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Interviul

lunii
decembrie

„Comunităţile evreieşti
din România trăiesc”

Silviu Vexler şi Ovidiu Bănescu
au înmânat conducerii
JOINT Ordinul „Meritul Cultural”,
acordat de preşedintele României

Interviu cu preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer
Convorbirea cu preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, s-a desfăşurat într-un moment de intensă activitate
a FCER, referindu-se atât la evenimentele abia încheiate,
cât şi la proiectele din viitorul apropiat.
– Ce a însemnat evenimentul de
amploare, iniţiat de F.C.E.R., pe tema
contribuţiei evreilor la realizarea Marii
Uniri şi la deznodământul Primului
Război Mondial?
– A fost un prilej de a readuce în
atenţia societăţii româneşti faptul că
evreii au probat pe câmpul de luptă
ataşamentul faţă de cele mai nobile
cauze ale României, cu un procent
de participare la acţiunile armatei
egal cu cel al populaţiei majoritare.
Fără a avea cetăţenia română, ei
n-au ezitat, ca militari, să se comporte cu un eroism care a mers
până la jertfa supremă sau la rănirea
unui mare număr de ostaşi evrei,
mulţi fiind decoraţi pentru vitejie.
Semnificativă, în acest sens, a fost
comunicarea profesorului universitar
Andrei Corbea-Hoişie, intitulată „Iţic
Ştrul n-a dezertat”, comentariu la cunoscuta nuvelă a lui Rebreanu, evreii
numărându-se printre eroii României.
Cei din ţinuturile care au revenit
la ţara-mamă au aderat fără rezerve
la idealul Unirii. A fost pus în lumină
rolul evreilor în configurarea noii
economii a ţării, cu altă hartă şi altă
demografie. Aportul industriaşilor şi
bancherilor evrei la prosperitatea
României în anii interbelici şi, mai cu
seamă, al clasei de mijloc, a fost şi
tema comunicării mele. Dar nu trebuie
omis ceea ce au reprezentat evreii în
ştiinţe, filozofie, arte. Decernările
de Medalii de Onoare „Prieten al
Comunităţilor Evreieşti din România”,
conferite unor personalităţi ale vieţii
publice româneşti, au reprezentat
încă o transpunere în viaţă a unor
valori iudaice de mare importanţă:
memoria şi recunoştinţa. Evreii îşi
amintesc de minunile făptuite de
Dumnezeu şi-i mulţumesc. Îşi amintesc, de asemenea, de oameni care
i-au susţinut în viaţa de zi cu zi şi-şi
manifestă gratitudinea.
– Cum apreciaţi derularea Hanuchiadei 5779?
– Pozitiv, fiindcă Sărbătoarea Luminilor, cu tradiţionala Hanuchiadă,
a fost susţinută şi pusă în practică
de conducerea F.C.E.R. Colegii
mei, vicepreşedintele şi secretarul
general, Ovidiu Bănescu şi, respectiv, Eduard Kupferberg, membri în
Comitetul Director, Silvian Horn şi
Rudy Marcovici au vizitat multe şi,
adesea, îndepărtate comunităţi din
ţară. O menţiune specială pentru
deputatul F.C.E.R. Silviu Vexler, care
s-a rupt două zile de la munca
intensă din Parlament, pentru a face
Hanuca cu evreii din Alba Iulia şi
Caransebeş.
– Ce vi s-a părut special în săr
bătorirea Hanucăi la Bucureşti?
– Programul artistic, cu precădere,
prestaţia trupei israeliene de dans
„Tânărul Ariel”, din oraşul israelian
Erez, trupă condusă de Shai Orny,
fost şaliah la JCC Bucureşti.
– Ştiam că proiectaţi pentru Hanuca 5779 – Hanuca fiind şi Sărbătoarea
Reinaugurării –, reinaugurările Sinagogilor din Iaşi, Hârlău, Deva.
– Într-adevăr. În primul rând
amintesc reinaugurarea Sinagogii
Mari din Iaşi, cea mai veche din
ţară, datând din secolul al XVII-lea.
Lucrările de reabilitare au durat circa

zece ani, dat fiind dificultăţile întâmpinate, mai ales, înalta calificare
cerută de restaurarea Aron Kodeşului, renumit pe plan internaţional.
Mulţumim cu această ocazie tuturor
celor care au contribuit la reabilitarea
acestui monument architectonic:
organizaţiei americane World Monument Fund – pentru contribuţia la
refacerea Aron Kodeş-ului, Ministerului Culturii, comunităţii ieşene,
autorităţilor locale, cu precădere,
primarului Mihai Chirica. Restaurarea
interiorului sinagogii a fost făcută cu
sprijinul F.C.E.R. Lucrările la Sinagoga din Hârlău, modestă în exterior,
impresionantă prin picturile murale
dinăuntru, a căror restaurare va fi
finalizată până în prima parte a anului viitor. Lumânărelele de Hanuca
au fost aprinse şi la Sinagoga din
Deva, restaurată cu ajutorul F.C.E.R.,
Guvernului României, Fundaţiei
„Caritatea”. Sinagoga, construită
în secolul al XIX-lea, a redevenit
funcţională. Ca noutate, menţionez
geamurile împodobite cu vitralii.
Reinaugurările au o valoare-simbol:
comunităţile evreieşti din România
trăiesc!. Edificii de cult mozaic renasc
şi-n Banat: se lucrează la reabilitarea
Sinagogii din Cetate la Timişoara,
a Sinagogilor din Caransebeş şi
Lugoj.
– Au fost şi oaspeţi în Hanuchiadă?
– Ne-am bucurat de participarea
profesorului Carol Iancu (Universitatea din Montpellier), după ce
a susţinut un expozeu la una din
sesiunile de comunicări „Evreii şi
Marea Unire”. Reputatul istoric se
va consacra mai mult studiului privind istoria evreilor din România,
prin colaborare directă cu CSIER.
Anticipăm o consolidare a organizării
Centrului, ai cărui cercetători sunt
autorii recent apărutei Reviste de
Istorie a Evreilor din România nr. 3,
volum foarte valoros.
– Ce pregătiţi pentru viitorul
apropiat?
– Lucrez la agenda reuniunii
Comitetului de Conducere al Fun
daţiei „Caritatea”, de la sfârşitul lunii
decembrie a.c., pentru că asigur
preşedinţia rotativă a organizaţiei.
Punctul central este aprobarea Memo
randum-ului pentru alocaţii, perioada
2018-2020, de care beneficiază atât
comunităţile evreieşti din România,
cât şi organizaţii ale evreilor originari
din România stabiliţi în Israel şi în
alte ţări ale lumii. Sunt implicat în
pregătirea unei apropiate întruniri
a Comitetului Director al F.C.E.R.,
unde se vor dezbate măsuri legate
de aplicarea Memorandum-ului. E
nevoie să conturăm un plan trimestrial şi altul semestrial, să alcătuim
un proiect de buget pe anul 2019,
urmând să fie analizat la reuniunea
din februarie 2019 a Consiliului de
Conducere al F.C.E.R.
– Un gând de An Nou?
– Doresc tuturor membrilor comu
nităţilor evreieşti din România, co
lectivului redacţional al Realităţii
Evreieşti, colectivului editorial Hasefer, cititorilor lor sănătate, noi împliniri, bucurii în anul 2019.
IULIA DELEANU

Ovidiu Bănescu (al treilea din stânga) şi Silviu Vexler
(al treilea din dreapta) împreună cu conducerea JOINT

La invitaţia Donatorilor Principali ai American-Jewish Joint Distribution Committee
(JOINT), vicepreşedintele FCER Ovidiu Bănescu şi deputatul Silviu Vexler participă la
Adunarea Generală a JOINT. Cu acest prilej,
după prezentarea legilor privind comunităţile
evreieşti adoptate în România, Silviu Vexler
a înmânat conducerii JOINT Ordinul „Meritul
Cultural” în grad de Comandor, Categoria
F – „Promovarea culturii”, acordat în luna
august de preşedintele României, Klaus
Iohannis. Înalta distincţie a fost decernată
organizaţiei JOINT la împlinirea unui secol de
activitate în ţara noastră, pentru contribuţia

deosebit de importantă avută la promovarea
imaginii României în lume, pentru dezvoltarea legăturii între cultele din România şi
promovarea dialogului interreligios, precum
şi pentru susţinerea relaţiilor dintre România
şi Statul Israel.
Referindu-se la acest eveniment, preşedintele Aurel Vainer a felicitat conducerea
JOINT şi a declarat: „Îmi reafirm bucuria pentru excelentul parteneriat F.C.E.R. – JOINT,
gratitudinea faţă de directorul JOINT pentru
România, Israel Sabag, şi directorul regional
pentru Europa, Diego Ornique, pentru fructuoasele relaţii de colaborare”.  

Sistem de tuneluri de atac
al Hezbollah în nordul Israelului

Militarii israelieni au descoperit recent Israelul critică de multă vreme incapacitatea
„primul dintre probabil multele” sisteme de tu- UNIFIL de a limita activităţile Hezbollah care,
neluri de atac la graniţa Israelului cu Libanul, potrivit unor informaţii credibile, menţine în
săpate de organizaţia teroristă Hezbollah, zonă un arsenal imens, încălcând astfel
finanţată de Iran. O parte a tunelului se află în Rezoluţia 1701 a ONU.
Prezentând a doua zi unor membri ai
sudul oraşului israelian Metulla, de-a lungul
graniţei libaneze, având o lungime de 200 de ambasadelor tunelul, Netanyahu a explicat
metri, a relatat presa israeliană. Aproximativ că, ”spre deosebire de tunelurile săpate de
40 de metri se găsesc pe teritoriul israelian. Hamas în Gaza care erau înguste, pentru
Spre deosebire de tunelurile şi buncărele a trece câte un  om, cele ale Hezbollahului
subpământene din cel de-al doilea război sunt largi. Ele permit trecerea mai multor
din Liban din 2006, care serveau drept adă- persoane sau chiar şi a motocicletelor sau
posturi pentru Hezbollah, acestea servesc în tractoarelor, aceasta pentru a aduce simultan
cât mai mulţi, respectiv mai multe batalioane
scopuri ofensive, au constatat militarii.
Premierul Benjamin Netanyahu, care i-a felicitat
pe militari şi pe fostul mi
nistru al Apărării, Avigdor
Liberman, care a acţionat
pentru a dezvălui noua
încercare a teroriştilor de a
produce pagube Israelului,
a subliniat că pătrunderea
prin sistemul de tuneluri
face parte din încercările
Hezbollah de a captura o
zonă din Galileea. „Este
o ameninţare concretă şi
face parte din acţiunile
teroriste regionale şi glo- Premierul Netanyahu cu ofiţerii
bale conduse de Iran“, de la Centrul de Comandă Nord
a afirmat premierul. El
a adăugat că „operaţiunile militare israe- pe teritoriul nostru, pentru a izola comunităliene de distrugere a tunelurilor vor duce ţile, oraşele sau kibuţurile de aici şi apoi  de
la diminuarea capacităţii şi forţei grupurilor a lansa o campanie de asasinate şi răpiri”.
Generalul Gadi Eisenkot, şeful Statului
teroriste iraniene care operează în Liban
şi ele vor continua până la atingerea obi- Major al Armatei israeliene, a precizat că
ectivului final, indiferent cât timp ne va lua. operaţiunea „Scutul Nordic” a fost aprobată
Construirea acestor tuneluri a fost realizată la 7 noiembrie, va dura câteva săptămâni
cu sprijinul Iranului, scopul fiind atacarea şi a fost lansată înainte ca tunelurile să
şi uciderea bărbaţilor, femeilor şi copiilor fie operaţionale şi să devină o ameninţare
israelieni nevinovaţi. Este o încălcare gravă imediată şi directă pentru comunităţile şi
a suveranităţii israeliene şi a Rezoluţiei 1701 bazele militare din nord. El a liniştit populaţia,
a Consiliului de Securitate al ONU”, a spus informând că în timpul războiului din Gaza
Netanyahu, care a adăugat că tunelul a fost din 2014 Armata israeliană a elaborat o
construit sub o casă aflată într-un cartier cu tehnologie sofisticată de neutralizare a tu
populaţie civilă (foarte aproape de punctul nelurilor de atac, atât a  celor din sud cât şi a
de control al forţelor ONU de menţinere a celor din nord. Armata israeliană dispune de
păcii UNIFIL). „Hezbollah comite o dublă planurile Hezbollah ale tunelurilor ofensive
crimă: ţinteşte civili şi se ascunde în spatele şi israelienii pot să-şi ducă în linişte viaţa de
civililor”, a constatat el şi a transmis un me- zi cu zi şi să călătorească în nord.
saj libanezilor arătând că Hezbollah le pune
EVA GALAMBOS
vieţile în pericol, servind interesele Iranului.
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„EVREII ŞI MAREA UNIRE. ÎNAINTE ŞI DUPĂ 1918”
Ernest Oberländer-Târnoveanu (stg.),
Silviu Vexler, O. Bănescu şi Robert Schorr

Evreii din România au marcat Centenarul Marii Uniri printr-un amplu eveniment, desfăşurat în zilele de 27 şi 28
noiembrie la Palatul Camerei de Comerţ
şi Industrie a Municipiului Bucureşti
(CCIB) şi, respectiv, la Muzeul Naţional
de Istorie a României (MNIR). Manifestarea a fost organizată de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (FCER),
prin Departamentul Cultură, Artă, Media,
parteneri fiind Secretariatul de Stat pentru Culte, MNIR, CCIB, Centrul pentru
Studiul Istoriei Evreilor din România,
Comunitatea Evreilor din Bucureşti, JDC
România, BBR, Fundaţia Caritatea, Fundaţia Filderman şi Editura Hasefer.
Mulţumiri speciale au fost adresate de
organizator deputatului Silviu Vexler. Managementul evenimentului a fost asigurat
de Robert Schorr (director Departament
Cultură – FCER-CM) şi ec. Silvian Horn
(director MEFALE- FCER-CM şi vicepreşedinte CEB).
La succesul manifestării au contribuit
esenţial Carmen Hannah Ioviţu (director,
Muzeul de Istorie şi Cultură a Evreilor din
România), dr. Anca Tudorancea (CSIER), dr. Irina Spirescu (CSIER), dr. Lya
Benjamin (CSIER), Silvia Solomonovici,
Andreea Varodin, George Weiner, Jean
Bercu, Ileana Buculei, Laurenţiu Zilberman, Sandu Câlţia (foto), Vio Chiorpec,
Paul Rosenfeld, Natalia Lazăr, Marius
Popescu, Benjamina-Ides Vladcovschi,
Mirela Aşman şi colectivul de la Garajul
FCER.

Prietenii comunităţii
evreieşti
Marţi, 27 noiembrie, FCER a organizat
la Palatul CCIB o ceremonie de decernare a unor medalii de onoare şi de merit
unor personalităţi importante ale societăţii
româneşti, precum şi unor membri şi salariaţi ai FCER. Moderatorul evenimentului
a fost vicepreşedintele F.C.E.R., Ovidiu
Bănescu, manifestarea fiind deschisă,
pentru încălzirea atmosferei, de un concert al trupei Bucharest Klezmer Band
(manager: ec. Silvian Horn), cu Maia
Morgenstern invitat special.
Moderatorul a mulţumit trupei de
klezmeri şi, în mod special, actriţei Maia
Morgenstern pentru momentul artistic,
apoi a dat citire mesajului preşedintelui
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer: „În primul rând
doresc să-mi cer scuze pentru faptul că
acela care v-a invitat la acest eveniment
nu se prezintă. Uneori, aşa se întâmplă
în viaţă. O mică problemă tranzitorie de
sănătate mă împiedică să fiu astăzi alături
de dumneavoastră. Ştiu că evenimentul
debutează cu desemnarea unor medalii
pentru prietenii noştri. Ele sunt rezultatul
analizei din Comitetul Director al F.C.E.R.
şi reprezintă voinţa comună a celor care
conduc Federaţia, ca un semn de recunoştinţă. Probabil că aţi mai auzit aceste
vorbe de la mine, anume că dintre valorile
iudaismului, două mi se par deosebit de
importante: memoria şi recunoştinţa.
Adevărul este că noi am pus evenimentele din 27 şi 28 noiembrie, din preajma
Centenarului, sub semnul acestor valori,
dorind să punem la dispoziţia oamenilor
cât mai multe informaţii despre ce au

făcut bine evreii şi cât au avut de suferit
în această perioadă de un secol. Cred că
evreii şi-au adus o contribuţie remarcabilă
la victoria din Primul Război Mondial, iar
în cadrul evenimentelor din aceste două
zile o să aflaţi multe despre participarea
evreilor la acest război şi despre contribuţia lor la dezvoltarea României Mari.
Sunt convins că înţelegeţi însemnătatea organizării acestor evenimente de
recuperare a istoriei, iar prin acordarea
medaliilor noi recunoaştem valoarea memoriei în istoria lumii, iar memoria nu se
poate scrie decât cu litere mari.
Vă mulţumesc şi vă doresc toate cele
bune”, a menţionat dr. Aurel Vainer, între
altele, în mesajul său, transmis de Ovidiu
Bănescu.
A urmat ceremonia de decernare a
medaliilor, oficiată de vicepreşedintele
F.C.E.R., Ovidiu Bănescu.

Medalia de Onoare
„Prieten al Comunităţilor Evreieşti
din România”
Distincţia a fost decernată mai multor
personalităţi, primul laureat fiind academicianul Eugen Simion, care a declarat:
„În primul rând vreau să vă spun că mi-a
plăcut programul muzical şi vă felicit
pentru talent. O democraţie adevărată
este aceea în care fiecare îşi poate afirma
identitatea. Toată lumea modernă este
preocupată de problema alterităţii. Iar
alteritatea este frumoasă atunci când este
recunoscută şi respectată. Cultura română are o contribuţie, uneori esenţială,
venită din partea celor cu origini evreieşti.
Vă mulţumesc pentru această distincţie”.
A urmat prof. univ. dr. Varujan Pambuccian, deputat, liderul Grupului Minorităţilor Naţionale din Camera Deputaţilor.
Acesta şi-a început discursul de acceptare a medaliei prin a-i transmite un mesaj
de sănătate preşedintelui F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer: „Dragul nostru Aurică, îţi
dorim însănătoşire grabnică! Ai avut o
mână foarte bună când l-ai ales pe Silviu
Vexler. Un patriot adevărat, care ştie cu
dârzenie să ţină partea poporului.
Vreau să vă spun şi câteva cuvinte
despre Holocaust. Îi transmit lui Silvian
Horn că a avut o idee foarte bună să
înceapă cu muzică evreiască. Este de
un optimism crâncen! Optimismul celor
care trec printr-o istorie groaznică, cu
zâmbetul pe buze.
Cel mai mult rău au făcut cei care
au ţinut mocnită ideea antisemitismului,
a răului, care poate izbucni oricând. Eu
cred că nici unul dintre colegii mei nu se
va opri vreodată din a sta drept în faţa tuturor încercărilor extremiste. Fiţi siguri că
vom fi întotdeauna împreună, împotriva
oricărui tip de nebunie.“
Următoarea medalie a fost acordată
dr-lui. Mircea Niculae Penescu, medic la
Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol
Davila” din Bucureşti. „Mulţi ani de practică medicală m-au adus în preajma multor
oameni de excepţie din comunitatea
evreiască. Cred că este foarte important
să existe diversitate. Ea este cheia frumuseţii unei societăţi. Este nevoie de un
liant, iar acesta poate fi arta. Trebuie să

nu pierdem din vedere începuturile şi să
încercăm, în ciuda relelor, să recuperăm
măcar o parte din elementele care, în
vremea unirii, a făcut din România ceea
ce este”.
Prezent la eveniment, preşedintele
B’nai B’rith România, Jose Iacobescu,
i-a mulţumit în mod special doctorului Penescu pentru sprijinul acordat proiectului
„Podurile Toleranţei”.
Ambasadorul Armeniei la Bucureşti,
Sergey Minasyan, a mulţumit pentru
primirea medaliei şi a subliniat că „este
natural ca noi, armenii şi evreii, să onorăm ţara noastră adoptivă”.
Acad. Bogdan Simionescu, vicepreşedinte al Academiei Române, a declarat
la primirea distincţiei: „Pentru mine este
neaşteptat. Vă transmit salutul colegilor
din prezidiul Academiei Române. Ştiţi câţi
membri ai Academiei au fost membri ai
comunităţii evreieşti? 49 de membri, care
acoperă toate domeniile Academiei”, a
spus vorbitorul.
Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit
romano-catolic de Bucureşti, a spus în
alocuţiunea sa: „Eu, când încep o predică
la catedrală, spun iubiţi fraţi şi surori. Asta
vă spun şi vouă. Iată ce bine este ca fraţii
şi surorile să stea împreună. Dumnezeu
să ne binecuvânteze”.
Şi fostul ministru al Culturii, senatorul
Lucian Romaşcanu, a considerat că este
„o foarte mare onoare”, subliniind că
primeşte „cu smerenie distincţia, văzând
cine a mai primit această medalie aici.
Poporul român iubeşte evreii”.
Acad. Maya Simionescu a mulţumit,
subliniind: „Mi-aţi făcut o bucurie foarte
mare. Aşa cum te bucuri atunci când te
laudă părinţii, aşa mă bucur eu astăzi de
acest semn de apreciere”.
Un alt membru al Academiei Române
căruia i-a fost oferită medalia a fost acad.
Nicolae Zamfir: „Sunt onorat. Vin dintr-o
comunitate, nu etnică, ci bazată pe meserie, comunitatea fizicienilor. În ultimii
ani, membrii acestei comunităţi au fondat
un institut unde au cercetat, împreună,
reprezentanţi ai multor etnii”.
Dr. Wilhelm Dancă, prof. univ. la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, a
spus că medalia „pecetluieşte într-un fel
prietenia mea cu Aurel Vainer. Această

cinci ani să lucrez pentru agenţia Tarom
de la Tel Aviv, aşa că am trăit printre
evrei. Dacă ar fi să definesc într-un singur
cuvânt acest popor, acesta ar fi perseverenţă. Sunt onorată şi vă mulţumesc”.
Şi prof. univ. avocat Mircea Duţu a
primit Medalia „Prieten al Comunităţilor
Evreieşti din România”. Aceasta a fost
ridicată de Andrei Duţu, care a declarat:
„Este o onoare să fim recunoscuţi ca
prieteni ai comunităţilor evreieşti din
România”.
Emil Burzo, preşedintele Filialei ClujNapoca a Academiei Române, a spus la
primirea medaliei: „Între populaţia românească şi cea evreiască din Transilvania
a fost o mare afinitate. Mama mea avea
cele mai bune prietene evreice. Această
împreunare dintre evrei şi români s-a
perpetuat de-a lungul a sute de ani şi a
continuat chiar şi în triştii ani ‘40, atunci
când Ardealul a fost cedat. Românii au
încercat să-i ajute pe evrei şi în acea
perioadă”.
Conducerea Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România a hotărât, de asemenea, să acorde Medalia de Onoare
„Prieten al Comunităţii Evreieşti din
România” Muftiului Cultului Musulman
din România, Iusuf Murat, şi consilierului
prezidenţial Sergiu Nistor. Celor doi li se
va înmâna distincţia într-o altă ceremonie,
neputând fi prezenţi cu această ocazie.

acţiune subliniază contribuţiile noastre,
ale celor prezenţi aici, la ceea ce numim
umanitate. Avem nevoie de toate formele
de solidaritate umană pentru a rezista în
faţa banalităţii răului”.
Acad. dr. Irinel Popescu, preşedinte al
Academiei de Ştiinţe Medicale, laureat cu
aceeaşi distincţie, a subliniat că, în ceea
ce priveşte cariera sa medicală, datorează „foarte mult comunităţii evreieşti.
Îi remarc aici pe academicienii Nicolae
Cajal şi Solomon Marcus”.
Şi regizorul Mihai Vişinescu a arătat
că a fost crescut „în sensul armoniei între
evrei şi români, al recunoaşterii contribuţiei evreieşti la dezvoltarea României. În
acest sens am lucrat şi lucrez la mai multe
filme documentare care să recunoască
meritul unor personalităţi şi al comunităţii evreieşti, în general, la dezvoltarea
României. Sunt onorat!”.
Anca Daniela Raiciu, director de marketing al Companiei Hofigal, i-a mulţumit
preşedintelui Aurel Vainer şi întregii comunităţi, „în care am găsit o mare familie”.
Ileana Daniela Dragne, director interimar al Tarom, a declarat la primirea
medaliei: „Am avut şansa ca în ultimii

Medalia i-a fost acordată şi directorului Editurii Hasefer şi al revistei „Realitatea Evreiască”, Alexandru Marinescu,
care a spus: „Este un moment neobişnuit
pentru un gazetar să fie premiat de editor,
în faţa cititorilor. Dedic această distincţie
colegilor mei, fără de care toate realizările
redacţiei nu ar fi fost posibile”.
La primirea aceleiaşi medalii, Sybil
Benun, directoarea Bibliotecii „Al. Şafran“, a afirmat că este „onorată şi mai
ales bucuroasă că astăzi au fost recunoscuţi cei 12 ani în care m-am străduit să
realizez proiecte interesante la Federaţie.
Mulţumesc!”
Medalia de Merit pentru Devotament
în Activitatea Comunitară i-a fost acordată Andreei Varodin, care a declarat: „Sunt
extrem de onorată, iar această distincţie
mă obligă şi mă responsabilizează”.
În cadrul aceleiaşi ceremonii i-a
fost acordată o „Diplomă de Excelenţă”

Medalia de Onoare
pentru Devotament
în Activitatea Comunitară
A urmat decernarea unor distincţii
pentru cei care au avut o activitate deosebită în cadrul F.C.E.R. În acest sens,
prima medalie i-a fost conferită lui Robert
Schorr, director al Departamentului Cultură, Artă, Media al F.C.E.R., organizator al
evenimentului, dar şi al altor manifestări
de prestigiu ale Federaţiei: „Vă mulţumesc pentru această onoare. Nu îmi pot
împiedica emoţiile, deşi ştiam că acest
eveniment va veni. Eforturile mele se
adresează publicului, spectatorilor. Nu
este o întâmplare că suntem prezenţi
aici astăzi trei colegi din Departamentul
Cultură”, a spus Robert Schorr.

IULIA DELEANU
DAN DRUŢĂ
EVA GALAMBOS
GEORGE GÎLEA

(Continuare în pag. 4)
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„EVREII ŞI MAREA UNIRE. ÎNAINTE ŞI DUPĂ 1918”
(Urmare din pag. 3) preşedintelui Came-

rei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, prof. univ.
dr. Sorin Dimitriu, care nu a putut fi prezent
la eveniment. Diploma a fost acceptată
în numele său de directorul general al
CCIB, George Vodislav, care a mulţumit,
spunând: „Îl avem în Colegiul Director pe
Aurel Vainer şi dacă astăzi Camera se
află unde se află, aceasta  se datorează
şi aportului domnului Aurel Vainer”.
Ceremonia s-a încheiat cu un spectacol de dansuri israeliene susţinut de
formaţia Hora, a Comunităţii Evreilor
din Bucureşti, aflată în coordonarea lui
Silvian Horn, ca şi formaţia de klezmeri.
Participanţii au fost invitaţi la un bufet,
bucatele fiind pregătite de specialiştii în
artă culinară de la bucătăria „Băluş” a
Căminului „Moses Rosen”.
În seara aceleiaşi zile, la Templul
Coral din Bucureşti a avut loc un eveniment artistic, compus din două concerte.
Spectacolul a fost prezentat de directorul
Departamentului Cultură, Artă, Media al
F.C.E.R., Robert Schorr: „Acest eveniment nu ar fi fost posibil fără implicarea
directă a conducerii F.C.E.R., ideea
aparţinându-i preşedintelui dr. Aurel Vainer. De asemenea, îi mulţumesc în mod
special domnului Silviu Vexler pentru
implicare, colegilor mei de la Departamentul Cultură şi colegului meu Silvian
Horn, vicepreşedinte al CEB şi director
în FCER”, a spus Robert Schorr.
În prima parte a spectacolului, Florian
Chelu Madeva şi Alexandrina Chelu au
oferit publicului un recital cu sonete pe
versuri compuse de autori evrei. A doua
parte a serii a constat dintr-un recital
liric oferit de soprana Irina Iordăchescu,
prim-solistă a Operei Naţionale din Bucureşti, alături de tenorul Mario Vasiliu şi
chitarista Mădălina Petre.

Sesiune extraordinară
de comunicări ştiinţifice
„La crearea şi dezvoltarea României
Mari evreii şi-au adus o contribuţie importantă în toate domeniile: economic,
industrial, financiar, militar, cultural”, a
argumentat directorul MNIR, gazda acestei părţi a evenimentului intitulat „Evreii şi
Marea Unire. Înainte şi după 1918”, dr.
Ernest Oberländer-Târnoveanu, moderatorul primei sesiuni. „Era firesc ca, în
momentul în care sărbătorim naşterea
României Mari, să ne aplecăm asupra
minorităţilor naţionale cu aport semnificativ. Cercetarea contribuţiei evreilor ar
trebui să fie mai dinamică” spre demontarea stereotipiilor şi edificarea, pe baze
democratice, a statului român, a spus
vorbitorul.

  Manifestarea a inclus vernisajul expoziţiei „Soldaţi şi medici evrei în Primul
Război Mondial”, prezentarea albumului
„Temple şi Sinagogi din România” – ediţie
bilingvă, revăzută şi adăugită, lansarea
volumului „Adevărul asupra problemei
evreieşti din România în lumina textelor
religioase şi a statisticei” de dr. Wilhelm
Filderman.
În cuvântul său, Robert Schorr, directorul Departamentului Cultură, Artă,
Media, a arătat că preşedintele FCER,
dr. Aurel Vainer, împreună cu Ernest
Oberländer-Târnoveanu, au convenit să

organizeze un eveniment care să arate
contribuţia evreilor la Marea Unire şi în
Primul Război Mondial.

