sufletul se hrănește mai 
mult cu amintiri și care au nevoie să simtă 
atmosfera de Hanuca.

Cu această ocazie, mai multe echipe 
de voluntari coordonate de președintele 
C.E. Iași, ing. Abraham Ghiltman, și de 
directorul JCC Iași, Albert Lozneanu, au 
efectuat vizite la 17 familii de vârstnici, 
prilej cu care le-au dus acestora daruri din 

partea JDC și au aprins împreună lumâ-
nările de Hanuca. Ne dorim ca de Hanuca 
5779 să revenim la toți cei pe care i-am 
vizitat acum și sperăm că vom reuși să 
aducem puțină bucurie și speranță cât mai 
multor reprezentanți ai „generației de aur”.

Ultima, dar nu cea din urmă acțiune 
a lunii decembrie a fost deja tradiționala  
petrecere de prerevelion, organizată cu 
multă pricepere de Benjamina Vladcov-
schi, la Ramada Center, prilej perfect de 
a încheia anul într-o atmosferă extraor-
dinară, cu muzică, dans, șampanie și 
voie bună.

sILVIAN sEGAL

La mulți ani, dragi prieteni, în 2018!
Ca în fiecare an, înainte de Hanuca 

Shuk, copiii  și tinerii din comunitate s-au  
întâlnit la JCC Oradea, în cadrul atelierului 
de creație pentru a confecționa diverse 
obiecte specifice sărbătorii de Hanuca. 
De această dată s-a  luat în considerare 
propunerea făcută de Leah Freudlich, 
de a concepe și orna hanuchii din bucăți 
de lemn, piulițe și multe alte ornamente 
colorate. A fost o seară distractivă și 
constructivă în același timp, pentru că la 
târgul de Hanuca toate hanuchiile s-au 
vândut ca pâinea caldă. 

Ziua a 11-a a lunii decembrie a fost 
marcată de ceremonia de Bar Miţva a lui 
Joshua ben Abraham, un proaspăt adult al 
comunității noastre, care a trăit clipe deo-
sebite și unice, după cum ne-a spus chiar 
el: „în Sinagogă am fost tare emoționat, 
o energie pozitivă mi-a îmbrăcat sufletul 
și trupul, pe întreaga durată a serviciului 
religios. Momentul culminant, când am 
avut trăiri greu de explicat în cuvinte, a 

fost când rabinul Shraya m-a chemat să 
citesc pasajul din Tora despre visul lui 
Faraon, unde Iosif, datorită priceperii și 
înțelepciunii, dar și cu ajutorul lui Adonai, 
reuşește să îi tălmăcească adevăratul 
înțeles“, a spus Joshua ben Abraham.

După rugăciunea din Templu, cele 
aproximativ 40 de persoane, reprezentând 
familia și membrii comunității, au fost in-
vitate la masa festivă, unde s-au bucurat 
de o atmosferă veselă, din care n-au lipsit 
cântecele și urările de bine, adresate 
lui Joshua. La finalul ceremoniei de Bar 
Miţva, Joshua a pregătit un discurs de 
mulțumire și recunoștință profundă pentru 
acest eveniment din viața lui, care nu s-ar 
fi concretizat fără ajutorul rabinului Shra-
ya, al președintelui Felix Koppelmann, al 
organizatorilor și întregii comunități, care 
l-a primit cu brațele deschise. Noul adult al 
comunității a ținut să multumească, în final, 
mamei sale: „Îi mulţumesc lui Dumnezeu 
că te-a ales pe tine să fii mama mea! Ai de-
cis să lupți pentru mine singură, mi-ai fost 
și mamă și tată. Chiar dacă sunt la început 
de drum, datorită principiilor și valorilor 
pe care mi le-ai insuflat, mă mândresc de 
ceea ce sunt acum. Îți mulţumesc, mamă, 
pentru tot, și te iubesc!”, a mai spus Joshua 
ben Abraham.

Comunitatea evreiască se mândrește, 
de altfel, cu acest tânăr de excepție, care 
numai în anul 2017 a dobândit 11 diplome, 
cu rezultate foarte bune la olimpiadele 
școlare. De exemplu, cea mai recentă 
este o Diplomă de Excelență, ce i-a 
fost înmânată personal de primarul Ilie 

Bolojan, pentru rezultatele deosebite de 
la Olimpiada școlară, etapa națională, la 
materia Istorie, în anul 2016-2017. Cu 
această ocazie îi transmitem și noi sincere 
felicitări și mult succes în continuare!

 Ziua de 12 decembrie a fost marcată, 
asemenea evreilor din întreaga lume, de 
aprinderea primei lumânări de Hanuca. În 
Sinagoga Mare s-au adunat aproape 200 
de reprezentanți ai comunității evreilor 

din Oradea și au asistat la ceremonia de 
aprindere a  primei lumânări, la „Sărbă-
toarea Luminii”. După rugăciunea de 
Minha, au participat cu discursuri despre 
însemnătatea sărbătorii președintele ing. 
Felix Koppelmann și Rudy Markovici,  
invitat special din partea F.C.E.R. Pro-
gramul artistic a fost alcătuit din mai 
multe momente, foarte emoționant fiind 
recitalul de vioară al micului și talentatului  
Ferencz Istvan, acompaniat la pian de 
mama lui. La  spectacol au mai luat parte 
Corul „Gyuri Vilan”, trupa de dansuri „Or 
Neurim”, iar, în încheiere, formația Ha-
keshet Klezmer Band a reușit să ridice 
întreaga sală în picioare, cu repertoriul 
propriu de melodii. 

În perioada sărbătorilor, i-am mai 
avut ca invitați pe prietenul nostru Shaul 
Nachun și pe soția sa Osnad, care au 
avut plăcerea să-i convoace pe membrii 
comunității la câteva activități speciale, 
demonstrându-ne în doar trei ședințe 
cu câtă ușurință se poate învăța limba 
ebraică. De asemenea, Osnad Na-
chun a făcut o demonstrație pentru cei 
prezenți, prin câteva demersuri simple 
dar importante, despre cum se pregătește 
sărbătoarea Șabatului.

DOINA BUMBU

JCC  
iAşi

JCC  
OrADeA

JCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18

Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro

www.jcc.ro

JCC IAŞI
Str. Elena Doamna 15

Telefon: 023.231.37.11
www.facebook.com/groups/

jcciasi

JCC ORADEA
Str. Mihai Viteazu 4

Telefon: 025.943.48.43
www.facebook.com/JccOra-

deaEvenimente

JCC ŞTIRI DESPRE
Centrele Comunitare Evreieşti

JCC TIMIŞOARA
Str. Gh. Lazăr 5

Telefon: 025.620.16.98

http://www.jcc.ro
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nu sunt evrei. Au 
urmat comunicări 

susținute de istorici de valoare, evrei 
și neevrei. „Aceasta este o pagină 
de istorie vie”, a sintetizat domnia sa, 
mulțumind echipei din Comuna Jilava, 
Cancelariei Rabinice, prim-rabinului 
Rafael Shaffer pentru traducerea în 
română a rugăciunilor, cantorului Ema-
nuel Pusztai, reprezentanților Corpului 
diplomatic prezenți la comemorare și 
la simpozion (ambasadorul SUA, Hans 
Klemm, ambasadorul Rusiei, Valery 
Kuzmin și ambasadoarea Austriei, Isabel 
Rauscher, tinerelor interprete ale Kadiș-
ului de Maurice Ravel și Nigun-ului de 
Ernest Bloch, Mihaela Mitrofan și Teodora 
Țepeș, mentorului lor, Iancu Țucărman, 
supraviețuitor al Holocaustului. Au fost 
aduse mulțumiri directorului DCAM, 
Robert Schorr, organizatorul evenimen-
tului. Prezentările istoricilor și impresiile 
după intervenții au alternat cu secvențe 
din propriile experiențe de viață din anii 
Holocaustului și din timpul totalitaris-
mului. Au fost unele observații psiholo-
gice: nu poți simți suferința altuia dacă  
n-o trăiești tu însuți; tinerețe înseamnă 
neastâmpăr intelectual. Și o concluzie: 
comunicările și participarea au arătat 
valoarea bunei conlucrări interetnice. 

Dr. Viorel Achim – un Recensământ 
organizat numai pentru evrei

Dr. Viorel Achim, cercetător la Institutul 
de Istorie „Nicolae Iorga” din cadrul Acade-
miei Române, s-a referit în intervenția sa 
la subiectul Recensământului populației, 
realizat în luna aprilie a anului 1941, la 
inițiativa guvernului Antonescu. În cadrul 
acestui demers de amploare, Institutul 
Central de Statistică a desfășurat în pa-
ralel și un recensământ special, care viza 
exclusiv populația evreiască a României. 
Contextul socio-politic binecunoscut și 
consecințele alianței României cu Germa-
nia nazistă justifică acest demers, având 
în vedere politica statului român de atunci 
față de comunitatea evreiască. 

Istoricul a amin tit că recensămân-
tul special al evreilor din România s-a 
desfășurat între 11-12 aprilie 1941, iar 

rezultatul său a rămas ascuns opiniei 
publice. „Dintre toate minoritățile din 
România, numai pentru evrei s-a or-
ganizat un recensământ special”, iar 
cauza pentru acest fapt „ține de politica 
antisemită a regimului Antonescu”. Dr. 
Viorel Achim a adăugat că problema 
evreiască era considerată „a fi de cel 
mai mare interes pentru statul român”, 
iar acest fapt este confirmat de afirmațiile 
din epocă ale statisticianului Sabin Ma-
nuilă, coordonatorul recensământului. 
Formularul număra cinci pagini și inclu-
dea întrebări care aveau menirea de a 
reliefa în detaliu situația fiecărui evreu. 
Persoana recenzată avea obligația de a 
menționa numele anterior celui actual, 
data eventualei creștinări, numele și 
religia părinților și precizarea participă-
rii vreunui membru al familiei la Primul 
Război Mondial. 

de video-mapping, pe clădirea Palatului 
Telefoanelor din București.

Făcând cercetarea pentru piesa de 
teatru, ale cărei scene se joacă succesiv 
în mai multe locuri legate de memoria 
Pogromului din ianuarie 1941, ne-am de-
plasat și la Jilava. Din rapoartele din 1941 
ale Jandarmeriei am extras informațiile 
privind locurile masacrului. Am studiat cu 
atenție fotografiile cu cadavre de la Jilava 
și Morgă, în număr de câteva zeci, aflate 
la Consiliul Național pentru Studierea 
Arhivelor Securității, Arhivele Naționale 
ale României, Muzeul Militar Național 
și Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor 
din România. 

Știam că în cele peste trei sfer-
turi de veac scurse de la evenimente 
configurația locului s-a schimbat foarte 
mult, așa că era important să găsim 
martori care au trăit toată viața în Jilava 
și au văzut cum s-a transformat peisajul. 
În ziua de 7 septembrie 2016, am mers 
cu Jilava, împreună cu Alexandru Bercea-
nu, Andreea Chindriș și Maria Mădălina 
Irimia, șefa Arhivei F.C.E.R. Întrebând din 
localnic în localnic, am ajuns la Constan-

tin Bădinici, un bătrân de 96 de ani (n. la 
1 ianuarie 1920), foarte coerent și cu o 
memorie excepțională.

Dl. Bădinici a trăit toată viața în Jilava 
și până acum nu a venit nimeni, nicioda-
tă, să-l întrebe despre evenimentele din 
ianuarie 1941. Nici pe el, nici pe alții ca 
el. „Toată Jilava a ieșit să vadă morții”, 
ne-a spus martorul nostru. A fost de acord 
imediat să meargă să ne arate locul. 

Masacrul s-a produs într-o noapte 
cu ger uscat. A auzit împușcăturile din 
casă, iar dimineața s-a alăturat celor 
curioși să afle ce s-a întâmplat. De cum 
a trecut podul peste Sabar, a văzut 12-
13 cadavre. Apoi altele. I-au spus ceilalți 
că erau evrei. Unii încă mișcau. Apoi, au 
apărut localnici care au început să dez-
brace cadavrele pentru a le lua hainele. 
Într-adevăr, acest lucru se vede și din 
fotografiile păstrate. Într-un prim rând de 
imagini, trupurile celor uciși apar îmbrăca-

te, răspândite prin pădure. În fotografiile 
făcute mai târziu, cadavrele sunt dez-
brăcate integral. Așa au fost încărcate în 
camioanele jandarmilor și duse la Morgă. 
Martorul nostru nu-și aduce aminte ca 
vreunul dintre muribunzi să fi primit ajutor 
medical sau de la localnici. 

Constantin Bădinici ne-a spus și 
nu mele câtorva persoane din Jilava, 
ares tate pentru participarea la masacru 
sau la jefuirea cadavrelor, despre care 
aveam informații și din documente. Știa 
că unii au fugit, iar alții au făcut ani grei 
de închisoare, atât în timpul lui Antones-
cu, cât și în perioada comunistă. Ne-a 
îndrumat către casele urmașilor fostului 
primar legionar din Jilava, Constantin 
Doncu, condamnat pentru implicarea 
în masacru, alături de soția sa, Elena, 
legionară fanatică și ea. Am vorbit cu 
cei din familia Doncu și ne-au confirmat 
ceea ce bănuiam: au trăit sub stigmatul 

crimelor din 1941, fiindu-le foarte greu să 
își găsească serviciu și să urmeze cariere 
în perioada comunistă. 

 Evreii au fost împușcați în mai multe 
locuri, la ieșirea din Jilava, după podul 
peste râul Sabar. Acolo se afla în 1941 
o pădure de sălcii bătrâne. Apoi, pe acel 
loc, în timpul lui Antonescu, germanii au 
ridicat câteva construcții. În perioada co-
munistă, construcțiile germane au fost dă-
râmate. Au fost plantați alți arbori. După 
1989 au început să apară din nou diferite 
clădiri în zonă. Comparând fotografiile 
din 1941 cu cele de astăzi, asemănările 
pot fi depistate doar la o privire atentă la 
structura terenului și a vegetației. Ajutorul 
lui Constantin Bădinici a fost esențial ca 
să marcăm locul pe GPS. 

F.C.E.R. a decis să marcheze locul cu 
un însemn comemorativ.

ADRIAN CIOFLÂNCĂ

Deși este greu de crezut, locul în care 
a avut loc masacrul de la Jilava din ianu-
arie 1941 nu a fost cunoscut timp de 75 
de ani. De-a lungul anilor, au fost câteva 

tentative de a afla unde s-a petrecut tra-
gedia, dar se pare că nu s-au soldat cu 
succes. Oricum, nu a existat un interes 
vădit din partea autorităților, după război, 
de a stabili locul cu ajutorul martorilor, 
care, așa cum vedem și din fotografiile 
rămase, au fost numeroși. Anchetele 
postbelice, care s-au bazat pe declarații 
ale celor anchetați și pe mărturiile câtorva 
supraviețuitori evrei, au fost destul de su-
perficiale și nu au inclus munca de teren 
sau reconstituirea faptelor la fața locului, 
ca în alte investigații făcute de autoritățile 
comuniste. Incriminarea celor arestați a 
fost socotită suficientă. Reconstituirea 
faptelor a fost parțială, mai ales că o parte 
dintre vinovații pentru masacru nu au fost 
prinși niciodată, fie pentru că nu au fost 
identificați, fie pentru că au fugit în Ger-

mania imediat după pogrom și rebeliune. 
Istoricii nu au făcut mari progrese în 

a completa golurile de cunoaștere lăsate 
de investigațiile judiciare. Subiectul a 

fost tabu pentru multe decenii, iar acce-
sul la documente a fost împiedicat. Dar 
dincolo de acestea, în rețeta tradițională 
a meseriei de istoric există o inapetență 
pentru munca de teren și istoria orală, 
ceea ce, în cazul istoriei contemporane, 
cel puțin, scoate din joc surse esențiale 
de cunoaștere. 

În 2016, am lucrat în proiectul „Tur-Re-
tur 2016-1941 București”, coordonat de 
Alexandru Berceanu și Andreea Chindriș, 
materializat deja prin punerea în scenă a 
unei piese de teatru despre Pogromul de 
la București, pentru care am făcut docu-
mentarea împreună cu Anca Tudorancea, 
colega mea de la Centrul pentru Studiul 
Istoriei Evreilor din România (CSIER). În 
timpul piesei, fotografiile victimelor po-
gromului sunt proiectate, printr-un sistem 

Revista de Istorie a Evreilor din România, nr. 2 (18) 2017
În decembrie 2017 a ieșit de sub tipar al doilea număr al 

Revistei de Istorie a Evreilor din România, publicația științifică 
a Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România (CSI-
ER). Editată de Anca Tudorancea, secretar științific în cadrul 
CSIER, revista are ca temă Locuri ale memoriei evreiești din 
România și își propune ca, prin intermendiul unor studii, articole 
și recenzii, să prezinte elemente și modele pentru construirea 
memoriei istorice a comunității evreiești autohtone. 

Revista este împărțită pe șapte secțiuni: locuri, nume, ima-
gini și cuvinte, arhive, memorie și reparații, noutăți și recenzii și 
cuprinde un număr de 30 de articole. Acest număr debutează 
cu un cuvânt înainte al președintelui F.C.E.R.,  dr. Aurel Vainer. 
Articolele sunt semnate de cercetători ai istoriei evreilor sau 
ai istoriei urbane din țară și străinătate, arhitecți, muzeografi, 
acoperind o plajă largă de subiecte de interes. 

Cititorul va fi purtat prin Bucureștii vechi, va asista la 
inaugurarea Templului Coral din  6 iulie 1867, parcurgând 
istoria acestuia prin intermediul studiului bine documentat al 
Lyei Benjamin, apoi va porni în explorarea urmelor spațiilor 
evreiești construite din Moldova secolului al XIX-lea cu arh. 
Irina Nemțeanu, pentru a ajunge până la New York, unde au 
emigrat o mare parte dintre evreii români la începutul secolului 
al XX-lea, fenomen prezentat de Ingrid Fusman. Și acesta este 
doar debutul periplului propus de articolele atent selectate de 
Anca Tudorancea.

Consistent la nivelul discursului și al calității materialelor 
propuse, acest nou număr al RIER nu uită să puncteze și ani-

versarea a 40 de ani de la înființarea 
CSIER. Pentru această ocazie, Natalia 
Lazăr a realizat un interesant interviu 
cu Lya Benjamin, una dintre pionierele 
cercetării istoriei evreilor din România 
și, de 31 de ani, cercetător al Centrului. 
Nu mă pot opri să nu semnalez textul 
Ioanei Malancu despre bijutierii și cea-
sornicarii evrei din București, precum și 
cel al lui Carmen Iovițu despre arhiva 
inedită a lui Arnold Schwefelberg, un 
personaj a cărui biografie este foarte 
importantă pentru studierea istoriei 
intelectualității evreiești. Alte articole 

sunt semnate de experți F.C.E.R. (Lucia Apostol), cercetători 
la institute reputate (precum dr. Cristian Vasile, de la Institutul 
de Istorie „Nicolae Iorga“), profesori universitari (printre care dr. 
Iris Aravot, profesor și decan al Facultății de planificare urbană 
și arhitectură din cadrul Universității Tehnion, Haifa; dr. Corina 
Petrescu, conferențiar la Universitatea din Mississipi).

Conceptul grafic inedit al revistei și coperta au fost realizate 
de Irina Spirescu, cercetător în cadrul CSIER, care semnează 
și un amplu articol despre Arhitecții și inginerii evrei care au 
contribuit la construcția Palatului Ministerului de Interne din 
București în detașamentele de muncă forțată.

Revista poate fi procurată prin intermediul Editurii Hasefer.
ANDREEA TOMA BALABAN

Identificarea locului masacrului de la Jilava Din activităţile de cercetare ale

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

Fotografie din cursul zilei de 22 ianuarie 1941. 
Sursa ANR

Fotografie făcută după ce cadavrele au fost 
jefuite de localnici. Sursa CNSAS

Constantin Bădinici (centru)

După 77 de ani de la Pogromul  
din București…

(Urmare din pag. 3)

(Continuare în pag. 21)
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încorporând antinomia sclavie-libertate 
dar şi sensul oblăduitor al luminii. 

Havdala, condusă de Rabinul Zvika 
Kfir, a făcut despărţirea dintre Şabat şi 
săptămâna care tocmai începea. Corul 
comunităţii, condus de Alexandru Fischer, 
a intonat doar melodiile tradiţionale, cele 
pline de bucurie fiind omise din programul 
unei zile cu semnificaţii solemne. „Chiar şi 
o singură lumânare reuşeşte să disipeze 
întunericul. Libertatea este lumina sufle-
telor. Faptul că aprindem această lumină 
a libertăţii aici, în această Sinagogă, la Ti-
mişoara, şi în această zi, nu este o întâm-
plare. Flacăra libertăţii a plecat, în urmă 
cu 28 de ani, de aici, de la Timişoara. Azi 
ne despărţim şi de un om, Regele Mihai 
I, care, împreună cu mama sa, Regina-
Mamă Elena, au reprezentat o lumină”, 
spunea Eduard Kupferberg. La rândul său, 
rabinul Comunităţii timişorene, Zvika Kfir, 
a intonat El Male Rahamim pentru Regele 
plecat pe ultimul drum. Vorbind despre 
speranţă, momentul cel mai emoţionant a 
fost reprezentat de faptul că cei peste 20 
de copii prezenţi au aprins, cântând împre-
ună, cele cinci lumânări. Privindu-i pe cei 
mici, atât de plini de bucurie, semnificaţia 
libertăţii şi a luminii devine din metaforă o 
realitate tangibilă.

Spirit de familie şi prietenie
Sala de rugăciune a comunităţii lugo-

jene are mereu o atmosferă specială. Să 
fie oare vorba despre primirea caldă pe 
care o manifestă membrii comunităţii, sau 
poate de zâmbetul larg şi binevoitor al 
preşedintelui ing. Ivan Bloch, de mirosul 
ispititor al gogoşilor proaspete sau de 
căldura efectivă, contrastantă cu frigul 
de afară? Poate toate acestea contribuie 
împreună la „vraja” sărbătorii de Hanu-
ca... Rabinul Zvika Kfir spunea: „Pe unii 
îi întâlneşti în fiecare zi, pe unii periodic, 
iar pe unii doar o dată pe an. Relaţia nu 
depinde de frecvenţa întâlnirilor, ci este 
o legătură de suflet. Asta simţim noi aici, 
la fiecare Hanuca, faptul că venim la o 
parte a familiei noastre”. 

După ce s-au aprins lumânările din 
Hanuchia, au urmat melodiile tradiţio-
nale ale corului din Timişoara. „Yidishe 
Mame”, în interpretarea atât de sensibilă 
a lui Sandi Fischer, a completat reperto-
riul de Hanuca. Nu puţine lacrimi tăcute 
s-au scurs în timp ce el interpreta această 
melodie.

„Am împlinit 27 de ani de când am 
participat la prima Hanuchiadă, pe 
vremea regretatului prim-rabin Moses 
Rosen“, constata secretarul general al 
F.C.E.R., Eduard Kupferberg. „Eram un 
adolescent atunci. Ne întrebam cu toţii, 
în mijlocul nămeţilor care acopereau dru-
murile, de ce s-a ales tocmai sărbătoarea 
acestui anotimp friguros să parcurgem 
ţara. Când am crescut, am înţeles... De 
căldură nu ai nevoie în mijlocul verii. Pe 
vremea aceea era iarnă şi în casă, şi în 
suflete. În zilele noastre, era o beznă 
internaţională în modul de a privi către 
Israel, şi tocmai atunci s-a întâmplat o 
minune şi cea mai importantă naţiune a 
declarat că, da, Ierusalimul este Capitala 
recunoscută a Israelului. Hanuca sem-
nifică eliberarea Ierusalimului. Este un 
moment foarte bun ca lumea să afle, fie 
că unora le place sau nu, că Ierusalimul 
este Capitala dintotdeauna a Israelului”, 
a ţinut să precizeze secretarul general al  
F.C.E.R.

Comunităţile, precum 
lumânările care ard împreună

După popasul timişorean, prima opri-
re a delegaţiei conduse de secretarul 
general al F.C.E.R., Eduard Kupferberg, 
împreună cu membri ai Corului Comu-
nităţii Evreilor din Timişoara, a fost la 
Reşiţa. În peisajul verde-gri al munţilor 
semeţi şi al marilor fabrici de odinioară, 
sala de rugăciune din spatele sinagogii a 
adăpostit comunitatea, strânsă la ora 10 a 
dimineţii pentru a aprinde cea de-a cincea 
lumânare. Rabinul Zvika Kfir a explicat 
de ce pentru organizatori – F.C.E.R. şi 
Joint, pentru participanţi şi pentru membrii 
comunităţilor este atât de important acest 
eveniment. „A duce lumina acestei săr-
bători este scopul acestei călătorii uneori 
istovitoare, dar pline de satisfacţii”. Tot 
domnia-sa spunea că, deşi este o cele-
brare apocrifă, Hanuca are o importanţă 
foarte mare în tradiţia evreiască. Eduard 
Kupferberg afirma cu acest prilej că „lu-
mânările par diferite, fiecare are culoarea 
ei, fiecare arde în alt ritm. Ele sunt ase-
meni comunităţilor: fiecare pare diferită, 
dar în esenţă nevoile şi aspiraţiile oame-
nilor sunt asemănătoare”. Preşedintele 
comunităţii, ing. Ivan Schnabel, a evocat 
istoria Hanucăi, felul în care ea a intrat 
ca o evocare şi o celebrare importantă în 
tradiţia iudaică. „Sevivon sov sov”, „Maoz 
Tzur”, „Hanerot”, „Ner Li” au fost câteva 
dintre melodiile tradiţionale cântate de 
Corul comunităţii timişorene, dar lor le-au 
fost adăugate şi cântece ca „Haleluya”, 
cunoscut în interpretarea lui Leonard Co-
hen, sau „Papirosen“. Atmosfera a fost cu 
adevărat familială, luminoasă şi plăcută, 
la umbra Hanuchiei, ale cărei lumânări 
au încălzit atmosfera.