Mesaje
de salut
Vicepreşedintele FCER, ec. Ovidiu
Bănescu, a prezentat mesajul preşedintelui dr. Aurel Vainer, afirmând că acest
proiect este copilul de suflet al preşedintelui F.C.E.R., care nu a putut participa
din motive de sănătate.
„Să nu uităm că, prin apariţia României Mari, se schimbă harta Europei, iar în
România apar categorii noi de populaţie,
realizându-se modificări substanţiale.
(...) Evreii de atunci au avut un rol de
seamă în desfăşurarea evenimentelor
de dinainte şi de după război”. Evidenţiind participarea lor pe front, fără a avea
cetăţenia română, dr. Aurel Vainer a
arătat că aceasta a fost consemnată cu
cifre în lucrarea lui Wilhelm Filderman.
„Din păcate, evreii au suferit din cauza
antisemitismului, care a stat la baza Holocaustului din Europa”.
E.S. Tamar Samash, ambasadoarea
Statului Israel în România, a subliniat
participarea masivă a evreilor români
la crearea României Mari. Domnia-sa
a povestit că s-a aflat în România şi a
văzut ţara, pe care o iubeşte, în două
ipostaze: înainte şi după revoluţie şi a
putut constata uriaşele schimbări înregistrate în decursul celor aproape 30 de
ani. Referindu-se la formarea României
Mari, Tamar Samash a arătat că în acea
perioadă exista o comunitate evreiască
înfloritoare, care a jucat un rol important
în acest proces, evreii considerând România patria lor. Mulţi intelectuali evrei
au participat şi la Conferinţa de Pace din
1919. În ceea ce priveşte războiul, 23.000
de evrei, aproximativ 10% din populaţia
evreiască, au fost pe fronturile de luptă.
„Aduc un cuvânt de înţelepciune şi
pace în numele Sfântului Scaun”, a afirmat Nunţiul Apostolic la Bucureşti, E.S.
Miguel Maury Buendia. „Primul Război
Mondial a fost un teribil capitol de distrugere provocată de semenii noştri”. În
această „devastatoare luptă fratricidă”,
omenirea a fost „îngrozită de eficienţa
unor arme aducătoare de moarte”. Astăzi, ameninţarea armelor nucleare are
acelaşi efect. „Încurajez, în numele Papei
Francisc, tot ceea ce conduce la pace.
Patriotismul nu e al unui grup politic, social. Patriotismul este al tuturor”.
Prim-rabinul Rafael Shaffer a apreciat
că ne aflăm la o ocazie tristă, deoarece
ostaşi evrei au murit în ambele tabere,
de aceea trebuie să ţinem un moment
de reculegere şi să ne rugăm pentru toţi
cei care au decedat. În
continuare, împreună
cu cantorul Emanuel
Pusztai, prim-rabinul
FCER a rostit rugăciunea pentru ostaşii
căzuţi la datorie, iar
cantorul a intonat El
Male Rahamim, cei
de faţă participând la
rostirea Kadişului.
Deputatul FCER,
Silviu Vexler, a amintit
că „în 2017, împreună
cu E.S. Tamar Samash, am conceput
un proiect de cinstire
a memoriei ostaşilor
evrei eroi căzuţi în Primul Război Mondial, pe care l-am propus în Parlament,
consfinţind contribuţia lor la România
întregită: un monument dedicat militarilor
evrei eroi”. Unele reacţii antisemite pe net
au fost un indiciu al importanţei acestui
demers de „promovare a ceea ce au făcut
evreii pentru crearea şi modernizarea României Mari”. Totodată, vorbitorul a citat
declaraţii antiantisemite privind faptele
de bravură ale ostaşilor evrei, făcute de
generalii Nicolae Pelara, comandant corp
I de armată, şi Ioan Răşcanu, ministru de
război la sfârşitul Primului Război Mondi-

al. Nu numai evreii înrolaţi în armată au bunelor relaţii interetnice şi adâncirea
dat dovadă de eroism, dar şi civili, pre- legăturilor între România şi Israel.
În scurta sa cuvântare, prof. univ.
cum târgovişteanul Herman Kornhauser,
ajutând la salvarea unor prizonieri români dr. Ecaterina Andronescu, ministrul
în timpul ocupaţiei
germane; el a fost Florin Chelu-Madeva şi
Alexandrina Chelu
arestat, condamnat
la moarte şi executat
de un tribunal militar
instituit de ocupantul german. Drept
„răsplată”, după război, încetăţenirea
evreilor s-a făcut individual, la cerere,
necesitând aprobare
în Parlament, îngreunată de birocraţie.
Documente puse la
dispoziţie de dr. Dorin Dobrincu, fost
director al Arhivelor Naţionale, atestă Educaţiei, a adus un omagiu evreilor
faptul că veterani evrei, decoraţi pentru care au trăit în România şi au participat
vitejie în Primul Război Mondial, au fost la Primul Război Mondial. Vorbitoaucişi de legionari. „Să încercăm să vedem rea a scos în evidenţă performanţele
pe toate feţele diamantul reprezentat de extraordinare ale profesorilor evrei
de-a lungul timpului, dând ca exemplu
făurirea României Mari”.
Este important ca la această ocazie Politehnica. Trebuie să ne manifestăm
să se onoreze participarea tuturor la recunoştinţa faţă de evrei pentru valorile
Marea Unire şi la război, să celebrăm transmise majorităţii româneşti, a spus
astfel diversitatea, pluralismul şi contri- Ecaterina Andronescu şi l-a menţionat în
buţia minorităţilor la crearea României mod special pe profesorul Liviu Librescu,
moderne, a declarat Victor Opaschi, şeful care şi-a dat viaţa pentru a-şi salva stuSecretariatului de Stat pentru Culte. Vor- denţii. Sperăm în menţinerea legăturilor
bitorul a menţionat că la acest simpozion, cu comunitatea evreilor, a spus în încheSecretariatul a fost coorganizator şi a iere vorbitoarea.
Un accent special asupra dezvoltării
participat la finanţare. Evreii, a subliniat
el, au contribuit la edificarea identităţii la Bucureşti a unui „puternic centru finanromâneşti. Savanţii, oamenii de cultură, ciar, în care activau şi bănci evreieşti, atât
artiştii evrei au gândit româneşte şi au înainte cât şi după 1918”, a fost pus de
participat direct la făurirea României directorul Direcţiei Relaţii Internaţionale
unite. Deşi nu aveau cetăţenie, soldaţii din BNR, Şerban Matei. El a amintit „imevrei au luptat în război. Din cei 23.000 de portanta contribuţie a familiei de bancheri
militari, 825 au fost decoraţi. Comitetele Elias, a Băncii Bercovitz, dar şi a Băncii
de ajutorare ale Uniunii Evreilor Pămân- Marmorosch-Blank la înfiinţarea Casei de
teni au participat de asemenea la efortul Compensaţiuni din Bucureşti, în 1919, ca
de război. Au fost o serie de personalităţi urmare a nevoii de a deconta cu rapiditate
evreieşti înrolate în armată. De pildă, tranzacţii fără numerar, în condiţiile diverWilhelm Filderman a participat la războ- sităţii monetare în România după Marea
iul balcanic şi la Primul Război Mondial Unire şi cerinţelor pieţei pentru utilizarea
şi a fost decorat. Participarea evreilor a leilor româneşti”. „Comunitatea evreiască
fost recunoscută de conducătorii armatei a avut o contribuţie deosebită la formarea
române şi în onoarea lor se va ridica unei pieţe interne unitare, pe baza anteriun monument comemorativ, a subliniat oarelor relaţii comerciale şi financiare. În
vorbitorul. Evreii de astăzi au obligaţia România interbelică, evreii deţineau peste
morală să facă cunoscut tot ce au făcut 30% din totalul întreprinderilor industriale
evreii din perioada în care au trăit, faptele şi comerciale. Comunitatea evreiască
lor. Aceasta este o obligaţie atât a FCER, este puternic legată de crearea statucât şi a autorităţilor române. Secretariatul lui naţional suveran şi unitar modern”.
pentru Culte susţine eforturile Federaţiei „Reprezentanţii de seamă ai comunităţii
în organizarea mai multor evenimente – evreieşti au avut o activă implicare în toate
expoziţii sau editarea de volume despre momentele remarcabile ale istoriei noaspatrimoniul evreiesc. În România, întâlni- tre moderne”. Retrospectiva a fost făcută
rea minorităţilor cu majoritarii este un ele- din unghi actual, cu referire la provocările
ment esenţial pentru formarea identităţilor cauzate de creşterea extremismului în
lor, în cazul de faţă a identităţii evreieşti, societăţile europene, în condiţiile în care,
din 1 ianuarie 2019, România va deţine
a arătat Victor Opaschi.
În mesajul preşedintelui Academiei preşedinţia rotativă a Consiliului UE.
Române, acad. Ioan-Aurel Pop, citit de
preşedintele BBR, ing. Jose Iacobescu,
Participarea evreilor
a fost reliefată contribuţia „remarcabilă şi
la Primul Război Mondial
nu îndeajuns de cunoscută şi de apreciată de opinia publică actuală” a evreilor
(comunicări ştiinţifice)
la modernizarea României în secolele al
XIX-lea şi al XX-lea. Împărtăşirea cauzeProf.univ. gen (r) Mihail Ionescu
lor nobile ale poporului român e dovedită (Departamentul de Relaţii Internaţiode participarea lor până la jertfa supremă nale al SNSPA) a prezentat rezultatele
la Războiul de Independenţă (1877) şi unei cercetări în desfăşurare, intitulată
Marele Război (1916-1918), prezenţa „Evreii în bătăliile Războiului Reîntregirii
în Adunările de la Chişinău şi Cernăuţi, României. Încercare de cartografiere”.
unde s-a votat unirea Basarabiei şi, re- Pornind de la listele evreilor decoraţi
spectiv, Bucovinei. Pentru a da o imagine în timpul războiului, au fost cercetate
a ceea ce au reprezentat în dezvoltarea faptele de arme pentru a vedea motiveindustriei, agriculturii, comerţului, preşe- le decorării militarilor evrei. Concluzia
dintele Academiei a citat din cartea „Con- a fost că evreii au participat la absolut
tribuţia evreilor la progresul industrial în toate actele militare. Acest studiu se
România interbelică” de Avram Rosen, desfăşoară într-o altă cheie faţă de
apărută la Editura Hasefer, în 2002. cercetările de până acum şi anume se
Acad. Ioan-Aurel Pop a consemnat „ma- ocupă de faptele oamenilor obişnuiţi.
rea contribuţie a savanţilor şi creatorilor Este o tendinţă actuală, iniţiată chiar de
evrei la activitatea Academiei Române, Uniunea Europeană. Vorbitorul a arătat
ştiinţe fundamentale şi tehnice, medi- că toate etapele participării României în
cină, filologie, arte frumoase, muzică”, război sunt acoperite de faptele de arme
pentru care „naţiunea română trebuie ale militarilor evrei.Toate paletele de desă-şi exprime recunoştinţa”, şi a felicitat coraţii ale vitejiei militare se regăsesc la
F.C.E.R. pentru acţiunile de promovare evrei, iar conducerea armatei române a
a acestei moşteniri spirituale, cultivarea recunoscut faptele lor de arme.
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„EVREII ŞI MAREA UNIRE. ÎNAINTE ŞI DUPĂ 1918”
Deşi în Tratatul de pace de la Berlin, din 1878, unde era recunoscută
independenţa statală a României, se
prevedea emanciparea evreilor, articolul
7 din Constituţia de la 1866, care-i priva
de drepturi civile, a rămas în vigoare, a
subliniat dr. Dumitru Dobrincu (Institutul
de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi) în comunicarea „Sacrificaţi pentru ţară, îngrădiţi la
naturalizare”. Faptul s-a datorat deputaţilor antisemiţi, în frunte cu A.C. Cuza. Deşi
nu aveau cetăţenie, evreii erau obligaţi să
îndeplinească stagiul militar, fără a putea
fi ofiţeri, grefieri militari, grăniceri. Medicii
şi sanitarii militari evrei erau subordonaţi
etnicilor români. Procentajul evreilor
români participanţi la Primul Război Mondial din totalul populaţiei evreieşti (10%)
a fost egal cu cel al etnicilor români din
totalul populaţiei majoritare, a precizat
Filderman în cartea sa pe această temă.
Din memoriile unor etnici români reiese
că a existat antisemitism în armata română, evreii fiind suspectaţi că simpatizează
cu Puterile Centrale. În timpul ocupaţiei
germane, consideraţi că pactizau cu inamicul - presupunere alimentată de idişul
pe care-l vorbeau, apropiat de germană –
au fost evrei molestaţi sau chiar puşi sub
acuzare. Revoluţia bolşevică din 1917
a dus la arestări, condamnări la moarte
a unor evrei bănuiţi de aderare la ideile
socialiste, „periculoşi pentru siguranţa
statului român”. Tot în 1917, regele Ferdinand I a promis evreilor emanciparea,
care avea să le fie acordată abia prin
Constituţia din 1923.

Formaţia Bucharest Klezmer Band

O interesantă abordare a participării
evreilor în război a fost prezentată de
prof. univ. dr. Andrei Hoişie-Corbea de
la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi. În comunicarea sa „Iţic Ştrul nu
vrea să dezerteze” (aluzie la nuvela lui
Liviu Rebreanu), el a prezentat un alt
aspect al prezenţei evreilor în armată,
respectiv antisemitismul manifestat de o
parte a conducerii militare, a unor ofiţeri şi
neîncrederea în militarii evrei, consideraţi
fără nici un fel de dovezi drept trădători.
„Iţic Ştrul reflectă prejudecăţile care s-au
perpetuat, în ciuda ţelului comun pentru
care au luptat şi evreii”, a spus profesorul
ieşean. Nuvela lui Rebreanu contribuie la
limpezirea situaţiei sociale de după război care, în prima fază, arăta o imagine
nivelatoare. A existat o propagandă antisemită în rândul armatei, s-au înregistrat
agresiuni antievreieşti, evreii fiind consideraţi simpatizanţi ai Puterilor Centrale. În
decursul războiului, a arătat prof. Hoişie,
11.000 de militari evrei au fost arestaţi şi
foarte mulţi executaţi. Mai târziu, propaganda fascistă a exploatat antisemitismul
militar, a conchis vorbitorul.
Comentând articole apărute în presa
evreiască a vremii, dr. Lya Benjamin
(CSIER) a sintetizat câteva idei centrale. Ele dădeau expresie speranţei că
„România Mare va fi şi România Nouă,
că nu va mai fi loc pentru nedreptate,
ură organizată, exclusivism şi xenofobie
ridicate la rangul de dogme (...) Credem
că aşezăminte şi concepţii noi vor răsări, că numai pe temelii noi, făcute din
dreptate, poate fiinţa un stat într-o lume
civilizată” (Curierul Israelit, 4 ianuarie
1920). Respingeau conceptul de toleranţă: „A se îngădui înseamnă a se acorda

ceva prin superioritate, prin graţie, dar,
după concepţiile noi, toţi care trăiesc
într-o ţară au drepturi şi titluri egale în
obligaţiuni egale”. (Egalitatea, 2 ianuarie
1920, „Era nouă” de Moses Schwarzfeld).
În Manifestul adresat poporului român,
Reprezentanţa UEP solicita „spre binele
evreilor şi al ţării”: încetarea calomniilor
antievreieşti; drept de participare la viaţa
publică; întreţinerea din bugetul statului
a instituţiilor culturale şi de învăţământ
evreieşti. În Uj Kelet, din 11 martie 1920,
se scria că „Adunarea Naţională a românilor de la Alba Iulia a fost o vibraţie
îndepărtată a valului de democraţie care
a cuprins Europa”. Presa evreiască a
epocii atestă – a opinat vorbitoarea –
existenţa unei intelectualităţi moderne,
cu „concepţii europeniste” pe „fondul
identităţii iudaice”.
„Medici evrei în serviciul sanitar al Armatei Române în primul război mondial”,
de dr. Irina Spirescu (CSIER) a redat o
imagine complexă a situaţiei sanitare din
România şi, în context, a celei din armata
română din timpul războiului. Se arată că
deşi medicii evrei, neavând cetăţenie,
se aflau în poziţii inferioare faţă de colegii români, ei s-au achitat exemplar de
sarcinile lor, s-au confruntat cu aceleaşi
probleme ca şi aceştia din urmă. Deşi medicii evrei au fost supuşi discriminărilor,
în jurnalele armatei se relevă contribuţia
lor în domeniu. Vorbitoarea a arătat că
pe baza drepturilor câştigate pe câmpul
de luptă a avut loc încetăţenirea acestor
medici evrei.
Mesajul transmis de acad. prof.
univ. dr. Ionel Cândea, directorul
Muzeului „Carol I” din Brăila, citit
de directoarea Muzeului de Istorie
a Evreilor din România, Carmen
Ioviţu, a avut în vizor participarea
la Primul Război Mondial a lui M.
H. Maxy şi grafica cu scene de
front realizată de artist. În 1918,
pictorul evreu român participa la
o expoziţie de grup, organizată la
Iaşi, vizitată de regele Ferdinand
I, membrii Guvernului şi ai Parlamentului. Grafica lui de război
a fost prezentată, alături de alte
lucrări cu aceeaşi temă aparţinând lui Tonitza, Ressu, Şirato,
Dimitrescu, sculpturi de Paciurea,
Medrea, Han, Jalea, la expoziţia
„Artişti români în Marele Război”, deschisă la Roma, în 2017, organizată de
Muzeul Naţional de Artă al României, în
colaborare cu ICR şi alte instituţii muzeale din ţară. „În contextul efortului de
război al României, artiştii au contribuit,
cu mijloacele ce le erau caracteristice, la
restabilirea moralului armatei şi al populaţiei greu încercate în anii 1916 - 1917”.
Prima parte a sesiunii ştiinţifice s-a încheiat cu discuţii pe marginea comunicărilor, participanţii (prof. univ. Carol Iancu,
dr. Dumitru Dobrincu, dr. Lya Benjamin,
Dan Petre Popa, Carmen Ioviţu) făcând
observaţii legate de subiectele abordate.

Vernisaj şi lansări de carte
Între cele două sesiuni de comunicări
ştiinţifice ale Simpozionului au avut loc,
în Sala Lapidarium a Muzeului Naţional
de Istorie a României, lansările cărţilor
Temple şi Sinagogi din România (Editura
Hasefer) şi Faptele Evreilor Pământeni
în Marele Război Mondial (Editura Albatros), dar şi vernisajul expoziţiei Soldaţi
şi medici evrei în Primul Război Mondial.
În deschidere, moderatorul evenimentului, Robert Schorr, director al Departamentului Cultură, Artă, Media al F.C.E.R.,
i-a mulţumit directorului MNIR, Ernest
Oberländer-Târnoveanu, pentru găzduire
şi a amintit că apariţia albumului „Temple
şi Sinagogi din România” a avut loc la
iniţiativa preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer şi a Patriarhului Daniel şi că prima
ediţie a fost lansată anul trecut, alături de
o expoziţie cu aceeaşi temă care a fost
itinerată în mai multe oraşe din ţară.
A luat cuvântul apoi Eduard Kupferberg, secretar general al F.C.E.R., care

sfera din timpul şi de după conflagraţie,
dar şi impactul legilor antisemite asupra
comunităţii evreieşti şi a societăţii româneşti, în general.
Editorul volumului, Dan Petre Popa,
l-a caracterizat drept
„o bornă; de aceea
am decis să-l public”.
A avut loc apoi,
în Sala Lapidarium
a MNIR, vernisarea
expoziţiei Soldaţi şi
medici evrei în Primul Război Mondial.
„Această expoziţie are în spate o
muncă de documenE. Kupferberg vernisează expoziția „Soldați tare extraordinară,
și medici evrei în Primul Război Mondial“ pentru care le mulţumesc în mod special
„Vorbim despre o Românie Mare care colegelor mele Anca Tudorancea, Irina
la momentul înfăptuirii ei număra peste Spirescu şi Carmen Hannah Ioviţu”, a
800.000 de evrei. În centrul comunităţilor spus în deschidere Robert Schorr.
Despre expoziţia menită să aducă în
evreieşti a stat întotdeauna Sinagoga.
La acel moment existau peste 2000 de atenţia publică aportul evreilor în Primul
sinagogi. Astăzi, mai există numai 86 de Război Mondial a vorbit apoi Ernest Obersinagogi. Este drept, şi comunitatea s-a länder-Târnoveanu: „Muzeul Naţional de
redus, dar rămâne o misiune şi o datorie Istorie a României îşi face o datorie de
de onoare pentru FCER să restaurăm, să onoare prin prezentarea acestei expoziţii
renovăm şi să prezervăm aceste sinagogi despre participarea evreiască în Primul
rămase în picioare, cu sprijinul indispen- Război Mondial. Puţini dintre contemporanii noştri ştiu că între cei care au plătit
sabil al instituţiilor statului.
Puţini dintre noi au văzut toate aces- tribut de sânge, din prima zi până în ulte sinagogi. Cu ajutorul acestui album, tima zi a războiului, armata română s-a
care le arată pe unele dintre ele, puteţi bazat pe un număr important de luptători
să vedeţi o parte din cultura evreiască, din comunitatea evreiască”, a spus direco cultură care este parte integrantă din torul MNIR despre expoziţia vernisată şi
cea românească”, a mai spus Eduard găzduită în muzeu.
Anca Tudorancea, secretar ştiinţific al
Kupferberg.
Prezent la eveniment, academicianul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor
Răzvan Theodorescu a declarat: „Am din România, a declarat: „Este un mofugit dintr-o şedinţă a Academiei Române ment deosebit pentru întreaga Românie,
pentru că voiam să particip la această dar şi pentru comunitatea evreiască de
lansare a albumului, care este deschis la noi. Multe dintre imaginile din expoziţie
de o prefaţă a mea, aceeaşi din vechiul sunt inedite. Sunt fotografii cu personalialbum editat de Hasefer, în urmă cu mai tăţi celebre, cum ar fi Wilhelm Filderman
mulţi ani. Vreau să vă spun că, faţă de în uniformă militară, dar şi fotografii cu
acum 20 de ani, diferenţele sunt foarte viaţa cotidiană evreiască din timpul răzmari. Multe dintre sinagogi arată mult mai boiului. Toate vor fi prezente şi în Muzeul
Virtual al Unirii, un proiect extraordinar
bine acum, după renovări.
Acest volum are însă şi un subtitlu pentru memoria noastră colectivă. Încă
foarte frumos: patrimoniu evreiesc, naţi- mai sunt lucruri de descoperit şi lucrăm
onal şi universal. Este într-adevăr parte împreună pentru a le descoperi”, a mai
din patrimoniul naţional al României, care spus Anca Tudorancea.
Făcând parte din echipa care a reeste adevărat că nu a ştiut întotdeauna
alizat expoziţia, Irina Spirescu a spus:
să se comporte, ca stat, cum se cuvine.
Sinagogile au luat peste tot înfăţişarea „Această expoziţie este rodul unei cerlocurilor unde au fost ridicate. Este şi cetări desfăşurate la Arhivele Militare şi
cazul României, iar toate aceste lucruri Arhivele Naţionale, dar şi la C.S.I.E.R. Un
trebuie arătate, acesta fiind un motiv în proiect dificil, dar cu sprijinul F.C.E.R. şi al
plus să facem cunoscută această carte C.S.I.E.R. am reuşit să îl ducem la final.
Expoziţia conţine 25 de panouri, începe
în cât mai multe locuri.
Deşi lipseşte astăzi, am să o spun: cu generaţia 1916 şi se finalizează cu
preşedintele Aurel Vainer are un rol esen- participarea evreilor la Marea Unire de la
ţial în restaurarea şi salvarea multora din- 1918. Trebuie menţionat că un element
tre sinagogile din România”, a menţionat important a fost contribuţia financiară a
evreilor la susţinerea războiului”, a mai
Răzvan Theodorescu.
A urmat prezentarea cărţii lui Wilhelm spus Irina Spirescu.
În final, Carmen Hannah Ioviţu, direcFilderman, Faptele Evreilor Pământeni
în Marele Război Mondial, despre care torul Muzeului de Istorie a Evreilor din
a vorbit directorul MNIR, Ernest Ober- România, a declarat: „Din experienţa mea
länder-Târnoveanu: „Eu am luat contact de 25 de ani de muzeograf, nu am făcut,
cu Wilhelm Filderman când i-am citit până să ajung la Muzeul de Istorie a
memoriile şi am descoperit o personalitate revelatoare. Un
om cu adevărat ales,
care a slujit nu doar
propria comunitate,
dar care a fost şi un
român convins, care
a dovedit prin fapte
ataşamentul şi preţuirea faţă de România.
Puţine lucrări sunt
atât de bine documentate şi structurate, privind participaFormaţia „Hora“şi Lucian Romaşcanu, Anca Daniela
rea evreilor în sociRaicu (stg.), Silviu Vexler, Silvian Horn şi Jose Iacobescu
etatea românească
a vremii şi în special la Primul Război Evreilor din România, o expoziţie pe rollMondial, aşa cum este volumul pe care up-uri. Să ştiţi însă că suntem la a doua
îl lansăm aici”, a spus, între altele, Ernest astfel de expoziţie, iar acestea au un sucOberländer-Târnoveanu, făcând în final ces extraordinar. Vă invit să participaţi la
un scurt istoric al participării evreilor în aceste gesturi de păstrare a patrimoniului
Primul Război Mondial, descriind atmo(Continuare în pag. 24)
a spus că lansarea acestui album şi
întreaga manifestare de la MNIR sunt
menite să marcheze importanţa făuririi
României Mari.
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Hanuchiada 5779

Hanuca 5779, sărbătorită în toate cele 39 de comunităţi
evreieşti din România, a însemnat reinaugurarea Sinagogii Mari din Iaşi şi a Sinagogii din Hârlău, iar la Sinagoga
din Deva, aflată în fază avansată de renovare, lumânările au
fost aprinse pentru prima oară după 50 de ani. Aprinderea
lumânărilor de Hanuca în cele 22 de comunităţi aflate pe traseele Hanuchiadei  a permis ca un mare număr dintre evreii
din România să poată fi împreună de Sărbătoarea Luminilor.
Şef-rabinul Moses Rosen a fost cel care a instaurat tradiţia
ca de Hanuca delegaţii ale conducerii FCER să participe la
aprinderea lumânărilor în cât mai multe comunităţi din ţară.
Un prim traseu (Iaşi, Hârlău, Piatra Neamţ, Bacău, Deva, Caransebeş şi Craiova) a fost acoperit de delegaţia alcătuită din
directorul CAPI Rudy Marcovici, prim-rabin Rafael Shaffer,
prim-cantor Iosif Adler şi Dan Druţă (Realitatea Evreiască),
delegaţie care ar fi trebuit să fie condusă de dr. Aurel Vainer,
dar preşedintele Federaţiei nu a mai luat parte la Hanuchiadă din motive de sănătate. La Caransebeş a participat la
festivităţi şi deputatul Silviu Vexler.
Al doilea traseu (Iaşi, Tecuci, Râmnicu Sărat, Constanţa
şi Ploieşti) a fost parcurs de vicepreşedinte Ovidiu Bănescu şi
director economic Silvian Horn.

Prima lumânare – Hanuca 5779
la Templul Coral din Bucureşti
Prima lumânărică de Hanuca aprinsă
la Templul Coral din Capitală a atras

Prim-rabinul Rafael Shaffer aprinde
prima lumânare de Hanuca 5779

lume multă, dornică să se bucure de una
dintre victoriile reprezentative, militară
şi spirituală. Când Iehuda Macabeul a
reaprins lumina în Templul din Ierusalim,
Dumnezeu a făcut ca vasul cu ulei scăpat
de profanare să ardă opt zile, în loc de
una singură. O mare minune s-a petrecut acolo! Minune, care a salvat soarta
religiilor monoteiste.
Minuni sunt şi azi, în Templul Coral, arhiplin, bucurându-ne de bucuria copiilor,
semn că avem viitor. A fost ideea centrală
în cuvântul de deschidere al secretarului
general al F.C.E.R., Eduard Kupferberg.
Străvechile cuvinte de mulţumire au fost
înălţate către Dumnezeu, psalmodiate
de prim-cantorul Iosif Adler şi cantorul
Emanuel Pusztai.
Alături de lideri ai F.C.E.R., CEB,
BBR, Fundaţiei „Lauder”, au participat
reprezentanţi ai Preşedinţiei, Guvernului,
Parlamentului, Bisericii Ortodoxe Române, personalităţi din mediul academic,
economic.
Prim-rabin Rafael Shaffer a vorbit
despre modestia credinciosului şi în
acest context a atras atenţia că astăzi,
în sinagogi, luminile din Hanuchie se pot
înălţa libere, spre deosebire de oprimările
din Diaspora, din trecut. Această lumină
trebuie să rezoneze cu punctul de lumină
din sufletul nostru. Şef-rabinul Moses
Rosen a dus această luminiţă în toate comunităţile şi noi îi luăm exemplul. Rafael
Shaffer a menţionat că lumina a fost dusă
şi la evreii care nu se pot deplasa să vadă
în sinagogă cum se aprind lumânărelele.
„Hag Urim – Sărbătoarea Luminilor
trebuie să continue în viaţa de zi cu zi
a comunităţilor din Bucureşti şi din ţară,
în viaţa popoarelor”, a spus preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. „Ea semnifică
două valori fundamentale ale iudaismului,

5000 de km parcurşi pentru a aprinde împreună lumânările de Hanuca
Al treilea traseu (Iaşi, Hârlău, Botoşani, Suceava, Sighetu
Marmaţiei, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Cluj-Napoca, Tg.
Mureş şi Braşov) a fost parcurs de secretarul general Eduard
Kupferberg, însoţit de prof. univ. dr. Carol Iancu, redactor-şef
Alex. Marinescu şi cantor Emanuel Pusztai, la care, de la Cluj,
s-a alăturat şi prim-rabinul Rafael Shaffer.
În sfârşit, la Galaţi şi Brăila au mers Irina Cajal, membră
în Comitetul Director al FCER şi subsecretar de stat, şi preşedintele CEB, Paul Schwartz.
Imediat după ce s-a aprins prima lumânare de Hanuca
la Bucureşti, la Templul Coral, delegaţiile au pornit la drum.
Indiferent de traseul ales, pentru toţi participanţii la Hanuchiadă prima oprire a fost la Iaşi unde, cu prilejul aprinderii celei
de-a doua lumânărici, a fost reinaugurată Sinagoga Mare.
Periplul prin comunităţile evreieşti a dat prilejul de a
înmâna supravieţuitorilor din timpul Holocaustului care nu
au putut participa la ceremoniile de la Cotroceni, Medaliile
Naţionale „Serviciu Credincios”, clasa a III-a, acordate de
preşedintele României pe data de 9 octombrie 2018.
În continuare, redăm, în ordinea aprinderii celor opt lumânări de Hanuca, reportajele de la Bucureşti şi de la cele 22
de comunităţi vizitate.

memoria şi recunoştinţa. Din memoria
noastră n-a dispărut conştiinţa luminii de
Hanuca de circa 2 300 de ani. Aprindem,
an de an, lumânărele în   Hanuchie în
amintirea Macabeilor, care le-au reaprins în Templul din Ierusalim. Hanuca
înseamnă victoria monoteismului împotriva păgânismului, monoteism îmbrăţişat
de mozaism, creştinism şi islam, religii
avrahamice. O sărbătoare cu deschidere
universală, o sărbătoare naţională. Minuni au fost atunci, minuni se întâlnesc şi
acum, în cele 39 de comunităţi din ţară.
Cea mai tânără, din Zalău, a fost trezită
la viaţă de un tânăr. Hanuca este şi sărbătoarea reînnoirii. Din 2005 până azi au
fost reînnoite 23 de temple şi sinagogi în
România. La Iaşi, oraşul Pogromului din
’41, va fi reinaugurată, de Hanuca 5779,
cea mai veche sinagogă din ţară. Tot în
această Hanuca va fi reinaugurată Sinagoga din Hârlău. Sinagoga din Deva este
restaurată în proporţie de 80%. Minunea
Templului Coral este că există şi adună
atâta lume: evreiască, românească, de
alte etnii. Mă rog pentru evrei, pentru
toate popoarele lumii, a spus regele Solomon în Templul din Ierusalim”.

E.S. Tamar Samash – Medalia
„Prieten al Comunităţii Evreieşti”
Preşedintele FCER a amintit de obiceiul comunităţii de a-i recompensa pe cei
care ne sunt alături; de aceea Comitetul
Director a decis să acorde Medalia de
Onoare „Prieten al Comunităţii Evreieşti,

E.S. Tamar Samash şi dr. Aurel Vainer

iubitor de pace şi de oameni” ambasadoarei Statului Israel în România, E.S.
Tamar Samash, care îşi încheie misiunea
la Bucureşti. În textul brevetului, citit de
Eduard Kupferberg, se subliniază meritele ambasadoarei în dezvoltarea relaţiilor
complexe dintre România şi Israel şi
sprijinul permanent acordat comunităţii
evreieşti.
Mulţumind pentru această recompensă, Tamar Samash a arătat că a fost cea
mai dragă misiune diplomatică pe care
a îndeplinit-o şi de aceea s-a străduit din
toate puterile să contribuie la dezvoltarea
relaţiilor dintre cele două ţări.
Consilierul prezidenţial Sergiu Nistor
a transmis mesajul preşedintelui Klaus
Iohannis cu prilejul Sărbătorii Hanuca
5779 – 2 decembrie 2018, Templul Coral.
„Cu prilejul Sărbătorii Hanuca, doresc
să adresez salutul meu călduros, însoţit
de sincere urări de pace şi prosperitate
tuturor membrilor comunităţilor evreieşti
din România.

Celebrare a luminii şi a biruinţei, Hanuca ne aminteşte de prezenţa sacrului în
viaţa de zi cu zi, întărindu-ne în credinţă
şi speranţă.
Felicit conducerea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România pentru
această festivitate găzduită la Templul
Coral, loc-simbol al continuităţii în istoria
zbuciumată a evreilor din România, dar
şi o dovadă a contribuţiei valoroase a
evreilor la binele comun.
Templul Coral ne reaminteşte, cu fiecare sărbătoare, de valorile spirituale ale
poporului evreu, pe care le apreciez  şi
le susţin: dialogul, cunoaşterea de sine şi
a celuilalt, solidaritatea, respectul pentru
alteritate, întâlnirea dintre religii şi culturi.
În anul celebrării Centenarului Marii
Uniri, aprinderea lumânărilor Menorei
este ritualul prin care cinstim memoria
celor care s-au jertfit pentru libertate şi
unitate şi prin care împărtăşim speranţa
în viitorul pe care-l construim împreună,
sub semnul unităţii în diversitate, pentru
noi şi generaţiile care vor urma.
Hag Hanuca Sameah!“
Paul Schwartz, preşedintele CEB,
referindu-se la Centenar, a mulţumit Patriarhiei şi Preşedinţiei, precum şi tuturor
celor care şi-au adus aminte de rolul
evreilor în acest secol, inclusiv în Primul
Război Mondial. El a amintit sacrificiile
aduse de evrei în război şi, menţionând  
cifra celor care au murit pe fronturile de
luptă, a spus că la cei 882 de morţi mai
trebuie adăugaţi şi cei 5000 de dispăruţi.
Vorbitorul a citat cuvintele generalului
Răşcanu, care a mulţumit evreilor că
au luptat cot la cot cu românii în război.
În calitatea sa de preşedinte al CEB,
Paul Schwartz i-a mulţumit E.S. Tamar
Samash pentru sprijinul acordat Comunităţii din Bucureşti şi i-a înmânat diploma
prin care i se acordă titlul de Membru de
Onoare al CEB.
Secretarul de stat pentru Culte, Victor
Opaschi, a evocat cei 18 ani petrecuţi
în Dorohoiul natal, unde o comunitate
evreiască puternică şi-a pus amprenta
asupra formării sale. „Diversitatea în
care am trăit nu a funcţionat ca o barieră,
ne-a îmbogăţit unii pe ceilalţi. (...) A fost
punctul de plecare să-mi înţeleg poziţia
de secretar de stat la Culte prin promovarea pluralismului religios, expresie fertilă
a unităţii în diversitate în care trăim. (...)

Evreii români au o contribuţie esenţială în
edificarea culturii româneşti. Fără această contribuţie am fi fost mai săraci. (...) În
acest an, când foarte multe culte din România au organizat manifestări dedicate
Centenarului Marii Uniri, F.C.E.R.-C.M.
s-a implicat tenace în marcarea acestui
eveniment, dovedindu-se o comunitate

şi un cult dintre cele mai active din România. (...) În calitate de secretar de stat
pentru Culte, susţin demersurile Federaţiei de promovare a valorilor culturale şi
cultuale ale comunităţii evreieşti, parte a
culturii române”.

Veteran de război evreu
- executat de legionari
Silviu Vexler, deputatul FCER, a arătat
că evreii  au contribuit la Primul Război
Mondial nu numai prin participare ci şi
material, cu fonduri, efecte, înzestrarea
unor spitale. Din păcate, sacrificiile lor
în vremuri de restrişte nu au fost recunoscute şi în acest sens el a amintit
cazul farmacistului Sami Roder, maior,
veteran al Războiului balcanic şi al Primului Război Mondial, decorat de mai
multe ori. Dar pentru legionari aceste
„detalii” nu au contat, el a fost executat
în timpul rebeliunii legionare. De altfel,
20 de veterani de război au fost ucişi în
Pogromul de la Bucureşti. Spre deosebire
de situaţia de-acum 80 de ani, când au
fost introduse o serie de legi antisemite,
acum Parlamentul a aprobat o lege care
prevede ridicarea unui monument în memoria militarilor evrei căzuţi în război. De
asemenea, la iniţiativa lui Silviu Vexler,
Parlamentul a adoptat o lege pentru
combaterea antisemitismului, în baza
căreia vor fi sancţionate în justiţie astfel
de manifestări, aşa cum s-a întâmplat şi
în cazul celui care a vandalizat Casa Memorială „Elie Wiesel”.  Deputatul FCER
le-a mulţumit colegilor deputaţi care l-au
sprijinit la votarea legii. El a subliniat de
asemenea că evreii, comunităţile evreieşti au fost întotdeauna loiale ţării.
Directorul MEFALE, vicepreşedinte al CEB, Silvian Horn, le-a mulţumit
sponsorilor: Joint-ului, directorului Joint
pentru România, Israel Sabag, Fundaţiilor „Filderman” şi „Caritatea”, conducerii
F.C.E.R. pentru posibilitatea de a dărui
copiilor Hanuca Gelt, dulciuri, jucării. A
mulţumit DASM, directoarei dr. Mona
Bejan, pentru ajutorul în oferirea trataţiei
de Hanuca, pregătite de maeştrii culinari
de la Căminul „Rosen”.  
Spectacolul de Hanuca 5779 a fost
o reunire de forţe muzicale – Bucharest
Klezmer Band, Corul Hazamir al CEB
– soliste Arabela Neazi, Geni Brenda,
Carmen Ioviţu –, Corul de copii de la
JCC, toate dirijate de Bogdan Lifşin şi
aflate în coordonarea lui Silvian Horn,
Corul Templului Coral (dirijor Robert Levensohn) şi coregrafice:
Formaţia CEB de dansuri
tradiţionale Hora, coregraf
Gabriela Bucăţică;  şi Grupul israelian de dans „Tânărul Ariel”. De remarcat
prestaţia excepţională a
formaţiei Hora, cu dansul
luminilor care înving întotdeauna întunericul.
Mulţumiri pentru trataţia de Hanuca, în organizarea Serviciului
Administrativ al FCER,
coordonator Jean Bercu.
IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS
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A doua lumânare – IAŞI, capitala
bucuriei de Hanuca 5779
Pentru ieşeni, dar nu numai pentru
ei, ziua de 3 decembrie, Sărbătoarea
Luminilor şi a victoriei Macabeilor, a adus
o mare bucurie: reinaugurarea Sinagogii
Mari, cel mai vechi lăcaş de cult din România. Din partea FCER au luat parte la
festivităţi vicepreşedinte Ovidiu Bănescu,
secretar general Eduard Kupferberg,
Readucerea Sulurilor de Tora
în Sinagoga Mare din Iaşi

director CAPI Rudy Marcovici, director
economic şi vicepreşedinte CEB Silvian
Horn, prim-rabin Rafael Shaffer, primcantor Iosif Adler, Alexandru Marinescu
şi Dan Druţă (Realitatea Evreiască),
Laurenţiu Zilbermann, cantor Emanuel
Pusztai, prof. univ. dr. Carol Iancu şi director adjunct CAPI, arh. Lucia Apostol.
Monument istoric construit în a doua
jumătate a secolului al XVII-lea, Sinagoga
Mare din Iaşi a fost inaugurată în anul
1671, sub păstorirea celebrului rabin
şi erudit Natan Nata Hanover, originar
din Polonia, lider spiritual al comunităţii
evreieşti locale la acea dată.
Unele descoperiri arheologice recente
menţionează că ar fi existat pe acelaşi
amplasament o sinagogă mai veche
construită din lemn, distrusă pe la 1580
într-un incendiu. Pe peretele vestic al
Sinagogii Mari se află o inscripţie referitoare la o posibilă renovare în perioada
1762-1763, rezidirea ei realizându-se în
1823, după ce arsese în anul anterior.
În timp, Sinagoga Mare a mai fost
reparată şi renovată în 1914, 1924-1925,
după cel de-al Doilea Război Mondial şi
după cutremurul din 1977. Acum, după
mai mult de 10 ani de la începerea
unui amplu şi foarte lung proces de re
novare, consolidare şi restaurare, Ovidiu
Bănescu, Abraham Ghiltman, preşedinte
al Comunităţii Evreilor din Iaşi, Victor
Opaschi, secretar de stat, Mihai Chirica,
primarul Municipiului Iaşi, au dezvelit
placa comemorativă situată pe faţada

Preşedintele A. Ghiltman
şi primarul M. Chirica

frontală a sinagogii, placă pe care sunt
înscrişi cei ce au avut o contribuţie
importantă la restaurare: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Secretariatul
de Stat pentru Culte, Institutul Naţional
al Patrimoniului, Federaţia Comunităţilor
Evreieşti din România, Comunitatea
Evreilor din Iaşi, Primăria Municipiului
Iaşi, Fundaţia Caritatea; J.D.C. România
şi World Monuments Fund, organizaţie
donatoare din SUA.
Pe uşa de intrare în Sinagoga Mare,
prim-rabinul Rafael Shaffer şi preşedintele
ing. Abraham Ghiltman au montat Mezuza, după care s-a rostit rugăciunea
de binecuvântare. În interiorul Sinagogii,
Albert Lozneanu a explicat celor prezenţi
ce semnifică Mezuza.
Apoi ec. Ovidiu Bănescu, ing. Abraham Ghiltman, ing. Mihai Chirica şi Israel Şarli Sabag, directorul JOINT pentru
România, au tăiat panglica inaugurală a
edificiului de cult proaspăt restaurat.
Fixarea Mezuzei pe uşa interioară a
Sinagogii a fost făcută de Eduard Kupfer-

berg, secretar general al FCER şi director
al Cancelariei Rabinice, şi de ing. Rudy
Marcovici, director al Departamentului
CAPI, din cadrul FCER.
Au urmat două tururi de defilare cu
Tora spre Aron Kodeş, după ce Albert
Lozneanu a citit câteva cuvinte despre
sulurile de Tora, readuse în sinagogă şi
depuse în Aron Kodeş.
În timpul procesiunii, Corul Comunităţii
ieşene, soliştii ing. Uri Fernbac şi Albert
Lozneanu, împreună cu prim-cantorul I.
Adler şi cantorul E. Pusztai, au intonat
rugăciunile Baruch Haba şi Eţ Haim.
Rabinul Yehoshua Aharonovitch a citit
rugăciuni din Tora, iar la final directorul
Cancelariei Rabinice a ridicat Sulul Sfânt
spre înaltul cerului pentru a marca momentul în care Sulurile Sfinte au revenit
în sinagoga reinaugurată.
Ceremonia oficială din sinagogă a
început, într-o atmosferă solemnă, cu
intonarea imnurilor de stat ale României
şi Israelului.
Sinagoga, inundată de lumina minunatelor candelabre, strălucind de
frumuseţe, cu Aron Kodeş-ul restaurant,
a fost neîncăpătoare pentru numeroşii
oaspeţi veniţi din Iaşi, Bucureşti, Bacău,
Braşov, Franţa şi Israel, special pentru
deosebitul eveniment. Dintre aceştia îi
menţionăm pe: Sergiu Nistor, consilier

Prim-rabin Rafael Shaffer (stg.),
directorul JDC România Israel Sabag,
Rabin Solomon, Rabin Wasserman

prezidenţial; Victor Opaschi, secretar de
stat, şeful Secretariatului de Stat pentru
Culte; primarul Mihai Chirica; prefectul
Marian Şerbescu; preşedintele Consiliului
Judeţean, Maricel Popa; Cătălin Radu
Dancu, consulul general al României la
New York; directorul J.D.C. România,
Israel Şarli Sabag; prim-rabinul FCER,
Rafael Shaffer; ÎPS Teofan, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei; PS Gherghel,
episcop al Diecezei Romano-Catolice
de Iaşi; delegaţiile FCER, Comunităţilor
Evreilor din Bucureşti, Bacău şi Braşov,
prof. univ. dr. Carol Iancu şi, nu în ultimul
rând, o delegaţie din Israel condusă de
rabinul Josef Wasserman, preşedintele
Fundaţiei pentru Promovarea Iudaismu
lui Român. Sute de ieşeni, membri ai
Comunităţii Evreilor din Iaşi şi prieteni ai
lor au venit cu mult drag la acest eveniment memorabil.
Prim-rabinul Rafael Shaffer a citit o
rugăciune de binecuvântare a memoriei eroilor evrei căzuţi în luptele pentru
făurirea României Mari.
Eduard Kupferberg, Albert Lozneanu
şi rabinul Yehoshua Aharonovitch au
rostit rugăciuni pentru România şi pentru
Statul Israel, iar rabinul Josef Wasserman
a rostit rugăciunea de binecuvântare a
soldaţilor armatei de apărare a Statului
Israel.
Cantorii I. Adler
şi E. Pusztai au rostit
rugăciuni
în memoria foştilor
preşedinţi ai
comunităţii
i e ş e n e :
farmacist
d r. S i m i o n
Caufman şi
ing. Pincu
E. Kupferberg ridică Kaiserman,
iar rabinul
un Sul de Tora
Solomon a
binecuvântat printr-o rugăciune memoria
Marelui Rabin din Ştefăneşti.
Cuvântul de salut rostit de ing. Abraham Ghiltman a început cu tradiţionalul
Şalom, preluat de la preşedintele Aurel
Vainer, urmând trecerea în revistă a
oaspeţilor. „În ziua de azi, din acest an
în care România serbează 100 de ani
de la reîntregire, Comunitatea Evreilor
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Iaşi are bucuria de a
reinaugura singura
sinagogă din Iaşi
rămasă în picioare.
Revenind la ziua de
astăzi, când reinaugurăm sinagoga,
doresc să aduc mulţumiri speciale celor
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Ovidiu Bănescu şi Silvian Horn

care au contribuit la această reinaugurare: Ministerului Culturii; secretarului de
stat Victor Opaschi; preşedintelui FCER,
dr. Aurel Vainer, Departamentului CAPI,
Primăriei Iaşiului – primar Mihai Chirică;
directorului ing. Rudy Marcovici şi directorului adjunct arh. Lucia Apostol, coordonator de proiect de restaurare, ing. Dan
Rădulescu, ing. Simon Iancu şi directorului JDC România, Israel Şarli Sabag. (…)
Aflându-ne în perioada celor opt zile de
Hanuca, vă doresc tuturor o sărbătoare
de Hanuca fericită, cu sănătate şi bucurii”.
Ceremonia aprinderii lumânărelelor
de Hanuca a fost oficiată de Israel Şarli
Sabag. El a mulţumit preşedintelui
A.Ghiltman pentru munca depusă pentru
ca „visul restaurării sinagogii să devină
realitate” şi şi-a exprimat regretul că
preşedintele dr. Aurel Vainer şi soţia sa,
Anette Vainer, nu au putut fi prezenţi la
reinaugurare. Transmiţându-le sincere
urări de sănătate, s-a rugat „pentru
prezenţa domniilor lor alături de noi, mulţi
ani de acum înainte, la toate sărbătorile
şi manifestările vieţii comunitare evreieşti
din România”.
Prof. univ. dr. Sergiu Nistor, consilier
prezidenţial, a dat citire mesajului transmis de preşedintele României, Klaus
Werner Iohannis: „Cu ocazia reinaugurării
Sinagogii Mari din Iaşi, vă transmit salutul meu călduros şi vă felicit pentru
faptul că astăzi Sinagoga redevine, prin
efortul autorităţilor şi al credincioşilor, un
lăcaş viu de rugăciune, un reper în viaţa
spirituală şi culturală a oraşului. Această
reinaugurare festivă se desfăşoară în
mod simbolic la începerea sărbătorii
de Hanuca, numită în tradiţia iudaică
Sărbătoarea Inaugurării şi a Luminii.
Fie ca celebrarea dedicată Sinagogii
Mari şi comunităţii evreieşti din Iaşi să
vă întărească în credinţă şi să ducă mai
departe lumina speranţei într-un viitor mai
bun, sub semnul păcii şi al solidarităţii.
Sinagoga Mare are o istorie care se
întrepătrunde cu aceea a oraşului şi a
comunităţii evreieşti, căreia i-a fost templu sacru şi refugiu în momente dificile.
Reinaugurarea celui mai vechi lăcaş de
cult mozaic din România reprezintă, în
anul în care celebrăm împreună Centenarul Marii Uniri, şi un gest de respect faţă
de memoria celor care s-au jertfit pentru
credinţă şi libertate. Este, de asemenea,
un omagiu adus personalităţilor evreieşti
care au susţinut în plan internaţional
Unirea de la 1918, contribuind substanţial
la modernizarea şi progresul României,
dovedindu-şi fidelitatea faţă de ţară şi
credinţa în destinul ei istoric.
Mă bucur că Federaţia Comunităţilor
Evreieşti din România susţine constant
restaurarea şi punerea în valoare a sinagogilor din România. Ele dau o frumoasă
expresie valorilor pe care şi eu le susţin
şi pe care, împreună cu dumneavoastră,
le apăr: cunoaştere, dialog şi toleranţă.
„Hag Hanuca Sameah!”
Ovidiu Bănescu a citit mesajul dr.
Aurel Vainer, care a transmis deosebite felicitări preşedintelui Abraham
Ghiltman şi Comitetului de conducere
al Comunităţii Evreilor din Iaşi „pentru
munca depusă pentru reinaugurarea celui mai vechi lăcaş de cult de pe teritoriul
României. Acesta reprezintă o pecete a
prezenţei evreieşti pe aceste meleaguri
şi totodată o expresie a loialităţii faţă de
România şi Israel. Mesajul nostru comun
este repunerea în valoare a cât mai mul-

tor sinagogi din cele 86 aflate astăzi în
România. Din anul 2005, printr-un amplu
program iniţiat de FCER, s-au restaurat
23 de sinagogi şi temple, monumente
istorice cu mare vechime. În perioada
următoare se vor finaliza lucrările la sinagogile din Deva, Focşani şi Timişoara.
Din toată inima îmi doresc şi vă doresc
să petreceţi o adevărată sărbătoare cu
lumină în spirit şi-n simţiri şi să privim
cu optimism viitorul poporului evreu.
Am Israel Hai!”
În continuare, vicepreşedintele FCER
a dat citire hotărârii Comisiei FCER
de acordare a diplomelor şi medaliilor şi, împreună cu ec. Silvian Horn,
vicepreşedinte al Comunităţii Evreilor din
Bucureşti, a înmânat PS Petru Gherghel,
episcop al Diecezei Romano-Catolice de
Iaşi, dr. Aurica Ichim, director al Muzeului

Municipal din Iaşi, şi ing. Dan Teodorescu, jurnalist, Diploma şi Medalia „Prieten
al Comunităţilor Evreieşti din România”.
De asemenea, ec. Ovidiu Bănescu,
împreună cu dr. Mona Bejan, director
DASM, au înmânat Medalia de Onoare „Pentru devotament în activitatea
comunitară a evreilor din România”
inginerei Martha Eşanu, inginerului Filip
Petraru şi profesorului Romeo Luchian,
care prin rezultatele deosebite obţinute
în activitatea lor au adus o contribuţie
semnificativă la dezvoltarea vieţii comunitare.
Primarul Municipiului Iaşi, ing. Mihai
Chirica, a lansat „Manifestul Prieteniei”,
din care am spicuit: „În anul de graţie
2018, al Centenarului făuririi României,
este reaprinsă sfânta lumină de Hanuca
în acest templu al credinţei ebraice. Începând de astăzi, 3 decembrie 2018 (25
Kislev 5779), redeschidem Poarta Prieteniei care ne va însoţi de-a pururi într-un
Iaşi renăscut prin toleranţă şi înţelegere
deplină.(…) Îmi exprim speranţa ca şi prin
readucerea la viaţa spirituală a Sinagogii
Mari, Iaşiul să devină un oraş-simbol al
excelentelor relaţii româno-israeliene,
dar, mai ales, un loc în care orice ieşean,
indifent de confesiunea sa religioasă, să
se simtă ca acasă”.
O scrisoare de binecuvântare a fost
transmisă de către Şef-Rabinul aşkenaz
al Statului Israel, David Lau, preşedintele
Înaltului Tribunal Rabinic: „Acum aţi avut
şansa de a reveni la splendoarea din
trecut prin renovarea acestui lăcaş de
rugăciune şi prin redarea lui în funcţiune.
(...). Fie ca în acest măreţ lăcaş să se audă
cu ajutorul Domnului voci de rugăciune şi
de învăţătură a Torei. În acest lăcaş vor
fi comemoraţi martirii comunităţii care au
plătit cu viaţa pentru credinţa şi religia lor.
Adresez binecuvântările mele membrilor
comunităţii şi tuturor locuitorilor oraşului
cu ocazia acestui emoţionant eveniment.
(…) Vă binecuvântez din toată inima cu
binecuvântarea unei sărbători de Hanuca
fericite”.
În luările lor de cuvânt, Mitropolitul
Teofan, consulul general al României la
Reportaje de
CLAUDIA BOSOI, DAN DRUŢĂ,
MARTHA EŞANU, ARMANDA FILIPINE,
BEATRISA FINKEL, ANDREA GHIŢĂ,
ALX. MARINESCU
Foto: E. KUPFERBERG,
SANDU CÂLŢIA
c.e. tecuci, focşani,
braşov şi bacău
(Continuare în pag. 8)
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Dintre participanţii la festivitate i-am
reţinut (fără a putea
pretinde că nu am
omis pe nimeni) pe
E. Kupferberg, preşedintele C.E. Iaşi,
Abraham Ghiltman, ziarista Martha Eşanu, prof. univ. Carol Iancu, originar din
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New York, Cătălin
Dancu, secretarul
de stat Victor Opaschi, prefectul Ma
rian Şerbescu, preşedintele Consiliului
Judeţean, dr. ing. Maricel Popa, rabinul
Josef Wasserman, prof. univ. dr. Carol
Iancu şi mulţi alţii au relevat bogata şi
interesanta istorie a comunităţii ieşene,
contribuţia evreilor români la viaţa
culturală şi spirituală a României. S-a
subliniat că obiectivul principal al conducerii FCER şi al comunităţilor locale
este păstrarea moştenirii istorice şi
spirituale a evreilor din România, iar
astăzi trăim o perioadă specială, când
reinaugurarea pe aceste meleaguri a 23
de sinagogi simbolizează prietenia dintre
România şi Israel, dintre poporul român
şi poporul evreu. Nu au lipsit referirile
la miracolul luminii care naşte lumină
şi se împleteşte armonios cu miracolul
prieteniei.
Vicepreşedintele CEB, Silvian Horn, a
mulţumit Marthei Eşanu pentru contribuţia
la refacerea unor monumente din Cimitirul
evreiesc din Bucureşti, precum şi deputatului Silviu Vexler pentru strădaniile depuse pentru atragerea de fonduri pentru
reconstrucţia sinagogii ieşene şi a altor
obiective de cult mozaic, în acest context
fiind exprimată recunoştinţa pentru sprijinul constant primit de la Victor Opaschi,
şeful Secretariatului de Stat pentru Culte.
Arh. Lucia Apostol a subliniat rolul
esenţial al World Monument Fund la
finalizarea lucrărilor la Sinagoga Mare
din Iaşi.
(Urmare din pag. 7)

Tăierea panglicii inaugurale

Ca semn de omagiu şi înaltă preţuire,
preşedintelui Abraham Ghiltman i-au fost
acordate Medalia „Centenar” de către
Consiliul Judeţean şi Primăria Iaşi. De
asemenea, primarul Mihai Chirica i-a
transmis o scrisoare în care sunt exprimate „cele mai bune gânduri şi urări de
sănătate, bucurii şi împliniri”, precum
şi „sincere sentimente de prietenie”
comunităţii evreieşti ieşene. Edilul mai
promite că va „fi mereu alături de tot
ceea ce înseamnă spirit şi manifestare a
culturii ebraice”.
Ceremonia s-a încheiat cu concertul
formaţiei Nigun Klezmer Band şi al Corului Talmud Tora al Comunităţiii ieşene,
dirijor prof. Romeo Luchian, solişti ing.
Uri Fernbac şi jurist Albert Lozneanu.
Cu toţii au fost aplaudaţi minute în şir la
scenă deschisă.
Finalul a fost o cină specială la Grand
Hotel Traian, Sala Eminescu.

Ery Pervulescu (stg.), I. Adler, Rafael
Shaffer, A. Lozneanu şi E. Pusztai

Hârlău, primarul Hârlăului, Gheorghiţă
Curcă, arh. Lucia Apostol, părintele Dumitru Tincu, Alex. Marinescu şi Dan Druţă,
de la „Realitatea Evreiască”.
Au fost aduse mulţumiri tuturor celor
care au susţinut refacerea sinagogii.
Prim-rabinul Rafael Shaffer, prim-cantorul Iosif Adler, cantorul Emanuel Pusztai
şi Albert Lozneanu, şeful JCC Iaşi, au
intonat melodiile tradiţionale de Hanuca.
În numele preşedintelui Aurel Vainer
şi în nume personal, Rudy Marcovici a
adresat mulţumiri echipei de restauratori,
celor care s-au ocupat atât de restaurarea picturii, cât şi a Aron Kodeş-ului, cel
din urmă fiind refăcut după 50 de ani din
fragmente de mici dimensiuni. De altfel, a
amintit vorbitorul, un tablou de deasupra
Aron Kodeş-ului nu a fost refăcut, pentru
a păstra dovada distrugerilor făcute de
soldaţii sovietici, care au tras cu armele în
sinagogă. Directorul CAPI a mai subliniat
că în sinagoga de la Hârlău de 20 de ani
nu se mai ţinuse o slujbă şi că prezenţa
părintelui Dumitru Tincu arată concret ce
înseamnă să fim cu toţii împreună.
Secretarul general al FCER a amintit
că Hanuca este o sărbătoare a tuturor
celor care cred într-un Dumnezeu Unic,
în valorile fundamentale ale iudaismului.
„Este o sărbătoare a monoteismului,
căci fără victoria Macabeilor nu ar mai fi
apărut nici creştinismul şi nici islamismul.
Fie ca anii viitori să aducă noi mărturii că
sinagogile renovate reprezintă dovada
trecerii evreilor prin România”, a mai spus
Eduard Kupferberg, care a urat la mulţi
ani, pace şi prosperitate atât evreilor, cât
şi întregului popor român.
Abraham Ghiltman a scos în evidenţă
faptul că evreii din Hârlău pot fi număraţi azi pe degetele de la o mână, dar
ei trebuie să ducă mai departe steagul
evreităţii, aşa cum o fac şi mult mai numeroşii hârlăuani care trăiesc în Israel şi
în alte ţări. Subliniind ideea că lăcaşurile
de cult arată cum au trăit evreii pe aceste

HÂRLĂU – prima slujbă
în sinagogă, după 20 de ani
„Aşa cum ştim, Hanuca este sărbătoarea reinaugurării Templului de la Ierusalim, unde uleiul pur suficient pentru o zi a
ars timp de opt zile. Azi, într-un moment
considerat de conducerea Federaţiei
drept cel mai potrivit pentru această festivitate, reinaugurăm frumoasa Sinagogă
de la Hârlău”, a spus Rudy Marcovici, directorul CAPI, care a răspuns de lucrările
de la Hârlău, ca şi de la toate celelalte
obiective de cult mozaic din România.

Rudy Marcovici transmite mesajul
preşedintelui A. Vainer

Primarul G. Curcă

meleaguri, preşedintele C.E. Iaşi a urat
Hanuca Sameah evreilor şi Crăciun fericit, cu linişte şi bucurie, creştinilor.
Prof. dr. Carol Iancu, de la Universitatea din Montpellier, vorbind atât ca „fiu al
Hârlăului” cât şi ca istoric, a menţionat că
a doua zi de Hanuca 5779 este una deosebit de importantă şi a promis că anul
viitor va avea loc la Hârlău un simpozion
internaţional despre istoria evreilor din
localitate. „Acum 10 ani am fost aici cu
preşedintele Ghiltman şi cu preşedintele
Aurel Vainer, iar cel din urmă a promis
că sinagoga va fi restaurată. Acum promisiunea sa a fost îndeplinită”, a subliniat
vorbitorul, care a adresat mulţumiri pentru
refacerea sinagogii lui Rudy Marcovici,
Eduard Kupferberg, Abraham Ghiltman,
Luciei Apostol, Marthei Eşanu şi inginerilor Rădulescu şi Solomonea.

Prof. Carol Iancu a anunţat că a întocmit lista eroilor martiri militari din Hârlău,
care au căzut în anii celui de-al Doilea
Război Mondial, precum şi a celor căzuţi
ulterior, pentru apărarea Israelului. În
amintirea lor, Rafael Shaffer şi Iosif Adler
au cântat rugăciunea El Male Rahamim.
Prim-rabinul Rafael Shaffer a subliniat
că în istoria poporului evreu au fost numeroase miracole, dar sunt sărbătorite
numai acelea care au semnificaţie pentru
viitor, minunea de Hanuca arătând că
poporul lui Israel nu se va stinge. La fel
de durabile în timp sunt şi sinagogile,
„motiv pentru a ne bucura de miracolul
pe care îl trăim acum şi aici, în renovata
sinagogă de la Hârlău”.
Primarul Gheorghiţă Curcă s-a arătat
onorat să participe la reinaugurare şi
a subliniat că „Hârlăul a fost un oraş
unde evreii au fost întotdeauna îndrăgiţi,
iar acum îi aşteptăm să revină, să
investească, să îşi aducă aici copiii şi
nepoţii”. Un moment emoţionant a fost
când primarul şi-a amintit că şi-a început
cariera de economist având şef un evreu,
pe care l-a lăudat pentru modul liniştit,
prietenesc în care se adresa subalternilor.
Preşedintele Ghiltman i l-a dat la telefon
pe cel despre tocmai vorbise, cei doi
pierzând legătura de zeci de ani.
În final, Rudy Marcovici i-a înmânat
primarului un cadou de Hanuca din partea
preşedintelui Aurel Vainer şi toţi au fost
invitaţi la sufganiot.

BOTOŞANI - amintiri,
emoţie, cântece şi decoraţii
Sărbătoarea Luminii şi a bucuriei i-a
adunat pe evreii din Botoşani, alături
de prietenii lor, în jurul lumânărelelor.

David Iosif oferă Hanuca Geld. Plan
îndepărat – primarul Cătălin Fluture

Participanţii la masa festivă de Hanuca
s-au bucurat de prezenţa unor musafiri
dragi: Eduard Kupferberg, secretar general al FCER, prof. univ. Carol Iancu,
Alexandru Marinescu, redactor-şef al
revistei „Realitatea Evreiască”, şi cantorul
Emanuel Pusztai.
Primarul municipiului Botoşani,
Cătălin Flutur, s-a declarat încântat de
invitaţia comunităţii evreilor şi a depănat
amintiri din anii petrecuţi alături de prietenii săi evrei.
Preşedintele comunităţii botoşenene,
David Iosif, le-a mulţumit celor prezenţi
pentru implicarea lor activă în viaţa
iudaică.
Despre semnificaţia sărbătorii a vorbit
consilier Gustav Finkel, care a evocat şi
o minune, petrecută în urmă cu câţiva
ani în sediul Comunităţii din Rădăuţi: o
lumânare de Hanuca s-a aplecat spre
cea de alături, aprinzând-o exact la momentul în care trecerea timpului impunea
un număr mai mare de lumânări aprinse
în Hanuchie.
Eduard Kupferberg şi-a amintit de
anii adolescenţei când, participând la
sărbătorile de Hanuca, a învăţat multe des
pre miracolul existenţei poporului evreu.
Prof. univ. Carol Iancu s-a declarat
încântat de Sinagoga din Botoşani,
de râvna celor care menţin vie flacăra
iudaismului. El a amintit de anii grei ai
războiului şi de faptul că familia sa a
fost strămutată atunci de la Hârlău la
Botoşani .

Alexandru Marinescu şi-a exprimat
bucuria de a fi între oameni inimoşi care,
într-o bijuterie arhitectonică, Sinagoga,
duc mai departe viaţa iudaică.
Intr-o atmosferă caldă, copleşit de
bucuria sărbătorii, tânărul Avi Talpalaru a
aprins lumânărelele de Hanuca şi a rostit
cele trei binecuvântări.
Nu puteau lipsi melodiile tradiţionale
interpretate de talentatul şi inimosul cantor Emanuel Pusztai, care i-a însufleţit
pe cei prezenţi, alături de prof. Beatrisa
Finkel.
Un moment emoţionant al serii a
fost cel în care Eduard Kupferberg a
înmânat medalii şi brevete acordate
de preşedintele Klaus Iohannis unor
supravieţuitori ai Holocaustului din
Botoşani: Eti Leibovici, Marcel Cohn şi
Saul Rotaru.

TECUCI - minunea
şi bucuria luminii
La fel ca şi în celelalte comunităţi, şi
la Tecuci mult aşteptata sărbătoare de
Hanuca a fost un eveniment cu multe lumini, cu multă voie bună, muzică, proiecţii
de film, discuţii şi multe cadouri, mai ales
pentru copii.
Manifestarea a fost deschisă de
preşedintele comunităţii, Iancu Aizic, care
după ce a vorbit despre importanţa acestei sărbători, a făcut şi o scurtă prezentare
a evenimentelor petrecute în comunitate
în cei aproape douăzeci de ani de când o
conduce.  Au fost apoi prezenţaţi distinşii
oaspeţi, respectiv vicepreşedintele
FCER, ec. Ovidiu Bănescu, şi directorul
economic şi vicepreşedinte CEB, ec.
Silvian Horn. După ce O. Bănescu a dat
citire mesajelor preşedintelui României
şi al preşedintelui FCER, vorbitorul şi-a
manifestat bucuria de a fi pentru prima
oară la Tecuci, aici găsind un public cât se
poate de plăcut. Silvian Horn s-a declarat
şi el bucuros de revederea cu tecucenii.  
În cuvântul sau, vicepreşedintele CEB a
punctat principalele evenimente petrecute în Federaţie în ultimul timp.
Apoi au luat cuvântul reprezentantul
Grupului de Alianţă Locală, ing. Traian
Balanica, managerul Casei de Cultură din
Tecuci, Lucia Gologan, părintele protopop
Gh. Joghiu şi profesorul Ştefan Andronache, un apropiat al comunităţii noastre, realizator al cărţii „Evreii din Tecuci
şi judeţul Galaţi” şi, totodată, persoana
care ne-a făcut legătura cu regretatul
Avram Goldstein-Goren, cel care, prin
donaţia făcută, a sprijinit renovarea sinagogii. Profesorul Andronache a prezentat
publicului un film cu Tecuciul de ieri şi de
azi, vorbind apoi despre aportul evreilor
tecuceni la dezvoltarea oraşului. Foarte
apreciat de public a fost şi emoţionantul
mesaj video, transmis de talentata actriţă
Claudia Motea, preşedintelui Iancu Aizic
şi tuturor tecucenilor, cu ocazia sărbătorii
de Hanuca.