Necesitatea de a ne păstra 
identitatea 

Liviu Lăcătușu, președintele Comu-
nității Evreilor din Deva, l-a invitat pe unul 
dintre cei mai tineri membri ai comunității 
să aprindă lumânarea de Hanuca. Secre-
tarul general al F.C.E.R., Eduard Kupfer-
berg, a mărturisit că de Hanuca îi este 
întotdeauna dor de vremea în care primea 
Hanuca Gelt, dreidl și aprindea lumânările 
de Sărbătoarea Luminii. „În vremurile care 
au precedat războiul Macabeilor, a trebuit 
ca evreii să facă față presiunilor și chiar 
tentației de a ceda elenizării culturale 
și religioase, pentru a avea o viață mai 
ușoară. Prin această cedare s-a ajuns la 
pericolul de moarte de dispariție a iuda-
ismului. După victoria asupra celor care 
încercau să nege tradiția, s-a mai produs 
un miracol, și anume asimilarea filozofiei 
și a logicii grecești de către evrei, dar fără 
să-și piardă identitatea. Și azi, în jurul 
nostru, sunt alte sărbători, dar trebuie 
să mergem în societate ca evrei care ne 
păstrăm tradițiile și identitatea”.

Speranţa  
ca metaforă a sărbătorii

Nu mulţi la număr, dar bucuroşi să 
primească importanta sărbătoare de Ha-
nuca, evreii din Caransebeş s-au adunat 
în frumoasa lor sinagogă pentru a celebra 
împreună cu oaspeţii. Nici frigul nu a 
putut să perturbe plăcerea de a se găsi 
împreună membrii delegaţiei bucureştene, 
corul timişorean şi gazdele. Preşedintele 
comunităţii, Florin Schwartz, i-a întâmpi-
nat pe oaspeţi cu tradiţionalele gogoşi. 
Rabinul Zvika Kfir evoca şi cu acest prilej 
cât de important este ca fraţii să se afle 
împreună, să celebreze Hanuca într-un 
spirit al solidarităţii. Rabinul spunea: 
„Atunci când Ery a readus la viaţă această 
comunitate, s-a aprins o lumânare mică. 
Aceasta are şansa să crească, să se răs-
pândească, să devină tot mai puternică, 
prin intermediul dumneavoastră, a celor 
care formaţi această comunitate”. Cu ace-
eaşi admiraţie pentru voinţa de a continua 
viaţa evreiască în Caransebeş, secretarul 

general Eduard Kupferberg spunea: „De 
Hanuca am avut două miracole: miracolul 
lumânării care a ars şapte zile şi miracolul 
speranţei din prima zi. Miracolul nu ar fi 
putut să se întâmple dacă oamenii nu 
ar fi aprins uleiul în prima seară, având 
speranţa. Doar după ce oamenii şi-au 
realizat partea lor de minune, Dumnezeu 
a intervenit şi a săvârşit Minunea. De-a 
lungul timpului, am cutreierat numeroase 
comunităţi. Din unele plecase speranţa, 
dar apoi, în anumite situaţii, şi lumânarea 
lor a reînceput să lumineze. Poate în urmă 
cu trei ani nici nu ştiam că mai există evrei 
la Caransebeş. Dumneavoastră sunteţi un 
exemplu de minune de Hanuca, pentru că 
aţi readus la viaţă o lumânare care acum 
are puterea să lumineze”. 

Corul timişorean a desăvârşit prin 
cântec atmosfera sărbătorească.

Păstrarea tradiţiilor
Întâmpinați de preșe dintele Aurel Da-

vidovici și de membrii comunității evreiești 
din Pitești, membrii Hanuchiadei plecaţi 
de la București cu zile bune în urmă, 
cărora li s-a alăturat prim-rabinul Rafael 
Shaffer, au participat la aprinderea unei 
noi lumânări de Hanuca.

Secretarul general al Federației, Edu-
ard Kupferberg, a subliniat că Piteștiul se 
numără printre orașele în care evreii de-
monstrează că numărul mic al membrilor 
unei comunități nu împiedică păstrarea 
tradițiilor și valorilor iudaice.

„F.C.E.R. rezistă  
datorită comunităților”

Hanuca a fost celebrată la sediul C.E. 
Constanța, unde a fost aprinsă a treia 
lumânare și a fost explicată semnificația 
evenimentului, cu accent asupra rugă-
ciunii „Al Hanisim” din Sidur (care face 
referire la Hanuca și la Purim).

Președintele C.E. Constanța, Sorin 
Lucian Ionescu, a subliniat importanța 
vizitei conducerii F.C.E.R. în cunoașterea 
realităților din această comunitate – nece-
sitatea refacerii Sinagogii din Constanța, 
astăzi în ruină. Au fost obținute și predate 
actele din partea autorităților locale, 
următoarele etape fiind desfășurarea 
licitației și începerea lucrărilor de reabili-
tare. „Dincolo de semnificațiile sărbătorii 
la care domniile lor participă, insist că e 
foarte important că au văzut cum stăm, 
câți suntem, ce facem, cum ne adunăm”, 
a spus el.

Impresionat de atmosfera caldă, 
vicepreședintele Ovidiu Bănescu și-a 
exprimat preocuparea de a face, împre-
ună cu dr. Aurel Vainer, tot ce se poate 
pentru avansarea demersurilor către rea-
bilitarea lăcașului de rugăciune: „Sperăm 
ca în decurs de un an, maximum un an 
și jumătate, să revină la frumusețea și la 
forma pe care le-a avut inițial”. Vorbitorul 
a transmis salutul președintelui Vainer 
și a discutat despre înnoire în contextul 

declarației președintelui Trump de a muta 
Ambasada Americii la Ierusalim, capitala 
Statului Israel. 

Aflat pentru prima dată la sediul C.E. 
Constanța, ec. Silvian Horn a afirmat: 
„Suntem puțini, dar suntem puternici 
și vrem să facem cât mai multe, să 
arătăm cât mai multe! Vă mulțumim 
pentru tot ceea ce faceți pentru noi, 
Federația, pentru că F.C.E.R. rezistă 
grație comunităților; nu există comunități 
mari sau mici, există doar comunități – și 
asta, datorită dvs., care sunteți aici”.

Victorie militară  
și religioasă

La aprinderea celei de-a doua lumâ-
nări de Hanuca 5778, la Templul Coral din 
Craiova au fost prezenți primarul Mihail 
Genoiu, viceprimarul Stelian Bărăgan, 
gral Constantin Florea, comandantul 
Jandarmeriei Dolj, elevii Colegiului Militar 
„Tudor Vladimirescu”, Emilian Ştefârţă, 
directorul Muzeului de Artă, reprezentanți 
ai Bisericii Ortodoxă și Catolică și membrii 
delegației F.C.E.R.

După un moment de reculegere în 
memoria regelui Mihai I, prof. univ. dr. 
Corneliu Sabetay, președintele C.E. 
Craiova, a vorbit despre semnificațiile 
Hanucăi și a evocat inaugurarea Pieței 
Ierusalim din Craiova, în 1994, cu sprijinul 
Consiliului Primăriei orașului și al fostului 
Mitropolit al Olteniei, Nestor Vornicescu, 
a cărui dispariție a întrerupt finalizarea 
proiectului.

Primarul Mihail Genoiu a afirmat că 
ideea Pieței Ierusalim poate fi reluată. 
El a caracterizat C.E. Craiova drept „o 
comunitate foarte respectată, de suflet” 
(cf. publicației Cuvântul Libertății).

Vicepreședintele Ovidiu Bănescu a 
transmis salutul „Hag Hanuca Sameah!” 
din partea președintelui F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer, dar și în nume personal, 
și a vorbit despre semnificațiile Hanu-
căi, „sărbătoare a luminii și a reînnoirii”, 
reflectată și în renovarea și reinaugura-
rea Sinagogii de la Alba Iulia, expoziția 
„Temple şi Sinagogi din România” de la 
Palatul Patriarhiei Române, aprinderea 
lumânărilor de Hanuca și a bradului de 
Crăciun de către președintele SUA.

Ec. Silvian Horn a evocat tradiția de 
Hanuca de a oferi copiilor cadouri, în 
special dulciuri, aduse și de această dată 
în dar din partea F.C.E.R. și C.E.B. 

Pr. Marcel Răduț a vorbit despre 
importanța exemplului Macabeilor și a 
luptei lor pentru păstrarea identității reli-
gioase. Apoi Ștefan Ardeleanu, membru 
al C.E. Craiova, a rostit rugăciuni de 
mulțumire și de laudă specifice sărbătorii 
de Hanuca.

Lumină și reînnoire
Sărbătoarea de Hanuca a fost ce-

lebrată și la Sinagoga „Beth Israel” 
din Ploiești. După un moment de re-
culegere în memoria regelui Mihai I, 
președinta C.E. Ploiești, Adela Herdan, 
a adresat mulțumiri celor prezenți – 
vicepreședintele Ovidiu Bănescu și direc-
torul Silvian Horn, Liliana Iliescu, consilier 
al Primăriei Municipiului Ploiești; pastorul 
Bisericii „Elim” din Ploiești, Irinel Cazacu. 

Prezentarea semnificațiilor sărbătorii 
de Hanuca (tradusă din ebraică prin 
„inaugurare”) – triumful luminii asupra 
întunericului, a cauzei independenței 
naționale și spirituale asupra dominației 
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precum și a  eroilor morți în revoluția din 
decembrie 1989. Vorbitoarea a explicat 
apoi pe scurt semnificația sărbătorii de 
Hanuca. Oficianul de cult Suhar Gold-
stein a invitat personalități din public să 
aprindă lumânărelele Hanuchiei. Prima a 
fost aprinsă de Marian Dragomir, primarul 
orașului, cea de-a doua de viceprimar 
Doinița Ciocan, cea de a treia de depu-
tat Emilia Meiroșu. O altă lumânărică a 
fost aprinsă de Dragoș Neagu, directorul 
Bibliotecii ”Panait Istrati”.

În continuare, Suhar Goldstein a rostit 
rugăciunea pentru România și Israel și a 
prezentat detaliat povestea Hanucăi.  În 
cuvântul său, ing. Paul Schwartz a subli-
niat importanța sărbătorii, a vorbit despre 
spiritul de prietenie între evreii și creștinii 

din țara noastră, dovadă – expoziția 
„Temple şi Sinagogi din România”, orga-
nizată la Patriarhia Română. Lumea ar 
fi mai bună dacă fiecare credincios și-ar 
respecta propria credință și Cele Zece 
Porunci, și-a încheiat cuvântul ing. Paul 
Schwartz.

„Sărbătorim victoria  
luminii asupra  

întunericului, nu cea militară”
Ceremonia 

de Hanuca a 
fost oficiată de 
p reșed in te le 
C.E., ing. So-
rin Blumer, în 
frumoasa sina-
gogă refăcută. 
Momente de re-
culegere au fost 
ținute în memo-
ria Regelui Mi-
hai și a celor 
căzuți în 1989 
la Timișoara. 
După aprinde-

rea lumânărelelor, prima  de către cel mai 
tânăr membru al comunității, președintele 
a vorbit despre semnificația sărbătorii 
de Hanuca și a scos în evi den ță faptul 
că nu se marchează victoria militară, ci 
minunea uleiului, ideea că lumina a învins 
întunericul și dreptatea – minciuna. El a 
amintit voluminoasa lucrare, în curs de 
pregătire la Ed. Hasefer, despre evreii 
din Galați. Comunitatea evreiască mai 
există iar sarcina ei este de a păstra viu 
iudaismul, de a face o educație care să 
determine o corectă conduită etică. 

Ing. Paul Schwartz a arătat că Sorin 
Blumer a reușit să realizeze renovarea  

străine, a monoteismului asupra politeis-
mului – a fost succedată de aprinderea 
lumânărilor de Hanuca și rostirea rugă-
ciunii specifice acestei zile.

Ovidiu Bănescu a admirat locul în 
care este celebrată Hanuca: „o sinagogă 
splendidă, una dintre cele mai frumoase 
din cele 82 rămase în România”. El a 
urat tuturor ca anul 2018, respectiv 5778, 
să le aducă „sănătate, bucurii, lumină în 
suflet, în gânduri și în fapte, și toate să 
fie în pace”!

În calitatea sa de vicepreședinte inte-
rimar al C.E.B., Silvian Horn a transmis 
felicitări și „Hag Sameah!” din partea ing. 
Paul Schwartz, președintele C.E.B. 

Alisia și Denisa Iamandi, verișoare, 
prima fiind elevă la Școala generală nr. 
31 „Nicolae Iorga”, a doua – elevă la Co-
legiul de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești, 
au interpretat câteva melodii, iar Corul 
„Anche Musica” al Casei de Cultură din 
Ploiești, dirijat de Amalia Secrețianu, a 
oferit publicului cântece în ebraică.

Surpriza pregătită de F.C.E.R. a con-
stat în prezența sopranei Carla Mușat, 
care a intonat Imnul României și Imnul 
Israelului, precum și cântece specifice 
sărbătorii. A încheiat cu o variantă a 
cântecului „Mulți ani trăiască”, dedicat 
vicepreședintelui Ovidiu Bănescu, care 
și-a aniversat ziua de naștere în cadrul 
Hanuchiadei de la Ploiești.

Hanuca în noua Sinagogă
Înfățișarea splendidă a Sinagogii orto-

doxe din Oradea a fost remarcată de toți 
participanții la festivitatea aprinderii pri-
mei lumânări de Hanuca 5778, după cum 
ne-a declarat reprezentantul F.C.E.R, 
Rudy Marcovici, directorul C.A.P.I., care 
a subliniat buna organizare a evenimen-
tului de către președintele Felix Kop-
pelmann, la a cărui invitație au răspuns 
numeroși membri ai comunității, precum 
și prieteni ai evreilor orădeni, inclusiv 
reprezentanți ai altor culte, dintre care 
nu au lipsit episcopul romano-catolic de 
Oradea, Böcskei László, reprezentantul 
Bisericii Reformate, episcopul reformat 

Csuri Istvan, episcopul ortodox Sofronie 
Drincec și episcopul greco-catolic Virgil 
Bercea. Prefectul județului Bihor, Ioan 
Mihaiu, a transmis un mesaj de felicitare.

Președintele Koppelmann, rabinul 
Shraya Kav și Rudy Marcovici s-au adre-
sat participanților, reprezentantul F.C.E.R. 
transmițând un mesaj atât în nume perso-
nal, cât și din partea președintelui Aurel 
Vainer și a conducerii Federației. 

A urmat un program artistic susținut 
de Formația de klezmeri a Comunității 
(solistă Csatari Malek Eszter, violonist 
Ferencz Istvan, în vârstă de numai nouă 

ani – foto), de Formația Hakeshet Klez-
mer Band Oradea, precum și de Corul 
„Gyuri Vilan” al Comunităţii, la care s-a 
adăugat prestația la fel de apreciată a 
trupei de dans a Comunităţii „Or Neurim”. 

Programul artistic a fost coordonat de 
Andrei Seidler.

Nu au lipsit nici dulciurile tradiționale 
de Hanuca.

Moment de reculegere
Hanuca a început la Baia Mare cu 

un moment de reculegere în memoria 
fostului președinte al Comunității, Salic 
Nahman z.l.

Rabinul Shraya Kav a vorbit despre 
semnificația sărbătorii de Hanuca, cu-
vintele sale și interpretarea cântecelor 
tradiționale fiind apreciate de cei 35 de 
participanți.

Noul președinte al C.E. Baia Mare, 
Tiberiu Kronreich, a vorbit despre istoricul 
sărbătorii de Hanuca, rugându-l pe Rudy 
Marcovici să aprindă cea de-a doua lumâ-
nare a Sărbătorii Luminilor din acest an.

Servirea dulciurilor specifice a consti-
tuit și un bun moment pentru un schimb 
de opinii între membrii comunității și între 
aceștia și președintele Kronreich, acesta 
subliniind, într-o discuție cu reprezentan-
tul F.C.E.R., nevoia de reabilitare a patri-
moniului sacru al comunității băimărene.

Bucuroşi  
de oaspeţi

Președintele David Liebermann 
și-a întâmpinat oaspeții și pe membrii 
comunității în șilul Sinagogii din locali-
tate, unde a avut loc slujba de Maariv și 
festivitatea aprinderii celor două lumânări 
de Hanuca.

La sediul Comunității, președintele 
Liebermann a vorbit despre semnificația 
sărbătorii, urând Hanuca Sameah mem-
brilor comunității și invitându-i la o gustare 
tradițională. Preparatele au fost diversi-
ficate și de bună calitate, iar atmosfera, 
cordială.

Primarul a aprins prima 
lumânărică

Sinagoga de la Brăila a fost plină de 
Hanuca, participând un număr mare de 
enoriaşi şi invitaţi ai lor, personalități din 

conducerea Municipalității, parlamentari, 
reprezentanți ai unor instituții culturale, ai  
minorităților, toți cei care se consideră, 
prin tradiție, prietenii concetățenilor lor 
evrei. F.C.E.R. a avut ca reprezentant pe 
ing. Paul Schwartz, președintele C.E.B. 
Publicul a asistat nu numai la momentele 
emoționante ale aprinderii celor șase 
lumânărele, ci și la programul artistic 
susţinut de  corul Maccabi al comunității, 
Bucharest Klezmer Band și de Maia 
Morgenstern.

După ce Nadia Ustinescu, președinta 
C.E. Brăila, i-a salutat pe cei prezenți, 
ea a cerut să se păstreze un moment de 
reculegere în memoria regelui Mihai I, 
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 Minoritățile în anul Centenarului 

„Prezența noastră 
înseamnă diversitate, 

catalizator esențial  
al progresului”

Interviu cu liderul Grupului Parlamentar al Minorităților 
Naționale, dr. VARuJAn PAMBuCCIAn 

„În România, în anul Centenarului 
Marii Uniri, acțiunea politică, demersurile 
cetățenești, educația și actele de cultură 
trebuie să rămână și să se dezvolte 
sub egida toleranței, a deschiderii, a 
acceptării diferenței și a respectului 
pentru celălalt”, declara președintele 
României, Klaus Iohannis, în preambulul 
anului aniversar, de Ziua Minorităților 
Naționale din România, la 18 decem-
brie 2017, promulgând cu acest prilej 
legea care-o marchează ca sărbătoare 
națională. „Nu ar fi firească celebrarea 
Centenarului Marii Uniri fără minoritățile 
naționale, care au avut o contribuție 
deosebită la dezvoltarea României mod-
erne”, a spus șeful statului. 

Motiv pentru care seria de articole 
despre contribuția minorităților și, în spe-
cial, a evreilor români la Marea Unire și la 
dezvoltarea României moderne începe 
cu interviul acordat de liderul Grupului 
Parlamentar al Minorităților Naționale 
(GPMN), universitar și om politic, doc-
tor în matematică Varujan Pambuccian, 
deputat din partea Uniunii Armenilor din 
România în șase legislaturi, începând cu 
cea din 1996-2000 până la cea prezentă. 
„Sunt convins însă că, dacă aș fi trăit 
în acele vremuri, aș fi participat activ, 
cu speranță și entuziasm (la realizarea 
Unirii – n.red.)”, a declarat domnia sa. 

– Ce înseamnă 1 Decembrie 1918 
pentru minoritățile naționale?

– Pentru minoritățile din România, 
1 Decembrie 1918 are o dublă semni-
fi cație: pe de o parte, crearea unui stat 
mo dern și democratic, iar pe de alta, afir-
marea faptului că minoritățile naționale 
din România au fost recunoscute de 
către majoritate ca fiind părți constitutive 
ale națiunii române moderne, cu drepturi 
inalienabile în ceea ce privește afirmarea 

identității naționale. Rezoluția Adunării 
Naționale de la Alba Iulia are elemente 
unice de modernitate în ceea ce privește 
minoritățile naționale. Astfel, în Articolul 
III, la Punctul 1 se afirmă: „Deplină lib-
ertate națională pentru toate popoarele 
conlocuitoare. Fiecare popor va primi 
drept de reprezentare în corpurile legi-
uitoare și la guvernarea țării în proporție 
cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc”.

– Un istoric al Rezoluției? 
– Consti tuția României din 1923 a 

imple mentat o parte dintre lucrurile afir-
mate în Rezoluția Adunării de la Alba 
Iulia, iar Constituțiile ulterioare, inclusiv 
în perioada comunistă, au ținut cont, 
mai mult sau mai puțin, de cele afirmate 
atunci. După 1989 avem din nou o 
perioadă de afirmare a principiilor statu-
ate în Rezoluție, iar rolul nostru este să 
ajungem la legiferarea lor deplină.

– Amintiri de familie sau ale unor 
membri ai comunității dumneavoastră 
despre participarea la Războiul de 
Reîntregire?

– Familia mea a venit în România 
în anul 1919, refugiată fiind din cauza 
genocidului împotriva armenilor din Im-
periul Otoman. Comunitatea armeană 
în România are, însă, o vechime de 
1000 de ani și a participat activ la toate 
evenimentele din timpul Primului Război 
Mondial și la cele legate de Marea Unire. 
Avem eroi căzuți pe frontul de luptă. Unii 
dintre ei – în grelele lupte de la Mărăști, 
Mărășești și Oituz. În fața gării din 
Mărășești se află statuia lui Gabriel Prun-
cu, dintr-o veche familie armenească 
din Moldova, căzut la datorie la vârsta 
de 21 de ani. Există multe relatări din 
acea perioadă în presa armenească din 

IULIA DELEANU
(Continuare în pag. 25)
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templului, o sarcină 
extrem de dificilă. 

Referindu-se la sărbătoarea de Hanuca, 
el l-a citat pe Marele Rabin Menahem 
Hacohen, care a spus că şi cea mai mică 
lumină alungă imediat întunericul din jurul 
său. Vorbitorul a făcut câteva considerații 
despre Ierusalim și istoria  acestuia, 
arătând că atunci când Orașul Vechi se 
afla sub administrație iordaniană, evreii 
nu aveau acces la Zidul Plângerii, dar 
acum Israelul garantează accesul tuturor 
cultelor.

Frumosul program muzical a fost – ca 
să-l cităm pe președintele comunității – 
atipic. Prin dispariția corului (din lipsă 
de oameni), comunitatea i-a invitat pe 
cei ce doresc să participe, indiferent de 
religie. Astfel că, majoritatea programu-
lui muzical a fost interpretat… chiar de 
ing. Sorin Blumer și de formația Hatikva 
(Speranța), neevreiască, dar cu prezențe 
dese în Israel.

România, o dezvoltare 
originală

După o democrație care și-a do-
vedit din plin originalitatea, România arată 
acum și o concepție unică asupra dez vol-
tării economice. În două vorbe, este o con-
tinuare a reușitei autohtone de a înregistra 
ritmuri alerte de creștere a Produ sului 
Intern Brut, dar fără ca ele să se re simtă 
corespunzător și în traiul cetățenilor.

În primul rând, este vorba despre o 
creștere de o calitate nesustenabilă, care 
se poate ușor întoarce împotriva liderilor, 
prea ocupați cu aplaudatul prezentului și 
prea puțin preocupați de viitor. PIB-ul Ro-
mâniei a înregistrat o rată de dezvoltare 
amețitoare de 6,9% pe primele nouă luni 
ale anului trecut. Germania este foarte 
mândră de un spor de 2,2% dar, la acest 
nivel, cheltuielile cu investițiile au fost cu 
3,5% mai mari decât în 2016, iar consu-
mul privat cu numai 2%. Asta înseamnă 
că în anii viitori Germania are asigurat 
un potențial de dezvoltare solid, în timp 
ce la noi investițiile n-au crescut decât cu 
1,3%, iar consumul a fost cu 7,7% mai 
mare, situându-se și el pe un loc fruntaș în 
Europa. Grăitor, fără a trebui să fii expert 
în economie, este că în primul semestru 
al anului trecut, consumul a contribuit cu 
5% la creșterea PIB-ului din România, în 
timp ce industria, numai cu 1,7%.

După o revoluție fiscală (caracterizată 
de Klaus Iohannis drept țopăială fiscală), 
românii s-au trezit că mărirea lefurilor se 
duce pe achitarea dărilor pe care până 
acum le plăteau angajatorii, iar ce nu e 
absorbit de contribuții sociale și de sănă-
tate este erodat de inflație, care a ajuns 
la 3,3% și se prevede că așa va rămâne 
și tot anul acesta. 

Motiv pentru care reputata agenție 
Bloomberg comenta că „beneficiile traiu-
lui în economia cu cel mai puternic ritm 
de creştere din Uniunea Europeană ar 
putea să nu dureze pentru români”, dat 
fiind că, din venitul disponibil, oamenii pot 
cumpăra azi cam tot atâtea bunuri ca și 
acum cinci ani.

Oamenii de afaceri din țara noas-
tră sunt și ei neliniștiți de felul în care 
se mișcă economia, 65% dintre cei 
intervievați de KeysFin indicând inflația 
drept cel mai mare pericol, 53% deprecie-
rea la niveluri record a leului și 51% criza 
de pe piața muncii, precum și „zgomotul” 
de pe scena politică.

Creșterea disproporționată a con-
sumului, concomitent cu incapacitatea 
producției autohtone de a furniza produse 

competitive a generat și o dezechilibrare 
a raportului dintre exporturi și importuri, 
cele din urmă fiind cu peste 12 miliarde de 
euro mai mari decât vânzările de mărfuri 
românești peste hotare.

În aceste condiții, de lipsă a inves-
tițiilor, inflație și dezvoltare bazată pre-
ponderent pe consum, de dezechilibru 
al balanței comerciale și de scădere a 
cursului leului, creșterea deosebit de 
dinamică a PIB nu poate rămâne o bucu-
rie pe termen lung. Desigur, în afară de 
cazul în care se fac modificări structurale 
în sectorul productivității, al atragerii de 
fonduri europene și de investiții străine, 
concomitent cu realizarea investițiilor 
publice, care până acum au fost tăiate 
pentru a reduce deficitul bugetar.

Ierusalimul, o Capitală curată
Primăria Ierusalimului a adoptat 

o reglementare care le-ar prinde bine 
și bucureștenilor: centrul orașului va fi 
declarat „zonă cu poluare atmosferică 
redusă”, în vizor fiind, în special, noxele 
rezultate din traficul auto. În acest sens, 
va fi interzisă circulația vehiculelor grele și 
a celor cu nivel ridicat de poluare, urmând 
ca în viitorul apropiat sectorul în care se 
aplică restricțiile să fie extins. Prima etapă 
a planului va începe pe 1 iulie 2018, iar 
cea de-a doua, pe 1 ianuarie 2019. Acce-
sul vehiculelor de transport greu și al celor 
polu ante va fi posibil numai pe baza unor 
tichete speciale, pentru mijloacele de trans-
port în comun aplicarea acestui regim fiind 
amânată. Nici un mijloc de transport peste 
3,5 tone, dotat cu motor diesel și fabricat 
înainte de 2005, nu va mai putea intra în 
zona curată centrală a Ierusalimului.

De altfel, această preocupare pentru 
ecologie și un oraș curat nu este o noutate 
la Ierusalim. În 2016, Municipalitatea a 
aprobat un plan multianual pentru redu-
cerea poluării generate de autovehicule, 
care a inclus și un acord cu Ministerul isra-
elian al Mediului, pe baza căruia Primăria 
a primit o primă tranșă de cinci milioane 
de șekeli. O a doua tranșă, de aceeași 
valoare, a fost alocată pentru extinderea 
proiectului și pentru construirea de parcări 
nocturne pentru vehiculele asigurând 
transportul public urban, inclusiv facilități 
de încărcare a autobuzelor electrice.

Primarul Nir Barkat a declarat că 
„transportul este sursa principală de 
poluare în centrul orașelor. Poluarea at-
mosferică duce la scăderea speranței de 
viață și la înrăutățirea bolilor respiratorii, 
cardiace și circulatorii, precum și la agra-
varea cazurilor de cancer”.

Această preocupare pentru sănătatea 
locuitorilor este și ea o permanență a vieții 
israeliene. Grăitor, în acest sens, este să 
amintim că Israelul investește 7,5% din 
PIB pentru sistemul de sănătate publică, 
una dintre cele mai substanțiale ponderi 
din întreaga lume.

Somnul justiției naște monștri
Atacurile împotriva evreilor din 
vestul Europei devin tot mai 

bestiale. În comparație cu ele, reacția 
forțelor de ordine pare depășită. Este 
foarte probabil ca obsesia europeană cu 
păstrarea unei linii corecte din punct de  
vedere politic să fie una dintre piedicile 
majore în calea combaterii manifestărilor 
antisemite violente. Imposibilitatea (sau 
lipsa de dorință de a acționa) împotriva 
unor manifestări care par să se înscrie în 
„dreptul la opinie”, așa cum se întâmplă 
adesea cu evenimentele din sfera BDS 
(boicotare, deposedare și sancțiuni), nu 
fac decât să arate că extremiștii pot găsi 
breșe în sistemul legislativ european 
pentru a comite atrocități incompatibile 
cu statutul unei ființe umane. 

Franța, al cărei fost premier declara 
că această țară nu va mai fi la fel dacă 
va fi lipsită de evrei, deține tristul record 
european la violență antisemită. De pildă – 
pentru a nu aminti decât câteva incidente 
petrecute doar la Paris în ultimele luni – un 
musulman recidivist în vârstă de 27 de ani 
a aruncat-o pe fereastră pe o vecină evrei-
că, dar a trebuit multă luptă în justiție pen-
tru ca la acuzația de crimă cu premeditare 
să fie adăugată circumstanța agravantă a 
unui omor cu motivații antisemite. 

Această reticență a justiției (nu numai 
a celei franceze) de a se referi la aspecte-
le antisemite ale unor fapte violente sunt, 
în realitate, niște cazuri de „favorizare a 
infractorului”.

Recrudescența antisemitismului este 
stimulată de acțiunea lipsită de vigoare a 
poliției și a sistemului judiciar, iar rezultatele 
nu întârzie să se arate. Acum câteva zile, 
tot într-o suburbie pariziană, o fetiță de 
doisprezece ani, revenind către casă și pur-
tând uniforma unei școli private evreiești, a 
fost atacată cu cuțitul și desfigurată. 

Toate acestea ar fi mai greu să se în-
tâmple dacă forțele de ordine și justiția ar 
ac ționa (sau ar fi lăsate să acționeze) după 
gra vitatea faptelor. Repetarea aces tor 
atrocități și plecarea a 40.000 de evrei din 
Franța în 10 ani arată limpede că popu lația 
evreiască nu este eficient protejată.

ALx. MARINEsCU

Referirea este la Decretul-lege nr. 
2065 promulgat tot de guvernul Ion I.C. 
Brătianu la 22 mai 1919, prin care s-a 
abrogat Decretul-lege din 20 decembrie 
1918, respins de conducerea Uniunii 
Evreilor Pământeni. Conform noii legi, 
formalităţile pentru obţine-
rea cetăţeniei se reduceau 
la cel mai simplu demers: 
o simplă manifestare de 
voinţă, fiecare evreu major 
făcând o declaraţie în faţa 
Tribunalului sau a Judecătoriei de ocol 
că e născut în România şi nu s-a bucurat 
de nici o protecţie străină. Certificatul de 
naţionalitate română trebuia înmânat 
imediat solicitantului şi rămânea în sar-
cina instanţelor să verifice corectitudinea 
declaraţiei. Dacă se stabilea că s-au 
făcut declaraţii false, urma intentarea 
de către tribunal a unei acţiuni contra 
delincvenţilor, ei urmând să fie pedepsiţi 
cu închisoare şi amendă. Termenele 
pentru depunerea declaraţiei erau: două 
luni de la data apariţiei Decretului pentru 
cei aflaţi în ţară şi patru luni pentru cei 
plecaţi în străinătate. Odată termenul ex-
pirat, declaraţiile nu au mai fost admise. 

În legătură cu poziţia Uniunii Evre-
ilor Pământeni faţă de noua lege, este 
relevant articolul publicat în numărul din 
iunie (1919) al ziarului „Curierul Israelit“. 
„Deşi Uniunea Evreilor Pământeni – se 
scria în articol – găseşte că, faţă de cel 
precedent, noul Decret-lege înseamnă 
un pas înainte spre emancipare, se 
constată că nici acest decret nu re-
zolvă în întregime chestia evreiască. 
Măsura adânc jignitoare a amenzii şi 
a închisorii, care ne bănuieşte în masă 
şi ne expune la vexaţiuni; declaraţia 
de a nu fi fost niciodată supuşi străini; 
eliminarea de la beneficiul legii a celor 
respinşi pe temeiul precedentului D.-l., 
deşi mulţi din ei, abia întorşi de pe front, 
sunt de drept şi de fapt cetăţeni români; 
insuficienţa termenului pentru depune-
rea declaraţiei, vor face ca mulţi dintre 
evreii care sunt de generaţiuni supuşi 
români să nu beneficieze de lege. Deşi 
UEP sfătuieşte pe evrei să beneficieze 
de lege, declară că rămâne statornică 
şi hotărâtă să ducă mai departe lupta 
până la definitiva emancipare a tuturor 
evreilor născuţi sau stabiliţi în România. 
Cu toate lacunele ce prezintă, nici acest 
D.-l. nu poate fi considerat ca o lege de 
emancipare“.

LYA BENJAMIN

O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile
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Permanenta dramă a Holocaustului
Nu este pentru prima dată când Institutul Cultural Maghiar 

de la București își înscrie în program teme evreiești, în cadrul 
unor expoziții, lansări de carte, simpozioane. Ultima manifestare 
din această categorie a fost un film, prezentat în România în 
premieră, la care a fost invitat și regizorul Péter Gárdos. Pelicula 
a avut drept subiect Holocaustul, dar, de această dată, nu sunt 
descrise scene îngrozitoare ale deportărilor, ale vieții în lagăr 
sau arderea în crematoriu, ca în tr-un alt film unguresc, „Fiul lui 
Saul”, care a primit și premiul Oscar pentru cel mai bun film 
străin. Nu, nimic din toate acestea, deoarece acțiunea filmului 
lui Gárdos, „Febră în zori”, se petrece după Holo caust. Imediat 
după eliberarea evreilor din lagăre, Suedia a adus foști prizonieri 
în spitale pentru a fi vindecați – cine avea această șansă – de-
oarece lui Miklós, eroul principal, i se spune de la început că 
nu mai are de trăit decât șase luni, având o tuberculoză practic 
nevindecabilă. Miklós, care a supraviețuit ororilor de la Bergen 
Belsen, se gândește ca măcar în aceste șase luni să aibă parte 
de puțină bucurie și face rost de adresele tuturor tinerelor ma-
ghiare, care sunt de asemenea internate în spitale din Suedia, 
aflate la aproximativ 2000 km distanță, și le scrie câte o scrisoare. 
Dintre cele peste 117 răspunsuri, alege unul, pe cel scris de Lili, 
cea care i se părea că ar reprezenta idealul de tânără cu care 
ar fi putut fi împreună, iar sentimentul este reciproc.

Filmul este, de fapt, o poveste de dragoste, o poveste în care 
cei doi trec peste numeroase avataruri ca să se poată căsători 
iar Miklós, contrar predicțiilor medicului, supraviețuiește. Se 
adeverește că dragostea învinge toate dificultățile, numai că 
această poveste se desfășoară pe un fundal în care, în mod 
firesc, Holocaustul este prezent iar traumele se manifestă la tot 
pasul, atât la cei doi eroi, cât și la ceilalți supraviețuitori. Unul 
dintre personaje se ascunde sub pat de fiecare dată când se 

anunță vreun control, fiind convins că au venit să-l ia. Un altul 
se sinucide după ce află că soția lui murise. O tânără nu poate 
trece peste fericirea prietenei și tovarășei ei de lagăr, caută să 
îi împiedice căsătoria și, când vede că nu poate, se aruncă de 
pe un pod în fața trenului. Pe mulți, eliberarea i-a pus în situația 
de a se confrunta cu drama supraviețuirii după Holocaust. „De 
ce eu da și alții nu?“ – această întrebare se află îngropată în 
subconștientul lor și cei care nu-și găsesc într-un fel împăcarea, 
preferă să aleagă moartea.

Regizorul Péter Gárdos a mărturisit că filmul este povestea 
părinților lui, despre care, până după moartea tatălui său, nu a 
știut nimic. Părinții lui au suferit această dramă a supraviețuirii, 
pe care au încercat să o ascundă, în primul rând, nespunând 
mult timp copilului lor că este evreu. Niciodată nu au vorbit des-
pre deportare sau anii petrecuți în Suedia, iar regizorul a aflat 
de la mama lui cu totul întâmplător când, făcând ordine printre 
lucrurile tatălui, mama a găsit o cutie cu scrisorile pe care și le-
au scris în Suedia și i le-a dat să le citească. Acest gest a fost 
un fel de catharsis, un fel de eliberare pentru mama lui, care 
abia atunci a început să povestească. Din aceste mărturisiri 
s-a născut mai întâi o carte și apoi filmul, care a luat mai multe 
premii la festivaluri.

Péter Gárdos este un foarte cunoscut regizor de film ungur, 
specializat mai ales în filme documentare dar a făcut şi filme 
artistice. „Febră în zori” este cu atât mai interesant și valoros cu 
cât tratează amprentele dramatice ale Holocaustului, întipărite 
în sufletele celor rămași în viață. 

După prezentarea filmului, Gárdos a fost întrebat de ce crede 
că părinții nu i-au povestit niciodată suferinţele lor. „Cred că le-a 
fost rușine că au rămas în viață”, a răspuns regizorul.

EVA GALAMBOs

Evreii din 30 
de localități…

(Urmare din pag. 17)
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Despre fragilitatea existenței: expoziția „legământul părților“
La 8 decembrie 2017, la Biblioteca 

Națională din București a avut loc ver-
nisajul expoziției „Legământul părților“ 
(The Covenant of the Pieces) de Tal 
Bear, o tânără artistă israeliană (n. 1986) 
licențiată a Academiei de Artă și Design 
„Bezalel“ din Ierusalim și absolventă a 
masteratului în domeniul terapiei prin 
artă, din cadrul Institutului „David Yellin“ 
din același oraș. Evenimentul a fost or-
ganizat de Ambasada Statului Israel în 
România și de Institutul Cultural Român.

Krizbai Béla Dan, vicepreședinte al 
ICR, a afirmat că expoziția este o expre-
sie a modului în care ICR încurajează 
schimburile culturale între România și 
Israel. El a adăugat că, „deși artista este 
foarte tânără, demonstrează o solidă 
pregătire artistică, având interese de 
cercetare plastică în zona psihologică, 
psihiatrică și filozofică“.

E.S. Tamar Samash, ambasadoarea 
Statului Israel la București, s-a arătat 
fericită și mândră de reușita acestui ver-
nisaj, cu atât mai mult cu cât o cunoaște 
din copilărie pe Tal Bear. La 7 decembrie, 
artista israeliană și-a sărbătorit ziua de 
naștere, prin urmare prima sa expoziție 
individuală a fost unul dintre cele mai 
frumoase daruri care i-ar fi putut fi oferite.

Dr. Mihaela Varga, curator al expo-
ziției, a caracterizat stilul autoarei ca 
fiind dominat de „o gândire profundă și 
complexă“, aflat „în plină construcție a 
unei simbolistici proprii, dar și cu referințe 
culturale mai largi“ (de la Biblie până la 
artistul contemporan Joseph Beuys), un 
exemplu fiind pictura „Holding“, în care 
se face trimitere la evenimentul lui Beuys, 
„Îmi învăț iepurele mort să privească 
pictura“. Vorbitoarea a relevat și preo-
cuparea artistei față de condiția femeii 
moderne, care e conștientă de fragilitatea 
existenței și de permanenta ei violentare.

Tal Bear a adresat mulțumiri tuturor 
celor prezenți la prima ei expoziție (în 
publicul numeros aflându-se, printre alții, 
ing. José Iacobescu, președintele B’nai 
B’rith România, Tova Ben Nun-Cherbis, 
președinta Complexului educațional 
„Lauder-Reut“, Codrin Tofan, de la 
Amba sada Statului Israel la București). 
Vorbitoarea a mărturisit că, în această 
expoziție, arta ei este expresia eveni-
mentelor majore, de esență modelatoare 
prin care a trecut. În procesul creației, 
artista își explorează cele mai complicate 
sentimente, cele care nu pot fi exprimate 
verbal, și își expune propria vulnera-
bilitate. Pentru ea, e ca și cum s-ar afla 

lângă un monstru căruia încearcă să-i 
vorbească. „Legământul părților“ este 
vocea care i-a ordonat săvârșirea unui 
ritual, a unei ceremonii în care trebuie să 
taie și să desfacă părțile de care urmează 

să se despartă, să creeze o separare și 
să caute să regăsească întregul, prin 
deconstrucție și recompunere.

Dr. Irina Cajal, subsecretar de stat 
la Ministerul Culturii, i-a mulțumit E.S. 
Tamar Samash pentru inițiativa aduce-
rii acestei expoziții în România, dar și 
managerului Bibliotecii Naționale, Maria 
Răducu, pentru receptivitatea față de 
ideea propusă și alocarea spațiului nec-
esar expoziției.

CLAUDIA BOsOI

Redescoperirea 
Ierusalimului 

pământesc (XII)
Când se opresc asupra istoriei 

Orașului Sfânt din epoca romană și 
descriu asediul cetății și distrugerea 
celui de-al Doilea Templu din timpul 
primului război iudaico-roman (66-73), 
însemnările de călătorie ale lui François  
René de Chateaubriand, reunite în 
memorialul „Itinéraire de Paris à Jéru-
salem“ (1811), apelează la o statisti-
că apocaliptică a pierderilor de vieți 
omenești îndurate de evrei. 

„Cum evreii s-au revoltat împotriva 
noilor stăpâni, Titus a asediat și cucerit 
Ierusalimul. Două sute de mii de iudei 
au pierit de foame în timpul acestui 
asediu. Între 14 aprilie și 1 iulie în anul 
71 al erei noastre [Muntele Templului a 
fost cucerit în august 70], o sută cinci-
sprezece mii opt sute optzeci de leșuri 
au ieșit printr-o singură poartă a Ierusa-
limului («Nu e ciudat faptul că un critic 
mi-a reproșat toate aceste socoteli, ca 
și cum le-aș fi scornit eu și ca și cum 
n-aș fi făcut altceva decât să reproduc 
datele menționate de către istoricii din 
Antichitate, printre care Josephus [Fla-
vius]?  Încolo, abatele Guénée [Antoine 
Guénée (1717-1803), profesor de reto-
rică la Sorbona și traducător de texte 
sacre] și mai mulți savanți au dovedit 
că aceste calcule n-au fost deloc exa-
gerate»; Nota autorului la ediția a III-a 
[1828]). [Populația asediată] ajunsese 
să roadă pielea încălțămintei și cea 
de pe scuturi;  a purces a se hrăni cu 
fân sau cu dejecțiile pe care le căuta 
în haznalele orașului: o mamă și-a 
devorat fătul. Cei asediați își înghițeau 
aurul; văzând aceasta, soldații romani 
îi strangulau pe prizonieri și recuperau 
apoi comoara, scotocind printre mărun-
taiele acestor nefericiți. Pieriră numai 
din cetatea Ierusalimului o sută zece 
mii de evrei și alți două sute treizeci și 
opt de mii patru sute șaizeci din restul 
Iudeii. Nu includ în aceste calcule nici 
femeile, nici copiii, nici bătrânii morți 
de foame, victime ale violențelor sau 
pe cei mistuiți de flăcări. La urmă fură 
luați prizonieri de război un număr de 
nouăzeci și nouă de mii două sute, 
dintre care unii au fost condamnați 
să trudească la executarea lucrărilor 
publice, în timp ce alții au fost destinați 
să se târască în urma carului triumfal 
al lui Titus: au apărut în amfiteatrele 
Europei și Asiei, ucigându-se între ei, 
spre delectarea publicului din lumea 
romană. Cei care nu împliniseră vârsta 
de șaptesprezece ani au fost scoși la 
mezat [vânzare prin licitație, în târgurile 
de sclavi], dimpreună cu maicile lor, la 
preț de treizeci de capete la un denar 
[monedă de argint în greutate de 3-4 
grame, ce face parte dintr-o emisiu-
ne monetară datând inițial de la 212 
î.e.n. și prin intermediul căreia fusese 
finanțat cel de-al doilea război punic]. 
Dumnezeu a auzit legământul evreilor 
și, pentru ultima oară, a dat ascultare 
rugii lor: după care și-a întors fața de la 
Țara Făgăduinței, alegând un alt popor 
[spre a deveni cel ales].

Templul a fost incendiat în august, 
anul 70. 

Potrivit lui Dio Cassius, istoriograf 
roman (155-235), autor al unei „Istorii 
a Romei”, în 80 de cărți, din care – cu 
excepția cărților 37-60 – nu s-au păstrat 
decât rezumatele bizantine tardive, 
cinci sute optzeci și cinci de mii de evrei 
au fost măcelăriți de armata romană 
în timpul războiului purtat de Hadrian. 
O mulțime de sclavi de ambe sexe fu 
vândută [drept represalii, la încheierea 
războiului] în piețele din Gaza și Mem-
breea [nelocalizabilă]; au fost rase de 
pe suprafața pământului cincizeci de 
cetăți și nouă sute optzeci și cinci de 
locuri întărite.”

Traducere și prezentare
V. PAPPU

„Nu le-am cunoscut decât pe mama și pe bunica, toți ceilalți 
membri ai familiei mele au fost deportați și uciși la Auschwitz“, 
povestește noul președinte al comunității sătmărene, ec. Adri-
an Beșa. „De câte ori stau de vorbă cu cineva din comunitate, 
îmi pun întrebarea: oare câți bunici, părinți, copii, frați din 
familia lui au pierit în Holocaust?“ Adrian Beșa face parte 

din primele generații de după război, dar moștenirea 
aceasta se transmite. „Bunica a fost prima care mi-a 
făcut educație iudaică. Deși am crescut în totalitarism, 

exista viață religioasă, activitate comunitară. Majoritatea 
populației evreiești locuia în zonele centrale ale orașului. Exis-
tau magazine unde te puteai aproviziona cu alimente cașer. Îmi 
amintesc piese de teatru, în care rolurile principale erau jucate 

de apreciați actori evrei. Am trăit și momente dramatice, când au fost 
demolate două importante sinagogi din orașul nostru.“

„Mă simt dator să dau un nou impuls 
vieții noastre comunitare“

Interviu cu ec. ADRIAN BEŞA, preşedintele C.E. Satu Mare

– Situația demografică din Satu Mare 
și din județ înainte și după Holocaust?

– În 1920, erau înregistrați 22.365 
de evrei. În 1941, numărul lor a scăzut 
la 20.942, reprezentând 19,62% din 
totalul populației din județ. La 19 martie 
1944, în Ungaria fascistă, sub a cărei 
ocupație ne aflam, a fost pus în mișcare 
aparatul administrativ-polițienesc pentru 
pregătirea deportării evreilor. La 3 mai 
se înființează ghetoul din oraș. Primarul 
municipiului, Csáka Laszlo, șeful poliției, 
Czágányi Károly, comandantul jandar-
milor, Demány Miklos trimit echipe de 
jandarmi să-i scoată pe evrei din casele 
lor. În trei zile, acțiunea a fost încheiată. 
În ghetou au fost strânși 18.900 de evrei: 
pe lângă cei sătmăreni, 2.200 din Carei și 
comunele din județ. De la 19 mai până la 
1 iunie 1944, șase trenuri cu câte 3.300 
de evrei din ghetou au plecat spre Aus-
chwitz - Birkenau. La recensământul din 
1947 au fost înregistrați 10.591 de evrei 
în județ. 14.440 de evrei sătmăreni au 

pierit în lagărele naziste. Două Memoriale 
le-au fost consacrate. La recensământul 
din 2011 au fost înregistrați 93 de evrei; 
37 – în Satu Mare, 56 – în restul județului.

– Ce vechime are comunitatea?
– Evrei veniți din Galiția și Moravia 

s-au așezat în zonă din 1712. Unii isto-
rici plasează prezența evreiască în Satu 
Mare în secolul al XIV-lea. Atestarea co-
munitară e din 1842. Sinagoga, ridicată 
în 1858, a funcționat 33 de ani. În același 
loc a fost construită, în 1893, Sinagoga 
Mare de azi. Prima școală evreiască 
funcționează din 1864. În 1869 e statu-
ată comunitatea evreilor sătmăreni de rit 
ortodox și a celor de rit neolog. În 1920 
e fondată școala elementară. În 1936 se 
înființează și alte școli evreiești: Talmud 
Tora, Tarbut, Șaare Tora, Sefardă. Din 
1905 activează Organizația Sionistă, 
condusă de șef-rabin dr. Jordán Sándor, 
ulterior – de Borgida Jozsef și Schwartz 
Lajos. În anii interbelici funcționează 
instituții de asistență socială comunitară: 
Casa de Ajutor Social Evreiesc, Orfelina-
tul Evreiesc, Asociația Femeilor Evreice. 
Din donațiile lui Csegert Mayer Sándor, 
ale familiilor Berall, Borgida, Princz, Gutt-
mann se construiește, în 1927, Spitalul 
Evreiesc, cu dotări ultramoderne la acea 
dată. 

– Programul pentru care ați fost ales 
președinte?

– Îmbunătățirea vieții religioase; 
transparența managementului comu-
nitar; crearea unui mediu cât mai prie-
tenos pentru viața socială comunitară; 
înființarea unui program de identificare 

și ajutorare a evreilor în nevoie; buna 
întreținere a cimitirelor evreiești aflate în 
îngrijirea comunității. 

– Câte cimitire aveți în custodie?
– 126, din care 118 în localități din 

mediul urban și rural unde nu mai trăiesc 
evrei. Prioritatea zero pentru mine este 
vizitarea lor pentru evaluarea situației 
prezente, acțiune vastă, pentru care îi 
solicit pe membrii comunității să mi se 
alăture. Ințentionez, de asemenea, să 
cer sprijin din partea autorităților locale, 
a reprezentanților celorlalte culte. 

– Alte obiective?
– Elaborarea unei monografii – rezul-

tat al conlucrării între oameni de cultură 
sătmăreni; marcarea Zilei Internaționale 
de Comemorare a Holocaustului prin 
organizarea de întâlniri ale elevilor din 
școli sătmărene cu supraviețuitori ai 
tragediei; mai strânsa apropiere dintre 
comunitatea-mamă şi evreii din județ; re-
vigorarea activității cluburilor de generații; 
înființarea unui curs de ebraică; identifi-
carea celor care doresc să facă ghiur și a 
modalităților de realizare a solicitărilor; or-
ganizarea de vizite la lagărele Auschwitz-
Birkenau; încheierea de parteneriate cu 
centre de recuperare fizică și recreativă 
pentru membrii comunității. 

– Pe ce mizați în realizarea lor?
– Pe schimburi de idei în întruniri peri-

odice cu membrii Comitetului comunității, 
conștient de valoarea muncii în echipă, 
și pe demersuri pentru sprijin din partea 
autorităților locale.