Un alt fapt important a fost prezenţa la
acest eveniment a televiziunii, respectiv a
redactorilor Carmen Ştefănescu şi Traian
Popescu.
  Au urmat masa oferită de Comunitatea din Tecuci, cu sprijinul FCER,
discuţii, voie bună şi multă bucurie.
(iancu aizic)

RÂMNICU SĂRAT, gazda
unui eveniment de excepţie
Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu” din Râmnicu Sărat a fost gazda unui
eveniment de excepţie organizat de Comunitatea Evreilor din Focşani (inclusiv
Buzău şi localităţi din Vrancea), marţi,
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4 decembrie 2018: „Hanuca – Sărbătoarea
Luminii”. Au participat elevi ai Colegiului
Naţional „Alexandru Vlahuţă”, elevi ai
Şcolii Gimnaziale Nr. 1, profesori, oameni de cultură, oficialităţi, membri ai
comunităţii evreilor din Focşani, Râmnicu
Sărat şi Buzău.
Mircea Rond (dr.) îşi primeşte oaspeţii

niştilor, ci este şi şansa unică prin care
monoteismul şi-a dobândit locul atât de
puternic în lume. (...) Ea este sărbătoarea tuturor celor care cred în Dumnezeul
Unic, o sărbătoare a recunoaşterii valorii
luminii în viaţa civilizaţiei umane.
Hag Hanuca Sameah şi Şalom – pace
în casele tuturor”. O poveste despre Hanuca, de Asher Shafir, a fost prezentată
publicului de către Loredana Grigoriu,
actriţă la Teatrul Tineretului. (EMIL
NICOLAE NADLER)

A treia lumânare – BACĂU
Semnificaţia unui miracol
care s-a perpetuat
După ce doi copii, un băiat şi o fetiţă
din Buzău, au aprins lumânările de Hanuca, au luat cuvântul vicepreședintele
FCER, Ovidiu Bănescu, vicepreședintele
CEB, Silvian Horn şi Mircea Rond,
preşedintele Comunităţii Evreilor din
Focșani.
Au mai vorbit despre însemnătatea
sărbătorii: prof. Emilena Tatu, titulară a
unui curs opţional, unic în judeţele Buzău
şi Vrancea, despre „Holocaustul evreilor”,
predat la Colegiului Naţional „Alexandru
Vlahuţă” la clasa a XI-a; prof. Ştefania
Emilia Selegian, preşedinte al Unity
in Values Interconfessional Association; şi prof. Grigore Leaua, membru al
Comunităţii Evreilor din Râmnicu Sărat,
singurul absolvent, încă în viaţă, al fostei
Şcoli Evreieşti din Râmnicu Sărat.
N-au lipsit nici prezentarea celor
mai bune trei referate realizate de elevii
râmniceni în cadrul unui concurs tematic
şi nici vernisarea unei expoziţii cu tema
„Lumina de Hanuca”, cuprinzând 50 de
lucrări de pictură şi grafică realizate de
elevi în cadrul aceluiaşi concurs.
Pe fundalul cântecelor evreieşti, toţi
participanţii au fost serviţi cu delicatese
tradiţionale, băuturi şi fructe de sezon.
Partenerii evenimentului, care s-a
bucurat de un real success, au fost Unity
in Values Interconfessional Association şi
Clubul Femina-2 „Dr. Georgeta Nicolau”
din Râmnicu Sărat. (MIRCEA ROND)

PIATRA NEAMŢ – Sinagoga,
neîncăpătoare de Hanuca
Ca întotdeauna, Sinagoga „Baal
Şem Tov” din Piatra Neamţ s-a dovedit
a fi neîncăpătoare cu ocazia celebrării
sărbătorii de Hanuca. Membri ai comunităţii, prieteni şi oficialităţi au luat parte
la festivitatea organizată de preşedintele
C.E., Emil Nadler, şi de vicepreşedintele
Marcel Grinberg. În deschidere, Emil
Nadler a adresat tuturor un cuvânt de
bun-venit şi a vorbit despre semnificaţia
sărbătorii, supranumite Sărbătoarea
Luminilor. Primarul municipiului Piatra
Neamţ, Dragoş Chitic, a afirmat că
este extrem bucuros de a fi alături de
comunitatea evreiască locală cu ocazia
acestei celebrări şi că îşi doreşte o bună
colaborare între instituţia pe care o reprezintă şi comunitate. După aprinderea
lumânărilor, prim-rabinul Rafael Shaffer
a vorbit despre semnificaţia sărbătorii de
Hanuca – miracolul petrecut acum mai
bine de 2.200 de ani, atunci când uleiul
sfânt suficient pentru o zi a ars timp de
opt zile. Miracole au mai avut loc de-a
lungul istoriei şi însăşi acceptarea ideii
de Dumnezeu Unic este un asemenea
exemplu. Chiar supravieţuirea comunităţii
din Piatra Neamţ, a arătat vorbitorul, este
un exemplu de miracol, o comunitate nu
foarte numeroasă, dar care se îngrijeşte
de perpetuarea unei frumoase tradiţii.
Cantorul Iosif Adler a interpretat cântece
tradiţionale de Hanuca, acompaniat fiind
de membrii trupei „Noii Macabei”, formate
din elevi ai Liceului de Artă „Victor Brauner” din localitate. Directorul CAPI, ing.
Rudy Marcovici, a transmis membrilor
comunităţii şi invitaţilor cuvântul preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, cu ocazia
sărbătorii, apreciind buna organizare şi
efortul de a ţine vie această tradiţie de a
celebra împreună. „Hanuca nu înseamnă
numai victoria Macabeilor împotriva ele-

Numeroşi membri ai C.E. Bacău, prieteni şi reprezentanţi ai instituţiilor locale
s-au reunit pentru a celebra şi aprinde
a treia lumânare de Hanuca la Bacău.
În cuvântul său de bun-venit, Hainrich
Brif, preşedintele C.E. Bacău, a salutat
prezenţa oaspeţilor – prim-rabin Rafael

Shaffer, prim-cantor Iosif Adler, ing. Rudy
Marcovici, directorul C.A.P.I., preşedintele C.E. Roman, prof. Iancu Vexler – precum şi reprezentanţilor instituţiilor locale
şi ai celorlalte minorităţi. El le-a vorbit
tuturor despre miracolul petrecut acum
mai bine de două milenii şi semnificaţia acestui miracol, care s-a perpetuat
de-a lungul istoriei evreilor. Prim-rabinul
Rafael Shaffer şi prim-cantorul Iosif
Adler au oficiat serviciul religios după
aprinderea celei de-a treia lumânări. De
asemenea, prim-rabinul Rafael Shaffer a
vorbit despre miracolul „nestingerii” care
durează de mai bine de 2.200 de ani. Un
alt miracol, a arătat el, este reprezentat
chiar de menţinerea vieţii religioase. În
România, un prim pas a fost constituirea
corurilor din comunităţi, la mijlocul anilor
’60, care a precedat primii paşi spre
instituirea unor programe de învăţătură
religioasă. Ing. Rudy Marcovici a transmis preşedintelui C.E. Bacău mesajul
preşedintelui F.C.E.R. Spre încântarea
audienţei, cantorul Iosif Adler şi membrii
corului comunităţii au interpretat numeroase cântece în ebraică şi idiş dedicate
sărbătorii de Hanuca. În final, copiii au
primit tradiţionalul Hanuca gelt, înmânat
chiar de către preşedintele comunităţii.
(brif hainrich)

SUCEAVA – prietenie
şi solidaritate la Sinagoga Gah
Preşedintele Comunităţii Evreilor
din Suceava, profesorul Sorin Golda, a
vorbit despre festivitatea de aprindere
a celei de-a treia lumânări, spunând:
„La sărbătoarea de la Sinagoga Gah,
reinaugurată cu doi ani în urmă, au participat prefectul Mirela-Elena Adomnicăi,
preşedintele Consiliului Judeţean,
Gheorghe Flutur, primarul Ioan Lungu,
reprezentanţii la vârf ai minorităţilor
poloneză, rusă, lipoveană şi germană.
Relaţiile cu autorităţile sunt nu numai de
înţelegere, ci şi de colaborare, de pildă, în

Prefectul Mirela Adomnicăi
şi preşedintele Sorin Golda

cadrul unor proiecte, cum a fost cel dintre
minorităţile din România şi cele din zona
Cernăuţiului. Noi participăm reciproc
la sărbătorile fiecărei minorităţi. Avem
întruniri şi la nivelul Prefecturii, unde pu-
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nem împreună idei,
de exemplu cea a
armenilor, care au
propus o seară de
film”.
Preşedintele Golda a mai subliniat că
sinagoga a fost plină în seara de Hanuca
5779, singurii evrei suceveni care nu
au venit fiind
cei nedeplasibili, dar ei
au fost vizitaţi
la domiciliu,
nefiind lăsaţi
singuri de
această săr
bătoare. „Mai
mult decât
simple vizite,
noi suntem
centrul pentru zona Făl
ticeni, Boto
şani, Dorohoi, unde asigurăm asistenţa
socială şi medicală de la Suceava”, a
precizat Sorin Golda. Un element specific
Hanucăi din acest an a fost coincidenţa
cu dublul Centenar (al României Unite
şi al Bucovinei), precum şi primirea unui
mesaj emoţionant din partea celebrului
scriitor Norman Manea. De asemenea,
am fost onoraţi cu două distincţii, una
acordată din partea Prefecturii, cealaltă
din partea Primăriei Suceava”.
Oaspeţii au comentat şi ei cu căldură,
preşedintele Gheorghe Flutur arătând că
vine cu drag de fiecare dată când este
invitat la Sărbătoarea Hanuca, atât pentru că „sunt multe de învăţat din pildele
legate de simbolistica luminii”, cât şi
pentru că evreii au avut „un aport foarte
consistent” la dezvoltarea civilizaţiei din
Bucovina şi din România.
Prefectul Mirela Adomnicăi a men
ţionat, la rândul său, contribuţia evreilor
la proiecte importante cum a fost prima
ediţie a Festivalului Limbii şi Teatrului Idiş,
iar primarul Ioan Lungu a insistat asupra
bunei colaborări dintre Municipalitate şi
Comunitatea Evreilor.
La finalul sărbătorii, Eduard Kupferberg le-a înmânat lui Joger Kormen,
Malvinei Lowry şi Paulinei Salmanovici
Medaliile Naţionale „Serviciu Credincios”
acordate de preşedintele Klaus Iohannis
pe data de 9 octombrie, ziua comemorării
victimelor Holocaustului din România.

Hanuchiada 5779

SIGHETU MARMAŢIEI –
ospitalitate şi căldură sufletească
După ce preşedintele comunităţii, David Lieberman, a reamintit participanţilor
despre eliberarea Templului din Ierusalim
şi resfinţirea acestuia, Eduard Kupferberg
a explicat că mijloacele de transport în
Israelul din vremea Macabeilor ar fi putut
asigura aducerea mult mai rapidă de ulei,

dar obligaţia rituală de a-l produce prin
stoarcere manuală din cele mai bune
măsline a fost cea care nu a permis
aprovizionarea Templului cu ulei pur mai
repede de opt zile. „Simbolul peren este
că şi în zilele noastre trebuie să dăm tot
ce avem mai bun şi mai pur pentru Dumnezeu şi pentru semenii noştri, pentru a
ne apropia şi de cel Atotputernic şi de
oameni”, a comentat secretarul general
al Federaţiei. El şi-a amintit primele ediţii
ale Hanuchiadei, iniţiate de fostul şefrabin Moses Rosen z.l.,şi a comparat
delegaţiile care iau parte la acest periplu
cu un şamaş care trece prin comunităţi şi
aprinde toate lumânările, spre binele comun. „Unul de la altul aprindem flăcările,
astfel încât comunităţile să nu se stingă
niciodată”. Atunci se vorbea despre previzibila dispariţie a celor 38 de comunităţi,
acum numărul acestora a crescut la 39,
a mai spus E. Kupferberg, mulţumindu-i

primarului Horia Vasile Scubli pentru
apropierea faţă de comunitatea evreiască
din Sighet şi ajutorul acordat acesteia.
Prof. univ. Carol Iancu a amintit că
rabinul Moshe ben Nahman, cunoscut mai mult sub numele de RaMBan,
împărţea miracolele în două categorii:
cele ascunse şi cele revelate. Din prima
categorie face parte miracolul de Purim,
în care Dumnezeu a ghidat acţiunile
oamenilor, iar din a doua, minunea de
Hanuca; aceasta este un miracol revelat
deoarece Dumnezeu a intervenit direct în
sfera materiei, făcând ca uleiul suficient
pentru o zi să ardă timp de opt zile. Acest
miracol a revelat însăşi dorinţa Sa de
menţinere a poporului evreu. Vorbitorul
a mulţumit FCER pentru invitaţia de a
lua parte la Hanuchiadă, ceea ce i-a permis să vadă ecumenismul comunităţilor
evreieşti din Transilvania.
În final, cantorul Emanuel Pusztai a
rostit o minha şi a intonat melodiile specifice de Hanuca.

A patra lumânare – DEVA
Reluarea serviciului divin
la Sinagoga din oraş
La Deva, bucuria sărbătorii de Hanuca
a fost cu atât mai mare cu cât aici a avut
loc, reluarea, după 50 de ani, a serviciului
divin în sinagoga aflată într-un stadiu
avansat al unui amplu proces de reno
vare. Festivitatea celebrării, moderată
de actriţa Claudia Motea, a debutat cu
intonarea imnurilor de stat ale celor două
ţări, România şi Israel. Preşedintele
Liviu Lăcătuşu le-a mulţumit tuturor celor
prezenţi la acest eveniment cu o profundă
semnificaţie – aprinderea celei de-a
patra lumânări de Hanuca 5779 într-o
sinagogă în care nu a mai ars o lumânare
de mai bine de cinci decenii. Potrivit vorbitorului, care a ţinut să aducă mulţumiri
speciale preşedintelui F.C.E.R, dr. Aurel
Vainer, pentru sprijinul său, inaugurarea
propriu-zisă va avea loc în primăvara
anului 2019.
Prim-rabinul Rafael Shaffer şi primcantorul Iosif Adler au aprins cea de-a
patra lumânare de Hanuca, rostind
binecuvântările.
Ing. Rudy Marcovici, directorul CAPI,
le-a transmis membrilor comunităţii din
Deva cuvântul preşedintelui dr. Aurel
Vainer. „Ne aflăm astăzi la un moment
important pentru evreii din judeţul Hunedoara, în special pentru cei din Deva,
dar şi din întreaga ţară, prilejuit de reinaugurarea Sinagogii din Deva. (...) Prin
contribuţia importantă adusă de populaţia
evreiască la independenţa şi formarea
ţării, la dezvoltarea sa politică, culturală
economică şi socială, aceste sinagogi
şi temple sunt expresii vii ale loialităţii
noastre faţă de România, dar şi faţă de
ţara noastră ancestrală, Statul Israel. Vă
rog să îmi permiteţi să adresez cele mai
călduroase mulţumiri şi felicitări pentru
stadiul acestui proiect, pe care sperăm
să îl finalizăm în primăvara ce vine, proiect realizat cu sprijinul fundamental al
Guvernului României, prin Secretariatul
de Stat pentru Culte, al secretarului de
stat Victor Opaschi, al Fundaţiei Caritatea, al F.C.E.R., al deputatului Silviu
Vexler şi, nu în ultimul rând, al C.E.
Deva”.
Despre detaliile tehnice ale reabilitării
a vorbit ing. Petre Preoţescu, din cadrul
C.A.P.I., care a prezentat tehnicile de
bază care stau la baza proiectului de
renovare a vechiului lăcaş de cult.
Consilierul prefectului judeţului Hunedoara, Dan Cristian, i-a felicitat pe evreii
din Deva cu ocazia acestei sărbători,
transmiţându-le salutul prefectului. El
a menţionat că renaşterea comunităţii
evreieşti după tragedia Holocaustului
aduce bucurie comunităţii locale şi
l-a felicitat pe preşedintele C.E. Deva
pentru efortul de a se implica în procesul
de renovare a sinagogii.
(Continuare în pag. 10)
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A patra lumânare
a fost aprinsă în
prezenţa membrilor comunităţii
constănţene,
preşedinte – Sorin Lucian Ionescu, şi a
unei delegaţii a FCER-CM, condusă de
ec. Ovidiu Bănescu, vicepreşedintele
FCER-CM şi din care au făcut parte:
ec. Silvian Horn, directorul economic al
FCER şi vicepreşedinte CEB; dr. Mona
Bejan, directoarea DASM; Carmen Hannah Ioviţu şi Geni Brenda Vexler, soliste
ale formaţiei Bucharest Klezmer Band;
jurnaliştii de la TVR Carmen Ştefănescu
şi Traian Popescu; dr. Claudia Bosoi,
redactor la „Realitatea evreiască”; Sandu
Câlţia, fotograf al FCER-CM.
Sorin Lucian Ionescu a spus:
„Încercăm să facem în fiecare an mai
mult decât anul trecut şi aceasta în primul
rând cu ajutorul Federaţiei. Cei de aici
nu sunt şefii noştri, ci prietenii noştri”.
Oficiantul de cult Liviu Abramovici a
aprins lumânările şi a rostit rugăciunea.
Carmen Hannah Ioviţu şi Geni Brenda
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Ferdinand Po
gocsan, viceprimarul Devei, a transmis mesajul primarului
Florin Oancea pentru membrii comunităţii
evreieşti. El i-a felicitat pentru celebrarea
acestei vechi sărbători şi le-a transmis
dorinţa continuării unei bune colaborări.
(Urmare din pag. 9)

La finalul ceremoniei, Claudia Motea
a recitat o poezie „în memoria victimelor
Holocaustului şi a vieţii”. De asemenea, o trupă de tineri din Ariel, Israel, a
interpretat o serie de cântece în limba
ebraică, spre încântarea asistenţei care
i-a răsplătit cu aplauze.

CARANSEBEŞ – Hanuca aduce
speranţă şi bucurie evreilor
Lumina sărbătorii de Hanuca a fost
aprinsă la Caransebeş, unde la sinagoga din localitate s-au reunit membri ai
comunităţii şi invitaţi pentru a lua parte
la aprinderea celei de-a patra lumânări.
Florin Damian, responsabilul obştii
din Caransebeş, a adresat un cuvânt de
bun-venit tuturor celor prezenţi, vorbind
despre bucuria şi speranţa pe care
această sărbătoare a luminii o aduce în
sufletele evreilor.
Prim-rabinul Rafael Shaffer a amintit
contextul istoric al sărbătorii de Hanuca
şi împrejurările în care evreii au trebuit să
lupte pentru a se elibera de sub dominaţia
seleucidă. Cei 52 de ani în care evreilor
din vremea Macabeilor li s-a interzis să
îşi practice religia au stârnit revolta prin
care evreii au redobândit dreptul de a-şi
practica religia şi Templul pângărit a fost
purificat, iar miracolul celor opt zile în care
uleiul a ars a fost transmis generaţiilor
prin intermediul unei practici paşnice, al
unei sărbători.
Deputatul F.C.E.R., Silviu Vexler,
aflat pentru a doua oară la sinagoga din
oraş, a evocat cu emoţie prima sa vizită,
amintindu-şi de interacţiunea cu membrii comunităţii locale. El şi-a exprimat
speranţa că vor exista cât mai multe
ocazii care să le aducă zâmbetul pe
buze evreilor din România, iar „această
sinagogă să prindă şi mai multă viaţă
decât în prezent”.
Ing. Rudy Marcovici, directorul CAPI,
a transmis mesajul dr. Aurel Vainer, care
i-a felicitat pe evreii din Caransebeş cu
ocazia acestei sărbători, subliniindu-i
unicitatea: ea aminteşte de victoria luminii
monoteismului asupra păgânismului. De
asemenea, el a anunţat că la ultima sa
reuniune, Comitetul Director al F.C.E.R.
a decis acordarea Medaliei de Merit lui
Ery Pervulescu, fost responsabil al obştii
din Caransebeş.
Ivan Bloch, preşedintele comunităţii
din Lugoj, a adresat un cuvânt de felicitare evreilor din Caransebeş şi s-a
referit la valoarea sinagogilor din Banat,
la Caransebeş, Lugoj şi Arad existând trei
orgi cu o valoare deosebit de importantă
pentru tradiţia cantorială.
Primarul municipiului Caransebeş,
Felix Borcean, a adresat un călduros
mesaj de felicitare pentru tinerii implicaţi
în viaţa comunitară, anticipând că mica
obşte evreiască din localitate va avea un
viitor extraordinar.
La fel ca şi în celelalte comunităţi,
grupul de tineri din Israel i-a încântat pe
toţi participanţii cu vocile lor şi melodiile
interpretate.

CONSTANŢA – o comunitate
cu suflet mare
Sărbătoarea de Hanuca a fost cele
brată la Restaurantul Colonadelor.

Dispora ea este mai curând o săbătoare
a victoriei luminii asupra întunericului, a
monoteismului asupra politeismului. În
finalul alocuţiunii, profesorul de la Universitatea Montpellier a subliniat că Baia
Mare face parte dintr-o regiune care a
suferit mult în timpul Shoah-ului.
Secretarul general al FCER a făcut
o comparaţie cu anii de început ai
Hanuchiadei. Faţă de acele vremuri,
a scăzut dramatic numărul membrilor
comunităţilor evreieşti din România, ceea
ce face ca în zilele noastre apropierea
de fiecare comunitate să se realizeze cu
oarecare teamă şi nelinişte. „Apoi, când
ajungi, răsufli uşurat, pentru că vezi lume
bucuroasă, regăseşti feţe cunoscute
şi începe aprinderea lumânărilor, care
aduce bucurie, încredere, sentimentul
continuităţii”. Eduard Kupferberg a mai
subliniat că, după Shammai, de Hanuca
celebrăm flacăra care s-a aprins în pieptul
Macabeilor şi a dus la victorie. După Hilel,
însă, serbăm lumina pe care o dă flacăra
care ne permite să avansăm.
La Baia Mare, în emoţia generală
a participanţilor, secretarul general al
FCER a înmânat Rozaliei Deutsch şi lui
Dezideriu Füllöp Brevetele şi Medaliile
Naţionale „Serviciu Credincios”, clasa a
III-a, acordate de preşedintele României
pe data de 9 octombrie 2018.

SATU MARE – emoţii şi prietenie

Vexler au cântat poemul liturgic „Maoz
Ţur” („Dumnezeu este stânca noastră”).
Onorându-şi promisiunea de a fi
alături de comunităţile „mai mici ca dimensiune, dar cu suflet mare”, Ovidiu
Bănescu a păstrat C.E. Constanţa pe traseul Hanuchiadei. Vicepreşedintele CEB
şi-a exprimat bucuria de a se afla încă o
dată lângă comunitatea din Constanţa şi
a amintit succesul obţinut de Sorin Lucian
Ionescu în calitate de autor al textului
pentru spectacolul de Purim 5778.
Dr. Mona Bejan a afirmat că, pentru
ea şi pentru colegii de la DASM, fiecare zi
cuprinde ceva din spiritul de Hanuca, prin
încercarea de a le oferi lumină, sprijin,
bucurie asistaţilor comunităţii, mulţumind
FCER-CM, Joint şi Claims Conference.
Ceremonia a fost încheiată printr-un recital de cântece în idiş şi ladino
susţinut de Carmen Hannah Ioviţu şi Geni
Brenda Vexler, urmat de masa de prânz
oferită delegaţiei şi membrilor comunităţii
constănţene.

BAIA MARE – Hanuca,
o sărbătoare cu multiple semnificaţii
Preşedintele Tiberiu Kornreich
le-a amintit participanţilor – enoriaşi
şi prieteni ai comunităţii, cărora li s-au

adăugat oaspeţii de la FCER, principalele
semnificaţii ale Sărbătorii Luminilor.
Primul cuvânt a fost rostit de prof.
Carol Iancu, care şi-a mărturisit emoţia,
fiind pentru prima oară la Baia Mare şi în
mijlocul evreilor din acest oraş. Recomandându-se ca un fiu al Hârlăului, vorbitorul
a amintit câteva dintre cărţile lui cele mai
recente, rod al specializării sale de istoric
al evreilor din România.
Referindu-se la victoria Macabeilor,
Carol Iancu a subliniat valoarea diferită
a sărbătorii de Hanuca în Israel, unde
este percepută în special ca o celebrare
a independenţei Israelului, în timp ce în

Preşedintele Adrian Beşa a subliniat,
de la primele cuvinte, bucuria de a vedea
sinagoga plină, deşi era o zi de lucru.
Cele patru lumânări au fost aprinse iar
Emanuel Pusztai a rostit rugăciunile şi
apoi a intonat melodiile tradiţionale de
Hanuca.
Prof. Carol Iancu a deschis seria de
alocuţiuni ale oaspeţilor, subliniind că
de Hanuca celebrăm o dublă victorie: a
luminii asupra întunericului, dar şi a supravieţuirii poporului evreu şi a credinţei

sale monoteiste. Un alt miracol este că
azi putem să ne întâlnim cu toţii şi să
sărbătorim Hanuca împreună. Între evreii
de pretutindeni trebuie să domnească
unirea şi solidaritatea. Mulţumindu-i preşedintelui Aurel Vainer pentru invitaţia de
a participa la Hanuchiadă, vorbitorul a
subliniat că pentru el, ca specialist în istoria evreilor din România, vizita în Nordul
Transilvaniei este deosebit de importantă.
Eduard Kupferberg a amintit că în
Pentateuh există miracole precum mana
cerească pentru evreii care rătăceau în
deşert sau izvorul lui Miriam. Acestea
însă nu sunt celebrate printr-o sărbătoare
anume, deoarece ele nu se mai repetă.
În schimb, miracolul de Hanuca se poate produce şi în zilele noastre, când se
repetă tentativele de înăbuşire a monoteismului. „Am supravieţuit Shoah-ului, dar
Dumnezeu ne-a dat Israelul, a făcut din
această ţară una dintre cel mai moderne,
puternice şi dezvoltate din lume”.
După aprinderea lumânărilor de
Hanuca, secretarul general al FCER
le-a înmânat Ecaterinei Steinberger, lui
Nicolae Décsei şi Arno Blei Medaliile
Naţionale „Serviciu Credincios”, clasa a
III-a, acordate de preşedintele României
de Ziua de Comemorare a Holocaustului,
9 octombrie 2018.

ZALĂU – o vizită neaşteptată
Cu entuziasmul şi energia care îl
caracterizează, preşedintele renăscutei
comunităţi din Zalău, Dan Has, şi-a întâmpinat cu bucurie oaspeţii, sosiţi pe
neşteptate. În aşteptarea concetăţenilor
săi, care urmau să vină abia peste câteva

ore pentru a sărbători Hanuca, Dan Has
a aprins lumânările şi a cântat alături de
Emanuel Pusztai, Carol Iancu şi Eduard
Kupferberg, fiind susţinut de soţia sa şi
de secretarul comunităţii zălăuane.

A cincea lumânare – CLUJ,
gazda unei sărbători aparte
Decenii de-a rândul, Sărbătoarea
Luminii a fost un eveniment aparte pentru evreii clujeni şi concitadinii lor. Anul
acesta, pentru prima oară după 71 de ani,
sărbătoarea de Hanuca nu a fost găzduită
de Templul neolog (aflat în renovare),

ci de Palatul Bánffy, sediul Muzeului
Naţional de Artă din Cluj, unde graţie
istoricului Lucian Nastasă-Kovács, directorul instituţiei, comunitatea evreilor (ca
şi celelalte minorităţi transilvănene) este
primită cu multă prietenie. Festivitatea a
fost onorată de participarea lui Lajos Mile,
consul general al Consulatului Ungariei la
Cluj, de Ingo Tegge, directorul Centrului
Cultural al Germaniei la Cluj, şi Lóránt
Kémenes, protopopul paroh al Bisericii
Romano-Catolice din Cluj.
A fost aprinsă cea de a cincea lumânare de Hanuca 5779. Au fost rostite
cuvântări pline de tâlc de către mesagerii
Hanuchiadei – Eduard Kupferberg şi istoricul Carol Iancu – care şi-au împărtăşit
gândurile şi impresiile din acest periplu de
celebrare a unei minuni revelate. Emeric
Rónai, secretarul Comunităţii Evreilor
din Cluj, a vorbit despre firul de legătură
dintre Hanuca şi Tora.
Programul artistic, susţinut de Corul
Şira Hadaşa şi formaţia clujeană de klezmeri, cu contribuţia cantorului itinerant al
FCER, Emanuel Pusztai, au prezentat un
program artistic divers şi bogat, purtând
amprenta conducătorilor muzicali prof.
Ecaterina Halmoş şi prof. Vasile Socea.
Oaspeţii au fost omeniţi cu gogoşi şi
fiecare a primit drept merinde un pacheţel
cu dulciuri din care nu au lipsit bănuţii
care – chiar dacă erau din ciocolată – pot
prefigura speranţa că vom avea suficiente
fonduri pentru reuşi să încheiem cu bine
şi cât mai repede renovarea templului şi
ridicarea Centrului Cultural Evreiesc, care
vor găzdui viitoarele sărbători de Hanuca.
Eduard Kupferberg a înmânat Iuditei
Delia Misares şi Iacobinei Misares Medaliile Naţionale „Serviciu Credincios”,
clasa a III-a, acordate de preşedintele
României.

PLOIEŞTI – istoria evreilor
şi Sărbătoarea Luminilor
A cincea lumânare de Hanuca a fost
aprinsă la Sinagoga „Beth Israel” din
Ploieşti, în prezenţa delegaţiei de la Constanţa, căreia i s-au alăturat ceilalţi membri ai formaţiei Bucharest Klezmer Band
(Bogdan Lifşin, Rodica Doija, Arabela
Neazi, Sergiu Marin, Cristian Dragomir,
Mihai Pintenaru, Ionuţ Păduraru), trupa
de dansuri israeliene „Haverim” (ambele
coordonate de ec. Silvian Horn) şi Laurenţiu Zilberman, tehnician al FCER-CM.
Preşedinta C.E. Ploieşti, Adela Herdan, le-a mulţumit pentru prezenţă lui
Emil Drăgănescu, subprefect de Prahova, Fabioarei Ionescu, administrator
public al judeţului Prahova, preotului
Irinel Cazacu. După ce a dat citire mesajului oficial al preşedintelui României,
Klaus Iohannis, adresat comunităţilor
evreieşti din România cu prilejul sărbătorii de Hanuca, vorbitoarea a schiţat un
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istoric al evreilor din Ploieşti, cu accent
asupra participării lor la Primul Război
Mondial.

de Hag Hanuca Sameah atât în numele
lui Aurel Vainer, cât şi în nume propriu.
Seara s-a încheiat în compania tinerilor veniţi din Ariel, Israel, participanţii
bucurându-se de interpretarea unor melodii în ebraică şi, nu în ultimul rând, de
tradiţionalele gogoşi.

A şasea lumânare
TÂRGU MUREŞ – Hanuca
şi Şabat sărbătorite cu întreaga
comunitate
Ovidiu Bănescu a reamintit semnificaţiile de lumină şi reînnoire ale sărbătorii
de Hanuca, plasând în acest context
reinaugurarea Sinagogii Mari din Iaşi şi
a celei din Oradea, devenită Muzeul de
Istorie a Evreilor din Oradea şi Bihor.
Vicepreşedintele CEB Silvian Horn, director economic al FCER, a prezentat
trupa „Haverim”, care reprezintă un liant
puternic între comunitatea din Ploieşti
şi cea din Bucureşti. Dr. Mona Bejan a
mulţumit conducerii C.E. Ploieşti pentru
sprijinul acordat în implementarea proiectelor propuse.
Administratorul public Fabioara Ionescu a felicitat „o comunitate mică, dar
activă”, pentru tradiţiile pe care aceasta
le înrădăcinează şi le cultivă şi a oferit
trei volume editate de Prefectura judeţului
Prahova cu prilejul Centenarului, dedicate domnitorilor Mihai Viteazu şi Al.I. Cuza
şi regelui Ferdinand I. Subprefectul Emil
Drăgănescu a transmis un mesaj de respect pentru trecutul şi prezentul evreilor
din România şi de speranţă într-un viitor
comun plin de pace şi solidaritate.
Ceremonia a fost urmată de un program artistic dominat de bucurie şi graţie,
oferit de trupa de dansuri „Haverim” şi
de membrii Bucharest Klezmer Band.
În încheiere, Denisa Iamandi, elevă a
Liceului de Arte „Carmen Sylva” din Ploieşti, a susţinut, cu sensibilitate şi cu o
voce perfect cultivată, un microrecital de
muzică clasică.

CRAIOVA – o sinagogă arhiplină
La fel ca în fiecare an, Sinagoga din
Craiova s-a dovedit a fi neîncăpătoare
pentru cei care au dorit să se alăture celebrării sărbătorii de Hanuca. Preşedintele
C.E. Craiova, prof. dr. Corneliu Sabetay,
şi vicepreşedintele Francisc Abraham
au întâmpinat delegaţia F.C.E.R.-C.M.
– prim-rabin Rafael Shaffer, prim-cantor
Iosif Adler, ing. Rudy Marcovici, director
CAPI – adresându-le un călduros bun-venit. Festivitatea a fost condusă de preşedintele C.E. Craiova, care în cuvântul său
de deschidere le-a mulţumit tuturor celor
prezenţi şi a relevat semnificaţia acestei
sărbători. Vorbind despre miracole de-a
lungul istoriei, el a evocat reînfiinţarea
Statului Israel după aproape 2000 de ani
şi despre cei 70 de ani de existenţă a sa.
Tot din aceeaşi perspectivă el e amintit
sacrificiile Armatei Române din Primul
Război Mondial, în rândul ostaşilor aflându-se şi evrei, doar la cimitirul din Craiova
fiind înhumaţi un număr de 62 de eroi.
Prim-rabinul Rafael Shaffer şi primcantorul Iosif Adler au aprins cea de-a cincea lumânare şi au rostit binecuvântările
specifice acestei sărbători. Prim-rabinul
Rafael Shaffer a explicat că această
sărbătoare transmite un sens pentru generaţiile următoare, fiind mai mult decât
celebrarea unuia dintre zecile de miracole
pe care poporul evreu le-a întâlnit de-a
lungul istoriei.
Pr. Emilian Corniţescu a rememorat
primele amintiri pe care le are cu această
sinagogă, elev fiind la seminarul teologic.
De asemenea, el a vorbit despre importanţa limbii ebraice şi a precizat că printre
proiectele sale de viitor este realizarea
unei lucrări despre personalităţi evreieşti.
Ing. Rudy Marcovici, directorul CAPI,
a transmis mesajul de felicitare adresat
de către preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, tuturor celor prezenţi. El a subliniat importanţa unui asemenea miracol atât
pentru evreii din România, cât şi pentru
ansamblul religiilor monoteiste. În final,
ing. Marcovici a adresat tradiţionala urare

De Hanuca suntem puşi în faţa unei
oglinzi care reflectă raportul nostru cu
propria religie. De aceea, am primit cu
satisfacţie ştirea că Hanuchiada din
acest an va prilejui întâlnirea cu Eduard
Kupferberg, secretar general, prim-rabin
Rafael Shaffer şi Pusztai Emanuel, cantor, însoţiţi de prof. Carol Iancu. A fost o
întâmplare fericită că oaspeţii noştri au

sosit vineri, 7 decembrie, astfel că am
petrecut cu ei un Şabat exemplar. Astfel,
am ţinut Kabalat Şabat în prezenţa a 40
de membri ai comunităţii, sărbătoarea
începând cu aprinderea lumânărilor şi cu
un moment deosebit, în care prim-rabinul
Rafael Shaffer a tălmăcit cu înţelepciune
şi umor pericopa săptămânii. Apoi, a avut
loc masa festivă de Şabat. Ziua următoare li s-a alăturat prim-rabinului Rafael
Shaffer şi cantorului Emanuel Pusztai şi
oficiantul comunităţii, Solomon Samuel.
La pregătirea mesei au contribuit esenţial
Iulia Negrea şi Desideriu Rosenberg.
După masă s-a oficiat Minha, iar după
Havdala, la ora 18 a început un program
festiv special.
La rugămintea noastră, cantorul a
început acest program cu un grupaj de
cântece de Hanuca. In partea a doua,
Arpad Buta, solist al Filarmonicii din Tg.
Mureş, ne-a oferit un grupaj de melodii
bine alese, încheiat cu o interpretare
remarcabilă a Havanei Ghila. Copiilor
prezenţi le-au fost înmânate darurile
oferite de FCER.
A fost timp şi pentru un util schimb
de opinii cu Eduard Kupferberg, dar şi
cu prim-rabinul Shaffer. Ne-a încântat
erudiţia profesorului Carol Iancu, astfel
că pentru comunitatea noastră aceste
două zile au fost dintre cele mai frumoase
daruri de Hanuca.
Eugen Genad, Leopold Karpelesz,
Martin Leb şi Iolanda Naphtali au primit
de la secretarul general al Federaţiei
Medalia Naţională „Serviciu Credincios”,
acordată de preşedintele Klaus Iohannis
pe 9 octombrie.

A opta lumânare – BRAŞOV
Prieteni şi oaspeţi la Sărbătoarea
Luminii şi a Speranţei
Membrii comunităţii braşovene se
bucură de fiecare ocazie când reuşesc să

se revadă, mai ales de sărbători, care au
o căldură cu totul deosebită şi specială.
Motivele sunt mai multe. În primul rând,
partea religioasă, respectiv rugăciunile,
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apoi prezenţa unor
musafiri dragi din
rândul oficialităţilor
locale sau centrale,
din păcate, din ce în
ce mai rare, al Federaţiei, al cultelor şi,
nu în ultimul rând, a numeroşilor prieteni
care au devenit obişnuiţii casei.
Anul acesta am aprins cea de-a opta
lumânare de Hanuca, având ca protagonist pe foarte tânărul David Faghi, iar
strălucirea Hanuchiei complet încoronate
şi prezenţa celor pe care îi dorim mereu
aproape ne-au dat senzaţia unei seri
deosebite.
Nu pot trece la descrierea minunatului program artistic fără a sublinia că
întreaga asistenţă a fost animată de cuvintele prim-rabinului Rafael Shaffer, ale
rabinului Zvi Kfir, ale profesorului Carol
Iancu şi, nu mai puţin, ale secretarului
general al FCER.
Amintirea luptei macabeilor, subliniată şi în câteva dintre melodiile intonate
cu multă însufleţire de către corul B‘nei
Milu al Comunităţii noastre, a creat acea
stare de mândrie pentru trecutul poporului
evreu, dar şi speranţa pentru un viitor ce
va putea fi zugrăvit în culori luminoase.
Nu au lipsit din program surprize
deosebit de plăcute create de talentata
noastră solistă Maya Ciosa, de Emanuel Pusztai, cu un moment deosebit de
sentimental, sau de prestaţia instrumentală remarcabilă a tinerei Noemi Jakab.
Aceştia, alăturându-se corului condus
de profesorul Răzvan Mureşan, cu o
prezentare inspirată a Cristinei Plugaru,
au dat culoare pe măsura luminii care
este simbolul acestei minunate sărbători.
Bineînţeles, lucrurile nu s-au încheiat
fără obişnuitul epilog oferit de bucătăria
Comunităţii şi bine gustat de întreaga
asistenţă; adică, după toate lucrurile
plăcute şi cu mare siguranţă serioase,
am trecut la minciunelele dulci, aromate,
proaspete şi calde. Bineînţeles, este vorba de nelipsitele gogoşi, minunat atribut
al Sărbătorii Luminii şi Speranţei.
Cu emoţie au primit Rachel Năstase
şi Erica Ellenbogen Medaliile Naţionale
„Serviciu Credincios”, acordate de pre
şedintele Klaus Iohannis şi înmânate de
Eduard Kupferberg. (val George)

Hanuchiada 5779

BRĂILA – sărbătoare
în Templul Coral
Comunitatea Evreilor din Brăila a
serbat Hanuca duminică, 9 decembrie
2018, în Templul Coral (singurul centru
de rugăciune rămas din cele 14 din perioada interbelică), împreună cu prieteni
din alte comunităţi etnice şi reprezentanţi
ai oficialităţilor locale şi centrale, parteneri ai Comunităţii Evreieşti în multiple
activităţi, alţi brăileni. Oaspeţii din partea
FCER au fost Irina Cajal, subsecretar de
stat la Ministerul Culturii, Paul Schwartz,
preşedintele CEB, iar din rândul autorităţilor locale Doiniţa Ciocan, viceprimar al
municipiului Brăila, Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”, membru
corespondent al Academiei Române,
Adrian Neagu, manager la Biblioteca
Judeţeană „Panait Istrati”. Minorităţile
etnice brăilene au fost reprezentate de
Maria Gancev, preşedinta Comunităţii
Bulgarilor şi Adrian Mavrochefalos, preşedintele Comunităţii Grecilor.
După un cuvânt plin de căldură al
preşedintei CE Brăila, Nadia Ustinescu,
oficiantul de cult Suchar Goldstein a
aprins cele opt lumănări din Hanuchie,
ajutat de unul dintre cei mai tineri membri
ai Comunităţii. Şi pentru că în România
s-a serbat şi Centenarul Marii Uniri, Paul
Schwartz a amintit jertfa de sânge a evreilor în războaiele reîntregerii, respectiv
a celor peste 800 de evrei eroi de pe
câmpul de luptă şi a celor aproximativ
5000 de morţi. Un cuvânt de suflet a rostit
Irina Cajal, după care cei doi oaspeţi din
capitală au plecat la Galaţi pentru a fi
alături de Comunitatea Evreilor gălăţeni
de Hanuca.
Corul „Maccabi” al Comunităţii Evreieşti brăilene a oferit un program muzical,
sub conducerea profesorului Bogdan
Lifşin, acelaşi conducător şi al formaţiei

Bucharest Klezmer Band, nelipsit de la
evenimentele majore din Templul Coral
brăilean. Solişti au fost tânăra Carla Lifşin, dar şi un elev brăilean, Andrei Ivanov,

care a interpretat emoţionante piese de
chitară clasică.
Şi frumuseţea zilei nu a fost deplină
până când Corul „Maccabi”, ajutat de
solistele vocale din Bucharest Klezmer
Band, nu a adus pe scena din faţa Primăriei Brăila o parte din frumoasa tradiţie
muzicală evreiască, într-un program din
cadrul Târgului local de iarnă.

GALAŢI – public numeros
şi entuziast
Paul Schwartz şi Irina Cajal au fost
primiţi în Templul Meseriaşilor din Galaţi
de preşedintele comunităţii, Sorin Blumer.
În jur de 80 de persoane au luat parte la întâlnire. Primul mesaj a aparţinut
preşedintelui Comunităţii Evreilor din
Galaţi (C.E.G.), care le-a urat bun-venit
participanţilor, o parte fiind pentru prima
dată în Templu, şi a oferit câteva explicaţii
despre semnificaţia sărbătorii de Hanuca.
Apoi un copil din comunitate a aprins
lumânările tradiţionale, iar un mic grup
coral, condus de Sorin Blumer, a interpretat câteva cântece specifice sărbătorii.
Paul Schwartz vorbind participanţilor
la Sinagoga din Galaţi

Programul a continuat cu formaţia
Klezmer Talmud Tora din Galaţi, şi cu
două interprete profesioniste aparţind
Teatrului Muzical „Nae Leonard” care au
completat momentul artistic cu cântece
din repertoriul israelian.
A urmat discursul preşedintelui C.E.B.,
ing. Paul Schwartz, care a subliniat importanţa implicării preşedintelui Sorin
Blumer în repararea Templului între anii
2010-2013, vorbind despre unicitatea
acestui edificiu din oraş. Paul Schwartz a
vorbit şi despre Centenarul Marii Uniri şi
aportul evreilor din România la realizarea
idealului României Mari.
În baza principiului talmudic, conform
căruia fiecare evreu trebuie să iubească
atât ţara şi poporul în mijlocul căruia
trăieşte, cât şi ţara şi poporul lui şi în
contextul unei discuţii despre situaţia
politică a Israelului şi speranţa (Hatikva)
poporului evreu în pace, au fost intonate
imnurile de stat ale României şi Israelului.
A urmat discursul Irinei Cajal, care a
afirmat, între altele, că nu a mai asistat
la o asemenea adevărată serbare de
Hanuca de foarte mult timp.
Programul a fost încheiat cu melodia
Hava Naghila, cântată de toţi cei prezenţi.
Masa a fost găzduită de cantina caşer
a C.E.G., unde s-au servit, între altele, şi
tradiţionalele varenichis.
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C o m u n i tAT i
Braşov

B e r e s hit-17

17 este un număr norocos, foarte
des l-am zărit şi pe rezultatele de la loto.
Bereshit-17 la Braşov a fost o incontestabilă reuşită, atât printr-o participare
deosebit de mare, cât şi printr-un program
cu totul excepţional.
Începând cu primirea invitaţilor, a existat o atmosferă deosebit de plăcută (relatări certe), iar restaurantul comunităţii,
Shalom, a dat un examen trecut cu laude.
Vineri, întreaga suflare a participat la
un program de instruire foarte minuţios
şi bine pregătit dar şi desfăşurat în mod
corespunzător. Masa
de prânz a lăsat şi ea,
prin surpriza  meniului
şi a modului în care
a fost aleasă desfăşurarea, o foarte
bună impresie, fiind
o certă realizare   a
bucătarilor comunităţii braşovene, dar şi o
cale potrivită pentru
continuarea zilei de
lucru. După-amiază echipele s-au întrecut pe sine realizând 12 vizite la seniori
din Braşov, membri ai obştii noastre,
astfel încât la momentul cuvenit au revenit la programul de instruire  care s-a
terminat cu succes, tocmai atunci când
ne-am îndreptat spre Sinagogă pentru a
întâmpina Şabatul.
Apariţia stelelor ne-a unit (ce mare
bucurie şi, din păcate, din ce în ce mai
rară) în Sinagoga caldă, primitoare şi frumoasă, cu atât mai mult cu cât devenise,
fără exagerare, neîncăpătoare. Am avut
parte de un serviciu religios cu totul special, iar masa de sărbătoare, servită de un
restaurant renumit, a rămas un moment
de desfătare, dar şi o invitaţie  la puţină
plimbare într-un aer aş spune de toamnă,
dar mai exact de Braşov.
Cred că sămbăta a fost pentru toată
lumea prea scurtă, se simţea nevoia unui
decret de prelungire. Serviciul religios
ne-a rechemat în plăcuta Sinagogă „Beit
Israel”. Au urmat două lecţii, în care fiecare grupă a avut ocazia unor prelegeri şi a
unor discuţii deosebit de plăcute.
Muza evenimentului, tradiţionalul
ciulent oferit de restaurantul Shalom, a

Timişoara

creat o atmosferă plăcută şi un preludiu
pentru orele după-amiezii, când am continuat programul. Odată încheiate orele
de instruire, am părăsit hotelul pentru
alt moment cu totul deosebit: Havdala
în Piaţa Sfatului. Momentul a completat
agenda de amintiri plăcute şi deosebite
de la Bereshit-17.
Reîntorşi la restaurant, seara a continuat până în noapte, când, cu greu,
mesele au început să se golească. Nu
pot trece fără un cuvânt despre magicul
spectacol oferit de minunatul Klezmer

arădean, numerele vioaie şi antrenante
ale formaţiei Hora, melodiile bine primite
ale grupului Yahad şi ale solistei noastre.
Un spectacol de neuitat, care în repetate
rânduri a ridicat şi antrenat sala în demonstraţii de solidaritate cu adevăraţii
artişti.
Nici duminica nu a fost lipsită de manifestări. Lecţiile de la primele ore, apoi
şedinţa de plen, care a evidenţiat rezultatele acţiunii, au fost momente în care
s-au împărţit numeroase mulţumiri atât
pentru participare cât şi pentru rezultate.
Nu am neglijat nici transmiterea ştafetei
către ceea ce dorim noi: un Bereshit-18
mai reuşit şi a cărui gazdă va fi Alba Iulia.
Organizatorii şi-au îndeplinit o datorie
asumată. Este foarte adevărat că au depus o muncă deosebită într-un timp foarte
scurt. Artiştii au fost în mediul lor, care
le-a adus aprecieri deosebite, iar modul
în care s-au prezentat a fost exemplar şi
pe deplin lăudabil.
Important şi de subliniat este faptul că
toţi cei prezenţi au făcut din participare un
eveniment remarcabil şi bine apreciat de
absolut toţi cei care au avut de exprimat
o părere.

România 100. AM FOST PREZENŢI!

La mijlocul lunii octombrie, la Palatul
Parlamentului, în sala Nicolae Bălcescu,
s-a desfăşurat un interesant şi util simpozion, programat şi realizat de Asociaţia
Anima Fori şi având ca subiect un secol
în care minorităţile naţionale trăitoare în
România, devenită stat unitar ca urmare
a marelui act de la 1 decembrie 1918,
şi-au adus obolul atât la construirea noului stat, cât şi la consolidarea acestuia
de-a lungul veacului parcurs.
Aşa cum nu au lipsit de pe fronturile
Primului Război, real preludiu al făuririi
statului visat încă de la importantul moment consemnat la 1600 de către Mihai
Viteazul, minoritatea evreiască şi-a adus,
în permanenţă şi sub cele mai variate forme, o contribuţie însemnată la actul Marii
Uniri şi, în continuare, la consolidarea
acestuia până în prezent.
Cei câţiva vorbitori, reprezentând
această obşte, au consemnat o serie de
evenimente care reliefează contribuţia
personalităţilor din rândurile ei, dar şi
aportul de masă al populaţiei evreieşti atât
pe câmpuri de luptă, acolo unde s-a realizat eliberarea unor teritorii româneşti, cât
şi pe tărâmuri dintre cele mai variate, care
au influenţat dezvoltarea tuturor laturilor
vieţii economice, sociale, culturale şi chiar
politice ale acestei naţiuni în cadrul căreia
minorităţile, în totalitatea lor, au contribuit
solidar la însemnate victorii şi realizări.
Au fost reliefate contribuţiile evreieşti
pe front, în activităţi sanitar-medicale
până la nivelul de studii şi cercetare, în
industrie, unde au creat întreprinderi care
au dăinuit, în finanţări importante făcute
în perioadele în care cerinţele vieţii în

curs de modernizare au fost sprijinite
concret cu fonduri, în artă, în cultură.
Faptul că aportul minorităţilor este afirmat şi acceptat ca un bun al tuturor face
ca naţiunea să fie mai puternică şi mai
activă în procesul dezvoltării ei continue.
VAL GEORGE

Târgovişte

Conferinţă despre Holocaust

Timp de trei zile, Universitatea de
Vest din Timişoara a fost, pentru prima
oară, gazda unei conferinţe de amploare dedicate păstrării memoriei colective
referitoare la Holocaust. Intitulată „Holo
caustul: responsabilitate locală şi politici
ale memoriei”, manifestarea a reunit
o serie de conferinţe susţinute de numeroşi profesori din ţară şi străinătate.
Facultatea de Ştiinţe Politice, Filozofie
şi Comunicare din cadrul U.V.T., decan
dr. Florin Lobonţ, a avut ca parteneri
Ambasada Statului Israel în România,
F.C.E.R., C.E.Timişoara, Centrul pentru
Studiul Holocaustului, CSIER, Centrul
de Studii Avansate în Istorie şi mulţi
alţi colaboratori din ţară şi străinătate.
Evenimentul s-a deschis cu vernisajul
expoziţiei „Dincolo de datorie: o expoziţie
a diplomaţilor recunoscuţi ca Drepţi între
Popoare” în prezenţa şi cu un cuvânt introductiv rostit de Ambasadoarea Statului
Israel, E.S. Tamar Samash.  În sesiunea
de deschidere, moderată de dr. Florin
Lobonţ, au mai rostit alocuţiuni secretarul
de stat Victor Alexandru Micula, implicat
în activitatea I.H.R.A. şi un fin cunoscător
al problematicii Holocaustului, Adrian
Cioflâncă, directorul CSIER, şi Luciana Friedmann, preşedinta Comunităţii
Evreilor din Timişoara (CET). Un speaker-surpriză a fost Ioan Holender, cunoscutul timişorean care a condus, timp de
două decenii, Opera de Stat de la Viena
(şi care a trăit în anii Holocaustului la
Timişoara).
Secretarul general al FCER, Eduard
Kupferberg, a adus, în cea de-a doua
zi a conferinţei, mesajul preşedintelui
FCER, dr. Aurel Vainer, care a subliniat
necesitatea cunoaşterii reale de către cei
tineri a ceea ce însemnat Holocaustul,
cunoscând şi istoria evreilor care au trăit
în aceste locuri.
Multe teme au fost inedite şi au adus
în prim-plan cercetarea arhivistică din
ţară şi străinătate. Spre exemplu, profesorul londonez Dan Stone s-a referit
la documentele referitoare la „Fascişti
încarceraţi: Garda de Fier în lagărele de
concentrare germane”. Profesorul Michael Shafir a prezentat „capcanele” moderne, care ascund în spatele lor negarea
Holocaustului. Universalizarea suferinţei,
dublul genocid, confuzia şi competiţia în
domeniul martiriului sunt acele discursuri
moderne, fals fundamentate ştiinţific sau
moral care, de fapt, neagă Holocaustul
prin minimalizare.
Foarte interesantă a fost tema abordată de dr. Felicia Waldman, cea care
s-a implicat de la început în buna organi-

Evreii şi Marea Unire

Asociaţia Centrală de Prietenie şi
Colaborare Culturală cu Israel (ACPCCI)
a organizat la 22 noiembrie 2018, în
Cimitirul Evreiesc din Târgovişte, comemorarea evreului-erou Herman Kornhau
ser, executat de nemţi la 6 martie 1917
(25 Adar 5677). Evenimentul, care face
parte din ciclul manifestărilor dedicate
Centenarului, s-a bucurat de prezenţa
unui numeros public, de prezenţa conducerii administrativ-politice a judeţului
Dâmboviţa şi a municipalităţii Târgovişte,
a Inspectoratului Şcolar judeţean, a unor
oameni de afaceri şi a
unor militari în rezervă.
Sub directa coordonare a Comandantului Garnizoanei, un
grup de militari a asigurat garda de onoare.
Au fost depuse coroane de flori, au fost
citite mesaje din partea FCER, a CEB, a
Forumului B’nai B’rith
România, Camerei de
Comerţ şi Industrie
România-Israel.
În alocuţiuni au fost

amintite meritele eroului din Primul Război Mondial, care, asumându-şi riscuri,
a ajutat prizonieri din lagărul amplasat
de nemţi lângă casa lui, oferindu-le hrană, îmbrăcăminte şi mijlocind evadarea
unora dintre ei. A fost prins, judecat şi
condamnat la pedeapsa capitală, prin
spânzurare.
Regele Ferdinand l-a decorat postmortem cu „Virtutea Militară de Război”.
Pe tot parcursul manifestărilor a fost
intonată muzică militară.
ILEANA GHENCIULESCU

zare a conferinţei. În alocuţiunea sa, dr.
Waldman s-a referit la „Rememorarea
Holocaustului prin proiecte educative:
câteva poveşti cu final neaşteptat”.
Profesorii Yackov Sobovich, Shoshana Shany şi Dorit Barak au reprezentat
Mifalot Hinuh şi au adus o perspectivă
israeliană asupra păstrării memoriei şi
învăţării Holocaustului. Elana Haideman, care şi-a realizat teza de doctorat
avându-l drept coordonator pe Elie
Wiesel, s-a referit chiar la păstrarea
memoriei prin intermediul scrierilor
acestui mare umanist, nu de mult plecat
dintre noi.
Aceştia şi mulţi alţi profesori au prezentat secvenţe mai puţin cunoscute din
cercetarea fenomenului Holocaustului,
deschiderea arhivelor fiind un demers
cu rezultate uneori surprinzătoare asupra
felului în care a fost gândită şi pusă în
aplicare cea mai mare crimă colectivă
din istoria umanităţii.
LUCIANA FRIEDMANN

Victor Neumann
sărbătorit
de Academia
Română

La împlinirea a 65 de ani de viaţă şi 40
de ani de activitate în domeniul cercetării
şi educaţiei, Filiala Timişoara a Academiei
Române l-a celebrat pe profesorul dr.
Victor Neumann, apreciat pentru contribuţia sa fundamentală la studierea istoriei
regiunii Banatului şi nu numai. Cu acest
prilej a fost prezentat şi volumul „Victor
Neumann – Istoricul şi Opera”, autori
fiind istoricul Miodrag Milin şi filozoful
Florin Lobonţ. Preşedintele în exerciţiu
al filialei, acad. prof. dr. Dan Dubina, şi
preşedintele de onoare al filialei, acad.
prof. dr. Ioan Păun Otiman, au omagiat
realizările academice ale profesorului
Victor Neumann.
Victor Neumann a primit cu emoţie
Diploma de Excelenţă a Academiei
Române, o recunoaştere onorantă a
unei activităţi ce se materializează atât
în numeroasele volume semnate ce au
văzut lumina tiparului, cât şi în generaţiile
de studenţi, masteranzi şi doctoranzi pe
care le-a coordonat. (L.F.)

E.S. Tamar
Samash în vizită
în capitala Olteniei
Craiova

La 12 noiembrie, E.S. Tamar Samash, ambasadoarea Statului Israel în
România, a vizitat judeţul Dolj. În prima
parte a zilei, înaltul diplomat s-a întâlnit
la Sinagogă cu conducerea şi membrii
Comunităţii Evreilor din Craiova, cu
care s-a întreţinut peste două ore. Preşedintele CE din Craiova, prof.univ.dr.
Corneliu Sabetay, care a însoţit-o pe tot
parcursul vizitei, a  vorbit despre excelentele relaţii dintre România şi Israel,
idee  confirmată şi de oaspete, care şi-a
exprimat ataşamentul şi dragostea faţă
de România. Ambasadoarea Israelului
s-a întâlnit şi cu reprezentanţii administraţiei locale şi centrale, respectiv
cu viceprimarul municipiului Craiova,
Adrian Cosman, cu preşedintele Consiliului Judeţean, Ion Prioteasa, cu
vicepreşedintele CJ, Oana   Bica, şi
cu Dan Narcis Purcărescu, prefectul
judeţului Dolj. Convorbirile s-au axat
pe dezvoltarea relaţiilor economice
dintre judeţul Dolj şi Israel, oportunităţile
investitorilor israelieni în această zonă
şi disponibilitatea autorităţilor locale de
a le oferi facilităţi tuturor investitorilor.
(După ziarul „Cuvântul Libertăţii”).
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Oradea

Probleme evreieşti în 1917 şi 2018
Interviu cu prof. univ. dr. CAROL IANCU

– Care este de această dată, scopul
prezenţei dv. la Oradea?
– În primul rând, vă rog să-mi permiteţi
să-i salut cu deosebit respect pe toţi cititorii acestei reviste. La invitaţia domnului
decan Ioan Horga am prezentat o comunicare privind Conferinţa de Pace de la
Paris şi drepturile minorităţilor. În acest
context, am introdus tematica evreiască,
subiect pasionant, dorind să demonstrez
că acest concept nou de drepturi ale
minorităţilor a fost o contribuţie evreiască.
La Paris,în martie 1918, după Primul
Război Mondial, au venit reprezentanţi
din întreaga Europă pentru a discuta ce
se va întâmpla după încheierea Tratatelor de Pace, iar organizaţiile evreieşti au
prezentat trei tipuri de revendicări.
În primul rând, să se dea drepturi egale
cetăţeneşti în ţările în care evreii nu aveau
aceste drepturi. În al doilea, s-au cerut
drepturi de minoritate în ţările în care ei
deţin o pondere semnificativă din punct
de vedere demografic, precum Polonia,
Ungaria sau România. În ultimul rând,
recunoaşterea Palestinei ca un cămin
naţional evreiesc, de fapt recunoaşterea
Declaraţiei Balfour (2 nov. 1917).
Aceste trei revendicări de recunoaştere
a unor drepturi le-am prezentat şi în
conferinţa de la Oradea. Comparând
memorandumul comitetului şi Tratatele
de Pace, ajungem la ipoteza de bază că
drepturile culturale şi religioase stau la
originea conceptului juridic de drept al
minorităţilor.
În ziua următoare am participat la un
simpozion, o masă rotundă unde am pus
în discuţie subiectul privind problematica
inovării. Mai exact „inovaţia intelectuală”,
care poate ajuta la dezvoltarea unor oraşe
de rezilienţă numite oraşe inteligente. Acolo am prezentat cazul oraşului Montpellier,
unde există cartiere inteligente, locuitorii
punând accent pe utilizarea surselor de
energie proprie provenită de la soare
şi vânt sau pe selecţia şi reciclarea
deşeurilor. Trebuie să facem în aşa fel
încât să respectăm natura în care trăim,
pentru că eu sunt de părere că omul
sfinţeşte locul, dictonul existând şi în
ebraică: Ha’ adam mecadesh et hamakom.

Participare
de excepţie
la studiul iudaic

Zalău

Keshet XIII a beneficiat la Zălău de
participarea extraordinară a prof. univ. dr.
Ioan Chirilă, preşedintele Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca,
specialist în Tanah, arheologie biblică,

– Ce vă leagă de oraşul Oradea?
– Am o legătură specială pe linie
universitară, pentru că în anul 2011 mi s-a
făcut onoarea să mi se decerneze  titlul de
Doctor Honoris Causa la Universitatea din
Oradea. Când s-a înfiinţat Centrul pentru
Studiul Istoriei Evreilor, fondat de doi mari
istorici ai Oradei, Viorel Faur şi fiul său,
Antonio Faur, am decis împreună să dăm
acestui centru numele Evei Heyman, care
este o Anna Frank a Transilvaniei.  Mai am
o legătură sufletească şi o mare admiraţie
faţă de preşedintele Felix Koppelmann
şi comunitatea evreiască din Oradea.
Domnul preşedinte merită toate laudele şi
toată admiraţia pentru că a reuşit să obţină
asemenea realizări; în prezent văd în
Oradea trei sinagogi renovate impecabil.
– Puţini dintre cititorii şi studenţii dvs.
vă cunosc anii copilăriei. Câteva cuvinte
pe acest subiect?
– M-am născut la Hârlău, într-un sat de
lângă Iaşi,  dintr-o familie foarte modestă;
ambii părinţi erau orfani din Primul Război
Mondial. Numele bunicului din partea ma
mei   se află în Monitorul Oficial ca erou
care a murit pe front pentru reîntregirea
României. La fel şi bunicul din partea tatălui:
a murit de o boală în timpul războiului.
În  copilărie părinţii mi-au oferit două
comori care m-au format şi m-au urmărit
în mod pozitiv toată viaţa. Prima a fost
cultura tradiţională evreiască religioasă
şi limba idiş. De mic copil, tata mă lua
de mânuţă dis-de-dimineaţă şi mă ducea
la sinagogă. Mergeam acasă la rabinul
de atunci şi mă învăţa literele ebraice.
Datorită lui am devenit capabil să citesc
din Tora în ebraică, iar discursul de Bar
Miţva, la 13 ani, ţin minte că l-am susţinut
în ebraică. Mama vorbea şi cânta mereu
în idiş, nu pot uita atmosfera frumoasă ce
o crea mama, cu tot ritualul de pregătire
a Şabatului. Tata mă trimitea des la un
frate de-al lui în Iaşi, unde asistam la
spectacole de teatru idiş.
A doua comoară am primit-o la şcoală,
de la profesori de excepţie. Îmi plec capul
cu respect în faţa învăţătorilor şi profesorilor pe care i-am avut.  Profesoarele de
franceză şi  română, prin sârguinţa lor, au
avut un rol determinant în cariera mea.
Ca un omagiu adus micii mele comu
nităţi, orăşelului meu şi  dascălilor mei,
am scris o carte care se intitulează „Evreii
din Hârlău. Istoria unei comunităţi”,
carte premiată de Academia Română.
În această monografie îi amintesc pe
toţi cei cărora le datorez formarea mea
intelectuală şi educaţia mea. Urmează să
ofer a doua parte a cărţii – „Istoria evreilor
din Hârlău” – unde am adus omagii deosebite, am salvat peste 4000 de nume
de evrei hârlăoani, documentându-mă în
arhivele de stat, la cimitir, la starea civilă
şi prin istorisirea orală a oamenilor. Prin
această cercetare am refăcut întreaga
listă a evreilor care au fost deportaţi şi
siliţi la muncă forţată în Basarabia.
Nu am uitat bunul cel mai de preţ, acel
umanism deschis, pe care l-am primit, pentru toată viaţa, în orăşelul copilăriei mele.
Interviu realizat de
DOINA BUMBU

(Continuare în pag. 24)

limba ebraică, literatură intertextuală şi
istorie modernă universală. Oaspetele
Comunităţii Evreilor din Zalău a studiat la
Ierusalim şi Tel Aviv. El a ţinut asistenţa cu
sufletul la gură, timp de două ore, vorbind
despre „Călătorii de familie - generaţii”.
Moderator a fost Dan Has, preşedintele Comunităţii Evreilor din Zalău-Sălaj şi
semnatar al acestor rânduri. Au participat
membrii Comunităţii Evreilor din Sălaj,
elevi şi profesori ai Colegiului „Alexandru
Papiu Ilarian” din Zalău.
Evenimentul a avut loc în clădirea
„Transilvania” şi a fost un real succes.
DAN HAS
preşedinte C.E. Zalău

Botoşani

Bacău

Programul de educaţie
iudaică, a XIII-a ediţie

Faptul că actuala ediţie a Programului Keshet de educaţie iudaică a ajuns
la cifra 13 a fost un bun prilej pentru
preşedintele CE Bacău, Hainrich Brif,
să le vorbească participanţilor, reuniţi la
sediul comunitar, despre însemnătatea
evenimentului în iudaism: ceremonia de
Bar Miţva, prin care
copilul evreu devine
adult din punct de vedere religios.
Ing. Florin Goldring
a conferenţiat despre
Avram, căruia Dumnezeu i-a schimbat
numele în Avraham
– tată al popoarelor
de religie avrahamică
–, subliniindu-i marele merit de a fi fost
primul om care L-a
recunoscut pe Dumnezeu Unicul şi I-a ascultat porunca de a
pleca în Canaan din Ur, cetate din sudul
Mesopotamiei, unde se afla casa părinţilor săi. Legământul făcut de Avraham
cu Dumnezeu, Brit Mila, este chezăşie
a apartenenţei la iudaism; Legământ cu

Dumnezeu Unicul respectat de evrei şi
săvârşit la opt zile de la naşterea unui
băiat.
Recitalul de orgă oferit de Irinel
Aciobăniţei a cuprins Avinu Malkeinu, o
prelucrare după Hava Naghila şi compoziţia proprie Şma Israel. Corul „Şalom”,

al comunităţii băcăuane, a susţinut un
concert de muzică evreiască, în idiş şi
ebraică. Aplauzele asistenţei au răsplătit
performanţele artistice.
A urmat o trataţie care s-a bucurat, de
asemenea, de sufragiile degustătorilor!

Premiu pentru comunitate

Comunitatea Evreilor din Bacău a fost distinsă cu Diploma de Excelenţă şi Placheta
Jubiliară cu prilejul unei festivităţi desfăşurate la Buhuşi şi dedicate Centenarului, fiind
organizată de primarul localităţii, ing. Vasile Zaharia, împreună cu istoricul şi scriitorul
buhuşean, prof. Ioan Fercu. Cu acelaşi prilej a fost marcată şi împlinirea a 580 de
ani de atestare documentară a oraşului Buhuşi, unde în prezent nu mai trăiesc evrei.
Din delegaţia CE Bacău au făcut parte preşedintele, ing. Hainrich Brif, secretarul
ing. Vili Moscovici, ing. Florin Goldring. Diploma şi Placheta au fost oferite în semn
de recunoaştere a contribuţiei evreilor buhuşeni la dezvoltarea economică, socială
şi culturală a urbei.
În cuvântul său, preşedintele CE Bacău, ing. Hainrich Brif, i-a felicitat pe organizatori, ca şi pe locuitorii oraşului pentru aniversare, şi a mulţumit pentru distincţie,
menţionând colaborarea fructuoasă cu primarul Vasile Zaharia, bunele relaţii interetnice şi interconfesionale existente în trecut şi în prezent. Fapt argumentat de
existenţa vestitei Curţi Rabinice din acest oraş, condusă de Buhuşer Rebe, rabinul
Iţhac Friedman. Anual, se întrunesc la Buhuşi, de iurtaţ-ul lui, discipolii săi din Bnei
Brak (Israel), conduşi de Admorul Mendel Friedman, şi sute de hasidim din întreaga
lume, urmaşi spirituali ai lui Buhuşer Rebe.

Simpozionul „Ştefaniada”

Reprezentanţi ai CE Bacău – preşedintele Hainrich Brif şi secretarul Vili
Moscovici – au participat la Simpozionul
„Ştefaniada”, ediţia I, cu tema „Contribuţia minorităţilor la dezvoltarea României
Mari”, organizat de Liceul Pedagogic

„Ştefan cel Mare”, în cadrul proiectului judeţean „România 100”. Din partea Filialei
Uniunii Armene din România a participat
preşedintele său, prof. Vasile Agop.
Multe dintre comunicările susţinute în
faţa unui numeros public – în majoritate

elevi şi profesori – au avut ca temă importanţa contribuţiei evreilor şi armenilor
la dezvoltarea Municipiului şi judeţului
Bacău. Hainrich Brif a vorbit despre prezenţa evreilor băcăuani în comerţ, medicină, industrie, educaţie, viaţă socială, culturală, reliefând, cu
exemple concrete,
contribuţia lor de
pionierat în industria pielăriei, textilelor, în prelucrarea
lemnului, tipografii,
morărit, panificaţie,
cu exemplificări.
Salutară – implicarea profesorilor dr. Jeni Ghioc,
drd. Mariana Ştefan, Adina Şerban în
educarea tinerelor generaţii în spiritul
bunei convieţuiri interetnice şi interconfesionale.
HAINRICH BRIF
preşedinte CE Bacău

O reuşită spirituală

Prilej de emulaţie spirituală, introspecţie şi retrăiri, Keshet
XIII i-a adunat pe evreii botoşăneni şi pe prietenii lor la incitante
dezbateri. Un cald salut de bun-venit a fost adresat de către
preşedintele Comunităţii, David Iosif, care a reliefat importanţa
serviciului religios în viaţa evreiască şi a mulţumit tuturor celor
implicaţi în menţinerea laturii spirituale a comunităţii.
Consilierul Gustav Finkel a amintit, în contextul Centenarului, emanciparea evreilor, recunoaşterea lor drept cetaţeni
români. Ideea a fost dezvoltată de Paul Zeida, care a subliniat
rolul primei Constituţii (1923). Deosebit de interesantă a fost
alocuţiunea lui D. Butnaru, care a vorbit despre fondarea
Ierusalimului, loc de referinţă pentru poporul evreu. Prof. Ida
Goldenthal a citit un poem impresionant, scris de Mario de
Andrade: un recviem pentru viaţă şi înţelepciune.

A fost reliefată şi importanţa vieţii iudaice în sudarea unei
comunităţi (Avi Halevi). Subsemnata a subliniat faptul că iudaismul reprezintă conexiunea cu trecutul, prezentul şi viitorul,
insistând asupra necesităţii de a transmite noilor generaţii că
viaţa evreiască a însemnat mereu miţvot, tradiţii şi religie.
Un oaspete drag, din Israel, David Elemberg a evocat
momente de neuitat, pe care le-a petrecut în comunitatea
botoşăneană, alături de ceilalţi enoriaşi. Vizibil emoţionat, el a
mulţumit celor prezenţi pentru invitaţia la Keshet şi a împărtăşit
din bucuria de a fi părintele unui băiat ajuns la Bar-Miţva.
Dezbaterile elevate, entuziasmul participanţilor şi emoţiile
reîntâlnirii cu prieteni dragi au făcut din ediţia a XIII-a  Keshet
o reuşită.
Prof. BEATRISA FINKEL
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JCC
Bucureşti

Sărbătoarea Luminii pentru toţi

„Livratorii de Lumină” – un proiect
iniţiat de JCC Bucureşti, ajuns la cea de
a III-a ediţie, îşi propune să aducă lumina
sărbătorii de Hanuca acelor membri ai
comunităţii care se află în situaţii speciale: imobilizaţi la domiciliu, singuri sau
care, din diferite motive, nu pot sărbători
alături de comunitate.

JCC
IAŞI

Călătorii de familie: generaţii sau
Keshet la Iaşi
În organizarea JCC Iaşi şi a C.E. Iaşi,
duminică, 18 noiembrie, la Sinagoga
Merarilor a avut loc cea de a XIII-a ediţie
a evenimentului naţional Keshet-Ziua
Studiului Iudaic, cu tema „Călătorii de
familie: generaţii”, care a reunit 85 de
participanţi de toate vârstele.
În deschidere, directorul JCC Iaşi,
Albert Lozneanu, a arătat că evenimentul Keshet a devenit un adevărat model
pentru participarea la viaţa comunitară,
un prilej de cunoaştere şi de îmbogăţire
spirituală, iar preşedintele C.E. Iaşi, ing.