– Cum vă raportați la misiunea 
încredințată?

– Am încredere în oameni. Probleme 
sunt multe dar, împreună cu ei și cu 
ajutorul Federației, sper să le rezolv. În 
respectul tradiției, mă simt dator să dau 
un nou impuls vieții noastre comunitare.

IULIA DELEANU

Tamar Samash (stg.) şi Tal Bear

Sinagoga din Satu Mare
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Tikun Olam – un nou proiect derulat 
de Teatrul Evreiesc de Stat

Teatrul Evreiesc de Stat a lansat oficial 
prima ediție a Concursului Național de 
Dramaturgie Contemporană Evreiască, 
derulat în cadrul programului Tikun Olam. 
Acesta este coordonat de regizorul David 
Schwartz și de scenarista Andreea Vă-
lean și va cuprinde spectacole, proiecții 
de filme, dezbateri, spectacole-lectură 
și de teatru participativ, centrate în jurul 
problemelor și provocărilor majore ale 
societății contemporane. Desfășurat anu-
al, concursul își propune descoperirea, 
dezvoltarea și punerea în scenă a unor 
piese de teatru care pornesc de la bio-
grafiile diverselor personalități evreiești 
din istoria, societatea și cultura română. 

Lansarea oficială a avut loc miercuri, 
5 decembrie, în prezența directorului 
Teatrului Evreiesc de Stat, Maia Mor-
genstern, a regizorului David Schwartz, 
a scenaristei Andreea Vălean și a ac-
triţei Katia Pascariu. Textele propuse, 
au menționat organizatorii, pot fi do-
cumentare, ficționale sau dramatizări 
ale unor scrieri ori jurnale. Ele pot fi 
semnate individual sau colectiv, iar o 
persoană poate prezenta doar o singură 

propunere de scenariu. Juriul format din 
Maia Morgenstern, David Schwartz și 
Andreea Vălean va desemna trei piese 
câștigătoare, care vor fi prezentate în 
spectacole-lectură la Teatrul Evreiesc de 
Stat. Premiul cel mare al concursului va 
consta în montarea unuia dintre cele trei 
texte pe scena aceleiași instituții teatrale. 
Data-limită pentru trimiterea textelor este 
2 aprilie 2018. 

În a doua parte a evenimentului a 
avut loc vizionarea filmului documentar 
Marele jaf comunist, realizat în anul 
2004, în regia lui Alexandru Solomon. 
Producția tratează subiectul de fond – 
jefuirea Băncii de Stat a R.P.R. – dar mai 
ales modul în care aceste fapte, rămase 
neelucidate, au fost prezentate publicului 
larg prin intermediul filmului „Reconstitu-
irea”, lansat în anul 1960. Considerat un 
instrument facil de propagandă, el a fost 
realizat de organele Securității și a avut 
menirea de a  reconstitui întâmplarea, 
obligându-i chiar pe autorii jafului să își 
joace propriile roluri. 

„Prețul Corect“ – spectacol-lectură  
organizat în cadrul Tikun Olam

Teatrul Evreiesc de Stat a organizat 
miercuri, 13 decembrie, spectacolul-
lectură participativ Prețul corect, realizat 
în cadrul aceluiași program Tikun Olam. 
Actorii Marius Călugărița, Cristina Cîrcei, 
Mircea Dragoman, Natalie Ester, Arabela 
Neazi și Monia Pricopi au înfățișat iposta-
ze și mărturii ale unor evrei din România, 
cărora li s-a condiționat viza de emigrare 
de plata unei sume de bani din partea 
Statului Israel. Katia Pascariu a moderat 

discuțiile ulterioare spectacolului, organi-
zat sub forma evocării unor mărturii ba-
zate pe experiența personală sau a unor 
opinii exprimate de persoane cu un grad 
diferit de expunere față de acest subiect. 
Debutul spectacolului a constat într-un 
exercițiu de imaginație, în care fiecare 
participant era rugat să se autoevalueze 
și să noteze „prețul corect” pentru care 
ar accepta să fie „vândut“. Dincolo de a 
fi o problemă de etică, mărturiile câtorva 
subiecți, dintre evreii vânduți în schimbul 
unei sume de bani care varia în funcție de 
statutul social, conturează o experiență 
dramatică, dar și o șansă unică de a se 
salva și de a-și reîntregi familia.

DAN DEMETRIAD

M a i a  n o a s t r ă ,  u n i c a !
„Semne bune anul are”. Este o expresie care vrea să spună 

că există posibilitatea de a ne cunoaște viitorul. De pildă, ce 
ne va aduce anul 2018? Cred că noi, cei de la Căminul Rosen, 
avem toate motivele să fim optimişti. Avem semne foarte bune. 
Mă refer la câteva evenimente pe care le-am trăit recent, la 
sfârșit de 2017. 

Primul eveniment: am fost la TES, la un spectacol excepțional 
cu Maia Morgenstern: un one-woman-show intitulat „O lecție 
de bune maniere”. 

Al doilea eveniment: am primit vizita la Cămin a unei vechi 
prietene, aceeași Maia Morgenstern, care a creat o atmosferă 
plină de entuziasm, a recitat, a dansat, a cântat… ne-a încântat! 
La început, ne-a citit nişte versuri. Apoi, a interpretat diferite 
melodii în idiș și cântece populare românești, acompaniată de 
TES Orchestra (Rodica Gancea, Sergiu Marin și Mihai Pinte-
naru), dirijată de Bogdan Lifșin.

Al treilea eveniment: împreună cu Maia a venit la Cămin și 
Loreta Popa, de la Muzeul Literaturii Române, care ne-a adus 
în dar un pachet voluminos de cărţi: Mihai Eminescu, Tudor 
Arghezi, Nichita Stănescu, Marin Preda, M. Blecher, Nico-

lae Breban, Eugen Simion, Virgil 
Tănase şi alţii. 

Al patrulea eveniment: am 
fost invitaţi la TES, la lansarea 
„Programului Tikun Olam” de 
teatru socio-politic, coordonat 
de David Schwartz și Andreea 
Vălean, precum şi a unui concurs 
de texte de teatru contemporan 
cu tematică evreiască. 

Totodată, a fost proiectat filmul 
„Marele jaf comunist“, în prezența 
autorului și regizorului Alexandru 
Solomon, a Cristinei Deac, istoric, 
și a sociologului Florin Poenaru. 
Au avut loc dezbateri, la care au participat și rezidenți ai Cămi-
nului nostru, Margareta Eschenazi, Lipa Segal și subsemnatul, 
care au relatat amintiri legate de tematica filmului.

Categoric, semne bune anul are!
POMPILIU sTERIAN

Expoziție  
de fotografii 
Doron Ritter  

la JCC
Centrul Comunitar Evreiesc din 

București a organizat expoziția de 
fotografii „De la lumea veche la lumea 
nouă. Casele maghiare din Israel” a 
artistului fotograf israelo-ungar Doron 
Ritter. Anterior prezentată la Institutul 
Maghiar„Balassi Bálint” din București, 
tematica expoziției este interesantă 

și pentru 
evreii din 
România 
da to r i t ă 
apropierii 
de stil a 
construc-
țiilor pre-
z e n t a t e 

nu numai cu cele din Ungaria, ci și cu 
cele din  Transilvania. Deși Doron Ritter, 
născut în Israel, a revenit în Ungaria la 
vârsta de numai patru ani și trăiește la 
Budapesta, unde și-a terminat studiile, 
el și-a păstrat legăturile cu Israelul, ale 
cărui probleme le cunoaște foarte bine. 
Se consideră artist fotograf evreu-un-
gur preocupat atât de rădăcinile sale, 
cât şi de capacitatea de adaptare a 
emigranților evrei unguri în Israel. 

Expo zi ția de la JCC pre zintă „Casele 
Maghiare”, construite în cartierul orto-
dox Mea Shearim al Ierusalimului de 
către evreii emigraţi în Israel, precum 
şi materialul Muzeului Evreilor Maghiari 
din oraşul israelian Safed (Ţfat), cu rol 
unic în păstrarea patrimoniului maghiar 
din Israel. Doron Ritter vrea să demon-
streze că emigranții din Israel, și nu 
numai cei maghiari, nu au întrerupt nici-
odată  legăturile cu tradițiile și cultura lor.

Doron Ritter a declarat că pasiunea 
pentru fotografie este o moștenire de 
familie și că, de copil, pleca împreună 
cu bunica sa pe teren, de unde pro-
babil a căpătat „microbul“ fotografiei. 

„Străbunicul meu a început genealogia 
noastră în fotografie, a fost fotograf în 
timpul Primului Război Mondial. Primul 
fotograf-femeie din Ungaria, o pionieră 
deci, bunica mea, Ilona Nádor, a fon-
dat Asociaţia Fotografilor Maghiari şi 
a lucrat timp de 40 de ani la «Jurnalul 
Femeilor» – prima revistă a femeilor-fo-
tograf. Bunica mi-a fost model şi pentru 
fotografia-portret, observarea persoanei 
din spatele imaginii. Prin urmare, a fi 
fotograf nu este  numai o profesie, ci şi 
continuarea unei tradiții de familie, folo-
sind și dezvoltând  cunoștințele adunate 
în ultimii o sută de ani”, a măturisit el.

Doron Ritter este un nume cunoscut 
nu numai în Ungaria și Israel, ci și în 
alte țări. Este și cameraman, iar, pentru 
peliculele la care a lucrat, a primit mai 
multe premii. I-a plăcut în România și 
își propune să revină și să caute ima-
gini semnificative, mai ales portrete ale 
românilor. (E.G.)

„Muzica – vector 
al prieteniei“

Ajuns la a VII-a ediție, Concertul de 
Anul Nou, organizat de Centrul Comuni-
tar Evreiesc (JCC), cu sprijinul Fundației 
„Adriana și Martin Sternin”, a dăruit 
publicului, venit în număr mare, o stare 
de bine, observa președintele F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer. Vorbitorul l-a felicitat pe 
președintele Fundației pentru generozita-
te sufletească și materială. „Muzica este 
un vector al prieteniei”, a spus el. 

Coordonatoarea evenimentului, San-
da Wolf (JCC), a deschis matineul dumi-
nical cu urări de «la mulți ani» și câteva 
observații despre virtuțile cognitive, tera-
peutice, sociale ale muzicii. 

Salutându-i pe oaspeții de onoare – 
președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
directorul JOINT pentru România, Israel 
Sabag, președintele BBR, ing. José Ia-
cobescu, președintele AERVH, dr. Liviu 
Beris, vicepreședintele ICR, Krizbai Béla, 
prof. univ. dr. Vasile Morar, prof. univ. dr. 
Verona Maier – ing. Iancu Țucărman, 
consultant artistic, a menționat prezența 
pentru prima oară la comunitate a amb. 
Ștefan Nicolae, fost ministru al Agricul-
turii. Vorbitorul a mulțumit public filan-
tropului Martin Sternin, supraviețuitor al 
Holocaustului, președinte al Fundației, 
pentru bursele pe care le acordă anual, 
din 2009, unor tineri talentați din Româ-
nia. De altfel, prima parte a programului a 
fost susținută de câțiva dintre ei: Mihaela 
Mitrofan, Teodora Țepes, Izabela Ghergu, 
Ștefan Aprodu.

Fundația ființează de 15 ani, a preci-
zat Martin Sternin, îndemnând oamenii 
să facă donații pentru sprijinirea tinerilor 
talentați, fiindcă ei sporesc prestigiul 
României în lume.

Momente muzicale din repertoriul 
baroc, clasic, romantic, de secol XX, 
instrumentale și vocale, în interpretarea 
tinerilor menționați și a unor artiști de re-
nume – Irina Iordăchescu, Mario Vasiliu, 
Bogdan Mihăilescu – au alternat cu cele 
umoristice, susținute de Ana Maria Dono-
să, actriță la Teatrul „Constantin Tănase” 
din Capitală.  (I.D.)

„Cum e să trăiești fără să pictezi?“
un an de la intrarea în eternitate a Almei Redlinger z.l. 
Creația Almei Redlinger acoperă vea-

cul al XX-lea. Anii ei de formare reînvie 
atmosfera „Şcolii de arte pentru evrei“ 
a lui Maxy din anii legislaţiei rasiale, 
pepinieră pentru mulți artiști plastici de 
mare valoare. De la Maxy a învăţat cum 
să reziști ca om și artist, să exişti davke, 
când dreptul la existență ți-e refuzat. Anii 
postbelici au însemnat un continuu pro-
ces de maturizare, de regândiri de sine. 
Un tablou de referință, datat 1965, se 
cheamă „Târg de capre la Pătârlagele“. 
De referinţă, fiindcă ilustrează la super-
lativ, într-o epocă dominată de „comanda 
socială“, că arta nu admite falsul. A fost 
prezentat nu demult la marea expoziţie 
de la Biblioteca Naţională a României, 
„Artistul şi puterea. Ipostaze ale picturii 
româneşti între anii 1950-1990“. Tablou 
sugestiv pentru mottoul întregii opere: 
„arta e născută liberă“. 

1965, începutul „micii primăveri bu-
cureştene“, deschiderea spre Occident. 
În tablourile Almei apar afinităţi cu Van 
Gogh, Modigliani, Gauguin, Matisse. 
Arhaicul şi avangardismul fac casă bună 

în ciclurile „Circ. Bâlci. Marionete“, „Dans. 
Muzică“, „Sperietori“, foarte afişat în „Mu-
zeul imaginar, muzeele lumii“. Alma a pic-

tat aproape până la sfârșitul vieții. „Cum 
e să trăiești fără să pictezi?!“, obișnuia să 
întrebe retoric. A fost prezentă pe simeze 
până-n ianuarie 2017.

Cine-i „citește“ tablourile constată că 
lumina invadează formele: proaspăt, in-
tens, diafan. Lumina e viaţă, chiar dacă a 
trecut un an de la dispariția sa fizică. (I.D.)
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După 77 de ani de la Pogromul din București, prima comemorare…
În ceea ce pri-

vește minori tă țile, 
numai ungurii și germanii au fost luați 
în calcul pe buletinul de recensământ 
general. Rezultatele recensământului 
special au indicat o populație evreiască 
de 315.003 de persoane, respectiv 2,2% 
din populația totală a României la acea 
dată. Cercetătorul afirmă că acest re-
censământ special a reprezentat în mod 
clar un demers premergător măsurilor de 
exterminare proiectate de regimul condus 
de generalul Ion Antonescu. 

Dr. Lya Benjamin – poziția evreilor față 
de tragicele evenimente ale epocii
Dr. Lya Benjamin, cercetător la CSI-

ER, a analizat problema poziției evreilor 
față de tragicele evenimente ale epocii la 
data respectivă; a reliefat atitudinea lor 
militantă, curajoasă, în frunte cu Wilhelm 
Filderman, fost președinte al F.U.C.E.R. 
Acesta a adresat autorităților statului ro-
mân zeci, poate sute de memorii de pro-
test semnate și de șef-rabinul Alexandru 
Șafran. Documentele cuprindeau relatări 
ale suferințelor îndurate de evrei în tim-
pul terorii legionare, având formulate și 
revendicări (despăgubiri și pedepsirea 
criminalilor). În cadrul Consiliului de 
Miniștri din februarie 1941, Mihai și Ion 
Antonescu au spus că nu vor putea fi 
apărătorii „cerințelor jidănești”. 

La sfârșitul lunii ianuarie 1941, W. 
Filderman a înaintat un nou memoriu 
adresat conducătorului statului. Docu-
mentul reflectă ceea ce știau evreii des-
pre această tragedie: torturile din noaptea 
dinaintea pogromului, condamnarea la 
moarte a aproximativ 90 de evrei, încăr-
carea lor în camioane, împușcarea fiecă-
ruia dintre ei de la doi pași, cu două-trei 
gloanțe, trase mai ales în cap. 

Starea de spirit de rezistență nu s-a 
concretizat numai în memorii de protest. 
Prima comemorare a victimelor Pogro-
mului de la București a avut loc la Tem-
plul Coral, fiind un fenomen de masă al 
evreimii bucureștene (cu serviciu religios 
la Cimitirul Giurgiului, unde fuseseră în-
mormântate cele mai multe victime, la 26 
ianuarie 1941). Pogromul fusese evocat 
impresionant de șef-rabinul Al. Șafran în 
ziarul Renașterea noastră, din 14 martie 
1941, în articolul „Ochii noștri plâng”, 
care menționa numele victimelor, fiind un 
protest împotriva încercării de aruncare 
în anonimat a celor uciși. Vorbitoarea 
și-a încheiat demonstrația observând că 
încă din acea epocă au existat expresii 
ale ripostei evreiești față de aceste crime.

Dr. Liviu Beris: oricine și oricând  
poate deveni o țintă

Vorbitorul a făcut o scurtă caracteri-
zare a mișcării legionare, subliniind că 
ea a introdus terorismul în lupta politică 

și aceasta chiar de la începutul existenței 
sale. El a enumerat toate asasinatele 
făptuite, printre victime aflându-se pre-
fectul de poliție din Iași, doi prim-miniștri 
democrați ai României, prestigiosul istoric 
Nicolae Iorga, dar și legionari „disidenți”. 
care nu erau de acord cu linia oficială. 

Dr. Liviu Beris, președintele Asociației 
Evreilor Victime ale Holocaustului din Ro-
mânia, a subliniat că mișcarea legionară, 
deși se pretindea creștină, a fost de fapt 
anticreștină și a reprezentat avanscena 
islamismului extremist din secolul nostru, 
ale cărui ținte sunt creștinii și persoane 
de altă religie. 

Cei 89 de evrei asasinați la Jilava în 
timpul Pogromului din ianuarie 1941 au 
fost executați numai fiindcă erau evrei, 
dar trebuie să fim conștienți că oricine și 

oricând poate deveni țintă și victimă, cum 
s-a întâmplat în anii recenți în Rwanda, 
Nigeria sau cu cei executați de Statul Is-
lamic. Liviu Beris a atras atenția și asupra 
pericolului partidelor totalitare, care au 
discursuri ce propagă ura.

Prof. univ. dr. Florin Müller:  
Antonescu și legionarii,  

acord asupra problemei evreiești 
Prof. univ. dr. Florin Müller, de la Facul-

tatea de Istorie a Universității din Bucu rești, 
a analizat raporturile dintre Ion Antonescu 
și mișcarea legionară în ianuarie 1941, 
deja foarte deteriorate. La 14 ianuarie 
1941, Antonescu îl vizitează pe Hitler în 
Germania: primul afirmă că poate conduce 
România împreună cu mișcarea legionară, 
fără aceasta și chiar împotriva ei. Îi trans-
mite lui Hitler că în interiorul mișcării legi-
onare s-ar fi manifestat influențe bolșevice 
şi, prin urmare, s-ar impune măsuri de 
lichidare. Răspunsul lui Hitler a fost acela 
că dictatorul trebuie să aibă mână liberă 
în toate deciziile și acțiunile sale împotriva 
partenerilor de guvernare. 

Față de „problema evreiască” exista 
însă un punct de vedere comun al lui 
Antonescu și al mișcării legionare, rezol-
varea ei prin violență – un „acord colectiv 
negativ” (pasivitatea societății românești) 
și un „acord negativ” (între cei doi parte-
neri totalitari de conducere). Pogromul 
a activat o serie de unități legionare, iar 
Mihai Antonescu, Alexandru Rioșeanu, 
Eugen Cristescu ș.a. au fost acuzați 
de colaboraționism, de solidarizare cu 
„forțele masonice evreiești”, care ar fi 
„măcinat coloana vertebrală națională a 
statului” din acea perioadă. 

În primăvara aceluiași an s-au 
făcut reconstituiri ale acțiunilor mișcării 
legionare în comunele din preajma 
capitalei. S-a dovedit că o serie de 
legionari implicați în aceste acțiuni erau 
vechi membri ai mișcării legionare, încă 
din timpul lui Corneliu Zelea Codreanu; 
ca atare, mișcarea legionară nu s-a 
radicalizat numai în timpul lui Horia Sima, 
pogromiștii având o apartenență legionară 
încă de la jumătatea anilor ’30. Regimul 
antonescian a continuat această politică și 
după înlăturarea violentă a legionarilor de 
la putere, când componenta pur fascistă a 
regimului aparent nu își mai avea logica. 
Prin urmare, vorbitorul afirmă ironic că 
regimul antonescian din perioada ianuarie 
1941 - august 1944 (mai ales până în 
momentul bătăliei de la Stalingrad) devine 
un așa-zis „fascism fără fasciști”.

Dr. Marius Cazan – răspunderea juridică 
a autorilor masacrului de la Jilava
Dr. Marius Cazan, cercetător științific 

în cadrul Institutului Național pentru 
Studierea Holocaustului din România 
„Elie Wiesel”, a prezentat concluziile 
unui studiu privind răspunderea juridică 
a făptașilor masacrului de la Jilava. El a 
precizat că imediat după evenimentele 
de la sfârșitul lunii ianuarie 1941 au fost 
demarate o serie de anchete juridice 
în toată țara, cele mai multe dintre ele 
desfășurându-se în Capitală. Un docu-
ment de sinteză indică faptul că în Româ-
nia au fost atunci judecați și condamnați 
6.559 de legionari, dintre care 3.809 au 
fost condamnați de Curtea Marțială a 
Tribunalului Militar București. 

Deși faptele nu sunt clar stipulate, 
documentul permite identificarea unor 
persoane implicate în evenimentele sân-
geroase din ianuarie 1941. Din descrierea 
faptelor se poate deduce că 310 dintre cei 
judecați, adică 8%, au fost trimiși în jude-
cată și condamnați de Curțile Militare din 
România până în luna octombrie a anului 
1941. O cercetare amănunțită relevă fap-
tul că printre participanții la Pogromul din 
București se numără și 9 femei, membre 
ale Mișcării Legionare, una dintre ele fiind 
Elena Doncu, soția primarului de atunci 
al comunei Jilava, care a procurat arme 
și muniție pentru brigăzile de ucigași. 
Atât ea, cât și Constantin Doncu, edilul 

localității, au fost judecați și condamnați. În 
ceea ce privește apartenența la o anumită 
categorie socială, un număr semnificativ 
erau membri ai Corpului Muncitoresc Le-
gionar, unii erau negustori, meșteșugari, 
dar și intelectuali. Un exemplu elocvent 
este cel al lui Mihai Petrovicescu, care 
era responsabil cu organizarea comerțului 
legionar, iar după instaurarea guvernului 
național-legionar s-a ocupat de depose-
darea de bunuri a evreilor. 

Istoricul a mai precizat că o parte 
dintre cei implicați în violențele din iarna 
anului 1941 au reușit fie să evadeze, fie 
au fost extrași de autoritățile germane, 
care i-au internat în lagărele germane, 
oferindu-le protecție. 

Adrian Cioflâncă: Antonescu  
și legionarii nu s-au înțeles asupra 

ritmului de eliminare a evreilor
În cadrul alocu țiunii sale, directorul 

CSIER a abordat trei subiecte: elemente 
legate de locul masacrelor, fotografiile și 
cine au fost făptașii. 

Referindu-se la primul subiect, istori-
cul și-a exprimat nedumerirea cu privire 
la neidentificarea până acum a locului 
masacrului, deoarece acesta nu s-a 
întâmplat în adâncul unei păduri, ci la 
drumul mare. 

În plus, existau și fotografii, iar faptele 
au fost văzute de foarte mulți oameni, de 
locuitorii unei comune întregi. A existat și 
o filmare făcută de legionari, dar au fost şi 
mulți martori. Istoricul a recunoscut însă 
că, în pofida numărului mare de martori, 
au fost puține mărturii, probabil din cauza 
unui embargou pus pe aceste evenimen-
te în momentul în care dovezile au ajuns 
la Securitate și, așa cum a subliniat și în 
cuvântarea din pădurea Jilava, abia din 
2006 au fost deschise arhivele. Acum 
există mii de pagini despre masacrele de 
la Jilava, numai că ele sunt răspândite 
în nenumărate arhive și dosare. În ceea 
ce privește martorii, aceștia au declarat 
că, până acum, nimeni nu i-a întrebat 
niciodată despre cele petrecute în ianu-
arie 1941.

Au existat fotografii din mai multe sur-
se, făcute de evrei, germani și americani. 
Fotografiile se află și ele răspândite în 
mai multe dosare, există chiar un album 
despre masacru, iar Muzeul Militar deține 
38 de fotografii. 

În ceea ce privește vinovații, spre 
deosebire de trecut, când se generaliza, 
spunându-se că făptașii au fost legio-
narii – ceea ce este adevărat, dar prea 
general – azi s-a ajuns la o detaliere și o 
nuanțare a situației, determinate de struc-
tura mișcării legionare. Ea nu era unitară, 
existau grupări care acționau autonom și 
de multe ori se manifesta o concurență 
între ele în ceea ce privește asasinarea 
evreilor și nu numai. Astfel, Horia Sima 
a controlat doar parțial mișcarea legio-
nară. Existau grupări extrem de radicale, 
pe locul fruntaș situându-se Corpurile 
Muncitorești Legionare, cele care i-au 
executat pe evrei la Jilava. Contradicția 
dintre Antonescu și legionari se manifesta 
nu asupra țintei – evreii – ci a ritmului de 
eliminare a lor. Ca să nu tulbure mersul 
războiului, Antonescu voia o eliminare 
treptată, pe când legionarii voiau acțiuni 
violente, după modelul Kristallnacht. Ma-
sacrul de la Jilava a fost o crimă comisă, 
la ordin pe linie ierarhică, de membri ai 
Corpului Muncitoresc Legionar, a sublini-
at directorul CSIER.

După rebeliune, a arătat vorbitorul, 
germanii i-au extras pe unii legionari, 
inclusiv pe liderul Corpului Muncitoresc 
Legionar.