JCC
ORADEA

Hanuca Shuk – acţiune caritabilă
de mare succes
La începutul lunii noiembrie, mai
multe echipe de la diferite televiziuni
naţionale, precum TVR3, TVR2 şi DIGI
TV, au călcat pragul comunităţii noastre
şi al celor trei sinagogi din oraş, pentru
a realiza diferite materiale documentare
şi reportaje despre comunitatea şi viaţa
evreilor din Oradea. Au participat cu
interviuri preşedintele C.E.Oradea, ing.
Felix Koppelmann, arhitectul oraşului,
Cristian Puşcaş, cel care s-a implicat în

JCC
Timişoara

„Temple şi Sinagogi din România”,
popas timişorean
Secţia de artă „Deiliu Petroiu” a Bibliotecii Judeţene din Timişoara a fost gazda
expoziţiei itinerante cu fotografii ale celor
mai importante lăcaşuri evreieşti de cult
de pe teritoriul ţării. Parteneriatul dintre
Patriarhia Română şi F.C.E.R. la nivel
naţional, sub egida Secretariatului de
Stat pentru Culte al Guvernului României,
s-a reflectat şi la nivel local. Mitropolitul
Banatului, IPS Ioan Selejan, a fost, dintru
început, un sprijinitor al acestei iniţiative,
iar în cuvântul său de la deschiderea
oficială s-a referit la importanţa păstrării
tuturor bisericilor şi sinagogilor conform
menirii lor iniţiale. Înaltul ierarh al Bisericii
Ortodoxe Române afirma cu aceeaşi ocaJCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18
Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro
www.jcc.ro

ŞTIRI DESPRE

Centrele Comunitare Evreieşti
Pentru aceasta, în parteneriat cu
DASM şi JDC, am pregătit pachete speciale cu preparate tradiţionale de Hanuca, o
hanuchie, lumânări, Hanuca Gelt şi altele.
Un număr-record de 86 de voluntari
din comunitate au răspuns apelului nostru, astfel încât 50 de persoane asistate
au primit, prin intermediul acestora, nu
numai pachetele, ci şi un zâmbet, o vorbă
bună, câteva minute petrecute împreună
şi au aprins cu ei lumânările de Hanuca.

6 ianuarie, de la ora 11.00.
Accesul la spectacol este gratuit, în
limita locurilor disponibile.
#Ciorberia – Festivalul-concurs
de supe şi ciorbe, ediţia aniversară cu
numărul 10. Vă puteţi înscrie în concurs
cu reţeta favorită ori puteţi degusta şi vota
reţetele participante.
#Festivalul-concurs de Şah al Prieteniei – duminică, 17 februarie, de la
ora 9.00.
Ajuns la a patra ediţie şi organizat în
parteneriat cu Clubul Sportiv Universitar
de Şah Bucureşti şi cu sprijinul voluntarilor inimoşi Edith şi Arthur Şimşensohn,

festivalul îşi propune să aducă laolaltă, în
jurul tablei de şah, membri ai minorităţilor
etnice din România, de la copii la adulţi.
În anii trecuţi, locurile disponibile s-au
epuizat rapid, astfel încât vă sugerăm
înscrierea din timp pe www.jcc.ro ori la
sediul Centrului Comunitar Evreiesc.

Abraham Ghiltman, a subliniat importanţa
seminarului pentru activitatea comunităţii,
pentru fiecare membru sau prieten al
acesteia, fiecare ediţie fiind aşteptată
cu nerăbdare şi interes, dovadă fiind
numărul tot mai mare de participanţi.
În continuare, preşedintele Abraham
Ghiltman a susţinut prima conferinţă, în
care a vorbit despre comunitatea ieşeană,
care poate fi considerată o mare familie
a celor ce simt evreieşte, despre solida
ritatea dintre generaţii şi despre eforturile
acestora de a lăsa urmaşilor o importantă
moştenire culturală, spirituală şi materială.
Filip Petraru a susţinut cea de-a doua
prelegere, prezentând chiar propria familie
ca un exemplu elocvent de „arc peste timp”
între generaţii, în care călătoria începe cu
mulţi ani în urmă, în ştetlul de altădată al
bunicilor şi ajunge astăzi în îndepărtata
Canadă, unde trăiesc nepoţii care duc mai
departe povestea unei generaţii.

În încheiere, prof. univ. dr. Odette
Blumenfeld, de la Facultatea de Litere
a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, a
susţinut o interesantă  prelegere despre
familiile ieşene Saraga (librari, editori şi
anticari) şi Daniel (bancheri), care au
contribuit timp de mai multe generaţii

la dezvoltarea comunităţii, la păstrarea
identităţii iudaice şi credinţei mozaice, în
ciuda vicisitudinilor vremurilor. Prelegerea s-a încheiat cu emoţionanta prezentare a unor fotografii cu aspecte din viaţa
familiei Caufman, al cărei reprezentant de

seamă, dr. farmacist Simion Caufman,
tatăl vorbitoarei, a condus, timp de mai
mulţi ani, destinele comunităţii ieşene.
Aşa cum se întâmplă la fiecare ediţie,
şi copiii s-au bucurat de un eveniment
dedicat lor, în paralel, sub coordonarea
Benjaminei Vladcovschi desfăşurân
du-se „Keshet-ul copiilor”, la care cei
mici au învăţat cântece de Hanuca şi au
confecţionat Hanuchiot. Masa tradiţională
de la restaurantul ritual al Comunităţii
a încheiat, într-o atmosferă plăcută,
această ediţie a Keshet-ului.
De asemenea, duminică, 25 noiem
brie, JCC Iaşi a organizat acţiunea
caritabilă „Hanuca Shuk”, la care s-au
putut dona diverse obiecte (haine, cărţi,
jucării, dulciuri). În ciuda vremii friguroase, evenimentul s-a bucurat de succes,
suma strânsă din valorificarea donaţiilor
urmând a fi folosită în scopuri sociale.
SILVIAN SEGAL

proiectele de reabilitare a sinagogilor,
şi Angela Lupşea, director al Fundaţiei
pentru Protejarea Monumentelor Bihor.
După serviciul divin din dimineaţa zilei
de 6 noiembrie, conducerea C.E.Oradea
şi JCC dar şi membri ai comunităţii s-au
adunat în jurul unei mese mari, pentru
a-l sărbători cu mare fast pe Felix Koppelmann. Preşedintele comunităţii a fost
o gazdă extraordinară, iar prim-rabinul
Shraya Kav a ţinut un frumos discurs, cu
urări de sănătate şi viaţă lungă.
Între 8 şi 11 noiembrie un grup mare
de evrei din Oradea au participat la cea
de-a XVII-a ediţie a tradiţionalului program academic de studiu iudaic Bereshit.
Evenimentul a fost un succes, secţiunea
artistică fiind asigurată în mare parte
de formaţia profesionistă a comunităţii
orădene, Hakeshet Klezmer Band.

Pe 18 noiembrie, s-a desfăşurat cea
de-a XIII-a ediţie a Keshet, tematica
abordată la seminar fiind „Călătorii de
familie, generaţii şi însemnătatea Bar/
Bat Miţva”.
Aproximativ 70 de membri au fost
prezenţi în această zi de studiu iudaic. În
paralel, s-a  desfăşurat Keshetul Copiilor,
unde 15 tineri au luat parte la o întâlnire
despre ce înseamnă pentru ei familia,
şcoala şi hobby-urile, în prezenţa unor
specialişti în psihologie.
Înainte de Hanuca Shuk, la JCC am
realizat hanuchiot confecţionate manual
din bucăţi de ramuri groase de copaci. La
acest atelier de creaţie au participat atât
membri din generaţia „de aur”, cât şi tânăra
generaţie. Rezultatul final a făcut senzaţie
la bazarul de Hanuca, deoarece toate
hanuchiile s-au vândut ca pâinea caldă!

Echipa JCC a comercializat obiectele
aduse de membri, sub forma unei tombole. Voluntarii David, Iulia şi Leah şi-au
adus contribuţia la buna desfăşurare a
întregii acţiuni.
În numele întregii Comunităţi Evreieşti
din Oradea, vă dorim tuturor o Hanuca
plină de sănătate, bucurii şi împliniri
alături de cei dragi. Hag Hanuca Sameah!
DOINA BUMBU

zie că este important să se cunoască şi
să se păstreze sensul originar al noţiunii
de sinagogă – „Beit Kneset”, respectiv
„Casă a Adunării”. Punctul său de vedere
a fost împărtăşit şi de rabinul Zvika Kfir,
care a reamintit legenda conform căreia,
în momentul distrugerii Marelui Templu de
la Ierusalim, câte o pietricică din acesta a
ajuns în fiecare loc din această lume unde
s-a construit un lăcaş de cult.
Secretarul general al FCER, Eduard
Kupferberg, a prezentat mesajul plin de
ataşament pentru această expoziţie al
preşedintelui FCER, dr. Aurel Vainer, iniţiator al expoziţiei, şi a prezentat şi propriul
crez asupra importanţei acestei expoziţii.
De altfel, aşa cum afirma cea care s-a
implicat direct în realizarea expoziţiei,
Carmen Ioviţu, director al Muzeului de
Istorie al Evreilor din România, E. Kupferberg a oferit şi fotografii de înaltă calitate
artistică ce fac parte din expoziţie. Ea a
prezentat paşii care au dus la definitivarea
sa rapidă: realizarea a mii de fotografii,
selectarea celor mai reprezentative din-

tre acestea şi găsirea celei mai plăcute
formule grafice pentru un public neavizat.
Secretarul general al Federaţiei a
vorbit, de asemenea, despre importanţa
acestei expoziţii pentru cunoaşterea
contribuţiei evreieşti la dezvoltarea României, acum în an aniversar, şi a subliniat că prezenţa evreiască trebuie să fie
substanţială în Timişoara, care are rolul
de viitoare Capitală Culturală Europeană.
Preşedinta Comunităţii Evreilor din
Timişoara, dr. Luciana Friedmann, a
moderat discuţia, explicând de ce a fost
necesar ca această colecţie de imagini
să ajungă şi în oraşul de pe Bega. Ea s-a
referit, în acest context, la excepţionala
colaborare tradiţională dintre toate cultele
trăitoare în această zonă a ţării.
La 15 ani, Iulia Moldovan, studentă a
Universităţii de Muzică de la Viena, i-a uimit
pe cei prezenţi prin acurateţea şi emoţia
transmise prin interpretarea la harpă a unor
melodii clasice evreieşti. Muzica a completat
încântarea vizuală, transformând vernisajul
într-un autentic moment cultural. Contri-

Din viitorul apropiat
#Concert de Anul Nou - duminică,

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/JccOradeaEvenimente

În final, echipa JCC Bucureşti vă
mulţumeşte că i-aţi fost alături în 2018 şi
vă urează ca în noul an 2019 să avem
cât mai multe ocazii de a fi împreună în
cadrul comunităţii. La mulţi ani!
ADRIAN GUERON

buţia Bisericii Ortodoxe Române a fost
ilustrată şi prin corul   bărbătesc, care a
interpretat melodii bisericeşti, în spiritul  
autenticei fraternităţi.

Shuk de Hanuca
Sala JCC Timişoara s-a transformat cu
o săptămână înainte de Hanuca într-o piaţă, în cel mai autentic sens. La „tarabele”
improvizate s-a găsit aproape orice, prin
dăruirea şi bunăvoinţa membrilor comunităţii. Pe lângă tradiţionalele obiecte care
însoţesc sărbătoarea – lumânări, Hanuchiot, dreidl etc. – au putut fi achiziţionate,
la preţuri adesea simbolice, cărţi, haine,
pantofi, bibelouri, bijuterii, tricotaje, kipot,
poşete, aparate electrice, pălării, jucării şi
multe altele. Evenimentul se dovedeşte
un succes, iar resursele din domiciliile
noastre par inepuizabile. Participanţii
aduc cu plăcere obiecte de care nu mai au
nevoie, dar despre care au convingerea
că vor aduce o bucurie semenilor.
LUCIANA FRIEDMANN
Jcc TimiŞoara
Str. Gh. Lazăr 5
Telefon: 025.620.16.98
Pagină coordonată de
GEORGE GÎLEA

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 528-529 (1328-1329) - 1 – 31 Decembrie 2018

Revista
ştiinţifică a
Centrului
pentru Studiul Istoriei
Evreilor din
România
(CSIER),
structură
de cercetare creată
în 1977,
în cadrul
Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România, a ajuns la numărul 3
al seriei noi. Schimbarea titulaturii publicaţiei în Revista de Istorie a Evreilor din
România (RIER) şi trecerea la format de
revistă academică au fost printre primele
decizii pe care le-am iniţiat în momentul
preluării funcţiei de director al Centrului,
în septembrie 2015. Până în 2015, Centrul publica „Buletinul Centrului, Muzeului
şi Arhivei Istorice a Evreilor din România”. Titulatura veche trimitea la numele
publicaţiei interbelice tutelate de Templul
Coral din Bucureşti – „Buletinul Bibliotecii,
Muzeului şi Arhivei Istorice”, care a apărut
în anii 1935, 1936, 1939 şi 1946.
Există numeroase motive pentru care
am adoptat formula actuală a revistei
Centrului. Publicaţiile ştiinţifice din România au trecut, în perioada postcomunistă,
printr-un proces de standardizare, care
au impus reguli formale şi de conţinut
pentru omologare academică. În echipa
Centrului au intrat, în ultimii ani, mai
mulţi cercetători profesionişti, deprinşi
cu studiul arhivelor şi cu valorificarea rezultatelor cercetărilor în formatul studiilor
ştiinţifice. După 2004, după publicarea
Raportului Final al Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului
din România, domeniul istoriei evreilor
şi Holocaustului a câştigat în materie
de instituţionalizare. Astfel, s-au format
noi instituţii, noi specialişti şi s-au extins
zonele de interes ştiinţific. Concomitent,
s-a înregistrat o mai mare deschidere la
nivelul arhivelor. Bogăţia surselor permite
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revizuirea şi completarea celor scrise
până acum, precum şi acoperirea unor
noi tematici într-un domeniu al cunoaşterii
deja extrem de dezvoltat şi sofisticat.
Echipa CSIER reuneşte astăzi, pe
lângă decanii de vârstă, Lya Benjamin şi
Carol Iancu, autorii unor cărţi şi colecţii de
documente fundamentale privind istoria
evreilor, cercetători ajunşi la vârsta maturităţii intelectuale, cum ar fi Anca Tudorancea (Ciuciu), Felicia Waldman, Natalia
Lazăr, Claudiu Secaşiu, Irina Spirescu,
precum şi tinere cercetătoare – Andreea
Balaban (Toma), Maria Mădălina Irimia,
Isabela Harţuche. Camelia Crăciun şi
alţi câţiva au colaborat cu CSIER pentru
o vreme. Întinerirea şi profesionalizarea
echipei au început în timpul mandatului
de director al lui Liviu Rotman, iar această
tendinţă a continuat şi după 2015. O cheie a schimbării în bine a Centrului a fost
întărirea aparatului tehnic, pentru îmbunătăţirea relaţiei cu petenţii şi cercetătorii
externi, pentru digitalizarea arhivei şi
fototecii, pentru organizarea de expoziţii
şi conferinţe. Responsabilii pentru aceste
domenii sunt Cătălin Bontaş (arhivă, administraţie), Elena Nichifor (secretariat),
Camelia Întorsură-Moldoveanu (juridic),
Marius Popescu (bibliotecă, digitalizare),
Livia Liebermann (fototecă, digitalizare),
Cristina Bontaş (culegere). De mare
ajutor pentru digitalizare şi prelucrare
electronică a materialului ne-a fost Laurenţiu Dubău, cu care am colaborat
peste doi ani.
În această componenţă, CSIER a
organizat, până acum, patru ediţii ale
Şcolii de Vară de la Cristian-Braşov
(Teme fundamentale ale istoriei evreilor
din România, 2015; Evreii în sfera publică
a României moderne, 2016; Locuri ale
memoriei evreilor, 2017; Personalităţi
ale lumii evreieşti, 2018), precum şi
numeroase conferinţe şi workshop-uri
unde au fost invitaţi cu prelegeri specialişti cunoscuţi din România şi din afară.
Dintre temele abordate în manifestări
ştiinţifice amintesc: diferite episoade ale
Holocaustului (Pogromul de la Bucureşti
şi masacrul de la Jilava, Pogromul de la
Iaşi, masacrul de la Galaţi, masacrul de

la Odessa etc.), studierea biografică a
Mişcării Legionare, Institutul Român din
Berlin (1940-1945), Biserica Ortodoxă
Română şi Holocaustul, militari evrei în
Primul Război Mondial, identităţi multiple
în România Mare, procesele economice
ale funcţionarilor evrei din comerţul exterior în perioada comunistă, evreii şi mişcarea comunistă, marele jaf de la Banca
de Stat din 1959 etc. Pentru întreaga
activitate a Centrului ne-am bucurat de
sprijinul preşedintelui FCER, Aurel Vainer, şi al restului conducerii Federaţiei.
Finanţarea RIER s-a făcut din fonduri
obţinute prin concurs de la Ministerul
Culturii sau de la Departamentul pentru
Relaţii Interetnice, precum şi prin suportul
consistent al FCER.
De asemenea, Centrul a fost implicat
în elaborarea unor expoziţii şi proiecte
memoriale. De exemplu, anul acesta,
graţie muncii de cercetare pe teren, a
fost marcat, în prezenţa a numeroase
personalităţi, locul masacrului de la Jilava, din ianuarie 1941, şi a fost refăcut
monumentul funerar al bancherului şi
filantropului Mauriciu Blank din Cimitirul
Filantropia. În 2016, Institutul „Elie Wiesel”,  FCER şi Centrul au iniţiat instalarea
de plăci memoriale în gările din Bucovina
şi nordul Moldovei, de unde în 1941 au
fost deportaţi spre infernul din Transnistria zeci de mii de evrei. Cercetări de teren
au mai fost făcute în Republica Moldova,
precum şi în judeţele Iaşi şi Galaţi, în căutarea urmelor masacrelor din 1940-1941.
CSIER a ajutat documentar şi tehnic la  
elaborarea expoziţiei Temple şi Sinagogi
din România, vernisată în 2017 la Palatul
Patriarhiei şi apoi itinerată în ţară. Anterior, a vernisat expoziţii privind activitatea
organizaţiei Joint în România, Pogromul
de la Iaşi, Iaşiul evreiesc etc. Un mare
impact public a avut proiectul Nume, nu
numere, menit a scoate la lumină chipurile şi biografiile din spatele nume(re)lor
victimelor Holocaustului.
Cercetătorii CSIER au oferit consultanţă istorică pentru piesa de teatru experimentală Bucureşti 41-Tur retur (2016,
regia Alexandru Berceanu), pusă în scenă
la Teatrul Evreiesc de Stat şi în locuri lega-

JOINT în România interbelică

Un subiect cuprins în Revista de Istorie a Evreilor din
România, nr. 3 (editor Andreea Balaban), apărută la Editura
Hasefer, este legat de organizaţia filantropică American Jewish
Joint Distribution Committee, care a avut o intensă activitate
în România, cunoscând mai multe forme şi etape în peste 100
de ani de existenţă.
După încetarea ajutorului de urgenţă pe care îl oferise de
la înfiinţare, începând din anul 1921, organizaţia a adoptat o
nouă politică, în încercarea de a-i ajuta pe evreii europeni să 
se întreţină singuri, prin sprijinirea „activităţii de reconstrucţie”.
Plecând de la ideea că acţiunea
caritabilă  e limitată  în timp şi
posibilităţi şi că, în orice caz,
opera de refacere a existenţei
văduvelor şi orfanilor de război
este unilaterală, JOINT a hotărât
să  purceadă  la o acţiune cu
un efect durabil pentru evreii
români.
În acest context, după 1924,
un rol important l-a jucat fundaţia
American Joint Reconstruction
Foundation, creată de Joint şi
Jewish Colonization Association, a cărei reţea de cooperative
de credit s-au bucurat de un real
succes în România. Menirea lor
a constat în acordarea de credite mărunte şi ieftine, necesare
în special meseriaşilor. Astfel,
ajutoarele organizaţiei Joint
căpătau utilizare productivă, ceea ce se şi urmărea.
La începutul anilor ’20, JOINT avea să se confrunte cu
problema ajutorării evreilor refugiaţi, victime ale violenţei antievreieşti din timpul războiului civil din Rusia. Ajutoarele au
constat în distribuirea de alimente, îmbrăcăminte, medicamente,
asigurarea de locuinţe temporare, grija pentru copii şi orfani,
pregătirea profesională, acordarea de împrumuturi etc. De menţionat că nu statului român i-a revenit întreţinerea refugiaţilor,
ci evreilor din România şi organizaţiilor evreieşti internaţionale.
O altă preocupare imediată a constituit-o combaterea foametei în Basarabia, cauzată de recoltele proaste timp de câţiva

ani la rând. Acestui flagel i-au căzut victimă în special evreii din
centrul şi nordul Basarabiei. Potrivit înregistrărilor oficiale ale
naşterilor şi deceselor, mortalitatea infantilă ajunsese la 100%.
Faţă de această situaţie, în 1926, JDC a alocat lunar Comitetului Basarabean contra Foametei importante sume de bani,
folosite pentru îmbrăcăminte şi alimente. În urma informaţiilor
adunate de reprezentanţii Joint, a fost creat Comitetul pentru
Ajutorarea celor afectaţi de foamete, cu scopul de a distribui
ajutoare pe localitaţi.
În programul JOINT, un loc important a ocupat sprijinul pentru
asigurarea condiţiilor de funcţionare a instituţiilor culturale
şi de învăţământ. De o atenţie
deosebită  din partea JDC a
beneficiat şcoala de meserii
„Ciocanul” din Bucureşti, care
a început să  primească  subvenţii încă  din anul 1920. O
altă  instituţie de învaţământ
profesional care s-a bucurat
de sprijinul JOINT a fost şcoala
„Morgenroit” din Cernăuţi, care
a primit subvenţii importante
pentru ridicarea unei noi construcţii în perioada interbelică.
Subvenţii din partea JOINT
a primit şi Şcoala de meserii
pentru fete din Chişinău.  
De asemenea, JDC a organizat o serie de tabere şi a
întreţinut colonii de vară pentru
copii, cea mai mare fiind la Techirghiol, staţiune renumită pentru tratamentul scrofulozei şi al afecţiunilor limfatice. Aceasta
a funcţionat atât în perioada interbelică, cât şi după al Doilea
Război Mondial.
Deşi în perioada tratată JDC nu mai avea propriul birou sau
reprezentanţi direcţi în diverse ţări ale Europei Centrale şi de
Est, programul de ajutorare şi de reconstrucţie a continuat prin
intermediul organizaţiilor evreieşti centralizate de ajutorare.
S-a încurajat activitatea medicală, de pregătire profesională,
de educaţie, activitatea religioasă şi culturală.
NATALIA LAZĂR

Din activităţile de cercetare ale

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

te de Pogromul de la Bucureşti, şi pentru
filmele Îmi este indiferent dacă în istorie
vom intra ca barbari (2018, regia Radu
Jude, film câştigător al Marelui Premiu
de la Karlovy Vary) şi Eroi evrei în Primul
Război Mondial (2018, regia Sorin Avram).
CSIER şi-a atras colaboratori din
toate aceste proiecte. Putem spune că
lista celor ce au contribuit la primele trei
numere ale „Revistei de Istorie a Evreilor
din România” este reprezentativă pentru
cercetarea în domeniu, reunind multe
dintre numele consacrate, precum şi tineri
de certă valoare.  
Tema numărului din acest an al RIER
priveşte situaţia evreilor din România în
perioada interbelică. În sumar găsim o
serie de explorări cu caracter biografic,
ce se opresc asupra unor personalităţi
ale culturii laice precum Avram Steuerman, Moses Schwarzfeld, Aristide Blank,
Marius Mircu, Paul Celan, Eugen Ehrlich,
precum şi asupra rabinilor care au influenţat viaţa religioasă evreiască în perioada interbelică. Tema antisemitismului
interbelic a fost abordată din perspectiva
vieţii şcolare şi universitare, precum şi
a dezbaterilor provocate de acordarea
drepturilor politice evreilor. Câteva studii
se ocupă de instituţii şi organizaţii evreieşti şi de organizaţii internaţionale care
au interacţionat intens cu lumea evreiască din România.
ADRIAN CIOFLÂNCĂ

Iuliu Maniu –
salvator al evreilor

Un fapt mai puţin cunoscut legat de
viaţa şi activitatea marelui om politic
Iuliu Maniu a fost scos recent la lumină.
Conform unor date cuprinse într-unul din
dosarele despre Maniu aflate la CNSAS,
în 1941 omul politic a salvat de la moarte
un grup de evrei transilvăneni care în acel
an a trecut „fraudulos” graniţa la Turda
spre România. Grupul de evrei se afla
în Ardealul de Nord, ajuns vremelnic sub
autoritatea Ungariei horthyste.
Publicaţia orădeană „Crişana” îl
citează pe preotul greco-catolic Cristian
Borz, care s-a ocupat şi de reabilitarea
casei de la Bădăcin, în care s-a născut
Iuliu Maniu. Omul politic, a spus Borz, a
intervenit pe lângă Antonescu, explicându-i că România nu recunoaşte graniţele
impuse prin Dictatul de la Viena, prin
urmare, nu există nici un fel de trecere
„frauduloasă” a graniţei, reuşind astfel să
îi salveze pe cei ce căutaseră să scape
de efectul legilor antievreieşti, adoptate
de autorităţile horthyste.
Pentru acest fapt, Cristian Borz, cu
ajutorul lui Daniel Stejerean, directorul
Muzeului Holocaustului din Transilvania
de Nord, din Şimleu Silvaniei, a început
demersurile pentru a obţine titlul de
„Drept între Popoare” pentru Iuliu Maniu. „Am fost la Ierusalim şi am vorbit cu
directorul Institutului Yad Vashem, care
a primit cu simpatie intenţia noastră. El
ne-a cerut să trimitem toate documentele
legate de acest caz, pe care le va transmite pentru cercetare departamentului
care se ocupă de acordarea titlului. Nu
este vorba de o decizie iminentă, deoarece trebuie să strângem documentele,
să încercăm să găsim martori, desigur,
nu cei în cauză, ci descendenţi ai lor sau
persoane care au auzit despre fapta lui
Maniu, povestită de apropiaţi ai familiilor.
După ce vom obţine documentele, le vom
traduce în engleză pentru a putea fi citite
de către cei de la Yad Vashem. Ştim că
nu este uşor, dar sperăm că până la urmă
demersul nostru va avea succes. Acum,
cu ocazia Centenarului, ne-ar părea bine
ca personalitatea lui Iuliu Maniu să se
îmbogăţească şi cu această trăsătură,
profund umanistă”, ne-a declarat Daniel
Stejerean. (E.G.)
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Ce sunt Pericopele?

După ce a primit Tora pe Muntele Sinai, Moşe ne-a statornicit să citim în fiecare Şabat în cadrul obştii câte un pasaj
din ea. Astfel a încercat să se asigure că această comoară pe
care HAŞEM ne-a dăruit-o nu va cădea pradă uitării.
Moşe a lăsat obştea să aleagă ce fragment va citi. Prin firea
lucrurilor, unele fragmente au fost mai des citite, unele mai rar
iar altele chiar deloc. Pentru a evita astfel de situaţii, înţelepţii
Israelului au împărţit Tora în fragmente. Fragmentele se citeau
la rând, astfel încât întreaga Tora se citea în Israel timp de trei
ani, iar în Babilonia timp de un an. Obiceiul babilonian este
astăzi unanim acceptat, chiar şi în Israel. Fiecare din aceste
fragmente este numit „pericopă”.
Tora a fost împărţită în 54 de pericope. Deşi sunt ani bisecţi,
ca anul acesta, care au 55 de Şabaturi, nu e nevoie de mai mult
deoarece în Şabaturile care coincid cu sărbătorile nu se citeşte
pericopa săptămânii, ci textul pentru respec- tiva sărbătoare.
În fiecare an avem cel puţin un Şabat de Pesah şi unul
de Sucot. În anii cu mai puţine Şabaturi, în câteva dintre
ele citim câte două pericope.
Pericopele nu sunt o diviziune proprie textului,
ci mai degrabă instrucţiuni de citire.
De regulă,
o pericopă cuprinde câteva pasaje.
Avem şi o
excepţie, pericopa Vaiehi, ultima din
Cartea Bereşit, care începe la mijlocul unui pasaj.
Fiecare pericopă are, în măsura
posibilului, un subiect unitar. Împărţirea în pericope a fost tâlcuită
pentru a corespunde pe cât se poate
cu ciclul anului. De pildă, pericopa
Ţav, în care este amintită caşerirea
vaselor, se citeşte întotdeauna
înainte de Pesah, iar cea mai lungă
dintre pericope, Naso, imediat după
ce am sărbătorit primirea Torei în
sărbătoarea de Şavuot.
Împărţirea Torei în pericope unitare a fost unul dintre primele acte
de globalizare. În orice sinagogă
de pe glob
la care ajunge evreul în ziua de Şabat,
se va citi exact
aceeaşi pericopă ca şi în locul din care
vine. Oriunde ar
popsi de Şabat, evreul se va simţi ca
acasă.   
Cu timpul, pericopa a devenit şi un
subiect preferat
de învăţătură. Ea constituie subiectul multor predici,
cărţi, publicaţii săptămânale, dar mai ales al unor discuţii aprinse. Oriunde pe glob se întâlnesc doi evrei, ei au deja pregătit un
subiect de interes comun. Un dar de nepreţuit pentru un neam

care prea des a fost nevoit să ia în mână toiagul pribegiei.  
Cât citeşte fiecare din cei chemaţi la Tora? În Talmud este
menţionată doar regula generală: ai voie să întrerupi o citire
între două paragrafe sau, dacă e nevoie, chiar la mijlocul unui
pasaj, cu condiţia ca fiecare parte din pasaj să conţină cel puţin trei versete. Cel care citeşte numai primele două versete,
precum şi cel care lasă pentru următorul cititor doar ultimele
două versete din pasaj încalcă această regulă.
Se înţelege că în perioada Talmudului încă nu exista o
delimitare unanim acceptată până unde citeşte primul, până
unde al doilea ş.a.m.d. Ceea ce găsim astăzi tipărit –„prima
citire”, „a doua citire” –  a fost statornicit în perioada Gaonică, adică între anii 500 şi 1000 ai erei curente şi este doar o
recomandare de care e bine să ţinem cont. În cazul în care
chemăm de Şabat mai mult de 7 oameni la Tora, sau în alte
situaţii speciale, putem reveni la regula din Talmud.
C e a m a i mare problemă rămâne faptul că mulţi,
în special în Diaspora, nu înţeleg ce se citeşte din Tora.
Problema nu e deloc nouă. Deja în perioada Talmudului,
când limba
vorbită era aramaica, mulţi nu înţelegeau.
Soluţia adoptată atunci a fost ca după fiecare verset
să fie citită
traducerea lui în aramaică. Obiceiul se
mai păstrează în câteva sinagogi de
rit yemenit. Deşi stăpânesc ebraica
mai bine decât aramaica, ei continuă
să citească traducerea aramaică a lui
Onkelos.
Cum ne confruntăm cu problema?
O traducere autorizată a Torei în limba
română nu avem. Chiar dacă am avea,
citirea ei ar lua prea mult timp. Cine se
poate măsura cu evreii de rit yemenit în
măiestria citirii?  
O soluţie, adoptată cu succes în Comunitatea Evreilor din Oradea, a fost să
se împartă enoriaşilor broşuri cu textul
pericopei transliterat. Deşi nu înţeleg
textul, enoriaşii au cel puţin posibilitatea
de a urmări
citirea. Pentru o înţelegere aproximativă a
fost tipărită şi
traducerea în limba română a versetelor,
cu recomandarea ca ea să fie citită înainte de a veni la
sinagogă.
Pe cei întradevăr curioşi să cunoască Tora şi care
sunt dispuşi să
plătească preţul, îi invit să pornească pe
calea cea grea: să înveţe limba ebraică. Nu e deloc uşor, dar
merită tot efortul. Vă doresc succes!
Prim-rabin RAFAEL SHAFFER

Tu biŞvat, sărbătoare cu mai multe semnificaţii

Anul Nou al Pomilor este în ziua de
15 Şvat (Tu biŞvat) din calendarul ebraic. Sărbătoarea nu este menţionată în
Tora şi are câteva semnificaţii: tradiţional
talmudică; religioasă şi folclorică; legată
de natură; agricolă; naţional-sionistă.
Prima semnificaţie este bazată pe
menţiunea talmudică (Mişna, tratatul

Roş Haşana 1, 1) după care există patru
date de „An Nou”: Anul Nou al Regilor şi
al sărbătorilor, 1 Nisan; Anul Nou pentru
zeciuiala animalelor, 1 Elul; Anul Nou
pentru calculul anilor, privitor la însămânţare şi la cultivarea legumelor, 1 Tişrei;
Anul Nou al Pomilor, 15 Şvat.
De ce 15 Şvat şi nu 1 Şvat? Răspunsul este că au existat două puncte de
vedere, bazate pe condiţiile climatice diferite între regiunile de munte şi regiunile
de câmpie (şcoala lui Şamai – 1 Şvat,
şi şcoala lui Hillel – 15 Şvat). Punctul
de vedere adoptat a fost cel al şcolii lui

Hillel, deoarece în perioada Mişnei şi
a Talmudului majoritatea agricultorilor
evrei din Ereţ Israel se aflau în regiunile
muntoase ale ţării.
Astfel ajungem şi la alte două semnificaţii ale sărbătorii de Tu biŞvat, cea
legată de natură şi cea agricolă. Aspectul
religios şi folcloric include celebrarea
mesei de Seder în seara de 15 Şvat. La
această masă sunt consumate fructe de
câteva feluri: cu un sâmbure central, cu
sâmburi mici, cu coajă, fără coajă, fructe
ale arborilor şi ale arbuştilor (consideraţi
pomi fructiferi), ale plantelor ierboase.
De asemenea, se beau patru pahare cu
vin. Normele halahice cer consumarea
roadelor pomilor din anul precedent,
crescute datorită apei ploilor din acel
an. Există şi cărţi de rugăciune speciale
pentru acest Seder, de pildă cea numită
„Hagada de Tu biŞvat”. Printre aceste
cărţi putem menţiona una editată de
Yoel Rappel şi alta, însoţită de traducere
franceză, editată de Hillel Henri Bakis.
Cea de-a doua se bazează pe tradiţia
evreilor sefarzi algerieni.
Ajungem la un element legat de
tradiţia celebrării religioase şi folclorice
a Anului Nou al Pomilor. În perioada
„galutiană”, a diasporei evreieşti, Anul
Nou al Pomilor şi-a pierdut semnificaţia
de sărbătoare agricolă, evreii nemaifiind
agricultori pe pământul lor. Această dată
a rămas un element de memorie, dar nu
putea fi celebrată ca o sărbătoare, fiind
legată de comandamente divine privind
Ereţ Israel. Ea a cunoscut diferenţe de
celebrare între evreii sefarzi (care îi
acordau o importanţă mai mare, adăugându-i şi un element cabalistic) şi evreii
aşkenazi. Curentul hasidic i-a acordat o
atenţie specială, sub influenţa elementu-

lui cabalistic preluat de la evreii sefarzi.
A apărut tradiţia consumării de fructe din
Ereţ Israel, în cursul acestei zile. Fructele
aduse din Ereţ Israel în ţările diasporei
erau uscate, zaharisite şi, iniţial, scumpe. Unele erau fructe care nu fuseseră
cultivate în Ereţ Israel în perioada celui
de-al Doilea Templu din Ierusalim şi
în perioada Mişnei şi a Talmudului, de
exemplu portocalele. Treptat, odată cu
aşezarea unor agricultori evrei în Ereţ
Israel şi cu dezvoltarea căilor de comunicaţie, preţul acestor fructe a devenit
accesibil tuturor. Ele, ca şi vinul produs în
coloniile agricole evreieşti din Palestina
otomană, erau importate în România la
sfârşitul secolului al XIX-lea. În perioda
comunistă, în România erau multe familii
evreieşti care făceau economii pentru a
le putea da copiilor fructe din Israel de
Tu biŞvat, fructele de „Hamişusăr”. Îmi
amintesc efortul făcut de bunica mea în
acest sens: scopul era religios, folcloric
şi educativ. Fostul şef-rabin dr. Moses
Rosen se străduia să organizeze o cină
specială în ajun de 15 Şvat şi avea grijă
ca la cantina rituală din Bucureşti, la
masa de prânz din cursul acestei zile
să fie servite şi asemenea fructe. Chiar
dacă nu erau aduse din Israel, erau ca
şi cele din Israel.
Ajungem la semnificaţia naţională a
sărbătorii, care a fost preluată de mişcarea sionistă. Celebrarea ei a fost preluată
de agricultorii evrei aşezaţi în Ereţ Israel
şi a fost reluată tradiţia plantării de pomi
în această zi. Sărbătoare şi pentru Keren
Kayemet. Ea continuă şi astăzi. Copii şi
tineri israelieni ies la plantarea de puieţi
în această zi. Sărbătoarea unirii omului
cu natura, a evreului cu Ţara lui Israel.
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

La mulţi ani, Aurel
Vainer!

Fidel valorilor fundamentale ale iudaismului, memoria şi
recunoştinţa, iubirea
de oameni şi de pace,
preşedintele F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer, a reuşit în cei 14 ani de
când conduce Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România
(F.C.E.R.) să fie apreciat, deopotrivă, de
populaţia evreiască şi de societatea românească – autorităţi centrale şi locale, înalţi
ierarhi, reprezentanţi ai mediului cultural
şi economic, precum şi de organizaţiile
celorlalte minorităţi naţionale. Aprecieri,
datorate ştiinţei de a construi punţi de
comunicare interumană având drept piloni
respectul reciproc şi „cunoaşterea prin
recunoaştere”, din care a făcut principii
centrale de conduită.
A primit nenumărate dovezi ale acestei
preţuiri, din care amintim doar câteva: Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler,
Membru de Onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă, Doctor Honoris Causa al
Universităţii „Titu Maiorescu” din Capitală,
Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti. A dat un nou impuls relaţiilor dintre
F.C.E.R. şi organizaţii evreieşti internaţionale: Joint, Consiliul Mondial Evreiesc,
Consiliul European Evreiesc, B’nai B’rith
Intl, AMIR, Fundaţia Caritatea şi altele.
A cultivat întărirea legăturilor F.C.E.R. cu
Israelul, cu alte ţări ale lumii. A fost distins
cu Legiunea de Onoare în grad de Cavaler
a statului francez.
Una din performanţele sale ca lider al
F.C.E.R. este reabilitarea sinagogilor din
România. Din 2005 până în prezent au
fost restaurate 23 de edificii de cult mozaic
din cele 86 în funcţiune, între care Templul
Coral din Capitală, punct de atracţie turistică pentru vizitatori din ţară şi străinătate.
A revigorat viaţa comunitară pe multiple
planuri – asistenţă socială şi medicală,
viaţă religioasă, educaţie iudaică, activitate culturală. A deschis drumul tinerilor la
conducerea Federaţiei şi a Comunităţilor.
A creat un climat propice muncii în echipă,
având capacitatea de „a asculta, a absorbi,
a judeca, a decide”, formată în decursul unei
vaste experienţe manageriale. Ghid în comportamentul faţă de colegi şi colaboratori îi
este, de-o viaţă, un îndemn moştenit de la
părinţi: „să nu umileşti niciodată un om”.
Ad Mea Veesrim! (R.E.)

Albert Kupferberg,
urări la aniversare

Preşedintele Fundaţiei „Wilhelm Filderman”, ing. Albert
Kupferberg, reuşeşte
să aducă momente
de bucurie în viaţa de
fiecare zi a membrilor
comunităţii evreieşti,
a salariaţilor F.C.E.R.
prin organizarea
unor evenimente de
succes legate de sărbători religioase – Hanuca, Hamişa Asar
BiŞvat –, şi laice – Ziua Femeii, Ziua
cuplurilor care au împlinit o jumătate de
secol de căsătorie –, dar şi prin recitaluri
ale unor muzicieni importanţi din ţară, Israel,
alte ţări ale lumii, matinee literare.
Fundaţia „Filderman” a fost unul dintre
sponsorii manifestării de anvergură „Evreii
şi Marea Unire. Înainte şi după 1918”, organizată nu de mult de F.C.E.R. pentru a
marca Centenarul.
De-a lungul anilor petrecuţi în diferite
funcţii de conducere, în FCER şi în Fundaţia
„Filderman” a fost în permanenţă preocupat
să-şi păstreze echilibrul, simţul responsabilităţii în tot ce face, tactul, înţelegerea faţă
de oameni, fineţea şi fermitatea, ceea ce i-a
asigurat preţuirea colaboratorilor, care i-au
apreciat modestia şi subtilitatea umorului.
(R.E.)
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Interviu cu Adela Herdan, preşedinta CE Ploieşti:

„Vreau să aduc alinare
vârstnicilor, să impulsionez
tinerii să respecte tradiţia”
„Generaţia pierdută”. Aşa era catalogată cea din care face
parte şi preşedinta comunităţii ploieştene, ing. Adela Herdan. Anii săi de formare au coincis cu ateismul, formal,
dar sacrosanct, al societăţii de-atunci. Cât de falsă era
etichetarea avea să se vadă odată cu constituirea, după
’90, a cluburilor pentru generaţia de mijloc, scoţând la iveală
forţe organizatorice, interes pentru iudaism, comunitate.
„Când mi-am pierdut soţul şi-am
rămas singură, cu un copil neajuns la
majorat, fără alte rude, comunitatea m-a
ajutat să-mi menţin echilibrul. Doream
să-mi ajut copilul să devină la fel de apreciat cum a fost tatăl lui. Doream să fiu utilă, în
continuare, societăţii, comunităţii”, povesteşte Adela Herdan. „Părinţii mei respectau
tradiţia dar, cât am lucrat în fabrică, m-am
mai îndepărtat de ea. Cel care m-a reapropiat a fost Nilu Aronovici, atunci preşedinte
al comunităţii ploieştene. Dar mentorul
meu în meseria de lider comunitar a fost
succesorul lui, Gilu Iuftaru z.l. El m-a şi  
convins să candidez la conducerea comunităţii, atunci când sănătatea nu i-a mai
permis lui să muncească atât de intens.
El m-a învăţat să lucrez cu oameni puţini,
după ce, la Fabrica de stofe Dorobanţul
S.A., unde eram inginer-şef de atelier şi
locţiitor de şef de secţie, colaboram cu
mulţi colegi. Chiar după retragere, cât timp
i-au permis puterile, a fost oficiant de cult”.

– În prezent aveţi oficiant local?
– Da, dar e foarte în vârstă. De Roş
Haşana, anul acesta, cu ajutorul Cancelariei Rabinice, am fost onoraţi de prezenţa
unui rabin din Israel, venit să oficieze
serviciul religios.
– Am participat la reinaugurarea sinagogii acum mai bine de 10 ani. Care-i
istoria ei?
– Nu pot vorbi despre asta fără s-o
încadrez în istoria evreilor ploieşteni, care
începe în 1696. Cele mai vechi pietre
funerare sunt de la începutul secolului al
XVIII-lea. Comunitatea e atestată docu
mentar în 1811. Acte aparţinând marelui
logofăt Constantin Dudescu certifică
existenţa unui staroste subordonat Hahambaşiei din Bucureşti. Comunitatea
modernă fiinţează din 1860. Evreii alcătuiau 4,83% din totalul populaţiei oraşului
în 1930. Erau circa 10 000 în jurul anului
1940. Azi, suntem 80 de membri ai comunităţii. Prima sinagogă, Beit Iacov, a

Invitaţii acestei ediţii a Keshet – Ziua
Mondială a Studiului Iudaic, organizată
de JCC Bucureşti, au fost dr. Măriuca
Stanciu, dr. Felicia Waldman şi dr. Andrei Cornea. Prezentările, toate foarte
interesante, au fost centrate în jurul temei propuse pentru toamna aceasta la
nivel mondial: Texte şi călătorii – pasaje
extraordinare.
Andrei Cornea a plecat de la Cartea
lui Iona, propunând câteva examinări
literare, artistice şi filozofice. „Iona nu
este un personaj foarte cunoscut. Dacă
nu am fi avut   această carte, probabil
că nu am fi auzit de el. Desigur, autorul
cărţii nu are legătură cu personajul. În
acest caz nu sunt unul şi acelaşi. Autorul
anonim al Cărţii lui Iona a trăit în secolul
III sau IV, deci într-o epocă diferită de cea
a personajului său.
Cartea este, de fapt, o parabolă, o
poveste cu tâlc, un tâlc ce pare simplu,
dar nu e chiar atât de uşor de înţeles. Pasajul de deschidere vorbeşte, ca în cazul
multor texte din Biblie, despre primirea

mesajului divin. În acest caz Dumnezeu
îi spune lui Iona: du-te la Ninive! Iona nu
respectă mesajul şi fuge. După formula
tipică a Bibliei, era vorba de fuga din faţa
lui Dumnezeu. Dar de ce a făcut asta?
Poate îi era frică să mergă în acest mare
oraş, Ninive, să le spună celor de acolo
că sunt nişte păcătoşi. Ar mai putea fi
însă un motiv. Poate că Iona nu vrea pur
şi simplu să meargă şi să îi ajute pe cei
de acolo.
În fuga sa, Iona a avut parte de o
furtună pe mare, desigur, trimisă de
Dumnezeu. Cei aflaţi pe mare s-au gândit
imediat că asta se întâmplă pentru că
cineva a păcătuit. După o tragere la sorţi,
a reieşit că Iona păcătuise. Marinarii îl
găsesc pe Iona dormind, în mijlocul furtunii, şi îi spun că ar trebui să se roage
Dumnezeului său. Iona spune că însăşi
marea a fost creată de Dumnezeul său
şi că e voia lui. Marinarii îl aruncă peste
bord, iar furtuna se încheie.
Urmează, după cum bine ştiţi, interpretarea creştină în care Iona este înghiţit

fost construită în 1780. Templul ridicat de
sfaradim în 1895 a fost distrus de legionari în 1940. Sinagoga Beth Israel a fost
fondată în 1882, inaugurată în 1901, dar
într-un spaţiu închiriat. Piatra de temelie
a edificiului actual a fost pusă în 1911.
Este singurul lăcaş de cult mozaic rămas
„în picioare”. Reinaugurarea la care vă
referiţi s-a făcut în 2007, cu sprijinul unui
originar din Ploieşti stabilit în America,
Leon Mitchel.
– Comunitate înseamnă şi şcoală,
mikva, cimitir...
– Prima şcoală de fete, Baruch şi
Ana Kahane, a fost înfiinţată în 1893. În
clădirea ei funcţionează acum Liceul Al.
I. Cuza. Prima şcoală de băieţi, Luca Moise, după numele celui care, în 1870, îşi
lăsa averea pentru ridicarea şi întreţinerea ei, a fost construită în 1922. Acolo au
învăţat Lazăr Şăineanu, Edmond Deda,
Teodor Lovenstein, David Emanuel, Zephi Alscheck, Alex Braun, Sergiu Zinger.
În 1940 legionarii au incendiat-o. În 1857
şi 1924 au fost construite două mikvot.  O
manufactură pentru fabricarea azimei – în

A XIII-a ediţie de Keshet la JCC Bucureşti

de o balenă. Acolo, în burta balenei, Iona
se roagă lui Dumnezeu, iar după trei
zile peştele îl scuipă afară. Mesajul este
repetat: du-te la Ninive! De data aceasta
Iona merge şi le spune celor de acolo că
în 40 de zile o să fie nimiciţi. Iată, Iona
adaugă de la el şi un termen.
Se întâmplă un miracol: cei din Ninive
îl cred pe Iona. Îşi recunosc toate păcatele şi însuşi regele lor îi îndeamnă să ţină
post şi să se roage. Trec cele 40 de zile,
dar nu se întâmplă nimic, iar Iona este
disperat. Iese din oraş şi îi vorbeşte lui
Dumnezeu, spunându-i că mai bine îi ia
viaţa. Îi reproşează că nu este un Dumnezeu drept, pentru că iartă răutăţile acestui
popor, dar pe poporul său l-a pedepsit.
Urmează morala: Dumnezeu face să
crească un arbore, iar Iona este fericit că
are puţină umbră în deşert. Apoi Dumnezeu trimite un vierme care mănâncă rădăcina copacului, care se usucă şi moare.
GEORGE GÎLEA

(Continuare în pag. 24)

M i n o r i t ă ţ i l e naţionale la Centenar

Seria de conferinţe „Contribuţia minorităţilor naţionale la
dezvoltarea României – Trecut. Prezent. Viitor”, coordonată
de Centrul Naţional de Cultură a Romilor „Romano Kher”, în
parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului, s-a încheiat la Biblioteca Naţională a României, pe 29 noiembrie 2018.
Proiectul cultural „Caravana Marii Uniri” a celebrat contribuţia
minorităţilor etnice la Marea Unire de la 1918, fiind organizate
pe tot parcursul anului mai multe conferinţe şi evenimente
artistice în oraşe precum Constanţa, Târgovişte, Craiova, Iaşi,
Timişoara, Suceava şi Ploieşti.  
La evenimentul de la Bucureşti au participat Mihai Neacşu,
directorul Centrului Naţional de Cultură a Romilor „Romano
Kher”, Oana Pintilei, secretar de stat în cadrul Secretariatului
General al Guvernului României, Delia Grigore, preşedintă a
Asociaţiei Centrul Rromilor „Amare Rromentza”, Gelu Duminică,
director executiv Agenţia Împreună, şi Cătălin Manea, preşedinte executiv Partida Romilor Pro-Europa.
Au fost prezenţi, de asemenea, Paul Schwartz, preşedintele
Comunităţii Evreilor din Bucureşti, precum şi Jose Iacobescu,
preşedintele Forumului B’nai B’rith România (BBR) „Dr. Moses
Rosen” .
Jose Iacobescu a transmis mulţumiri pentru colaborarea
excelentă dintre minoritatea romilor şi cea a evreilor. „Am suferit

împreună, am fost şi la Auschwitz, şi în Transnistria. Suntem
prieteni şi ne propunem să continuăm seria activităţilor comune.
Vă felicit pentru tot ce aţi realizat”.
Paul Schwartz a apreciat modul competent şi serios în care
a fost abordată tema contribuţiei minorităţilor la dezvoltarea
României. „Viitorul unei ţări este, în primul rând, în educaţie”,
a subliniat Paul Schwartz, care a povestit experienţa personală
a familiei sale în Transnistria. De asemenea, a povestit despre
blocul romilor transilvăneni de la Auschwitz şi despre faptul că
cenuşa rezultată în urma arderii în cuptoare a romilor şi evreilor
era folosită ca îngrăşământ în Germania şi Polonia. El a subliniat
că este importantă cunoaşterea istoriei.
„Celebrarea Centenarului Marii Uniri nu ar fi completă fără
recunoaşterea contribuţiei minorităţilor naţionale la realizarea
statului naţional român şi la dezvoltarea economică, socială,
culturală a României. Minorităţile etnice au reprezentat întotdeauna un procent semnificativ în România. Nu trebuie trecute
cu vederea momentele triste din istorie, precum perioada de
robie a romilor sau deportarea numeroşilor evrei şi romi din anii
’40”, a spus, în cadrul conferinţei, Oana Pintilei, secretar de stat
în cadrul Secretariatului General al Guvernului.
ANDRA DUMITRU

1896. Exista şi abator ritual. Primul cimitir
a funcţionat între 1717-1818. Consemnări
arată c-a existat până în 1840. Al doilea
a fost folosit între 1818-1890, an în care
se cumpără teren pentru un nou cimitir, în
funcţiune şi azi. Hevra Kadişa datează din
1897. E o problemă serioasă întreţinerea
cimitirelor: cel din Ploieşti şi localităţile
arondate, Câmpina, Târgovişte – unde
mai trăiesc foarte puţini evrei, Sinaia –
unde nu mai sunt. Am curăţat de vegetaţie partea veche a cimitirului din Ploieşti,
prin sponsorizarea unui israelian cu
rădăcini ploieştene. Cu ajutorul F.C.E.R.
s-au refăcut gardul celui din Câmpina şi,
parţial, împrejmuirile celor din Ploieşti şi
Târgovişte. Dar mai sunt încă destule de
rezolvat.
– Există un muzeu de istorie a evreilor
din zonă?
– Sunt mai multe. Sinagoga din
Câmpina, renovată – muzeu permanent
deschis. Spaţiu muzeistic – la Sinagoga
din Ploieşti. Universitatea Valahia din
Târgovişte a luat în comodat sinagoga,
casa rabinului, şcoala, le-a renovat şi
transformat în săli de concerte şi cu
funcţie muzeală.
– Ce priorităţi aveţi?
– Toate sunt priorităţi: asistenţa socială şi medicală – comunitatea noastră face
parte din cele 15 în care au fost create
Centre de asistenţă socială acreditate,
cu multă muncă, dar cu punctaj maxim;  
celebrarea sărbătorilor, cel mai recent
exemplu fiind Hanuca; educaţie iudaică –
organizăm anual Keshet; comemorări ale
victimelor Holocaustului, în colaborare cu
Inspectoratul şcolar, instituţii de cultură;
bune relaţii cu autorităţile locale, culte,
organizaţii ale altor minorităţi.
– În ce credeţi că rezidă principala
dumneavoastră misiune?
– Să aduc alinare vârstnicilor, să
impulsionez tinerii să continue viaţa comunitară în acord cu spiritul vremii lor, în
respectul valorilor iudaice.
IULIA DELEANU

AD MEA
VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi
născuţi în luna ianuarie

n Abraham Ghiltman, preşedintele CE Iaşi,
conduce una dintre
comunităţile importante atât prin numărul membrilor, cât
şi prin vechimea şi
strălucirea tradiţiei,
personalităţile dăruite
culturii româneşti şi
universale, faptul de a
fi la înălţimea înaintaşilor în parametrii
modernităţii. Nu de mult, Abraham
Ghiltman a fost gazda unui eveniment
de anvergură: reinaugurarea, chiar de
Hanuca 5779, a Sinagogii Mari, cea
mai veche sinagogă din România. Un
preşedinte activ, cultivând bune relaţii
cu autorităţile, cultele, organizaţiile altor
etnii, intelectualitatea ieşeană.
n Nadia Ustinescu, preşedinta CE Brăila, se remarcă prin tenacitate,
ambiţie, sensibilitate,
capacitatea de a fi
receptivă la probleme
de asistenţă socială
şi medicală ale membrilor comunităţii sale,
angrenată în viaţa culturală evreiască, mai
ales prin Festivalul Internaţional „Mihail
Sebastian”, organizat în oraşul natal
al scriitorului, festival ajuns în 2018 la
ediţia a VI-a. O comunitate în care sărbătorile evreieşti sunt frumos celebrate,
se face educaţie iudaică. O preşedintă
care a ştiut să sudeze o echipă performantă şi care este, de fiecare dată, o
gazdă ireproşabilă.
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Cancerul mamar este cel mai frecvent dintre toate tipurile de cancer care
afectează  femeile. Conform statisticilor O.M.S., o  femeie din opt riscă să
dezvolte un cancer de sân. Cercetătorii
israelieni au descoperit că tumorile canceroase îşi pot accelera creşterea prin
recrutarea celulelor stromale formate
în măduva osoasă. Studiul publicat în
Journal of Experimental Medicine şi

Perspective noi în tratarea
cancerului de sân

citat de Science Daily indică faptul  că
recrutarea fibroblastelor derivate din
măduva osoasă scade şansele supravieţuirii în cazul cancerului de sân,
dar arată şi că demersurile medicale
care au în atenţie aceste celule pot fi
eficiente în tratarea bolii.
Potrivit studiilor realizate de prof.
Neta Erez şi echipa sa de la Universitatea din Tel Aviv, tumorile solide şi
celulele canceroase sunt înconjurate de
alte tipuri de celule, care, deşi nu sunt
canceroase, pot duce la sporirea ratei
de creştere a tumorii şi la metastază.
Spre exemplu, tumorile la sân conţin un
număr mare de celule fibroblaste care
promovează înmulţirea celulelor canceroase, inflamaţia şi formarea de noi
vase de sânge pentru a alimenta tumo-

ra în creştere cu nutrienţi şi hidrogen.
Multe dintre aceste fibroblaste asociate
cu cancerul provin de la ţesutul din jur.
Prof. dr. Erez a descoperit că la şoarecii
cu cancer mamar, un număr semnificativ de fibroblaste sunt derivate de la
celulele măduvei osoase numite celule
stromale mezenchimale. De asemenea,
studiile relevă faptul că  tumorile de sân
pot recruta astfel de celule din măduvă
şi le pot transforma în fibroblaste. Acestea sunt eficiente în stimularea formării
de noi celule sanguine pentru că produc cantităţi enorme dintr-o proteină
numită clusterin. Aşadar, tumorile care
conţineau aceste fibroblaste erau mai
vascularizate şi creşteau mai repede
decât tumorile care aveau fibroblaste
derivate doar din ţesutul mamar.

biomateriale pentru a se asambla într-un ţesut funcţional. Aceste biomateriale pot fi sintetice sau naturale,
derivate din plante sau animale.
După transplant, acestea pot induce
un răspuns autoimun care duce la
respingerea ţesutului implantat. Cu
tehnologia actuală, se poate insera
orice tip de ţesut, iar după transplant
putem regenera eficient orice organ
bolnav sau rănit: o inimă după un atac
de cord, creierul după traume sau
boala Parkinson sau măduva spinării
după rănire, a arătat prof. Dvir. După
combinarea celulelor stem rezultate
şi a hidrogelului, oamenii de ştiinţă
au proiectat cu succes eşantioanele
personalizate de ţesut şi au testat
răspunsurile autoimune ale pacienţilor

la ele. Cercetătorii sunt implicaţi în prezent în regenerarea măduvei osoase
şi a unei inimi după producerea unui
infarct. Ei au început, de asemenea,
să investigheze potenţialul implanturilor dopaminergice umane pentru a
trata boala Parkinson, experimentele
ajungând în faza testării pe animale.

Mai aproape de transplantul fără riscuri

Cercetătorii israelieni au anunţat
că au inventat primul implant de ţesut
complet personalizat, realizat din materiale şi celule ale pacientului. Noua tehnologie face posibilă ingineria oricărui
tip de implant de ţesut, pentru măduva
spinării, pentru inimă sau pentru creier,
dintr-o mică biopsie a ţesuturilor grase.
Prof. Tal Dvir, de la Centrul de Nanoştiinţă şi Nanotehnologie din cadrul
Universităţii din Tel Aviv, a precizat că
a fost creat un hidrogel personalizat,
obţinut din materialele recoltate în urma
biopsiei, pentru a diferenţia celulele
ţesutului gras în diferite tipuri de alte
celule şi pentru a institui implanturi cardiace, de măduvă a spinării, corticale
pentru tratarea diverselor boli.
În prezent, în ingineria tisulară
pentru medicina regenerativă, celulele
sunt izolate de pacient şi cultivate în

Aplicaţii pentru
oraşul viitorului

#ACiiST ajută la crearea unei infrastructuri de comunicaţii utilizând stâlpii
de iluminat.
În prezent, instalarea camerelor de
luat vederi în zonele urbane necesită
noi structuri, precum şi operaţiuni care
afectează traficul şi calitatea vieţii. ACiiST reduce cablurile şi cutiile centrale
prin utilizarea infrastructurii existente,
făcând ca fiecare stâlp de iluminat să
aibă un rol practic. Compania oferă, de
asemenea, sisteme de diagnosticare şi
monitorizare de la dispozitive conectate, cum ar fi camere, ecrane, internet
wireless şi multe altele.
#Mobility Insight dezvoltă soluţii
pentru gestionarea reţelelor de transport.
Programul utilizează interconectivitatea între vehicule şi infrastructura
urbană pentru a analiza nivelurile de
trafic actuale şi previzionate, ajutând
la reglarea traficului şi prevenirea blocajelor de trafic.
#Howazit oferă o platformă de comunicare care încurajează comunicarea şi conversaţia fără probleme între
cetăţeni şi serviciile lor municipale.
#Over.ai este specializată în prelucrarea limbajului uman şi oferă un serviciu de asistenţă pentru clienţi, putând
gestiona sarcini complexe. Mecanismul
înţelege comunicaţiile vocale, permiţând municipalităţilor să se conecteze
cu cetăţenii prin intermediul unei cereri
sau pe site-ul municipalităţii.
#GreenQ oferă soluţii inteligente
pentru monitorizarea şi optimizarea
procesului de colectare a deşeurilor al
oraşului, îmbunătăţind astfel calitatea
vieţii în zonele urbane. Tehnologia monitorizează greutatea, capacitatea, timpul şi locul unde se află camioanele de
gunoi, analizează datele şi generează
informaţii utile, permiţând optimizarea
proceselor de colectare a deşeurilor.

Pe urmele Exodului.. .

Arheologii sunt preocupaţi de multă vreme de problematica Exodului descris
în Biblie, care relatează ieşirea poporului  evreu din Egipt. O descoperire recentă,
care ar putea dovedi că Valea Iordanului era locuită în acea perioadă, îi poate
aduce pe cercetători cu un pas mai aproape de a determina adevărul.
Într-un articol publicat în revista de arheologie biblică, prof. David Ben-Shlomo, arheolog de la Universitatea Ariel, şi partenerul său american, prof. Ralph
Hawkins, de la Universitatea Averett, sunt descrise concluziile excavaţiilor de
la Khirbet el Mastarah, la cinci mile nord de Ierihon. Situl conţine ruine de ziduri
joase, despre care cercetătorii cred că au fost folosite pentru a închide animalele
păşunate. Articolele de ceramică găsite în acest sit au fost datate la începutul
Erei fierului, în jurul perioadei asociate în mod tradiţional cu sosirea evreilor în
Ţara Promisă. Potrivit structurii rămăşiţelor găsite, cercetătorii tind să creadă că
oamenii locuiau în corturi. Teoria potrivit căreia numeroasele incinte de piatră
descoperite în regiune erau aşezări ale israeliţilor, din perioada când au intrat
pentru prima oară în ţară, a fost formulată de profesorul Adam Zertal, de la Universitatea din Haifa, care a studiat zona timp de 38 de sezoane, până la moartea
sa, în 2015. Specialiştii plasează data în jurul secolului al XIII-lea î.e.n, care în
vechiul Orient Apropiat corespunde Epocii fierului, a afirmat dr. Barkay. „Există
unele dovezi circumstanţiale că Exodul a avut loc dar mai avem nevoie de alte
dovezi directe”, a spus dr. Barkay.

Studii privind cancerul cerebral

Cercetătorii de la Universitatea
Ebraică din Ierusalim împărtăşesc
rezultatele unui nou tratament al glio-

blastomului cu potenţialul de a îmbunătăţi şi de a extinde viaţa pacienţilor.
Acest  nou tratament pentru tumorile
cerebrale agresive are un potenţial deosebit, potrivit unui raport al oamenilor
de ştiinţă israelieni, publicat recent în
revista Nucleic Acids Research.
Glioblastomul este un cancer cerebral grav şi incurabil. Pacienţii care
primesc acest diagnostic mai au, în
mod obişnuit, între 11 şi 20 de luni de
viaţă. Una dintre principalele dificultăţi
în tratarea acestui cancer este că celu-

lele sale cresc rapid şi sunt rezistente
la chimioterapie. O echipă formată din
prof. dr. Rotem Karni şi cercetătorul
dr. Maxim Mogilevsky, de la Institutul
pentru Cercetări Medicale din Israel, a
conceput o moleculă care inhibă creşterea tumorilor glioblastomului prin reglarea proteinelor pe care le produce.
Prof. Karni a explicat că gena
MKNK2 produce două substanţe proteice, care au două funcţii opuse: pe de
o parte, inhibă creşterea cancerului, pe
de alta, susţine creşterea cancerului. În
cadrul studiului, şoarecii de laborator
au fost injectaţi cu celule tumorale ale
glioblastomului uman şi au dezvoltat
tumori. La acei şoareci care au fost
trataţi cu noua moleculă, tumorile
s-au redus sau au dispărut complet,
spre deosebire de şoarecii  trataţi cu
o moleculă inactivă. Un brevet pentru
această tehnologie a fost înregistrat şi
acordat în Statele Unite şi în Europa
prin intermediul companiei de transfer
tehnologic Yissum, afiliată Universităţii
Ebraice din Ierusalim.
Grupaj realizat de DAN DRUŢĂ

Comitetul
Antifascist Evreiesc
sovietic, creat
şi nimicit de Stalin

Una dintre consecinţele mai puţin cunoscute
ale Pactului Ribbentrop-Molotov, semnat în
1939 de Germania nazistă şi URSS, a fost că în
Uniunea Sovietică au fost interzise informaţiile
privind politica lui Hitler faţă de evrei. Abia în
1941, când Germania a atacat URSS, Stalin
s-a gândit să-i folosească pe evrei în scopuri
de propagandă în Occident. De aceea a format
Comitetul Antifascist Evreiesc, ai cărui membri
au fost personalităţi evreieşti proeminente din
viaţa politică şi culturală sovietică. Printre aceştia figurau Solomon Lozosky şi Solomon Bregman, oficialităţi guvernamentale, scriitorii Şakne
Epstein, Ilia Ehrenburg şi Vasili Grossman,
Solomon Mikhoels, directorul Teatrului Evreiesc
de Stat din Moscova, şi poetul de limbă idiş, Itzik
Feffer. Membrii Comitetului, ca de altfel mii de
evrei sovietici, au crezut în poziţia antifascistă
a lui Stalin, ceea ce, în acel moment, părea o
realitate. Ceea nu ştiau era că Stalin, cel puţin
în ultimii ani ai vieţii, va deveni antisemit.
Membrii Comitetului Antifascist   Evreiesc
s-au pus cu entuziasm în slujba lui Stalin
şi, la rugămintea acestuia, au plecat într-un
turneu de strângere de fonduri   în Occident,
pentru a sprijini eforturile de război ale Moscovei, scrie revista israeliană online „Tablet”.
În urma acestui turneu de şapte luni, care
a avut loc în 1943, în cadrul căruia în SUA
s-a organizat şi o uriaşă adunare la care au
participat 50.000 de persoane,   delegaţia a
reuşit să strângă 16 milioane de dolari din
SUA, 15 milioane din Anglia şi un million din
Mexic. Printre donatori s-a aflat şi Joint-ul
american, care a organizat la Chicago o campanie specială pentru a finanţa achiziţionarea
a 1000 de ambulanţe pentru Armata Roşie. În
afara aspectului bănesc al campaniei, membrii
delegaţiei au susţinut neobosit că în Uniunea
Sovietică nu exista antisemitism. Eforturile lor
au fost elogiate de ziarul „Pravda”.
Imediat după terminarea războiului, Comitetul a început să facă cercetări despre
soarta evreilor ruşi care s-au aflat în teritoriile
ocupate de nazişti. Pe baza documentelor găsite şi a unor mărturii ale  cetăţenilor sovietici
supravieţuitori, scriitorii Ilia Ehrenburg şi Vasili
Grossman au editat volumul „Cartea neagră a
evreilor sovietici”. Ambii scriitori erau  membri
ai Comitetului Antifascist iar în carte, în afară
de enumerarea crimelor naziste, i-au menţionat
pe evreii care au opus rezistenţă ocupantului
german. Această abordare nu a fost pe placul
lui Stalin, care dorea  elogierea în bloc a „cetăţenilor sovietici”. De aceea,  în 1948 lucrarea a
fost interzisă, iar manuscrisul, distrus.
Lansarea Războiului Rece i-a  oferit lui Stalin
condiţiile de a-şi manifesta antisemitismul. El
a început procesul de lichidare a Comitetului
Antifascist, acuzându-i pe cei care fuseseră în
turneul din Occident că s-au întâlnit cu reprezentanţi ai unor organizaţii antisovietice. Promisiunea lui Stalin de a crea în Crimeea o regiune
autonomă evreiască, idee preluată de membri
ai Comitetului, a fost de asemenea folosită ca
acuzaţie, susţinându-se că   regiunea urma
să devină o bază antisovietică de unde să se
lanseze un atac împotriva Uniunii Sovietice. În
1948, Solomon Mikhoels a fost arestat de KGB
şi împuşcat în secret. Corpul lui a fost aruncat
în zăpadă şi s-a afirmat că ar fi murit într-un
accident de maşină. Şi alţi membri ai Comitetului
au fost arestaţi şi asasinaţi. În 1949, 15 membri
ai Comitetului au fost condamnaţi în cadrul unui
proces, în care au fost acuzaţi că ar fi „spioni
sionişti care lucrau în favoarea Statelor Unite”.
Toţi au fost executaţi. În 1952, Stalin a ordonat
de asemenea asasinarea poetului de limbă idiş
Pereţ Markiş care, după ce în timpul războiului
îi dedicase lui Stalin un poem în care îl numea
primul antinazist din lume, după executarea
celor 15, a considerat că scopurile lui Stalin au
fost aceleaşi ca ale lui Hitler. „Hitler dorea să ne
distrugă fizic, iar Stalin, spiritual”, a spus poetul.
Împreună cu el au fost asasinaţi alţi 13 membri
ai Comitetului şi mai mulţi poeţi de limbă idiş.
Evenimentul a fost numit „Noaptea poeţilor asasinaţi”. Membrii Comitetului Antifascist Evreiesc
au fost reabilitaţi în anii perestroikăi.  
EVA GALAMBOS
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O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile
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Anul investiţiilor