Iacob Gutstein, mărturia  
unui supraviețuitor

În finalul întâlnirii, Iacob Gutstein, supra-
viețuitor al Progromului de la București, a 
fost invitat să ia cuvântul. Vorbitorul a 
arătat: „Sunt unul dintre puținii martori ai 
progromului, rămași încă în viață, așa că 
am să va spun ce am văzut cu ochii mei… 
Furia legionarilor împotriva evreilor era de 
neimaginat. Umblau ca fiarele. Aveau cu 
ei bidoane cu benzină și, unde vedeau 
magazine evreiești, dădeau foc. Nu știu 
dacă există fotografii… Dudeștiul era o 
stradă care arăta ca în timpul războiului, 
plină de foc și de distrugere.

Se jefuia și se distrugea tot, iar evreii 
erau pur și simplu vânați. Erau împușcați 
sau duși la abator sau la centrele de 
tortură. Eu am văzut cu ochii mei, la 
morgă, cum erau înșirate peste 70 de 
cadavre. Templul din strada Negru Vodă 
încă fumega. După toate acestea, a venit 
într-adevăr armata și a făcut ordine.

Pot spune, în final, că evreii sunt un 
popor iertător. Trebuie însă înțeles că noi 
iertăm, dar nu uităm. Trebuie să se știe 
cine a organizat și a comis aceste lucruri 
groaznice”, a mai spus Iacob Gutstein.

Expoziția „Pogromul de la București“
După încheierea simpozionului de-

dicat victimelor Pogromului legionar din 
ianuarie 1941, dr. Anca Tudorancea, 
cercetător la Centrul pentru Studiul 
Istoriei Evreilor din România, a prezen-
tat expoziția intitulată „Pogromul de la 
București”.

Expoziția a fost vernisată în anul 
2015, dar este un proiect în desfășurare, 
care se dezvoltă de la an la an, a spus 
Anca Tudorancea: „O parte a proiectu-
lui pe care îl dezvoltăm se axează pe 
imaginea fiecărei victime și 
dreptul acestor persoane la 
o imagine. Mare parte dintre 
cei la care se referă aceste 
imagini se găsesc în cimitirele 
evreiești. Victimele pogromu-
lui sunt înhumate în trei cimi-
tire evreiești din București. În 
anul 2015 am fost în aceste 
cimitire și am identificat 80 de 
fotografii. Este mare păcat că 
până la acest moment erau 
cunoscute doar aproximativ 
18 fotografii ale victimelor 
pogromului.

Noi am dorit să aducem o 
completare acestei expoziții 
și am realizat semne de 
carte cu fotografiile și câteva 
detalii despre viețile celor 
pieriți în pogrom. De ase-
menea, în anii următori, vom 
adăuga acestei expoziții noi 
elemente fotografice. Asta se 
datorează și faptului că au 
fost recent achiziționate alte 
fotografii de către CSIER. 
Încă apar elemente noi, chiar 
fotografii ale familiilor. 

Au fost cazuri în care noi 
am dat fotografii urmașilor 
victimelor, dar și cazuri în 
care noi știam doar numele 
unei victime, iar urmașii 
ne-au ajutat cu informații și 
fotografii. Așadar, chiar dacă 
pare târziu, încă sunt lucruri 
care se completează.

Esența acestui proiect 
este că nu vorbim despre nu-
mere, ci despre nume, des-
pre oameni adevărați de care 
trebuie să ne amintim”, a mai 
spus Anca Tudorancea.

Fotografiile și informațiile 
despre victime sunt o docu-
mentare realizată de Anca 
Tudorancea în anii 2013 
- 2015, iar concepția gra-
fică este semnată de Irina 
Spirescu în anul 2016, ca o 
completare a piesei „Bucu-
reşti ’41. Tur-retur”.

(Urmare din pag. 3)
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Interferențe între clasic și modern în iudaism

Corespondență din Israel

Eminescu omagiat la Tel Aviv

Eminescu 
şi primele 

spectacole  
în limba idiş

La început a fost Simion Marcu 
(Şimen Mark)…

Prin 1875 Simion Marcu (Şimen 
Mark), proprietarul cofetăriei de la colţul 
străzii Baston, vizavi de locul ocupat 
acum de filiala ieşeană a Băncii Naţio-
nale, s-a gândit să deschidă o grădină 
de vară în ograda casei „Baştă”, loc 
ocupat acum de Banca Naţională. Acolo 
se afla, în spatele unui imobil, o mică 
livadă cu arbori bătrâni. Pentru Şimen 
n-a fost greu s-o convingă pe proprieta-
ra Ruxandra Balş să închirieze grădina, 
rămasă în paragină.

Prin luna mai 1875, apărea vestea 
despre „marea ispravă” a antreprenorului 
ieşean căreia, pentru a putea fi savurată 
la nivelul acelui an, îi păstrăm forma 
originală şi parfumul epocii: Cofetarul 
Simion Marck din strada Mare, casele Ilii 
Armeanu, aduce la cunoştinţa onor public 
că din ziua sf. Gheorghie a deschis pe 
locul D-nei Baştă, vis-a-vis de cofetăria 
sa, o grădină aranjată după sistemul 
cel mai nou european, cu alei nesipite 
şi plantaţiune de cei mai frumoşi arbori, 
unde se găsesc pe lângă toate articolele 
de cofetărie, mâncări răci şi felurite bău-
turi streine şi de loc şi pe lângă acestea 
şi un orchestru muzical în fiecare seară. 
Toate cu preţuri foarte moderate. Roagă 
pe onor publicu de a-i vizita noua grădină, 
unde va rămânea pe deplin satisfăcut.

Cronica lui Eminescu
Cei ce intrau la „cele mai plăcute con-

certe” (Simon anunţase că „fraţii Lemisch 
vor executa mai în fiecare seară cele mai 
plăcute concerte”), plăteau intrarea 35 de 
bani („fiecare vizitator primesce o con-
sumaţie echivalentă cu preţul intrării”), 
la concerte venind şi cântăreţi din Brod 
– oraş din Polonia – să-i delecteze pe 
clienţi (interpretau cântece de inspiraţie 
religioasă sau morală), iar la începutul 
verii venise şi o trupă de comedianţi evrei 
de la Odesa. Până la ora spectacolului, 
în faţa intrării se aduna mulţimea din 
Păcurari, Podu Roş, Târgul Cucului, 
Podul Vechi, iar la final veneau trăsu-
rile angrosiştilor, doctorilor şi spiţerilor, 
întâmpinate cu plecăciuni curtenitoare 
chiar de proprietar. La aprinsul lumâ-
nărilor, în grădină nu mai era loc nici să 
arunci un ac. Pe „podium” artiştii jucau 
cu mare haz scenete şi întâmplări din 
viaţă, presărate cu cupletele cântăreţilor, 
iar grădina fremăta de veselie şi aplauze. 
La o masă mai în faţă, un tânăr nota din 
când în când câte ceva şi se distra copios 
spre bucuria patronului, iar când larma 
putea periclita perceperea gazetarului, 
patronul îi apostrofa pe spectatori: „Măăi, 
potoliţi-vă, măăi! În grădină se află şi 
domnu poet de la «Curierul de Iassi» şi 
ce părere o să-şi facă despre voi! Vreţi 
să citiţi iar că la teatrul nostru este un 
adevărat scandal?”. Gazetarul (care cu-
noştea limba germană, căci studiase la 
Cernăuţi, Viena şi Berlin, iar din copilăria 
la Botoşani era familiarizat cu idişul) era 
poetul Mihai 
E m i n e s c u 
(foto), în rol 
de cronicar 
d r a m a t i c , 
care,  la  22 
august 1876,  
a publicat în 
gazeta „Curi-
erul de Iassi” 
o cronică a 
spectacolului 
„Teatrul evreiesc” (ce avea să devină 
certificatul de naştere al primului teatru 
profesionist din lume în limba idiş). 

IOAN IACOB

D e  Z i u a 
Culturii Româ-
ne, Asociația 
Scriitorilor Is-
r a e l i e n i  d e 
Limbă Româ-
nă (ASILR) și 
Institutul Cultu-
ral Român  l-au 
sărbătorit la Tel 
Aviv pe poetul 
M i h a i  E m i -
nescu (n. 15 
ianuarie 1850 
– d. 15 iunie 

1889). O sărbătorire cum nu se poate 
mai firească; fără Mihai Eminescu, limba 
română, literatura română, cultura româ-
nă n-ar fi căpătat strălucirea și pregnanța 
cunoscute. 

L-am sărbătorit pe cel mai important 
poet al României publicând o plachetă 
cu cinci poezii din opera sa în limbile 
română, ebraică și idiș: „Și dacă...“, „Între 
păsări“, „La mijloc de codru des“ și fai-
mosul „Sonet“, cu adânca disperare: „Mă 
întunec“. Traducerile în ebraică sunt sem-
nate de Ahuvat Bat-Hana și Yehoshua 
Tan-Fai, iar cele în idiș, de Shaul Leizer. 
Toate sunt semne indubitabile ale prețuirii 
perene evreiești pentru marele poet 
român. Prețuire de lungă durată. Noi, 
evreii, i-am iubit dintotdeauna poezia, 
i-am știut poeziile pe de rost, l-am tradus 
în limbile mari ale lumii, l-am tipărit în tipo-
grafiile noastre. Un fiu al neamului nostru, 
A. Axelrad l-a denumit, din prea multă 

și sinceră adorație, „Sfântul Eminescu“. 
E adevărat că nu ne-au plăcut unele 

aspecte ale publicisticii sale politice și 
polemice, ne-a întristat faptul că nu s-a 
străduit să înțeleagă în profunzime dra-
ma evreiască. Dar am fost și am rămas 
vrăjiți de poezia sa. Și ne-a plăcut cultul 
său imens pentru Biblia evreiască, inspi-
rându-i versurile de-o frumusețe rară din 
„Memento Mori“: 

Pe Sion, templul Iehovei, o minune îl 
privim;

Codrii de măslin s-amestec printre lunci 
de dafin verde,

Chidron scaldă-n unda-i clară ierburi mari 
și-apoi se pierde

În cetatea ce-n văi doarme miticul Ieru-
salim.

Am văzut regii Iudeei în biserica măreață,
Văzui pe David în lacrimi rupând haina 

lui bogată
Zdrobind arfa-i sunătoare de o marmură 

curată,
Genunchind să-i ierte Domnul osânditul 

lui păcat.
Solomon, poetul-rege, tocmind glasul 

unei lire...

E poetul care, de dincolo de viață și 
de moarte, ne transmite sfâșietorul mesaj 
existențial:

Nu e păcat 
Ca să se lepede
Clipa cea repede
Ce ni s-a dat?...

TEșU sOLOMOVICI

Inclus în re-
centul volum co-
lectiv, apărut în 
Franța, „André 
Neher – persona-
litate a iudaismu-
lui francez“*, stu-
diul profesorului 
Carol Iancu este 
ilustrativ pentru 
trei generații de 
intelectuali evrei 
europeni reuniți 
printr-o convin-
g e r e  c o m u n ă 

profund actuală: necesitatea dialogului 
iudeo-creștin, mijloc de combatere a 
antisemitismului. Numitor comun pus în 
valoare de autor:  toți sunt, deopotrivă, 
cărturari și oameni de acțiune. 

Jules Isaac aparține primei generații, 
formate la sfârșitul secolului al XIX-lea, 
într-o Europă occidentală în care evreii 
obținuseră emanciparea. Dar a fost sufici-
entă afacerea Dreyfus ca antisemitismul 
să reizbucnească violent. Jules Isaac se 
face cunoscut pentru militantismul său 
în vederea „reconcilierii între evrei și 
creștini“. Împreună cu Charles Pégui, fon-
dează „Cahiers de la Quinzaine“. Luptă în 
Primul Război Mondial. După război, ocu-
pă o poziție importantă în învățământul 
francez ca inspector general pentru 
educație publică. Este scos din funcție în 
1940, când Franța e ocupată de armata 
nazistă și guvernul de la Vichy pune în 
aplicare legislația rasială. Se refugiază 
în zona liberă, din sud. În ′42, intră și ea 
sub aceeași ocupație. Aproape întreaga 
familie e prinsă într-o razie, deportată la 
Auschwitz și ucisă. În 1947, Jules Isaac 
publică volumul „Isus și Israel“, în care 
arată cum au distorsionat scrierile ca-
tolice și protestante atitudinea lui Israel 
față de Isus, instituind o „învățătură a 
disprețului“ față de evrei. Este unul dintre 
protagoniștii Conferinței Internaționale de 
la Seelisberg (1947), unde reprezentanți 
proeminenți ai celor două religii monote-
iste pun bazele reconcilierii pentru care 
el luptase atâta vreme. Este și inițiator al 
completării Cartei, inițial în zece puncte, 
cu încă opt. Joacă un rol-cheie în abolirea 
de către Conciliul Vatican II a acuzației 
de deicid aduse evreilor (Nostra Aetate).

Dr. Alexandru Șafran, evreu român, 
beneficiar al unei alese educații iudaice, 
însușite de la tatăl lui, gaonul Bezalel 
Ze′ev Șafran, recunoscut în lumea rabi-
nică europeană ca specialist în Halaha, 
deține o solidă cultură românească 
și universală. Face parte din a doua 
generație de cărturari activând pentru 
dialog interconfesional. Doctor în filozofie 
al Universității din Viena, devine, la 24 de 
ani, rabin în urbea natală Bacău și, la 29 
de ani, șef-rabin al cultului mozaic din Ro-
mânia (1940). La acea dată, comunitatea 
evreilor din România era, demografic, a 
treia din Europa, numărând circa 800 000 
de evrei. „Prin atitudinea sa curajoasă în 
circumstanțe dramatice din timpul Shoah-
ului, împreună cu alți lideri comunitari, 
dr. Alexandru Șafran a salvat aproape 
jumătate din comunitatea sa – scrie Carol 
Iancu –, evitând de-
portarea în lagărele 
de concentrare din 
Polonia a evreilor 
din Transilvania de 
Sud, Moldova și Va-
lahia“. Expulzat, în 
1947, de către regi-
mul comunist în curs 
de instaurare în România, dr. Alexandru 
Șafran a fost Mare Rabin al Genevei timp 
de mai bine de o jumătate de secol, re-
marcându-se atât ca autor al unei „opere 
filozofice și religioase de anvergură“ cât 
și ca susținător al combaterii antisemitis-
mului prin dialog iudeo-creștin. Este, de 
altfel, unul dintre semnatarii Cartei de la 
Seelisberg. 

Continuator, în parametrii contempo-
raneității, al convingerilor care i-au ani-
mat pe predecesori, prof. univ. dr. Carol 
Iancu, secretar al Asociației Prietenilor lui 
Jules Isaac (alegerile din 1978, Aix-en-
Provence), coordonează editarea celui 
de-al treilea Caiet al revistei Asociației, 
consacrat „Mărturiilor“, calitate în care 
solicită o rememorare profesorului André 
Neher, cunoscut din anii studenției la 
Universitatea Ebraică din Ierusalim, știut 
fiind că Jules Isaac i-a considerat pe soții 
Neher „continuatori ai propriului militan-
tism“ anti-antisemit. O prietenie durabilă 
avea să-l lege pe Carol Iancu de Renée 
și André Neher, care-l felicită pentru vo-
lumul „Evreii din România (1866-1919). 

De la excludere la emancipare“, apărut în 
1978, având drept motto poemul „Herța“ 
de Benjamin Fondane (B. Fundoianu). 
Poemul îi emoționează. Doresc să afle 
mai mult despre poetul evreu originar 
din România. Dorință satisfăcută de Ca-
rol Iancu, trimițându-le volumul dedicat 
lui Fondane apărut sub egida revistei 
„Non Lieu“, care includea și studiul său, 
„Fondane, poet evreu“. Neher scrie, la 
rându-i, un eseu despre Fondane cuprins 
în volumul „Ils ont refait  leur âme“. „Am 
avut prilejul – scrie Carol Iancu – să ne 
întreținem și prin viu grai despre opera 
celui care rămâne cel mai mare poet al 
Shoah-ului, a cărui moarte tragică se con-
fundă cu destinul unei treimi asasinate din 
poporul evreu“. După dispariția fizică a lui 
Neher, Marele Rabin prof. René-Samuel 
Sirat, discipol al său, a creat Asociația 

Prietenilor lui André 
Neher. În perioa-
da de documentare 
(2004-2006) pentru 
monografia despre 
Alexandru Șafran, 
„O viață de luptă, 
o rază de lumină“, 
Montpellier, 2007, 

Carol Iancu află despre preocupările 
spirituale comune ale celor doi. Șafran 
îl admira pe Neher pentru „dinamismul, 
talentul de conferențiar, rolul important 
jucat la Colocviul intelectualilor evrei de 
limbă franceză“. Neher elogiază apariția 
„Cabalei“ de Alexandru Șafran. Un su-
biect asupra căruia opiniile lor s-au aflat 
în armonie a fost contribuția lui Martin 
Buber la gândirea evreiască religioasă 
contemporană: consensul între „filozofia 
dialogului“, statuată de Buber, și necesita-
tea cultivării de relații interconfesionale, ai 
cărei promotori erau. Neher rămâne pen-
tru Carol Iancu „universitar de excepție, 
teolog și filozof de talent, muzician și 
meloman, totdeauna afabil, deschizând 
larg porțile casei, adesea, pentru a oferi 
prietenie tinerilor“. Studiul e edificator 
pentru interferențele clasic - modern în 
iudaism.

IULIA DELEANU
* André Neher, figure des études ju-

ives françaises, volum colectiv coordonat 
de David Lemler, Editura Hermann, Paris, 
2017

Felicitări  
de Hanuca

Numeroase per-
so nalități au adre-
sat președintelui și 
membrilor F.C.E.R. 
fe l i c i tă r i .  D in t re 
mesa jele pri  mite 
la redacție, men-
ționăm:

Theodor Meleșcanu, 
ministrul afacerilor externe: 

Sărbătoarea de Hanuca îmi oferă 
plăcuta ocazie să vă adresez, dumnea-
voastră şi întregii comunități evreiești 
din România, cele mai calde felicitări 
de sănătate și prosperitate.

Fie ca această sărbătoare să fie un 
prilej de pace și seninătate.

Georgică Severin, 
președinte-director general  

al Radio România:
În numele Societății Române de 

Radiodifuziune și al meu personal, am 
onoarea și deosebita plăcere de a vă 
transmite cele mai calde și sincere urări 
de Hanuca.

Vă dorim ca lumina acestei sărbători 
a reînnoirii și bucuriei să vă aducă pro-
speritate și noroc.
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La invitația preșe-
dintelui Consiliului 

județean Dâmbovița, dr. Alexandru 
Oprea, E.S. Tamar Samash, ambasadoa-
rea Statului Israel în România, și Andrei 
Mainea, consilier în departamentul co-
mercial al Misiunii israeliene la București, 
au efectuat o vizită la Târgoviște.

La Consiliul județean, convorbirile 
s-au axat pe prezentarea resurselor care 
i-ar putea atrage pe potențialii investitori 
israelieni, rezultatele discuțiilor fiind pre-
zentate și într-o conferință de presă.

Vizita la Muzeul de Istorie al județului, 
unde este deschisă expoziția itinerantă 
„Aurul și argintul antic românesc“, a 
completat programul dimineții, oaspeții 
participând apoi la aprinderea celei de-a 
șasea lumânări de Hanuca. Festivitatea 
a avut loc la Sinagoga din Târgoviște, 
aflată în prezent în folosința Facultății de 
Muzică a Universității Valahia. 

Elevi de la Gimnaziul „Smaranda 
Gheorghiu“ au explicat semnificaţia săr-
bătorii, iar E.S. Tamar Samash a precizat 
că miracolul a fost că „o mână de evrei 
au învins o armată numeroasă“.

Corul Gimnaziului a interpretat cânte-
ce specifice sărbătorii (în ivrit) și colinde 
românești. Elevii au purtat costume ale 
etniei pe care o reprezentau: română, 
bulgară şi romă.

Ambasadoarea Israelului a oferit 
diplome participanților la Simpozionul 
„Ziua de Comemorare a Holocaustului 
în România – 9 octombrie“, elevi ai Co-
legiului National „Ienăchiță Văcărescu“. 

Manifestarea s-a încheiat cu un recital 
de muzică clasică, interpretată de Corul 
Universităţii Valahia.

Asociația Centrală de Prietenie și Co-
laborare Culturală cu Israelul a transmis 
participanților mesaje de salut din partea 
președintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a 
ing. Paul Schwartz, președinte C.E.B., și 
a președintelui B.B.R., José Iacobescu. 
Prim-rabinul Rafael Shaffer i-a îndrumat 
pe participanții la sărbătoarea de Hanuca, 
iar vicepreședintele C.E.B., Silvian Horn, 
a oferit lumânările tradiționale.

ILEANA GhENCIULEsCU

Mihaela Rusu, re-
prezentantă a Fundației 

Leolam (Moștenirea Evreiască) – 
Filiala Moinești, ne-a relatat, într-o 
corespondență primită la redacție, cum a 
fost sărbătorită Hanuca 5778 în localitate. 

Elevi ai Liceului Gimnazial „Tristan Tzara” 
(Daria Pilat, Denisa Antohi, Paul Văsîi) au 
fost mesageri ai Luminii la Centrul de zi 
din cadrul Complexului de servicii sociale 
din Moinești. Ei au povestit copiilor istoria 
Hanucăi, i-au antrenat în jocul cu dreidl, 
au împărțit daruri de Hanuca, lucrate de 
mâinile lor. Comuniunea spirituală, bu-
curia de a face bucurii celorlalți au creat 
atmosfera specifică sărbătorii.   

Sala de mese a restauran-
tului ritual, folosită și ca loc de 

rugăciune, a fost arhiplină la celebrarea 
sărbătorii de Hanuca 5778. Un număr de 
102 persoane au fost prezente, incluzând 
membri ai comunității, dar și invitați – 
reprezentanți ai oficialităților și cultelor 

din oraș, prieteni foarte apropiați ai 
comunității. Au fost aprinse lumânărelele, 

iar ing. Ionel Schlesinger, președintele 
C.E., a vorbit despre semnificația săr-
bătorii. A urmat un spectacol artistic cu 
participarea corului de copii al Liceului de 
Artă „Sabin Drăgoi” din Arad, cu cântece 
tradiționale de Hanuca și alte cântece 
evreiești, interpretate în ivrit, cu texte 
însușite de copii.

La sfârșitul sărbătorii, fiecare par-
ticipant a primit o caserolă cu gogoși 
calde (făcute chiar în timpul spectaco-
lului) și un păhărel de vin, ne-a transmis 
președintele comunității arădene.

Comunitatea Evreilor din 
Zalău a celebrat Hanuca prin 

aprinderea Hanuchiei și prezentarea 
semnificației evenimentelor care s-au 
desfășurat în acele zile, respectiv minu-
nea uleiului simbolizând victoria luminii 
asupra întunericului. 

Anterior sărbătorii, președintele C.E., 
Dan Has, a realizat ceremonia de Havda-
la, în cadrul căreia au fost aprinse lumâ-
nări și s-a ținut un moment de reculegere 
în memoria regelui Mihai I, se precizează 
într-un mesaj transmis redacției.

Moineşti

Arad

Târgovişte

Zalău

H a n u c a  î n  c o m u n i t ă ţ i
(Urmare din pag. 7)

Despre istoria Cultului Mozaic  
din România la Templul Coral
Federația Comunităților Evreiești din 

România, în parteneriat cu Fundația 
„Wilhelm Filderman” și Editura Paideia, 
au organizat manifestarea „Cultul Mo-
zaic din România – Istorie și Patrimoniu”, 
găzduită de Templul Coral din Capitală. 
Evenimentul precedă lansarea volumului 
cu același titlu, ca parte a unui proiect 
finanțat de Secretariatul de Stat pentru 
Culte, din cadrul Guvernului României. 

Dr. Janina Ilie a precizat că volumul 
face parte dintr-o serie amplă, dedicată 
minorităților din România și spiritualității 
lor, și va fi publicat în luna ianuarie la 
Editura Paideia.

Camelia Botezatu, directoarea Editurii 
Paideia, a caracterizat lucrarea ca fiind 
una „de excepție”, la care F.C.E.R. a 
contribuit substanțial, prin aportul docu-
mentar al etnosociologului Hary Kuller, 
precum și prin furnizarea unor documente 
și imagini din arhiva Federației. Lucrarea 
este structurată pe trei mari paliere dedi-
cate istoriei Cultului Mozaic, în general, 
istoriei Cultului Mozaic din România și o 
parte care tratează subiectul patrimoniu-
lui cultural și al lăcaşurilor de cult mozaic 
din țara noastră.

Hary Kuller, etnosociolog și cercetător, 
a creionat o istorie succintă a ceea ce 
înseamnă Cultul Mozaic, precizând că nu 
există o trecere radicală de la o etapă de 
evoluție la alta, ci avem de-a face cu o 
evoluție graduală, complementară.

Referindu-se la istoria Cultului Mozaic 
din România, prim-rabinul Rafael Shaffer 
a arătat că ea a fost influențată în mod 
deosebit de caracterul oamenilor, iar o 
caracteristică a celui din spațiul românesc 

este că, deși nu a cunoscut o strictețe 
accentuată, „s-a pus suflet”. Potrivit prim-
rabinului Shaffer, spre sfârșitul anilor ’60, 
tinerii evrei din România au început să fie 
interesați de viața religioasă, fapt ce a 
constituit un fenomen relativ neobișnuit. 
El a afirmat că, deși din punct de vedere 
numeric comunitatea evreiască din Ro-
mânia s-ar încadra în rândul comunităților 
mici, volumul activităților desfășurate și 
gradul de implicare a membrilor comu-
nității sunt specifice uneia de mărime 
medie.

Dr. Aurel Vainer, președintele F.C.E.R., 
e elogiat activitatea Janinei Ilie, care a 
avut inițiativa realizării acestui eveniment. 
El a apreciat că editarea acestui volum, 
la propunerea secretarului de stat pentru 
Culte, Victor Opaschi, deschide o serie 
dedicată fiecărei minorități din România, 
iar proiectul va avea rolul unei ample și 
bine documentate lucrări de prezentare  
a comunității evreiești din România, reali-
zată în condiții grafice excelente. Volumul 
„Cultul Mozaic din România – Istorie și 
Patrimoniu” va cuprinde informații despre 
istoria iudaismului românesc și despre 
patrimoniul comunității, reprezentat prin-
tr-un adevărat „tezaur fotografic”, care 
ilustrează sinagogile și obiectele de cult 
mozaic.

DAN DRUțĂ

Pomul, prietenul  
omului

reluată tradiț ia 
plantării de puieți: 

era în cadrul programului de reîmpădurire 
a Ereț Israelului, de reclădire a lui. Tot de 
15 Șvat a fost întemeiat Knessetul (Par-
lamentul israelian). Anul Nou al Pomilor 
a căpătat un caracter laic, deși conotația 
mistico-religioasă nu a fost anulată. S-a 
ajuns ca ambele aspecte ale sărbătorii să 
coexiste. S-a adăugat obiceiul aducerii 
de fructe din Ereț Israel în comunitățile 
evreiești din diaspora pentru a fi consu-
mate în ziua de Tu biȘvat.  Era atât o for-
mă de stabilire a legăturii cu Ereț Israelul 
renăscut și cu munca agricolă, cât și o 
formă de prezentare a binecuvântărilor și 
a caracterului religios al sărbătorii. 

Regretatul şef-rabin dr. Moses Rosen 
reușise să aducă asemenea fructe în 
România și să organizeze mese festive 
în seara de ajun de 15 Șvat la restau-
rantul ritual din București. Era atât bu-
curia copiilor și tinerilor de a primi fructe 

greu de găsit pe piață, cât și o formă de 
educație evreiască. În prezent există 
și cărți speciale pentru a fi lecturate în 
această seară, „Hagada șel Tu biȘvat”, 
asemănătoare cu cea de Pesah. O ase-
menea Hagada pentru seara de ajun de 
Tu biȘvat a apărut în Israel, editată de 
Yoel Rappel. Alta, însoțită de o traducere 
franceză și explicații bazate pe tradiția 
evreilor algerieni, a fost editată de rabinul 
profesor universitar Hillel Henry Bakis din 
Montpellier, stabilit la Haifa.

Indiferent de modul în care fiecare ce-
lebrează Anul Nou al Pomilor, să ne bucu-
răm cu toții în această zi. Să ne bucurăm 
de pomi, prietenii noștri, să înțelegem 
importanța lor pentru noi, oamenii.

(Urmare din pag. 10)

În monografia dedicată de Jérôme 
Spycket marii muziciene Clara Haskil, 
născută într-o familie evreiască sefardă 
în Bucureștii sfârșitului de veac XIX, un 
punct de interes îl constituie prietenia cu 
Dinu Lipatti, fondată pe admirație reci-
procă. Unii cronicari le asemuiesc traiec-
toria, deși, în afara sfârșitului prematur, 
destinele lor sunt diferite. Dinu Lipatti a 
fost repede recunoscut de lumea muzi-
cală europeană, n-a știut ce înseamnă 
dependența materială, a avut 
parte de dragoste împlinită. 
Tatăl Clarei avea să se 
sfârșească pe când ea 
era copil. 

Copil-minune, la 
desăvârșirea pregăti-
rii ei muzicale au pus 
umărul unchii ei, unul 
contribuind financiar, 
celălalt – educativ. 
Acesta din urmă îi 
înlesnește studiile la 
Viena, apoi la Conser-
vatorul din Paris. Dar suc-
cesul se lasă așteptat. Nu 
un an, nu doi; 30 de ani: cam 
jumătate din viața ei. O viață marcată 
de suferințe fizice și sufletești. Cele fizice 
nu și le poate ascunde: scolioza, de care 
va fi tratată la Berck, orașul damnaților, 
cum îi spunea Blecher; complicațiile ivite 
în urma unei apendicite neoperate la timp; 
bronșitele cronice, congestia pulmonară 
– și ele, consecințe ale scoliozei; primej-
dia de a-și pierde vederea; adenomul de 
hipofiză, operație extrem de dificilă, pe 
care a fost nevoită s-o suporte; afecțiuni 
cardiace. 

Suferințele sufletești se pot deduce 
dintr-o descriere despre mersul artistei 
din culise spre pian, în anii din urmă, 
când, tardiv, simte gustul gloriei: „Adusă 

de spate, de parcă ar fi fost strivită de 
povara suferinței, cu chipu-i palid și părul 
încărunțit, Clara (…) înaintează cu pași 
mici și nesiguri, iar pe chip i se citește 
tristețea lumii întregi. (…) Ea se așază în 
cele din urmă, cu capul plecat deasupra 
clapelor, absentă la tot ce-i împrejur”. 

Ce se întâmplă, însă, în clipa în care 
degetele ei ating claviatura? „Clara e 
transfigurată (…) Spectatorii sunt învăluiți 
de un fel de vrajă, și acesta e miracolul 

muzicii pure, transcendente, 
aproape supraomenești”.  

Holocaustul e trăit și 
de surorile Haskil. Jana, 

violonistă în Orchestra 
din Paris, e gata-ga-
ta să fie prinsă de 
Gestapo și trimisă-n 
lagăr. Clara se re-
fugiază la Marsilia, 
parte a Franței răma-

să neocupată. Când 
și acolo situația se 

înrăutățește, pleacă în 
Elveția în mod clandestin. 

O caracterizare a artei sale 
aparține lui Alexis Weissenberg, 

într-o scrisoare din vara anului 1960: 
„«Seriozitatea» e o poză. Spre deosebire 
de majoritatea artiștilor, chiar dintre cei 
mai buni, mai ales, cu Beethoven nu 
sunteți niciodată serioasă. Nu ați putea 
fi. Sunteți, dimpotrivă, tristă, veselă, 
meditativă și bucuroasă, tragică sau 
jucăușă. (…) Nu cunoașteți rigiditatea sau 
răceala și sunteți clasică în concepțiile 
dumneavoastră, dar de un clasicism total 
opus academismului”. Cartea e scrisă în 
același spirit.

IULIA DELEANU

*Jérôme Spycket, „Clara Haskil”, Editura Hu-
manitas, 2017

„un clasicism 
total  
opus 

academismului”
Profil Clara Haskil
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J E W I S H  R E A L I T Y
King Michael I and the Jews.  

History and memories

Israel – the protector of the different 
religious cults in Jerusalem

The Commemoration of the Pogrom 
in Bucharest on January 21, 1941

The documentary film gala.  
Jewish personalities from Romania

The death of King Michael I was also 
a heavy loss for the Jews in Romania. 
FJCR and B’nai B’rith organized a 
symposium dedicated to the memory 
of King Michael at the Coral Temple, 
which was attended by several Jewish 
personalities from Bucharest and not 
only. At the opening of the event, Dr. Aurel 
Vainer, FJCR president, spoke about the 
personality of King Michael I and about 
the monarchy, in general.

There is much evidence of the 
closeness of the Royal House to the 
Jews. „For example, King Carol I donated 
from his own funds an important sum for 
the restoration of the Coral Temple in 
which we are now”, the speaker said. The 
King also advocated for a wider access 
of Jews to public life in Romania. Many 
Jews who were on the battlefields were 
decorated and a rapprochement between 
the kingdom and the Jews was achieved. 
„What would be the most important 
actions of the Royal House to support 
the Jews? First of all, I think everyone 

knows that Queen Helena received the 
title „Righteous among the Nations“. King 
Michael also received a Diploma from 
Yad Vashem.

We have information that in December 
1941 Alexandru Şafran intervened 
at the Queen Helena to send aids to 
Transnistria and the Queen managed to 
send these aids. The most spectacular 
and important intervention that helped 
us survive was the one in 1942, when the 
issue of deportation to the extermination 
camps in Poland was raised”, the FJCR 
leader underlined in his speech. He also 
mentioned the importance of August 
23, 1944, which is the full merit of King 
Michael. The King saved the Jews by 
this decision, but it certainly saved 
all Romania. In conclusion, there are 
important testimonials emphasizing the 
merits of the Royal House of Romania in 
saving the Jews. All of them also reflect 
the gratitude of the Jews for these acts 
of the royalty.

In the last few decades, the Christian 
community in the Middle East has 
considerably decreased, including 
in the West Bank and Gaza, due to 
the uncertainty of their survival and 
the ongoing attacks against Christian 
churches. But this phenomenon also 
occurs in other Muslim states such as 
Egypt, Pakistan or Iran. Paradoxically, 
much of the international community 
poorly  reacts to this situation. Instead, 
there is a concerted attack against Israel, 
the only Middle East state that guarantees 
the security of all holy places and believers 
in Jerusalem, Christians and Muslims 
alike. And this despite the denial of Israel’s 
right to administer these places, and 
the Palestinian declarations and claims 
regarding Jerusalem, the place they wish 
the capital of the future Palestinian state. 
It is noteworthy that Palestinian President 
Mahmud Abbas never mentioned in his 
statements that it is about East Jerusalem 
and whenever he speaks of Jerusalem, he 
qualifies it as the shelter of the holy places 
of Muslims and Christians.

Since 1967, when the Israeli army 
recaptured East Jerusalem and then, 
after the unification of the two parts of 

the city, the State of Israel assumed full 
responsibility for maintaining its multi-
religious character. All denominations 
have equal rights to take care of their holy 
places and believers are free to come 
and pray there.

An overlook on what Israel offers to 
Christians for Christmas is conclusive 
for the above statements. In Jerusalem 
conditions were provided for thousands 
of pilgrims to attend the religious service 
dedicated to Jesus’ birth and for those who 
wanted to go to Bethlehem journey buses 
were provided. A series of Christmas 
events was held in Nazareth starting 
on December 17, culminating with the 
midnight religious service at the Nativity 
Basilica. In Haifa, a multiethnic and 
multi-religious city, annually, the Holiday 
Festival celebrates Judaism, Christianity 
and Islam and lasts for a month. The 
same thing happens in Tel-Aviv – Yaffo.

Israel’s commitment to respect the 
free practice of religions has recently 
been reaffirmed by President Reuven 
Rivlin at his residence, on the occasion 
of the annual meeting of the Israeli head 
of state with Christian cult representatives 
led by Orthodox Patriarch Theophilos III.

As in the previous years, FJCR, CSIER 
and the Elie Wiesel Institute organized a 
commemorative event for the 77 years 
since the Pogrom in Bucharest, with 
over 120 victims. For the first time the 
ceremonies took also place in the Jilava 
forest, the place where some of the 
Jews arrested by the Legionnaires were 
massacred and two of Rabbi Guttman’s 
sons lost their lives. Here will also be raised 
a monument in memory of those killed.

The commemoration began with 
a religious ceremony in Jilava forest, 
officiated by Prime Rabbi Rafael Shaffer 
and cantor Emanuel Pusztai; those 
present, namely the FJCR, the Wiesel 
Institute, B’nai B’rith Romania, CSIER, as 
well as the members of the community and 
the invited guests from the Presidency, 
government and religious cults assisted 
with emotion to this remembrance. In the 
brief speeches Dr. Aurel Vainer, FJCR 
President, Alexandru Florian, 
director of the Elie Wiesel 
Institute, Adrian Cioflâncă, 
CSIER director, Elefterie 
Ilie Petre, Mayor of Jilava 
and other speakers evoked 
the Jews’ tragedy during 
the rebellion from January 
1941: the Jilava massacre 
and the Bucharest Pogrom. 
A symposium followed at 
the Gymnasium School No. 
1 in Jilava. The symposium 
was modera ted by  Dr. 
Aurel Vainer. The speakers, 
Viorel Achim (the Institute 
of History Nicolae Iorga), 
Lya Benjamin (CSIER), 

Marius Cazan (the Elie Wiesel Institute), 
Adrian Cioflâncă (CSIER director), Florin 
Müller (Faculty of History, University of 
Bucharest) presented the causes that 
led to the legionary rebellion of 1941, 
its unfolding, which, apart from the 
confrontation between the legionaries 
and the Romanian army, materialized in 
a vast pogrom, resulting in victims and 
immense material damages to the Jews, 
with the consequences and echoes in 
the country and abroad. What happened 
in January 1941 is an illustration of the 
anti-Semitic policy carried out by the 
Romanian governments in the pre-war 
period and during the Second World War, 
the speakers concluded. The opening 
of the exhibition The Pogrom from 
Bucharest, organized by the researcher 
Anca Tudorancea, from CSIER, took 
place at the end of the symposium.

On December 20, 2017, at the Great 
Synagogue in Bucharest took place 
the Documentary film gala. Jewish 
personalities from Romania, an event 
organized by FJCR with the support of 
the State Secretariat for Religious Cults. 
Under the motto Through Knowledge – 
Recognition four outstanding intellectuals 
were presented: Mihail Sebastian, 
Alexandru Graur, Solomon Marcus and 
Tristan Tzara. The cinematographic 
portraits were made by director Mihai 
Vişinescu and preceded by brief 
evocations.

Petruş Costea, researcher at George 
Calinescu Institute, defined Sebastian’s 
Journal as a medicine meant to eliminate 
the effects of self-deception regarding the 
interwar period in the Romanian culture. 
Alexandru Marinescu, CIEP director, 
presented the events FJCR dedicated 
to Mihail Sebastian’s work especially 
over the last five years and emphasized 
the erroneous emphasis placed today 
on Sebastian’s spiritual ties with some 

extreme right-wing figures, while he had 
a „deep soul rejection for any form of 
totalitarianism”.

Dumitru Graur, a former radio and 
television speaker, evoked his father, 
Alexandru Graur, as an erudite who has 
left him „his tenacity, the power of work, 
the respect for the printed letter, the 
inner balance”. He had been the author 
of a very popular radio show, „How We 
Speak”, in which he transposed the rules 
of the Romanian language knowing how 
to make himself understood. He also held 
a linguistic column on the pages of the 
Mosaic Cult Magazine.

Solomon Marcus was evoked by 
Dr. Aurel Vainer, to whom he was a 
mathematics preparatory teacher at the 
Culture B High School. He was a teacher 
„with very advanced ideas, with a vast 
culture and very civilized manners”. 
He came from a tailor’s family with four 
children from Bacău, two of his brothers 
were known in journalism: Marius Mircu 
and Marcel Marcian. He has been 
very involved in improving the quality 
of the Romanian education, an aspect 
largely developed in the homage volume 
Solomon Marcus: Zero and Infinite are 
Brothers.

Pavel Şuşară, art history specialist, 
spoke about Tristan Tzara (Samuel 
Rosenstock) and he said that Tzara 
has changed the perception of the 
world, a triumph shared with others two 
Romanian-Jewish Dadaists, Marcel 
Iancu and Arthur Segal. Judaism became 
for him a way of looking at the world, 
of understanding it and of feeding its 
dynamics, by returning to the oriental and 
old heritage resources. With Dada, the 
world will be understood as a continuous, 
unpredictible and fascinating movement.

„I feel obliged to give a new impetus to our community life”

The new president of the Jewish 
Community from Satu Mare, Adrian 
Beşa, was interviewed by the Jewish 
Reality, published under the heading 
Face to Face. Although he belongs to the 
first post-war generations and has been 
educated in the years of totalitarianism, 
he received at home a Jewish education 
and was close to the community life. The 
history of the demographic situation of 
the city and its surroundings, before and 
after the Holocaust, shows the tragedy 

of the Jews from Northern Transylvania 
who were at first put in ghettos and 
then deported to Auschwitz-Birkenau 
and other Nazi death camps in Central 
Europe, he said.

„In 1920, 22,365 Jews were registered. 
In 1941, their number dropped to 
20,942, representing 19.62% of the total 
population of the county. On March 19, 
1944, in the fascist Hungary, under whose 
occupation we were, the administrative-
police apparatus was set in motion to 
prepare the deportation of the Jews. On 
May 3, the city ghetto was established. 
From May 19 to June 1, 1944, six trains 
with 3,300 Jews from the ghetto departed 
to Auschwitz-Birkenau. At the 1947 
census there were 10,591 Jews in the 
county. 14,440 Jews of Satu Mare died 
in the Nazi camps. Two Memorials have 
been dedicated to them. 

The 2011 census recorded 93 Jews; 
37 – in Satu Mare, 56 – in the rest of 
the county”. The new president of the 
community has synthesized the history of 
the Jewish presence and the community 

organization in Satu Mare; the program 
for which he was elected; the priorities he 
has set: to take care of the 126 Jewish 
cemeteries in community custody, of 
which 118 are in places where Jews live 
no longer; to edit a monograph; to open 
a Hebrew language course; to identify 
those who want to convert and to find 
the appropriate modalities; to organize 
visits to Auschwitz-Birkenau; to achieve 
partnerships with rehabilitation and 
recreational centers for the community 
members. His central idea: “I feel obliged 
to give a new impetus to our community 
life”.
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Moshe Turgeman  
și împlinirea unei mițva

iar astfel calmea-
ză auditoriul, in-

clusiv pe tânăr – care stătea retras, cu 
lacrimi în ochi. Acesta îi povestește că, 
în familia sa, numai bunicul din partea 
mamei (venit din Polonia) era blând și 
religios. Odată, așteptând îndelung – 
iar copilul, cu nerăbdare – un autobuz, 
bunicul i-a repetat un nigun și l-a liniștit. 
În aceeași zi, bătrânul a murit, după ce 
îi spusese să nu uite și să nu îi fie nicio-
dată rușine că este evreu. De atunci, nu 
mai auzise vreodată un nigun. În urma 

întâlnirii cu rabinul Șlomo, tânărul s-a 
apropiat de religie, a studiat cu răbda-
re, până când el însuși a devenit rabin. 
Astfel, „fiecare evreu are propriul nigun, 
propria melodie, propria cântare care 
se potrivește sufletului său. Tora poate 
fi învățată prin multe nigunim și pe multe 
căi”. Moshe Turgeman a adresat felicitări 
și binecuvântări membrilor F.C.E.R., 
care poartă în suflet nigunul, iubesc și 
onorează „poemul” Torei, având grijă ca 
acesta să fie cântat mereu, din generație 
în generație.

(Urmare din pag. 10)

Cine-i născut în decembrie....

Bar Miţva la Sinagoga 
Baal Shem Tov

Bacău

Piatra-Neamţ

La C.E. Bacău a avut loc prima acti-
vitate pe anul 2018 a clubului „Hausfater 
Malca“ , la care au participat circa 50 de 
membri. După urările de „la mulţi ani”, 
preşedintele Comunităţii a mulţumit Co-
mitetului de organizare a clubului: Fany 
Kaltman, Mia Moscovici şi Doina Brif. 
Fany Kaltman a prezentat programul zilei: 
sărbătorirea celor născuţi în noiembrie 
şi decembrie, un program muzical, pre-
zentat de Hari Rubingher, Paul Kaltman, 
Puiu Mandler şi Silvestru Luttingher, cu 
participarea activă şi entuziastă a întregii 
asistenţe, şi vizionarea filmului „Femeia 
în aur “, proiectat de Florin Goldring. De 
această dată au fost zece sărbătoriţi, 
cărora  li s-au făcut mici cadouri  şi li s-a 
cântat „mulţi ani trăiască“. Programul mu-
zical al trubadurilor noştri a continuat cu 
antrenante melodii, evreieşti şi nu numai, 
interpretate la chitară şi vocal. 

Filmul „Femeia în aur“ prezintă pro-
blemele psihologice ale eroinei princi-
pale, Maria  Altman, o supravieţuitoare 
a Holocaustului austriac, interpretată de 
laureata Premiului Oscar, Helen Mirren. 
Maria a avut ezitări sfâşietoare înainte 

de  a reveni in Austria natală – unde şi-a 
pierdut, în Holocaust, părinţii, o parte a 

familiei şi prietenii din tinereţe – pentru 
a-şi recupera un tablou drag de familie, 
de o valoare uriaşă. Regizorul a reuşit să 
redea grozăvia Holocaustului, folosind 
imagini alb-negru ale epocii, alternând 
cu imaginile color ale timpurilor actuale. 

În finalul programului s-au servit gus-
tări, prăjituri şi cafea.

hAINRICh BRIF                 

Eveniment rar în Comunitatea Evre-
ilor din Piatra-Neamț: primirea în rândul 
bărbaților a unui nou „Fiu al Legii”! Este 
vorba despre tânărul Ilan Eibenschutz 
(născut în 30 octombrie 2004), care a fost 
protagonistul ceremoniei de Bar Miţva 
din ziua de 5 noiembrie 2017, la Sina-
goga Catedrală „Baal Shem Tov”, sub 
coordonarea oficiantului de cult Marcel 
Bergman. 

În afara părinților lui Ilan, Geanina și 
Codruț Eibenschutz, a fratelui Eric și a 
bunicului lor Fritz Eibenschutz, au parti-
cipat numeroși mem bri ai comunității și 
invitați, care s-au bucu rat de ocazia ofe-
rită pentru a rememora o tradiție scumpă 
evreilor. (E.N.)

Minoritățile în anul Centenarului 

„Prezența noastră înseamnă 
diversitate, catalizator esențial  

al progresului”
România acelei vremi, precum și cărți de 
memorii ale armenilor care au participat 
la război și la Marea Unire. Lor, Uniunea 
Armenilor din România, înființată în anul 
1919, le va dedica o serie de evenimente 
pe tot parcursul acestui an.

– Proiecte ale Grupului?
– GPMN va participa la toate eveni-

mentele naționale care vor marca Cen-
tenarul Marii Uniri. Pe lângă participarea 
la aceste manifestări, fiecare organizație 
membră a Grupului va avea evenimen-
tele sale specifice legate de contribuția 
minorității respective la Primul Război 
Mondial și la evenimentele legate de 
Marea Unire.

– O propunere a GPMN?
– Cea mai importantă propunere 

făcută de noi, legată de celebrarea 
Anului Centenar, o constituie organizarea 
unei sesiuni solemne a Parlamentului 
României în ziua de 1 Decembrie 2018, 
la Alba Iulia.

– Contribuții ale minorităților naționale 
la dezvoltarea României moderne?

– Sunt atât de multe și felurite 
contribuțiile minorităților în domeniul 
economic, cultural, științific, politic și 
social încât îmi este imposibil și ar fi și 
nedrept să încerc să le enumăr. Aici, fiec-

are minoritate poate rosti sute de nume 
care au jucat un rol important în dez-
voltarea României. Pe lângă toate aceste 
personalități, există un lucru, poate, 
încă mai important: prezența noastră 
înseamnă diversitate, iar diversitatea este 
un catalizator esențial al progresului.

– Rolul minorităților naționale în viața 
României: o comparație trecut-prezent? 

– Din nou, este un domeniu extrem 
de vast, iar comparația între momente is-
torice diferite face întrebarea și mai dificilă. 
Am să vă răspund parțial și pe scurt,  
rezumându-mă la minoritatea armeană 
și exemplificând numai prin personalități 
care nu mai sunt printre noi. Ca numitor 
comun ar fi prezența în ambele perioade 
în Parlamentul României; inițierea unor 
domenii întregi de activitate, cum ar fi 
cel al legislației muncii (Grigore Trancu-
Iași); organizarea sistemului modern 
de învățământ (Spiru Haret); un număr 
mare de oameni de știință (dintre care 
aș numi-o pe Ana Aslan); un număr 
mare de oameni de cultură (și l-aș numi 
aici pe Garabet Ibrăileanu). Dar cred că 
e mai simplu să consultați Dicționarul 
personalităților armene din România, 
apărut prin grija Uniunii Armenilor, și veți 
găsi acolo un număr impresionant de 
personalități care au avut un rol semnifi-
cativ în dezvoltarea României.

(Urmare din pag. 17)

ComunitAt i
H a n u c a  î n  c o m u n i t ă ţ i

Monument – simbol  
al frățietății interreligioase  

în „Piața Ierusalim”

Craiova

Craiova a fost primul oraș din sud-
estul Europei având o piață care să 
se numească „Piața Ierusalim”, nume 
primit acum aproape un sfert de veac, 
ne-a scris, într-o corespondență primită 
la redacție, președintele C.E. Craiova, 
prof. univ. dr. Corneliu Sabetay, după 
recenta recunoaștere a Ierusalimului 
drept capitală a Statului Israel de către 
președintele SUA, Donald Trump. În acel 
an, 1994, Ierusalimul împlinea 3000 de 
ani de atestare documentară, eveniment 
sărbătorit în Israel și în alte țări ale lumii.

Printre manifestările menite să cin-
stească celebrarea s-a numărat și hotă-
rârea primarului craiovean de atunci de 
a da numele de „Piața Ierusalim” uneia 
dintre piețele centrale din capitala Băniei, 

comparând locul ales în inima orașului 
cu faptul că Ierusalimul este considerat 
inima celor trei religii avrahamice. 

Cu acel prilej, președintele C.E. Cra-
iova a avut o întrevedere cu Î.P.S. Nestor 
Vornicescu, Mitropolitul Olteniei – trecut 
între timp la cele veșnice – privind am-
plasarea, în centrul piațetei a unui bust 
înfățișându-l pe Regele David. În semn 
de frățietate, simbolurile mozaismului, 
creștinismului, islamului, reprezentate 
prin Steaua lui David, Crucea și Semi-
luna, urmau să înconjoare monumentul. 

C.E. Craiova, care s-a implicat în 
acțiunea Primăriei craiovene, a primit 
prin intermediul președintei Fundației 
„Lauder”, Tova Ben Nun-Cherbis, Diplo-
ma de Onoare și Medalia Aniversară din 
partea Primăriei Ierusalimului, respectiv, 
a primarului său de atunci, Ehud Olmert. 
Faptul că la Craiova există „Piața Ierusa-
lim” a fost apreciat de ambasadorii suc-
cesivi ai Israelului în România, Avi Millo, 
Sandu Mazor, Rodica Radian Gordon, 
care au vizitat acest oraș.

Cu prilejul recunoașterii Ierusalimului 
drept capitala Statului Israel de către 
președintele SUA, primarul Municipiului 
Craiova, ec. Mihai Genoiu, a declarat că 
noua conducere a Consiliului Municipal 
are în vedere reluarea proiectului de a 
amplasa în „Piața Ierusalim” monumen-
tul, rămas în fază de proiect.Piaţa Ierusalim – Craiova

Imagini inedite din fostul  
cartier evreiesc bucureștean

O expoziție cu tema 
„Locuința interbelică 
din sectorul 3” a fost 
vernisată pe 10 ianua-
rie, la Centrul Cultural 
al Uniunii Arhitecților 
din România (UAR). 
Manifestarea și-a pro-
pus să pună în valoare 
identitatea cultural-is-
torică locală, prin pre-
zentarea unor edificii 
reprezentative pentru 
arhitectura modernistă 
interbelică din sectorul 
3 al Capitalei. Sunt 
eviden țiate valori le 
uitate de patrimoniu 
arhitectural, ce au supraviețuit în zona 
cuprinsă între Calea Călărașilor și Calea 
Dudești, respectiv fostul cartier evreiesc. 

Necesitând conservare și restaurare 
urgentă, multe dintre imobilele prezentate 
sunt monumente istorice sau fac parte 
din zone protejate și au fost realizate de 
arhitecţi de marcă ai timpului, în majorita-
te evrei, dintre care îi amintim pe Marcel 
Iancu, Boris Zilberman, Jean Monda, 
Herman Clejan, Isak Mahler, Leon Hirsch, 
Victor Asquini, Duiliu Marcu ș.a., care au 
fost readuși în memoria colectivă prin 
această inițiativă salutară a UAR.

Expoziția a fost realizată de un grup 
de arhitecți membri ai UAR, filiala sec-

torului 3, care și-au 
propus să evidențieze 
incontestabila valoare 
arhitecturală, artistică 
și istorică a clădirilor.

La  ve rn i sa j ,  î n 
prezența unui public 
numeros, au luat cu-
vântul arh. Ileana Tu-
reanu, preşedinta UAR, 
prof. dr. Nicolae Lascu. 
Iniţiatorii şi organizatorii 
expoziției, arhitecte-
le Gabriela Petrescu, 
Sidonia Teodorescu, 
Delia Prisecaru și ing. 
Sorin Mircea Vasile-
scu, și-au prezentat 

proiectul. 
Din partea F.C.E.R., subsemnata a 

evocat devastarea și demolările din peri-
oada fascistă și cea comunistă, dispariția 
reperelor urbane și a identității cartierului 
evreiesc și nu numai, iar istoricul Anca 
Tudorancea-Ciuciu a deschis noi direcţii 
de analiză și cercetare. 

Expoziția restituie memoriei publice 
un fragment urban amputat, aparținând 
unei comunități, unei istorii și unui act 
de creație inedit și unic, care se cere 
a fi salvat. Sperăm ca expoziția să fie 
numai prima bornă a unui dialog amplu 
pentru viitor.

LUCIA APOsTOL
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גם 77 שנים מאז פרעות בוקרשט, שבהם 
נרצחו יותר מ-120 קורבנות, הפדרציה של 
הקהילות היהודיות מרומניה, המרכז לחקר 

תולדות יהודי רומניה והמכון "אלי ויזל" 
אירגנו אירוע אזכרה כמו בשנים הקודמות. 

השנה, בפעם הראשונה, אורגנו טקסי אזכרה 
גם ביער ז'ילבה, שבו נרצחו חלק מן היהודים 

שנעצרו על ידי ליגיונרים, ובהם גם שניים 
מבניו של הרב צבי גוטמן. במקום זה אמורה 

להיבנות אנדרטה שתהיה יד זיכרון לזכר 
הנרצחים. 

טקס האזכרה התחיל באירוע דתי ביער 
ז'ילבה, בניהולם של הרב רפאל שפר והחזן 
עמנואל פושטאי. הנוכחים, כלומר הנהגת 

הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה, 
יחד עם הנהגת המכון "אלי ויזל", של בני 

ברית רומניה, של המרכז לחקר תולדות יהודי 
רומניה, חברי הקהילה ומוזמנים מנשיאות 

רומניה, ממשלתה ומהנהגות של הדתות – כל 
אלה השתתפו בהתרגשות באזכרה. בנאומים 

הקצרים שנשאו ד"ר אאורל ויינר, יו"ר 
הפדרציה; ד"ר אלכסנדרו פלוריאן, מנכ"ל 

המכון "אלי ויזל"; אדריאן צ'יופלנקא, 
מנהל המרכז לחקר תולדות יהודי רומניה; 

אלפטריה איליה פטרה, ראש היישוב ז'ילבה 
ודוברים אחרים – ציינו כולם את הטרגדיה 

של היהודים בזמן המרד בינואר 1941: ההרג 
שביער ז'ילבה ופרעות בוקרשט. 

לאחר הטקס התקיים כנס בבית ספר 
התיכון מספר 1 שבז'ילבה. יו"ר הכנס היה 

ד"ר אאורל ויינר. הדוברים: ד"ר ויאורל 
אקים, מהמכון להיסטוריה "ניקולאי יורגא"; 

ד"ר ליאה בנימין, מהמרכז לחקר תולדות 
יהודי רומניה; מאריוס קאזן, מהמכון "אלי 

ויזל"; אדריאן צ'יופלנקא, מנהל המרכז 
לחקר תולדות יהודי רומניה; פלורין מיולר, 

מהפקולטה להיסטוריה, אוניברסיטת 
בוקרשט – כל אלה הציגו את התנאים 

והסיבות שהביאו למרד הליגיונרי בשנת 
1941, את התפתחותו של מרד זה, שנוסף 
להתנקשות בין ליגיונרים לצבא הרומני, 

התפתח לפרעות ענק שגבו קורבנות בנפש 
ונזק ברכוש ליהודים וכן ההשלכות וההדים 

שהיו לו ברומניה ומחוצה לה. מה שהיה 
בינואר 1941 זה תיאור מצויר של המדיניות 
האנטישמית של ממשלות רומניה בתקופה 

שקדמה לאירועים הנ"ל ובימי מלחמת 
העולם השנייה, סיכמו הדוברים. בסוף הכנס 

הייתה פתיחת התערוכה "פרעות בוקרשט", 
אותה הכינה החוקרת ההיסטורית ד"ר אנקה 

טודוראנצ'א מהמרכז לחקר תולדות יהודי 
רומניה. 

zicedid ze`ivnd
 י"ד טבת תשע"ח - ט"ו שבט תשע"ח כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

אזכרה לקורבנות פרעות בוקרשט מה-21 בינואר 1941

ב-20 בדצמבר 2017, בבית הכנסת 
הגדול שבבוקרשט, הועלתה "ההצגה 
החגיגית של הסרט התיעודי: אישים 

יהודיים מרומניה". את האירוע אירגנה 
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה, 

בתמיכת מזכירות המדינה לענייני דתות. 
תחת הכותרת "דרך ידיעה – הכרה", הוצגו 
ארבעה אינטלקטואלים בולטים: מיכאיל 

סבסטיאן, אלכסנדרו גראור, סולומון 
מרכוס, טריסטאן צארא. דמויותיהם 

הקולנועיות נבנו על ידי הבמאי מיכאי 
וישינסקו ולפני כל אחת מהן הוצג תיאור 

של האיש.
פטרוש קוסטאה, חוקר במכון ע"ש 

"ג'יורג'י קאלינסקו", הגדיר את יומנו של 
סבסטיאן בתור תרופה המיועדת לסלק את 

תוצאות האשליה העצמית לגבי התקופה 
שבין שתי מלחמות העולם בתרבות 

הרומנית. אלכסנדרו מארינסקו, מנהל 
המרכז להסברה, הוצאה לאור ועיתונות, 

הציג את האירועים  שהוקדשו על ידי 
הפדרציה ליצירתו של מיכאיל סבסטיאן 

במיוחד בחמש השנים האחרונות והרחיב 
בדבריו על הדגש השגוי שמושם היום בדבר 
קשריו הנפשיים של סבסטיאן עם אישים מן 
הימין הקיצוני, "אף על פי שהייתה לו דחייה 
נפשית מובנית לכל צורה של טוטליטריזם".        

דומיטרו גראור, קריין לשעבר ברדיו 
ובטלוויזיה, סיפר על אביו, אלכסנדרו 

גראור, ותיאר אותו בתור מלומד שהוריש 
לו "עקשנות, כוח עבודה, כבוד כלפי האות 

הכתובה, איזון פנימי". הוא היה מחבר של 
שידור רדיו פופולרי ביותר, "איך אנחנו 

מדברים", שבו שידר את כללי השפה 
הרומנית ועשה זאת בצורה מובנת לכול. 

כמו כן היה בעל טור בלשנות גם בדפי 
"כתב-עת של היהדות הדתית הרומנית".

סולומון מרכוס תואר על ידי ד"ר 
אאורל ויינר. הוא היה מורה עוזר של הדובר 

במקצוע מתמטיקה בהיותו תלמיד בבית 
הספר התיכון "תרבות ב'". סולומון מרכוס 

היה מורה "בעל דעות מתקדמות מאוד, 
בעל השכלה רחבה, בעל דפוסי התהנהגות 
תרבותיים מאוד". הוא בא ממשפחה שהיו 
בה שמונה ילדים, בנים של חייט מן העיר 
בקאו. שניים מהם נהיו עיתונאים ידועים: 
מאריוס מירקו ומרצ'ל מארצ'יאן. סולומון 

מרכוס השתדל הרבה למען שיפור איכות 
החינוך הרומני, היבט שהוקדש בספר 

לכבודו: "סולומון מרכוס: אפס ואין-סוף 
הם אחים".

על אודות טריסטאן צארא (סמואל 
רוזנשטוק) דיבר פאוול שושארא, מומחה 
בתולדות האמנות, שאמר שצארא שינה 
את תפיסת העולם, הצלחה שחלק אותה 

עם הדאדאיסטים היהודיים מארסל ינקו 
וארתור סגל. היהדות הופכת אצלו לדרך 
להסתכל על העולם, להבין אותו ולתמוך 

בדינמיקה שלו, באמצעות חזרה אל מקורות 
מזרחיים ותנכיים. יחד עם דאדא העולם 

יהיה מובן כמו תנועה מתמדת, בלתי צפויה 
ומרתקת.

ראש הקהילה היהודית החדש מן העיר 
סאטו-מארה, אדריאן בשא, התראיין 
לעיתון "המציאות היהודית". הריאיון 

פורסם בתור "פנים אל פנים". אף על פי 
שהוא בן אחד הדורות שלאחר מלחמת 

העולם השנייה, כלומר התחנך בשנות 
המשטר הטוטליטרי, הוא קיבל חינוך יהודי 

בבית והיה מקורב לחיים הקהילתיים. 
מתולדות המצב הדמוגרפי בעיר ובסביבתה, 

לפני השואה ולאחריה, כפי שהוצג על ידי 
הדובר, בולטת הטרגדיה של היהודים 

בטרנסילבניה הצפונית, שהועברו לגטו 
ולאחר מכן גורשו לאושוויץ-בירקנאו 

ולמחנות מוות אחרים באירופה המרכזית. 
"בשנת 1920 היו רשומים 22,365 יהודים, 
בשנת 1941 ירד מספרם ל-20,942, שהיוו 
19.62% מאוכלוסיית המחוז. ב-19 במרץ 

1944, בהונגריה הפשיסטית, שתחת כיבושה 
היינו, התחילה לפעול המערכת המינהלית-

משטרתית להכנת גירוש היהודים. ב-2 
במאי נוסד הגטו בעיר. החל ב-19 במאי 

ועד ה-1 ביוני 1944, יצאו שש רכבות 
ובכל אחת מהן 3,300 יהודים מן הגטו אל 

אושוויץ-בירקנאו. במפקד האוכלוסין 
משנת 1947 נרשמו 10,591 יהודים במחוז. 

14,440 יהודים ממחוז סאטמר נספו 
במחנות ההשמדה של הנאצים. לזכרם 

נבנו שתי אנדרטאות. במפקד האוכלוסין 
משנת 2011 נרשמו 93 יהודים: 37 בעיר 
סאטו-מארה ועוד 56 בשאר היישובים 

שבמחוז". היו"ר החדש  של הקהילה 
ריכז בדבריו את תולדות הנוכחות 

היהודית ובארגון הקהילתי מסאטו-
מארה; התוכנית שבגללה נבחר לתפקיד, 

העדיפויות שקבע לעצמו: דאגה ל-126 
בתי עלמין יהודיים שבאחריות הקהילה, 

ש-118 ביניהם נמצאים ביישובים שבהם 
כבר לא חיים יהודים; הכנת מונוגרפיה 

היסטורית; פתיחת קורס לעברית; זיהוי 
אנשים המעוניינים להתגייר ומציאת 

אפשרויות למילוי הבקשות; ארגון ביקורים 
באושוויץ-בירקנאו; הקמת שותפויות עם 
מרכזים לטיפול פיזי ולבילוי בזמן הפנוי 
בשביל חברי הקהילה. רעיון מרכזי: "אני 
מרגיש את עצמי מחויב למנף את החיים 

הקהילתיים שלנו". 

בעשורים האחרונים הצטמצמה הקהילה 
הנוצרית במזרח התיכון בצורה משמעותית, 

כולל בגדה המערבית ובעזה, וזאת משום 
תחושת חוסר הביטחון בעצם החיים שלה, 

ובשל ההתקפות המתמידות נגד הכנסיות 
הנוצריות. תופעה זו נרשמת גם במדינות 

מוסלמיות אחרות, כולל מצרים, פקיסטן, 
אירן. מוזר שחלק גדול מהקהילייה 

הבינלאומית מגיב חלש מאוד למצב זה. 
להבדיל מכך, קיימת התקפה מכוונת נגד 
ישראל, המדינה היחידה במזרח התיכון 

שמבטיחה את ביטחונם של כל המקומות 
הקדושים ושל חיי המאמינים, נוצרים 

ומוסלמים גם יחד. זאת על אף הכחשת 
זכויותיה של ישראל לנהל את המקומות 

האלה ועל אף הדרישות הפלשתיניות 
בנוגע לירושלים שאותה הם רוצים כבירת 

המדינה הפלשתינית העתידית. יש לציין 
שבהצהרותיו, הנשיא הפלשתיני מחמוד 

אבאס מעולם לא הזכיר שמדובר בירושלים 

המזרחית ובדברו על ירושלים הוא מקפיד 
לתאר אותה בתור מקלט המקומות 
הקדושים של המוסלמים והנוצרים. 

החל משנת 1967, עם כיבוש צה"ל 
את ירושלים המזרחית ולאחר מכן איחוד 

שני חלקי העיר, לקחה על עצמה מדינת 
ישראל את האחריות המלאה לשמור את 

אופייה הרב-דתי של העיר. לכל הדתות יש 
זכויות שוות לטפל במקומות הקדושים להן 

והנאמנים חופשיים לבוא ולהתפלל שם. 
מבט קטן על מה שמציעה מדינת ישראל 

לנוצרים בחג המולד משכנע לגבי הדברים 
הנ"ל. בירושלים ניתנו תנאים כדי שאלפי 
צליינים ישתתפו במיסה ביום הולדתו של 

ישוע, וסודרו אוטובוסים בשביל אלה 
המעוניינים לנסוע לבית לחם. בנצרת 

אורגנו אירועים מיוחדים לחג המולד החל 
מה-17 בדצמבר. שיא החגיגות היה במיסה 

שנערכה בחצי הלילה בכנסיית "הבשורה 
הטובה". בחיפה, עיר רב-עדתית ורב-

דתית, מתארגן פסטיבל "חופשת החופשה" 
מדי שנה. פסטיבל זה חוגג את היהדות, 

הנצרות והאסלאם והוא נמשך חודש ימים. 
דבר זה מתקיים גם בתל אביב-יפו.

התחייבותה של מדינת ישראל לגבי 
שמירת הקיום החופשי של הדתות נאמר 

מחדש לאחרונה על ידי הנשיא ראובן 
ריבלין, במושבו במפגש השנתי שלו עם 
נציגי הדתות הנוצריות, שבראשם עמד 

הפטריארך היווני-אורתודוקסי תיאופילוס 
השלישי.

ההצגה החגיגית של הסרט התיעודי. אישים 
יהודיים מרומניה

"אני מרגיש כי מחובתי למנף את החיים 
הקהילתיים שלנו"

מדינת ישראל – ָמֵגן הדתות במזרח התיכון

המלך מיכאי 
הראשון והיהודים. 

היסטוריה וזיכרונות 
מותו של המלך מיכאי סימן הפסד 

קשה גם בשביל היהודים מרומניה. 
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה 

ובני ברית ארגנו בהיכל הכוראלי כנס 
לזכרו של המלך מיכאי. בכנס השתתפו 

אישים יהודיים רבים מבוקרשט ולא רק 
ממנה. בפתיחת האירוע, יו"ר הפדרציה 

ד"ר אאורל ויינר דיבר על אישיותו 
של המלך מיכאי ועל מלוכה בכלל. 

יש עובדות רבות לגבי התקרבות בית 
המלוכה ליהודים. "למשל, המלך קארול 

הראשון תרם מן הקופה הפרטית שלו 
סכום כסף נכבד לשיקום ההיכל הכוראלי, 

שבו אנחנו נמצאים כרגע", אמר הדובר. 
אותו מלך נאבק למען קבלה רחבה כמה 

שיותר של היהודים בחיים הציבוריים 
ברומניה. יהודים רבים שנלחמו בשדות 

הקרב קיבלו אותות גבורה ובדרך זו 
נעשתה קירבה בין בית המלוכה לבין 

היהודים. "מה הם המעשים החשובים 
ביותר של בית המלוכה לתמיכה ביהודים? 

קודם כול, אני חושב שכולם יודעים 
שהמלכה-הֵאם אלנה קיבלה את התואר 

חסידת אומות העולם. המלך מיכאי 
קיבל אף הוא תעודה ממוסדות יד ושם. 

יש לנו ידיעות שבדצמבר 1941 הרב 
הראשי, ד"ר אלכסנדרו שפרן, התערב 

אצל המלכה בבקשה לשלוח סיוע 
לטרנסניסטריה. המלכה הצליחה לשלוח 
סיוע זה. ההתערבות החזיתית והחשובה 

ביותר שהודות לה שרדנו, הייתה זו משנת 
1942, כאשר הועלתה האפשרות לגרש 
אותנו למחנות ההשמדה בפולין", ציין 
ראש הפדרציה בנאומו. הוא גם דיבר 

על חשיבות האירוע ב-23 באוגוסט 
1944, שהוא בזכותו המושלמת של המלך 
מיכאי. באמצעות החלטה זו, המלך הציל 

גם את היהודים אף על פי שברור שהוא 
הציל את רומניה כולה. לסיכום יש עדויות 

חשובות שבהן מודגשת זכותה של בית 
המלוכה בהצלת יהודים. ואלה מראים גם 
את הוקרת היהודים כלפי המעשים האלה 

של בית המלוכה. 
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Comunitatea Evreilor din Tecuci anunță 
cu profund regret faptul că în ziua de 11 oc-
tombrie 2017 a încetat din viață, în urma unor 
grele suferințe, CEAUșU JANETA (fostă Șfartz 
Janeta-Jeni), născută la Tecuci la data de 14 
mai 1938.

Înmormântarea a avut loc pe data de 13 
octombrie 2017, la Cimitirul evreiesc din Tecuci.

Ceaușu Janeta a fost soția oficiantului de 
cult de la C.E. Galați, Ceaușu Elias, care a fost 
însoțit la înmormântare de un grup de enoriași 
ai comunității din Galați, alături de membrii 
comunității din Tecuci.

Cinci ani de la stingerea din viață 
a lui Pincu Kaiserman z.l. 

Pincu Kaiserman z.l., fost președinte al comunității evreilor ieșeni, era 
conștient că se măsoară cu realizările unor înaintași ca Simion Caufman z.l., 
care a condus comunitatea în anii totalitarismului. Lui Pincu Kaiserman i-a 
revenit o altă mare responsabilitate: aceea de a face educație civică despre 
Holocaust în România, atunci când Holocaustul nu era încă recunoscut oficial. 
N-a fost ușor să induci în conștiința oamenilor acceptarea lui. El a reușit. La 
60 de ani de la comemorarea Pogromului de la Iași, atât la simpozion, cât 
și la comemorarea de la Cimitirul Păcurari au vorbit nu doar supraviețuitori, 
ci și istorici români, oficialități locale. Pincu Kaiserman a deschis drumul pe 
care pășește viața comunitară ieșeană de azi. (I.D.)

Zichrona livraha, Rosy Tercatin!
„Rosy a încetat din viață ieri noapte” – au fost primele 

cuvinte pe care le-am primit anul acesta de la prietenul și co-
laboratorul „Realității evreiești” și al Editurii Hasefer, Baruch  
Tercatin. Între cei doi soți a existat o căldură și o atenție reci-
procă pe care anii nu le-au stins și pe care întotdeauna le-am 
admirat, când îi vedeam împreună.

Așa că mărturisirea lui Baruch Tercatin că „nu poți șterge 60 
de ani din viață” a fost plină de un amar pe care l-am înțeles 
și l-am respectat.

Trecerea la cele veșnice a ființei liniștite și afectuoase care 
a fost Rosy Tercatin i-a îndurerat nu numai pe soț și pe copii, 

pe prietenii apropiați, ci şi pe toți cei care au cunoscut-o.
Dovadă că Admorul din Buhuși, Yacov Friedman și Mosdot 

Buhuși au transmis condoleanțe, așa cum au făcut-o dr. Aurel 
Vainer și Federația Comunităților Evreiești din România, redacția 
revistei noastre și Editura Hasefer. Iar lista continuă: Rabinul 
Efraim Guttman, Rabinul Elhanan Guttman, președintele AMIR, 
Micha Harish, Rabinul Yoel Tobias, Rabinul Abraham Solomon 
– Ștefănești și mulți alții.

Condoleanțe lui Baruch Tercatin și întregii familii din partea 
redacției noastre și a F.C.E.R. 

Să-i fie amintirea binecuvântată!

Cosmin Miuțe nu mai e?!!

Înhumați în cimitirele C.E.B. în luna 
decembrie: sALER ELIzA (96 de ani, cimitirul 
Giurgiului); hOFFMAN OsCAR (87 de ani, 
cimitirul Giurgiului); sChADACh EUGENIA 
(93 de ani, cimitirul Sefard); BRĂTEsCU 
MIRCEA (89 de ani, cimitirul Giurgiului); 
BOTEA COhN-JULEs (89 de ani, cimitirul 
Giurgiului). Decedaţi în luna ianuarie: CzITROM 
ARMIN (cimitirul Braşov), sARINA IONEsCU  
(cimitirul Sefard).

Pe 19 decembrie a plecat pe neaș teptate 
dintre noi MIRCEA BRĂTEsCU (MAx 
BRIL), fiu, soț, tată, bunic, frate, unchi, văr, 
coleg și vecin

Născut în Dorohoiul drag și niciodată uitat, 
a trăit în Bucureștiul ales, în primul și în primul 
rând pentru cei iubiți și apropiați, chiar și cu 
atât mai mult când se aflau departe. În bună-
tatea lui nețărmurită, ne-a apărat, îndrumat și 
sprijinit neobosit, din nou și din nou. Numai 
la sfârșit a plecat, fără să ne ceară voie, pe 
tăcute. În veșnica veșnicie, singura alinare ne 
vor fi amintirile. Tita și Călin

La 23 februarie 2018 comemorăm 22 de 
ani de la dispariția minunatului soț, tată și bunic 
DAVID BĂNEsCU. Veșnică amintire! Familia

Copiii, nepoții și strănepoții, cu durere și 
mult dor, amintesc că s-a scurs un an (la 6 și, 
respectiv, 29 Heșvan) de la pierderea dragi-
lor noștri ABRAMOVICI FANI și IzAC, din 
Hârlău-Iași. Nu îi vom uita niciodată!

În ziua de 18 decembrie 2017 (30 Kislev) 
s-a stins din viață buna și neprețuita noastră 
mamă și bunică EUGENIA sChADACh 
(JENY), exem plu de devotament și dăruire 
pentru familie. O vom păstra mereu vie în 
inimile noastre. Fie-i amintirea binecuvântată! 
Ada, Florina, Mișu și rudele din SUA

Profund marcați de trecerea în neființă 
a celei ce a fost ROsY TERCATIN, suntem 
alături de prietenul nostru Baruch Tercatin 
și familia sa. Dumnezeu să o aibă în pază! 
Familia Silvia și José Blum

Cu profund regret anunț trecerea în neființă 
a doamnei sAsChA IONEsCU, prietenă și 
model de viață pentru mine, iar pentru seniorii 
Căminului Rosen, o alinare permanentă. Fie-i 
amintirea binecuvântată!

Roza Arsene Brumfeld

Cu adâncă durere anunțăm trecerea 
în neființă a prietenei noastre sARINA 
(sAsChA) IONEsCU. A fost printre ultimii 
concetățeni evrei din orașul nostru natal, 
Câmpulung Moldovenesc. Ne vom aminti de 
ea ca de un om integru, totdeauna gata să fie 
de folos în activitatea ei profesională și socială. 
Regretăm profund pierderea ei!

Erni Speter, Julku Klein, Bubi Laufman, 
Kurt Sternschus (Israel), Mirjam Bercovici 
(București), Sylvia Hoișie (Iași)

Răspunsul „nu, nu 
mai e” e imposibil de 
acceptat și ne răsco-
leşte pe toți cei care 
i-am fost colegi. Și care 
eram obișnuiți să îl 
vedem liniștit, la locul 
lui, făcându-și treaba 
bine și fără ostentație, 
fără zgomot, fără să 
deranjeze vreodată pe 
cineva.

Este incredibil când 
dintr-un colectiv dispare unul dintre cei mai tineri membri. De-
sigur, niciodată nu e momentul să mori, întotdeauna e prea de-
vreme, întotdeauna cei din jur sunt îndurerați, înlăcrimați. Dar 
când moare un om de 32 de ani, bun și cumsecade, dispariția 
lui devine o nedreptate cosmică. Ai vrea să poți lovi. Să poți 

insulta. Să te poți răzbuna pentru așa ceva. Din păcate, nu ai 
pe cine lua de piept, nu ai la cine zbiera. 

Cuvinte de genul „o lungă și grea suferință” nu înseamnă 
nimic. Mi-l aduc aminte astă-vară când, luptând să facă rost 
de medicamente care nu se găseau în țară, dar care îi erau 
indispensabile, îmi spunea: „Nu mai vreau să mă gândesc cât 
de diferit pot fi de ceilalți, încât la mine totul e pe dos”.

La el, însă, nu era nimic pe dos. Era bun, era blând, prefera 
să sufere el decât să îi provoace un neajuns cât de mic celui 
de lângă el. Era harnic, era isteț, nu spunea niciodată „asta nu 
vreau să fac”. Scria versuri despre care nu vorbea niciodată. 
Iubea porumbeii și lucrurile gingașe.

Azi, ne e greu să ne uităm spre scaunul pe care ședea. Și 
azi ne vine să spunem: „Dă-i asta lui Cosmin, că o rezolvă el”. 

Câtă durere a lăsat părinților e greu de descris, iar față de 
ceea ce îndură ei, a vorbi de durerea noastră devine indecent.

Așa că, nu pot decât să spun: „Odih nește-te în pace, 
Cosmine!”.

Aharon Appelfeld, să-ți fie amintirea binecuvântată!
Cu multă discreție, deși era o celebrita-

te literară, prozatorul Aharon Appelfeld  a 
trecut la cele veșnice în 4 ianuarie 2018. 
Născut  la 16 februarie 1932 în România, 
la Jadova (Bucovina), s-a afirmat în Israel, 
fiind distins cu numeroase premii în lumea 
întreagă, dintre care amintim Premiul Is-
raelului (1983) şi Premiul Médicis pentru 
literatură străină (2004). 

În memoriile sale, scriitorul, supra-
viețuitor al Holocaustului, menționa: „Anul 
1938 a fost un an rău. Se auzeau zvonuri 
pretutindeni și era limpede: suntem încolțiți. Tata a încercat în 
zadar să obțină o viză de intrare în America, a trimis telegra-
me rudelor și prietenilor din Uruguay și Chile. Nimic nu mai 
mergea ca lumea. Oameni, care până deunăzi erau familiari 
ai casei, parteneri de afaceri în care aveai încredere, prieteni 
din copilărie, s-au înstrăinat sau au devenit dușmănoși“. (Sipur 
Haim – „Povestea unei vieți“).

 La numai 9 ani a rămas orfan de mamă, aceasta pie-
rind împușcată de naziști. Apoi a fost închis, împreună cu 
tatăl său, în ghetoul înființat pentru evrei la Cernăuți. De 
acolo au fost duși într-un lung marș pe jos spre lagărele 
și ghetourile organizate în Transnistria. A fugit din lagăr 
și, vreme de doi ani, a rătăcit prin păduri, fiind adoptat 
de o bandă de hoți  ucraineni. O vreme a găsit adăpost 
în casa unei femei ucrainene. Despre acea perioadă a 
scris în „Povestea unei vieți“. După terminarea războiului,  
Appelfeld a pribegit împreună cu alți copii din Bulgaria în Iu-
goslavia și de acolo a ajuns în Italia, într-o mănăstire. În 1946 

a emigrat în Palestina. Acolo l-a regăsit pe 
tatăl său, cu ajutorul unei liste a Agenției 
Evreiești. Între anii 1950-1952 a servit în 
armată. După lăsarea la vatră, a început 
studii de literatură ebraică și idiș la Uni-
versitatea Ebraică din Ierusalim, unde i-a 
avut mentori pe Scholem și Buber. 

Appelfeld a scris versuri încă din 
tinerețe, primele fiindu-i publicate în 
presa literară în anii 1955-1956. În anul 
1959 i-a apărut prima povestire în revista 
„Gazit“. Primul volum de povestiri, „Ashan“ 

(„Fum“), i-a apărut în anul 1962. Între anii 1979-2000  a fost 
profesor de literatură ebraică la Universitatea Ben Gurion din 
Beer Sheva. Povestirile lui Appelfeld se petrec în estul Europei 
și în Israel, iar câteva în Italia. Multe scrieri reflectă trăirile sale 
de copil în vremea Holocaustului sau ca tânăr supraviețuitor 
al Holocaustului în anii de început ai Statului Israel. 

În multe cărți ale lui Appelfeld apar figuri de mistici, care 
amintesc de țadikim ai hasidismului. Scena multor povestiri 
sunt Munții Carpați, unde a crescut Baal Shem Tov, înteme-
ietorul hasidismului, și care se pare că i-a servit drept sursă 
de inspirație pentru figurile mistice zugrăvite. Un loc însemnat 
îl ocupă personajele feminine, neevreice, care întruchipează 
vitalitatea pură, libertatea și lumea către care încearcă să 
ajungă evreul, fără un succes deplin. 

A publicat circa 40 de cărți, dar la noi au apărut doar „Ba-
denheim 1939“, „Pentru toate păcatele“, „Caterina“, „Povestea 
unei vieţi“ şi „Pe neaşteptate, dragoste“.

BORIs MEhR 

Membrii BBR au aflat cu durere că sARINA 
IONEsCU, un om cu o cultură și o inteligență 
ieșite din comun, cu un suflet ales, o persoană 
demnă și care a contribuit sensibil la progresul 
chimiei românești, s-a stins din viață.

Condoleanțe familiei și prietenilor și tuturor 
celor care au cunoscut-o!

Să-i fie amintirea binecuvântată!
Conducerea B’nai B’rith România

Asociația Evreilor din România Victime 
ale Holocaustului (AERVH) anunță cu regret 
încetarea din viață a doamnei prof. univ. dr 
sARINA IONEsCU, membră a Comitetului 
de conducere. Supraviețuitoare a deportărilor 
din Transnistria, strălucit om de știință, dar mai 
ales OM, a format oameni, a luminat minți și 
i-a ajutat pe cei în nevoie. Fie-i luminoasă 
amintirea!

Comitetul de conducere al AERVH

Sașa Ionescu a trecut la cele veșnice

„Fii bun până la moarte”
Știa să insufle curaj și liniște oricui din preajmă. „Te rog să nu mai treci 

vreun titlu în fața numelui meu”, mi-a spus prof. univ. dr. Sașa Ionescu z.l., 
de două ori decorată de Președinția română: pentru excepționale merite în 
dezvoltarea chimiei românești și forța de a fi supraviețuit Holocaustului. O 
viață dedicată binelui celorlalți, lecție deprinsă-n Transnistria, unde a fost 
deportată-n adolescență, din Câmpulung Moldovenesc. Pentru ea, lupta 
pentru supraviețuire a însemnat alinare adusă celor din jur. A continuat să 
facă asta până aproape de sfârșitul vieții, dându-i un plus de valoare, prin 
tot ceea ce făcea, ca voluntară BBR, pentru rezidenții Căminului „Rosen”. 
„Fii bun până la moarte”, e testamentul ei.

Eugenia Schadach z.l. 
a plecat dintre noi

Eugenia Schadach, soția fostului nostru 
coleg Leo Schadach z.l., ultimul redactor al 
paginii idiș la Revista Cultului Mozaic și ultimul 
scriitor în idiș din România, locuia cu familia la 
Hotin. După ce armatele lui Hitler și Antones-
cu au intrat în Basarabia, mama cu cele două 
fiice – tatăl lupta în Armata Sovietică – au fost 
deportate la Berșad, apoi la Moghilev. „Ori îți 
riscai viața să ai ce mânca, ori mureai prin 
înfometare”, îmi povestea Leo Schadach. El a 
avut curajul să și-o riște... Au fost și povești de 
dragoste-n lagăr. Una dintre ele a fost și a lor. 
După eliberare, s-au stabilit la Cernăuți. În ́ 46, 
au prins ultima deschidere a graniței cu Româ-
nia. O vreme și-a ajutat soțul la traducerea unor 
cărți apărute la Cartea Rusă. Până la pensio-
nare, a fost proiectantă la Uzina Electronică din 
Capitală. Dar familia era viața ei. A fost cel mai 
exigent și iubitor critic al scrierilor lui Leo Scha-
dach. „Dus farlorene șteitl” – „Orășelul pierdut”, 
prima carte despre Transnistria publicată în 
România, la Editura Kriterion în 1986, apreciată 
de Elie Wiesel într-o scrisoare adresată fostului 
meu coleg – se află azi la Biblioteca Congresului 
SUA. În dăinuirea cărții dăinuie și cea care i-a 
stimulat geneza. (I.D.)
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chis/ Nu înțeleg 
de ce chiuveta 
e plină ochi cu/ 
vase murdare/ În 
camera mea hi-
mere dansează 
tango/ pe tavan/ 
ai uitat în cup-
tor un dovleac 
copt/ de pe masă 
muștele decolea-
ză/ mi-e foame și 
nimic nu pare comestibil/ copiii au crescut 
și au zburat din cuib/ urmele de gloanțe 
din perete le-am/ astupat cu pâine/ la 
ferestre am pus gratii ca să nu sărim în/ 
gol/ goi de noi înșine/ ca golul din stomac. 
Beatrice Bernath, dimpotrivă, parcă spre 
a contrazice mitul „gândirii în imagini” a 
plasticienilor, este o poetă senzorială, 
atentă la interstițiile infinitezimale ale 
stărilor interioare și, deopotrivă, ale lim-
bajului: ți-aș paște iarba de sub vaci/ seca 
bălțile din albul ochiului/ îneca tristețea în 
marea moartă/ bolovan te trag cu praștia 
ochind toate/ urâtele care trec pe stradă/ 
te râd în barbă/ te cojesc scoarță/ te 

ogoiesc cum pot/ pom morocănos și sic-
tirit. Împreună, cele două limbaje poetice 
diferite se articulează într-un happening 
autentic, adică netrucat și eliberat de ipo-
crizia unor „sensuri ascunse”, în favoarea 
unui sens real: cel al bucuriei neprefăcute 
a poeziei și imaginii, bucurie care trans-
cende, prin puritate, „mesajul”.

Doamnă e un poet sub masă (titlu pa-
rafrazat ironic după Gellu Naum) e și un 
contrapunct binevenit, prin prospețime și 
creativitate, la memorialistica dominantă 
în literatura română care se scrie în Israel. 
Volumul acreditează doi artiști autentici și 
ne reamintește că avangarda româneas-
că este, în bună măsură, o creație a evre-
ilor noștri și, totodată, că fără avangardă, 
fără curaj și dezinhibare, arta riscă mereu 
să se osifice în formule moarte. Beatrice 
Bernath și Adrian Grauenfels realizează, 
în cartea de față, și un manifest împotriva 
convențiilor și a formulelor primite de-a 
gata: o reușită pe care se cuvine să o 
salutăm călduros.

RĂzVAN VONCU
* Beatrice Bernath, Adrian Grauenfels – Doam-

nă e un poet sub masă, Editura SAGA, 2017.

O carte neobișnuită 
publică, la noua Editu-
ră SAGA din Israel, 
Beatrice Bernath și 
Adrian Grauenfels. 
Sub titlul Doamnă e 
un poet sub masă, 
ne este propusă o 
carte-obiect, cu doi 
autori care își împle-
tesc discursurile, în- 
tr-un mod conștient, 
dar nepremeditat. 

Beatrice Bernath 
este, pentru cine nu o cunoaște, plastici-
ană și poetă, iar Adrian Grauenfels, poet 
și animator cultural. Ambii sunt israelieni, 
dar au păstrat legătura cu cultura română, 
de la care se revendică nu numai prin 
origine. Cartea de față este rezultatul unui 
dialog spontan, atât între ei, cât și între 
genurile principale care îi definesc. Astfel, 
Beatrice Bernath nu contribuie numai cu 
lucrările ei de grafică atât de speciale, ci 
şi mai ales cu poeme, iar Adrian Grauen-
fels și-a asumat atât statutul de coautor 
al textelor, cât și concepția grafică a  

copertei și tehnoredactarea volumului, 
care a căpătat, în consecință, un pro-
nunțat caracter sincretic.

Rezultatul este, cum spuneam, o 
originală carte-obiect, nu în sensul de 
bibelou bibliofil, ci de carte care se citește, 
simultan, pe mai multe paliere. Modelul 
este, desigur, cel al avangardei, de unde 
cei doi autori și-au însușit declarat lecția 
creatoare a spontaneității: „Cititorul să 
nu caute în volum logică, dialog, narație, 
pentru că ele nu există. Am ales să lăsăm 
lucrurile la pura lor voință, poeziile s-au 
aranjat singure într-o ordine a lor, esote-
rică și voit haotică, asta ca să nu jignim 
divinitatea cu perfecțiunea noastră, un 
exclusiv dar al zeilor”.

Numai că, semnate cu inițiale (BB, re-
spectiv, AG) și așezate în succesiune, dar 
într-o ordine aleatorie, textele își impun, 
parcă de la sine, propria logică și propria 
cadență interioară. Adrian Grauenfels e 
un poet care combină cu o naturalețe 
care îi este proprie lirica de notație și 
observație cu metafora suprarealistă, în 
versuri puternice, unele chiar memorabi-
le: Încerc să te sun/ dar telefonul tău e în-

Dialog între cuvânt și imagine
Realitatea 

cărţii

Eu cred c-a fost o scurtă nebunie
Așa definea Ion Minulescu ceea ce, din altă 

perspectivă, se vedea ca „iubire-adevărată”. Câte 
o „scurtă nebunie” au fost și precedentele două 
guvernări PSD (cinci luni și ceva, Sorin Grindeanu, 
șase luni și un pic, Mihai Tudose), deși rezultatele 
alegerilor ar fi promis o „iubire-adevărată” și stator-
nică. Ca să nu ajungem și noi la concluzia lui Minu-
lescu din „Celei care pleacă” („Dar ce anume-a fost,
Ce-am vrut să fie/ Noi nu vom şti-o poate nicioda-
tă”), să încercăm să aflăm ce anume a fost cu suita 
de premieri meteorici ai social-democraților și dacă 
aceste versuri au șanse să devină și de aici înainte 
un laitmotiv al guvernărilor PSD.

Cea mai simplă explicație ne-a dat-o chiar Liviu 
Dragnea, care spunea, în conferința de presă de 
după alegerea Vioricăi Dăncilă, că el „are mână 
proastă” la alegerea prim-miniștrilor. Desigur, el a 
încercat să se ferească de acest cusur al său la 
fel ca părinții nenorocoși, care își pun odrasla să 
tragă lozul câștigător. Rămâne de văzut, în cazul 
primei femei ajunse șef de guvern în România, 
dacă CEx-ul a tras tot cu o „mână proastă”, sau a 
nimerit biletul câștigător.

Liderul Grupului Parlamentar al Minorităților 
Naționale, Varujan Pambuccian, pare și el de acord 
cu Minulescu și caracterizează criza ca fiind „o 
nebunie internă a PSD”, în care GPMN, care nu 
are protocol de colaborare nici cu Opoziția, nici cu 
Puterea, nu are de ce să se implice. Totuși, șirul 
deja prea lung de prim-miniștri dărâmați de propriul 
partid nu poate fi explicat nici prin ghinion și mână 
proastă, nici prin nebunie.

Sociologul Vasile Dâncu explică speranța mică 
de viață a premierilor PSD printr-o defectuoasă co-
municare cu președintele PSD și prin „nemulțumirea 
față de modul în care funcționează echipa” guverna-
mentală. El pune degetul pe rană atunci când afirmă 
că „un premier are nevoie să îşi facă echipa, până 
la urmă el se loveşte zilnic de probleme, dar pe de 
altă parte trebuie să găsească o soluţie de nego-
ciere cu echipa de conducere, cu cei de la partid”. 
Dâncu mai spune că nu trebuie ca șefii și membrii 
Executivelor să provină cu precădere dintr-o anume 
regiune geografică a României și nici nu e relevant 
dacă au câștigat sau nu alegerile locale, mai ales 
când e vorba despre unități administrativ-teritoriale 
mici, fără importanță la nivel național.

Sunt argumente raționale, care ne ajută, cel 
puțin, să ieșim din sfera globului de cristal și a 
afecțiunilor psihiatrice.

Și să ajungem la aspectul care poate explica 
degringolada schimbării Cabinetelor la fiecare 
cinci-șase luni, degringoladă care nu numai că 
dezamăgește o parte tot mai mare a societății, dar 

care va avea, fără doar și 
poate, usturătoare efecte electorale.

Acest punct nevralgic este faptul că, spre de-
osebire de practica generală din România și din 
lume, la noi, acum, premierul nu poate fi aceeași 
persoană cu șeful partidului, ceea ce duce la o 
rupere a autorității politice de cea guvernamentală. 
Așa devine eliminatorie proba încrederii partidului 
în cei trimiși să conducă Palatul Victoria, de unde 
și înclinația de a alege factorii de decizie preponde-
rent din sudul țării (să nu uităm că Viorica Dăncilă 
a fost cea care a propus ca viitorul premier să nu 
fie teleormănean, ca să se evite suspiciunile), in-
diferent de competența și integritatea lor.

Și tot din această sfâșiere a puterii (și repre-
zentativității) politice de cea executivă provine și 
cauza majoră a instabilității guvernamentale: premi-
erii astfel aleși se văd în situația de a aplica politicile 
de partid cu o echipă pe care nu și-au putut-o numi, 
adică li se transferă integral răspunderea aferentă 
funcției de prim-ministru, dar nu și capacitatea a 
acționa după cum li se pare mai potrivit pentru 
îndeplinirea Programului de Guvernare.

Această „dedublare de personalitate” este cau-
za „nebuniei” diagnosticate de Varujan Pambuccian 
și ea nu poate fi rezolvată cu paliative. Viorica Dăn-
cilă poate fi un foarte bun prim-ministru (rămâne să 
o demonstreze) dar, deocamdată, e un nou vânător 
social-democrat trimis în pădure fără pușcă.

Dacă discutăm despre criza de putere guver-
namentală din România (subliniez, noi nu avem 
mai multe crize guvernamentale, ci o singură criză 
de putere guvernamentală), trebuie spus că ea nu 
s-ar fi putut produce și, mai ales, nu s-ar fi putut 
repeta, dacă opoziția nu ar fi fost incapabilă să își 
îndeplinească obligațiile altfel decât vocal. Înainte 
de desemnarea Vioricăi Dăncilă ca al treilea prim-
ministru PSD în douăsprezece luni, liderii PNL 
recunoșteau că nu există argumente constituționale 
pentru respingerea candidatului PSD dar, după ce 
președintele Iohannis și-a anunțat decizia bazată 
pe Constituție și pe aritmetica parlamentară, a 
început un cor de insulte și vituperări care nu 
arată decât impotența politică a opoziției. Aceasta 
a fost incapabilă să coaguleze o nouă majoritate 
parlamentară (joc la care Traian Băsescu era as), 
dar i-a cerut imperios președintelui Iohannis să 
desemneze un alt premier sau să meargă spre 
opțiunea alegerilor anticipate. Dacă opoziția ar fi 
fost mai aptă de luptă politică, nici PSD-ul nu și-ar 
fi trântit atât de liniștit doi premieri.

Într-un sat fără câini în stare să muște, ci doar 
să latre, nimic nu trebuie să surprindă.

ALx. MARINEsCU
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(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.

REAlITATEA EVREIASCĂ
REDACŢIA: Bucureşti,

str. Maria Rosetti, nr. 17, sector 2
COD POŞTAL 020481 OP 9

Tel. / fax: 021-322.75.60
www.jewishfed.ro

realitateaevreiasca@gmail.com
Serie nouă a

REVISTEI CULTULUI MOZAIC
Fondată în 1956

de Şef-Rabin dr. Moses Rosen

Redactor-şef:  
Alexandru MARINESCU

Secretar general de redacţie:
Elena MARINESCU

Redactori: 
Claudia BOSOI
Iulia DELEANU

Dan DRUŢĂ, Luciana FRIEDMANN
Eva GALAMBOS (senior editor),  
George GÎLEA, Boris M. MEHR, 

Mihaela OBERSCHI

Foto: Sandu CÂLŢIA
Traducători:

Ebraică: Sarit BLONDER
Lucian-Zeev HERŞCOVICI

Engleză: Sanda LEPOIEV
Tehnoredactor:   Cosmin MIUŢE

Relaţii, administrator: Mihail TUNSOIU
Telefon: 021-314.96.90

distributierre@gmail.com

DTP: Gabriel IONESCU
Gabi@etipografie.ro
Tiparul executat de  

Tipografia ArtPRINT

Potrivit art. 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conținutul fiecărui text aparține auto-
rului. Redacția nu împărtăşeşte în mod obligatoriu punctele de vedere exprimate în articolele 
semnate de colaboratori. Redacția nu primeşte spre publicare decât articole scrise cu diacritice.

Gândul 
scris

„Marienbad“ – 
un musical idiș

Agreat de germani (dar neocolit 
nici de ruși, unii iluștri!), pitorescul 
Marienbad era un  loc predilect de  

vilegiatură și evadare al evreilor galițieni. Idișul, ca liant identitar, 
complexul provincialismului, al marginalizării, apăsarea discrimi-
nărilor și a ghetoizării stimulau aici un viu și indiscret schimb de 
„informații“, contacte și relații. Sub pretextul curei, în stațiunea bal-
neară din Boemia se intersectau prin anii ’20: negustori, „apropitari“, 
bancheri, patroni de ateliere și fabrici; femei și bărbați urmăriți de 
iluzii și himere, puși pe aventură; soți încornorați, creduli și prieteni 
ai lor „de încredere“; mame voluntare și ambițioase în căutarea unor 
partide avantajoase pentru fetele lor; ba chiar și rabini ortodocși, 
temuți de libertini. Cum reiese și din „Marienbad“ – romanul plin de 
epistole al lui Șalom Alehem și apărut recent la Editura Hasefer –, 
colportările de picanterii, zvonuri și bârfe se țineau lanț, ținta deliciilor 
fiind, mai ales, frumoasele adulterine.

Musicalul de la TES, în dramatizarea și regia merituosului Andrei 
Munteanu, reține poveștile de viață, deapănă intrigile și individuali-
zează, pe cât posibil, eroii „care înoată în dragoste și devin jucărie“. 
Angrenați în trăiri melodramatice și chiar patetice, ori, dimpotrivă, în 
scene comic-grotești, implicați în gaguri simpatice (chelul obsedat de 
pieptăn, ceremonialul valizelor etc.), interpreţii excelează deopotrivă 
în dialog, recitativ şi cânt.

Montarea (jucată în idiș) antrenează întreaga echipă (30 de actori 
– în și mai multe personaje). Se disting, desigur și grație rolurilor mai 
substanțiale, măsura și distincția Vioricăi Bantaș (Belți), energia și 
fervoarea Roxanei Guttman, justețea posturii și a tonului lui Mihai 
Ciucă, plasticitatea lui Marius și a lui Nicolae Călugărița, aplombul 
lui Geni Brenda Vexler. Spectacolul ridică la rang central lumea 
fixată de Alehem, universul, neastâmpărul vital, agitația frenetică și 
haotică a eroilor; țesătura de confesiuni credule sau cinice; mani-
pulări, complicități, neliniști, accese colerice ori de jalnică disperare. 

Altfel spus musicalul „Marienbad“ prilejuiește și o ambițioasă 
aventură teatrală colectivă. Grupul umple și dinamizează în 
permanență scena, configurează tablouri de ansamblu – stop-cadre, 
pantomime și coregrafii în stilizare expresionistă, la care contribuie 
și dansatorii (coregrafia: Vanda Ștefănescu). Domină, bineînțeles, 
țesătura sonorităților lirice și satirice, montarea dorindu-se un 
omagiu adus fondatorului cabaretului interbelic Misha Spolianski 
(formația instrumentală a TES este dirijată de Bogdan Lifșin, au-
tor și al orchestrației). Dar tot sub semnul noutății artistice, atrag 
atenția intermezzo-urile inedite, acele momente în care în scenă 
(sobru arhitecturată de Vladimir Turturică) irump ipostaze fanteziste 
fabuloase ale unui Tamerlan, ori ale unui Vârcolac etc.; comentarii 
postmoderne, parodice, burlești ale diferenței și complementarității 
sexelor în oglinda tulbure a străvechiului mit al androginului; a her-
mafroditului ca realitate biologică. Dar și a transsexualității, acum 
liberalizate și chiar la modă!

În aceste secvențe (costumat fastuos și ambiguu de către Unda 
Popp) strălucește Lucian Ionescu. Harul și excelenta execuție a aces-
tui „conducător de joc teatral“ primesc aplauze la scenă deschisă. 

NATALIA sTANCU

Drumul 
spre teatru
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