Bugetul pe 2019 este sublim, dar lipseşte
cu desăvârşire, deşi ar fi trebuit să fi fost nu
numai depus la Parlament, ci și deja aprobat. Despre
cum va arăta bugetul naţional, Eugen Teodorovici
jură că „anul 2019 trebuie să fie anul investiţiilor”, jurământ pe care l-am mai auzit şi de la Emil Boc, care
declarase anul 2011 drept cel al investiţiilor record. Cu
astfel de „recorduri” a ajuns România în 2018 să se
bată cu pumnii în piept că are, în sfârşit, 800 de km de
autostrăzi.
Desigur, o noutate există, pentru că în antrenamentul
dur pentru a atinge un alt record investiţional, ministrul
finanţelor introduce aici şi ... cheltuielile cu pensiile şi
salariile, botezate „investiţiile asumate pe zona de venituri ale populaţiei”. Astfel am ajuns la un salariu mediu
net de 2720 de lei, dar asta e pură  statistică, dat fiind
că media iese luând în calcul atât leafa informaticienilor
(6380 de lei, conform Institutului Naţional de Statistică),
cât şi pe cea a angajaţilor din sfera hotelurilor şi restaurantelor, care au un salariu mediu de numai 1580 de
lei, conform aceleiaşi surse.
Mai trist este că ministrul Teodorovici ne mai ameninţă şi cu o creştere economică de 5,5%, cu o puşculiţă mult mai dolofană la educaţie şi sănătate şi cu
un deficit bugetar mai mic decât cel de anul acesta (pe
care încă nu l-a calculat nimeni). Uitând că investiţiile
din primele nouă luni ale anului în curs au fost abia de
54,5 miliarde de lei.
Institutul Naţional de Statistică ne arată că situaţia
României nu e, ca să îl parafrazăm pe Voltaire, „cea
mai bună în cea mai bună dintre lumi”, deoarece consumul gospodăriilor a fost, în primele trei trimestre ale
anului în curs, motorul creşterii economice, în timp ce
exportul şi investiţiile şi-au diminuat aportul la bugetul
naţional. O explicaţie pentru diminuarea livrărilor externe ar putea fi şi faptul că politica salarială a făcut ca în
ultimele zece trimestre România să înregistreze cele
mai mari sporuri ale costului cu mâna de lucru din UE,
fără a ridica însă şi nivelul productivităţii. În 2019, când
Teodorovici mizează pe o creştere de 5,5% pentru a-i
ieşi calculele la deficit şi investiţii, Comisia Europeană
ne atrage atenţia că nu ne vom dezvolta decât cu 3,8%,
prognoza FMI fiind şi mai pesimistă (3,4%). De asemenea, Fondul Monetar Internaţional atrage atenţia că şi
„cea mai bună dintre lumi” riscă să intre în recesiune,
deoarece escaladarea tensiunilor comerciale dintre
SUA şi China „va avea un impact negativ asupra economiei mondiale ... şi va afecta acele ţări numite martori
inocenţi”.
Eugen Teodorovici are dreptate să vrea investiţii
record, pentru că nivelul redus al acestora şi modul
uneori discreţionar în care sunt alocate, concomitent
cu slaba atragere de fonduri europene pot intensifica
în România mişcarea primăriilor de a se alia pentru
a accesa independent fonduri europene de investiţii,
aşa cum vor deja să procedeze autorităţile locale din
Alianţa Vestului (Oradea, Cluj-Napoca, Arad şi Timişoara) şi cele din Transilvania de Nord (Baia Mare,
Satu Mare, Zalău şi Bistriţa). Desigur că amplasarea
acestor opt judeţe lasă deschisă şi întrebarea privind dorinţa unor state (nu numai Ungaria) de a-şi

consolida prin investiţii poziţia în vestul şi nordul
României.
Drept care, Teodorovici şi PSD ar fi bine să reuşească să facă din 2019 anul investiţiilor, dar al investiţiilor
alocate judicios şi fără substrat politic.
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Atacuri cibernetice şi reţele de ştiri
false împotriva Israelului

Conform site-ului CTech Calcalist, firma israeliană
ClearSky a descoperit o reţea internaţională iraniană,
din care fac parte 98 de firme media specializate în
crearea şi răspândirea de ştiri false. Reţeaua emite din 2012 în 29 de limbi şi vizează cititori din 28
de ţări.
Specialiştii israelieni consideră că Iranul este sursa
şi beneficiarul ştirilor din cauza datelor de înregistrare
ale firmelor implicate şi a numerelor de telefon iraniene
corespunzând conturilor de pe reţelele de socializare
ale firmelor din reţea. Site-urile pentru publicul din
SUA şi Europa se concentrau pe criticarea guvernelor
şi prezentarea liderilor naţionali ca fiind corupţi, iar
articolele folosite sunt scrise de companii de media
care servesc interesele iraniene. Reţeaua include şi
trei site-uri dedicate publicului israelian, inclusiv unul
în ebraică, intitulat „Tel Aviv Times”.
Tot ClearSky a detectat şi o aplicaţie pusă la punct
de informaticienii Hamas dedicată spionării telefoanelor
israeliene şi a posesorilor acestor aparate. Conform
specialiştilor de la ClearSky, Hamas promovează
aplicaţia-spion cu ajutorul unui site copiat după siteul oficial israelian de alertă timpurie a unor eventuale
atacuri cu rachete provenite din Gaza. Şeful companiei
israeliene, Boaz Dolev, a precizat că odată ce aplicaţia
este copiată în telefon, ea preia controlul aparatului,
permiţând hacker-ului să descopere locul unde se află
posesorul telefonului, să acţioneze aparatul de fotografiat şi cel de înregistrare a sunetelor, precum şi să trimită
mesaje.
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BERD suspendă finanţarea proeictelor
care folosesc combustibili poluanţi

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a anunţat recent că nu va mai finanţa
proiecte de obiective industriale care utilizează drept
combustibili cărbunele şi petrolul, extinzându-şi astfel
sprijinul pentru „tehnologiile verzi”. Principalele „ţinte”
ale BERD sunt proiecte avansate de companii din Mongolia, Polonia şi Kazahstan, care obţin 70% din energie
pe baza petrolului şi cărbunelui. Noua strategie vizează
investiţiile care vor fi făcute în următorii cinci ani şi are
ca scop renunţarea la cei mai poluanţi combustibili,
după cum a anunţat directorul general al BERD, Nandita
Parshad.
Şi compania Generali a anunţat că nu va mai încheia
contracte de asigurare pentru exploatări miniere şi termocentrale care utilizează cărbune. Decizia celui mai
mare asigurător italian, Generali, se adaugă recentelor
demersuri similare de a-şi reduce expunerea la sectorul
minier adoptate de Allianz SE, AXA, Scor, Swiss Re şi
Zürich Insurance.
Alx. Marinescu

Preşedintele iranian Rouhani, blamat
unanim pentru declaraţiile antiisraeliene

Nu numai premierul israelian Benjamin Netanyahu şi
opinia publică israeliană au reacţionat dur la calomniile
antiisraeliene proferate recent de preşedintele iranian
Hassan Rouhani. De această dată şi Uniunea Europeană a reacţionat ferm, după ce liderul de la Teheran
a numit Israelul o „tumoare canceroasă” creată de
statele occidentale cu scopul de a-şi atinge interesele
în Orientul Mijlociu, subliniază Ambasada Israelului,
într-un comunicat transmis la redacţie.
„Remarcile preşedintelui Rouhani, care pun la
îndoială caracterul legitim al Israelului, sunt total inacceptabile. Sunt, de asemenea, incompatibile cu nevoia
de a aborda disputele internaţionale prin intermediul
dialogului şi al legislaţiei internaţionale. Uniunea Europeană reiterează angajamentul său fundamental
privind securitatea Israelului, atât în ceea ce priveşte
ameninţările prezente, cât şi cele emergente, din regiune”, se arată în documentul citat. Ambasada Israelului
aminteşte că şi cancelarul austriac Sebastian Kurz a
condamnat afirmaţiile lui Rouhani.
Premierul Benjamin Netanyahu a comentat declaraţiile calomnioase ale preşedintelui iranian, care
a calificat Israelul drept „o tumoare canceroasă”:
„Israelul ştie foarte bine cum să se apere în faţa regimului criminal iranian. Calomniile lui Rouhani, care
face apel la distrugerea Israelului, justifică încă o

dată de ce naţiunile lumii trebuie să se alăture sancţiunilor împotriva regimului terorist iranian, care le
ameninţă”.
Reamintim că, în timpul discursului său din cadrul
Conferinţei Internaţionale a Unităţii Islamice, de sâmbătă, 24 noiembrie, liderul iranian a folosit cuvinte
grele la adresa statului evreu, afirmând că „unul dintre
rezultatele de rău augur ale celui de-al Doilea Război
Mondial a fost apariţia unei tumori canceroase în regiune”, referindu-se la Israel drept un „regim fals”. Rouhani a folosit astfel ocazia pentru a îndemna naţiunile
islamice „să-şi unească forţele împotriva sionismului
şi a Statelor Unite”, exprimându-şi convingerea că o
astfel de mobilizare ar duce la înfrângerea lor. „Avem
fie opţiunea de a întinde covorul roşu pentru criminali,
fie cea de a rezista împotriva nedreptăţii şi de a rămâne
fideli Profetului, Coranului şi Islamului nostru”, a mai
declarat Rouhani.
Nu este prima dată când Israelul este numit „cancerul” regiunii, această formulare fiind frecvent adoptată
de Iran, subliniază Ambasada israeliană la Bucureşti.
A fost invocată iniţial tot de un iranian, respectiv de
Ayatollahul Ali Kamenei, la 21 februarie 2017. Şi fostul
preşedinte iranian Rafsanjani declara, la 14 decembrie
2001, că „Israelul ar putea fi şters de pe harta lumii cu
o singură bombă nucleară”. (A.M.)
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Ne trebuie o organizaţie
puternică
Sub semnul acestui comandament s-au desfăşurat
lucrările plenarei Reprezentanţei Uniunii Evreilor Români la data de 27 octombrie 1929. Pe lângă membrii
Uniunii din Capitală au participat şi delegaţi din provincie. Plenara a avut loc într-un context politic nefavorabil
evreilor, creat de Partidul Naţional Ţărănesc, care a
preluat guvernarea în urma demisiei guvernului liberal
(3 noiembrie,1928). Conform aprecierii dr-ului. W. Filderman, mult din ceea ce se câştigase sub guvernul liberal
a fost pierdut odată cu venirea la putere a Partidului
Naţional Ţărănesc. Iată un rezumat al acestor câştiguri
şi pierderi făcut de preşedintele Uniunii:
1.Guvernul liberal a adoptat o Lege a cultelor care
a fost în întregime mulţumitoare pentru evrei; guvernul
lui Maniu a înlocuit-o cu o nouă şi dezastruoasă lege;
ce-i drept, s-a putut împiedica aplicarea ei;
2. Liberalii au promulgat un cod care a menţinut
existenţa Uniunii Cooperativelor Evreieşti; noul guvern
a anulat-o;
3.Legea pentru licee a menţinut obligaţia statului de a oferi ore de religie elevilor
din şcolile de stat cu profesor evreu plătit
de stat; guvernul manist a respins-o;
4. Bugetul de stat a alocat 10 milioane
de lei pentru educaţia evreiască; noul guvern a refuzat continuarea subvenţiilor;
5. Pentru prima dată studenţii evrei au fost subvenţionaţi de stat; noul guvern a refuzat continuarea
subvenţiilor;
6. Guvernul liberal a plătit indemnizaţii evreilor victime ale violenţei antisemite; guvernul lui Maniu a refuzat
să facă acest lucru;
7. Liberalii au dizolvat organizaţiile studenţeşti antisemite şi le-au închis locurile de întâlnire; noul guvern
a anulat aceste măsuri;
Jumătate dintre şcolile conduse de comunităţile evreieşti au fost autorizate să emită diplome. Noul guvern, cu
câteva excepţii, a refuzat să autorizeze şi restul de şcoli.
Guvernul nu a acceptat nici solicitările Clubului
Parlamentar Evreiesc. S-a refuzat modificarea legii de
naturalizare; în legătură cu organizarea comunităţilor
evreieşti, legea a fost modificată pentru a dezorganiza
comunităţile şi pentru a distruge instituţiile publice;
creşterea subvenţiei pentru educaţia publică evreiască
a fost respinsă; în privinţa scutirii elevilor evrei din şcolile
de stat de a participa la ore în zilele de sâmbătă nu s-a
făcut nimic.
În faţa acestei situaţii, în centrul atenţiei lucrărilor
plenarei s-a aflat dezbaterea sarcinilor membrilor Uniunii
pentru a putea rezista la noile atacuri. Prezintă interes în
acest sens expunerea lui Horia Carp, preşedintele Comisiei de organizare şi propagandă a UER. Ne trebuie o
organizaţie puternică, spunea el; trebuie să-i mobilizăm
alături de noi pe evreii din întreaga ţară; trebuie să le
dăm maselor evreieşti o conştiinţă politică ca să sprijine
lupta Uniunii pentru păstrarea şi consolidarea drepturilor
obţinute. Pe lângă necesitatea de intensificare a activităţii politice, Horia Carp s-a mai referit la necesitatea
îndrumării profesionale a maselor evreieşti, aflate într-o
stare de cumplită mizerie. Pentru lămurirea maselor cu
privire la sarcinile de primă urgenţă s-a hotărât înfiinţarea unei comisii de organizare şi propagandă, membrii
să aibă sarcina de a vizita secţiile UER din ţară pentru
a-i lămuri pe evrei care sunt îndatoririle lor în noile condiţii. Lupta pentru apărarea şi consolidarea drepturilor
noastre, conchidea Horia Carp, depinde de dezvoltarea
conştiinţei evreieşti.
Un punct deosebit la ordinea de zi a plenarei l-a
constituit informarea făcută de dr. Filderman despre
adunarea Reprezentanţei Evreieşti (Jewish Agency), întrunită la Zürich în august 1929. A fost primul congres al
Agenţiei, scopul organizaţiei fiind să creeze cadrul favorabil pentru sionişti şi nesionişti să lucreze împreună în
vederea realizării unui cămin naţional al poporului evreu.
În opinia lui Filderman, principala operă a Congresului a
fost redactarea şi votarea Constituţiei acestei noi organizaţii, activitate la care Filderman a adus o importantă
contribuţie. Bucurându-se că aportul lui la elaborarea
documentelor respective a fost unanim apreciat, Filderman nota în jurnalul său: din punct de vedere politic,
nu am fost sionist, am fost împotriva extremismelor
naţionaliste dar, când veni vorba despre fonduri pentru
Palestina, atunci nu am avut nici o rezervă.
Revenind la problemele interne ale vieţii evreieşti
discutate la plenară, la consecinţele nefaste ale politicii
PNŢ cât s-a aflat la guvernare, ele au fost astfel formulate de Filderman într-un memoriu adresat lui Maniu:
a fost o perioadă de violenţe fizice împotriva evreilor,
o perioadă de jafuri, şi de indiferenţă şi complicitate a
autorităţilor locale, la care se adaugă nepăsarea guvernului. Populaţia evreiască era obligată să-şi asume
propria apărare.
LYA BENJAMIN

Evrei
în viaţa
publică
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The lights of Hanuca 5779 lit up in all Jewish communities

It is already a tradition set up by
former Chief Rabbi Moses Rosen that
on Hanukkah the delegates of the FJCR
leadership participate in the lighting of
Hanuca lights in as many communities
in the country as possible. This year
four delegations visited 23 communities,
for which to travel about 4650 km was
necessary.
This year too, as soon as the first
candle of Hanukkah was lighted in
B u c h a r e s t a t t h e C o r a l Te m p l e ,
overcrowded by the members of the
community and many invited guests,
true friends who participate on every
celebration, the delegations started on
the road. Regardless the chosen route,
for all the participants in Hanukkiada
the first stop was Iaşi, where the Great
Synagogue, the oldest in Romania, was
re-inaugurated on the occasion of the
lightening of the second candle.

Ovidiu Bănescu,
FJCR Vice-President,
presented the
message of the
Federation leadership
on behalf of Dr. Aurel
Vainer, President, the
host being Abraham
Ghiltman, President of
the Jewish Community
i n    I a ş i . E d u a r d
Kupferberg, FJCR’s
Secretary General,
as well as Directors
Rudi Marcovici, Mona
Bejan, Silvian Horn, who is also JCB
Vice-President, Alexandru Marinescu,
Prime Rabbi Rafael Shaffer, cantor
Iosif Adler, cantor E. Pusztai, Lucia
Apostol, Vice-Director, Professor
Carol Iancu, from Montpellier, France,
attended the ceremonies. Sergiu Nistor,
Presidential Adviser and Victor Opaschi,
State Secretary of the Religious Cults
Department, as well as representatives
of various religious cults attended this
solemn moment. The same solemn and
festive atmosphere took place at the reiauguration of the Synagogue in Hârlău,
a small jewel among the Jewish places
of worship in Romania.
Then a first delegation led by Rudy
Marcovici headed for Piatra Neamţ and
Bacău, and after a long itinerary stopped
at Deva, where the synagogue is also
undergoing renovation and there is hope

for re-inauguration soon. From Deva the
road led to Caransebeş to a “recovered”
community with an active Jewish life and
then the end of the itinerary was Craiova.
Everywhere there were lit candles
and the community members had the
opportunity to listen to the beautiful story
of Hanukkah.
A second delegation that included
Ovidiu Bănescu, FJCR Vice-President,
and Director Silviu Horn, Vice-President
of JCB, participated in the lighting of
candles in Tecuci, Focşani, Constanţa
and Ploieşti. In these cities too, meeting
the community members created an
atmosphere of celebration and joy.
Ten communities were visited
by a large delegation led by Eduard
Kupferberg, FJCR Secretary General and
chief of the Rabbinic Chancellery. After
Iaşi and Hârlău they stopped in Moldova
and Bucovina – Botoşani and Suceava,
and then the delegation crossed the
mountains, reaching the communities
in Sighet, Satu Mare, Baia Mare, Cluj,
Târgu Mureş, ending at the Synagogue
in Braşov. A fourth delegation, including
Paul Schwartz, JCB President, and Irina
Cajal, State Vice-Secretary and member
of FJCR’s Leadership Committee, went
to Brăila and Galaţi.
Everywhere those present at the
ceremonies felt that once again the light
that would guarantee the continuity of
Jewish life and spirit was brought to
them.

in the First World War, the presentation
of the album Temples and Synagogues in
Romania - bilingual edition, revised and
added, the launching of the volume The
Truth on the Jewish Problem in Romania
in the Light of Religious and Statistical
Texts signed by Dr. Wilhelm Filderman.
Prime Rabbi Rafael Shaffer and cantor
Emanuel Pusztai led El Male Rahamim
and Kadish in memory of the Jewish
soldiers fallen from both camps.
The messages – Dr. Aurel Vainer,
FJCR President, Acad. Ioan-Aurel Pop,
President of the Romanian Academy,
Professor Ionel Cândea – as well as
the communications supported by Her
Excellency Tamar Samash, Israel’s
Ambassador to Romania, E.S. Miguel
Maury Buendia, the Apostolic Nuncio in
Bucharest, Silviu Vexler, FJCR deputy,
Victor Opaschi, State Secretary for
Religious Cults, Ecaterina Andronescu,
Minister of Education, Şerban Matei,
Director of the International Relations
Department of the NBR, Professor Mihai
Ionescu, general (in reserve), President of
ACPCCI, Dr. Dumitru Dobrincu, Professor
Andrei Corbea-Hoişie, Dr. Lya Benjamin,

Eng. Paul Schwartz, JCB President,
Professor Carol Iancu, Dr. Petre Duţu
and Andrei Duţu, Dr. Claudiu Secaşiu, Dr.
Hary Kuller; José Iacobescu, President
of BBR, highlighted: the important role
of the Jews in the unfolding of events
before and after 1918, the participation
on the front, without having Romanian
citizenship, the contribution on all levels
to the modernization of Romania, the
sinuous process of emancipation, the
sufferings from anti-Semitism.
The remarkable album and book
releases and the exhibition were opened
by Robert Schorr, DCAM Director. Eduard
Kupferberg, FJCR General Secretary,
Academician Răzvan Theodorescu,
Ernest Oberländer, NHMR Director, Dr.
Anca Tudorancea, Dr. Irina Spirescu, Dr.
Carmen Ioviţu talked about: the role of the
synagogue in the community life and the
importance of their restoration, Wilhelm
Filderman’s merits in the participation
on the front, Paris Peace Conference,
the defending of Jewish population
in the Holocaust years, the value of
photographs, the fruit of research in
military and national archives.

The evocation dedicated to Aurel
Storin z.l at the Coral Temple in the capital,
followed by the launch of the anthology
I Am the Wanderer of My Life, published
in 2018 at the Hasefer Publishing House,
was prefaced by Robert Schorr, DCAM
Director, and moderated by Dr. Aurel
Vainer, FJCR President. The event was
part of the cycle Great Personalities of
Romanian Culture and Art. Leaders of
FJCR, JCB, BBR, Filderman Foundation
participated.
The portrait drafted by Dr. Aurel
Vainer was a confession: how he met
Aurel Storin, a couplet writer, playwright,
literary secretary of the Musical Theater;
how he discovered the profound scientific
researcher in supporting his PhD thesis;
how he collaborated with him as editorin-chief of the Jewish Reality; how
impressed he was by the poem “Chosen
People,” in the unparalleled interpretation

of Florin Piersic, at a show at the Jewish
Cultural Center. Aurel Storin’s poetry
is associated with music, as Professor
Ştefan Cazimir mentioned, the music
being the origin of the lyrical genre.
Aurel Storin was a great poet and
playwright, writer Lucia Verona said.
Composer Horia Moculescu differentiated
the word born after music and the
word that inspired music, the poems of
Aurel Storin belonging to the second
category.
He appreciated the good interethnic
co-operation at the Musical Theater.
Continuing his ideas, Nae Alexandru,
actor at this theater, sensitively interpreted
the poem “So long, Boema!”. Another
expression of gratitude came from
the composer George Marcu for his
encouragement in his beginnings in
music. Alexandru Marinescu, CIEP
Director, thanked Adina Storin, who

THE JEWS AND THE GREAT UNION BEFORE AND AFTER 1918

The Romanian Jews marked the
Centenary of the Great Union of Romania
through an ample event held at the Palace
of the Bucharest Chamber of Commerce
and Industry (BCCI) and at the National
History Museum of Romania (NHMR).
The event was organized by FJCR in
partnership with the State Secretariat for
Religious Cults, NHMR, BCCI, CSJHR,
JCB, Joint, BBR, Caritatea Foundation
and Hasefer Publishing House.
The event started with the awarding
of the Medal of Honor Friend of Jewish
Communities in Romania to some
Romanian personalities: academicians,
academiks, managers, artists, high
hierarchs. Ovidiu Bănescu, the
Federation Vice-President, read the
message of Dr. Aurel Vainer, FJCR
President, emphasizing the memory
and the gratitude, essential values of
Judaism. Several community members
and FJCR employees received the Medal
of Honor for devotion in the community
activity. The laureates thanked for the
distinctions. The ceremony was enlivened
by recitals of JCB bands of klezmorim,
special guest Maia Morgenstern, Israeli
dances. Manager of this programme was
Silvian Horn.
In the evening of the same day a
concert at the Coral Temple took place:
sonnets on lyrics by Jewish authors,
interpreted by Florian and Alexandrina
Chelu; a recital offered by soprano Irina
Iordăchescu, tenor Mario Vasiliu, guitar
player Mădălina Petre.
On the second day, the National
History Museum of Romania (NHMR)
hosted an extraordinary session of
scientific communications, attended by
leaders of FJCR, JCB, BBR, Filderman
Foundation, government and religious
cults representatives, academiks,
diplomats and a large public; the session
was opened by DCAM Director Robert
Schorr. „In the creation and development
of the Great Romania, the Jews have
made an important contribution in all
areas,” said Dr. Ernest OberländerTârnoveanu, NHMR Director.
The event included the opening of the
exhibition Jewish Soldiers and Physicians

The 13th edition
of Keshet
at JCC Bucharest

The guests of this Keshet edition –
the World Jewish Study Day, organized
by JCC Bucharest, were Dr. Măriuca
Stanciu, Dr. Felicia Waldman and
Professor Andrei Cornea, all from
Bucharest University.The presentations
focused around the topic proposed for
this autumn worldwide: Texts and Travel
- Extraordinary Passages.
Andrei Cornea started from the
Book of Jonah, proposing some literary,
artistic and philosophical examinations.
“The book is, in fact, a parable, a fairy
tale, a trance that seems simple, but
it’s not that easy to understand. We
could understand the Book of Jonah
as an inner dialogue. It’s an inner
kneading. It is important not to give us
an interpretation, but to open a large
register for interpretations”, Professor
Andrei Cornea said.
Dr. Măriuca Stanciu spoke about the
contribution of the Jews in geographical
discoveries, in the presentation titled:
From the stories of the great geographic
discoveries.
“There are two great legends
about wealthy lands that are mutually
reinforcing, one Christian and one
Jewish. Such legends are the basis of
the great geographic discoveries. The
problems the explorers still encountered
were finding a right craft and creating of
well-proportioned, truthful and therefore
useful maps. Such maps were created
in those centuries by the Jews”, Dr.
Stanciu also said.
At the end of the 13th edition of
Keshet, Conf. Dr. Felicia Waldman
held the conference The Traveling of
Our Names.
“The choosing of a name for a
Jewish child is a profound spiritual
moment, because it is an affirmation
of the character that the parents wish
him to have, a description of his special
quality and a trace of the path he will
follow in life. In the Hebrew language,
the name is not just a group of letters,
but a description of the characteristics
of the person who bears it,” said Dr.
Waldman, who also presented some
history of the female and male names
that originated in Hebrew culture.
In parallel with these guest professors’
communications and with the screening
of the film In Foreign Arms: the Stories of
Children Transportation, the World Day
of the Judaic Study was also marked by
the unfolding of Children’s Keshet on the
ground floor of JCC Bucharest.

Aurel Storin z.l., three years after his passage to eternity

worked on the CD that accompanies the
book, Diana, Aurel Storin’s daughter, the
author of the cover, Andreea Moisescu
Olaru, editor of the volume. The speaker
confessed that he received “common
sense” tips for leading the Jewish Reality
from Aurel Storin.
Lyricism and caustic irony, distinctive
notes throughout the creation, was
the synthesis of Adina Storin, quoting
edifying fragments, recalling her
husband’s collaborations with great
“songwriters” and “beloved interpreters.”
Out of the unfinished volume, Whitehaired Lyrics, included in the anthology,
considered premonitory, mobilizingtestamentary: Pedaling! The speaker
thanked the Director of the CIEP, the
editor, the prefacer, the graphic artist
– for the volume and the Director of
the Music Publishing House – for the
CD.
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B’nai B’rith la 175 de ani

Interviu cu Jose Iacobescu, preşedintele Forumului B’nai B’rith România „Dr. Moses Rosen”
– Organizaţia B’nai B’rith a împlinit 175
de ani. Vă rugăm să ne spuneţi câteva
cuvinte despre istoricul şi scopul acesteia.
– B’nai B’rith  a fost înfiinţată la New
York în 1843 şi, în scurt timp, s-a ajuns
la 43.000 membri, fiind  create organizaţii
BB în America de Nord, Europa şi America de Sud. B’nai B’rith  înseamnă „Fiii
legământului” iar organizaţia acţionează
sub deviza „Caritate, frăţie, armonie”.  
Menirea ei, aşa cum şi-au propus „părinţii
fondatori”, a fost şi este unirea evreilor
pentru a lucra mai eficient în domeniul
filantropiei şi pentru   a încuraja promovarea spiritului iudaic printre membri.
Principiul de la care se porneşte este că
toţi oamenii sunt fraţi, iar relaţiile dintre
ei trebuie să se bazeze pe iubire şi înţelegere.
Activităţile de binefacere sunt principala preocupare a BB, dar trebuie menţionat că, deşi este o organizaţie evreiască,
nu se ocupă  numai de evrei. Împreună
cu alte organizaţii de binefacere, BB îi
ajută pe toţi nevoiaşii şi organizează acţiuni comune pentru binele oamenilor. Ea
oferă sprijin şi ajutor în marile catastrofe
(cutremure, inundaţii, secetă), inclusiv în
timpul războaielor. De exemplu, în perioada Primului Război Mondial, în România
B’nai B’rith  a contribuit la efortul de război, achiziţionând şi înzestrând armata
cu atelaje pentru salvarea oamenilor de
pe linia frontului. Astăzi, există organizaţii
BB în peste 40 de ţări şi ele acţionează
în coordonarea B’nai B’rith  Europa şi a
B’nai B’rith International. În principal, ele  

desfăşoară activităţi  de ajutorare şi de
educaţie iudaică.
Printre cele mai importante preocupări
ale organizaţiilor B’nai B’rith se numără şi
susţinerea şi consolidarea Statului Israel,
în paralel cu activităţile desfăşurate în
favoarea evreilor din fiecare ţară.
– B’nai B’rith are o tradiţie îndelungată
şi în România.
– Da. Prima organizaţie, care purta
numele de „Înfrăţirea Zion”, a luat naştere în 1872, fiind creată de Abraham
Cohen Bucureşteanu, care a reuşit să
obţină sprijinul unor cunoscute personalităţi evreieşti ca profesorul N. Popper,
bancherul A. Blumenfeld şi alţii, dar organizaţia era destul de fragilă. Sosirea
consulului american B. F. Peixotto, un
membru important al organizaţiei americane „Ordinul Independent  B’nai B’rith”,
a determinat întărirea organizaţiei, care
a devenit un important centru al evreimii.
Merită menţionat că Peixotto a fost trimis
în România de preşedintele american
Ulysses Grant pentru a-i proteja pe evreii
români în faţa mişcărilor antisemite ce
se manifestau puternic pe teritoriul românesc. S-a adoptat o „Constituţiune”
(statut) şi a fost aleasă o conducere
din care au făcut parte Peixotto,  liderii
„Înfrăţirii Zion” şi fraţii Adolf şi Leopold
Stern. S-au format   numeroase loji în
toată ţara. Ele au funcţionat sub girul „Înfrăţirii Zion” până în 1889, când  aceasta
s-a afiliat „Ordinului Independent B’nai
B’rith”. Istoria B B România a fost plină
de avataruri: a fost desfiinţată o dată

sub regimul Antonescu, a doua oară sub
regimul comunist. După reînfiinţarea sa
în 1994, BBR s-a impus din ce în ce mai
mult în viaţa evreiască, pe plan naţional
şi internaţional. Duce o complexă activitate de binefacere, îi ajută pe bătrâni şi
bolnavi, atât individual, cât şi pe cei de la
Căminul de vârstnici „Amalia şi Şef-Rabin
Dr. Moses Rosen”. BBR întreţine relaţii
apropiate cu numeroase loji europene,
este înfrăţit cu cea de la Frankfurt, cu BB
din Ungaria, Bulgaria, Cehia, Serbia şi
acum se fac demersuri pentru apropierea
de loja de la Paris, ai cărei membri ne-au
şi vizitat în această primăvară. BBR şi-a
diversificat activitatea, iar recunoaşterea   bunelor rezultate ale Forumului şi
excelentele sale relaţii pe plan intern şi
internaţional au făcut posibilă realizarea
celor cinci ediţii ale proiectului european
„Podurile Toleranţei”. Evenimentul s-a
desfăşurat la cel mai înalt nivel, manifestările au avut loc la Parlamentul României, la Palatul Cotroceni, la Academia
Română şi Banca Naţională a României,
iar două dintre ediţii s-au aflat sub înaltul
patronaj al preşedintelui României. BBR
colaborează strâns cu FCER şi fără sprijinul Federaţiei, concret al preşedintelui dr.
Aurel Vainer, nu am fi atins acest nivel de
performanţă, cu care ne mândrim.
– Ce proiecte aveţi pentru viitor?
– În lumina prestigiului de care se bucură BBR pe plan intern şi internaţional,
o serie de comunităţi din ţara noastră
şi-au manifestat dorinţa să-şi organizeze
propriile loji. Este vorba de cele din Iaşi,

De vorbă cu Emil Nicolae-Nadler,
preşedinte al Comunităţii Evreilor din
Piatra-Neamţ, poet, scriitor, jurnalist,
critic de artă şi pasionat de avangarda
româno-evreiască:
– Se pare că aţi avut o toamnă bogată în „roade culturale”, pe care nu mai
prididiţi să le culegeţi! De ce s-au adunat
tocmai acum rezultatele activităţii dvs. de
scriitor, editor, critic de artă etc.?
– Aşa s-a întâmplat, după o rânduială care transcende voinţa şi ambiţiile
noastre...
– Mai întâi aţi obţinut două premii /
distincţii literare...
– Da, pentru poezie. Deci să începem
cu poezia... Anul trecut s-au împlinit patru decenii de la debutul meu editorial la
Junimea din Iaşi. Poetul Lucian Vasiliu,
actualul director al editurii – care a reuşit
să revigoreze instituţia şi s-o impună în
prima linie a domeniului – mi-a spus că,
dacă am o carte, este firesc să apară acolo unde am debutat. Aveam în lucru două
cărţi de versuri („Micile cruzimi ale serii” şi
„Rămăşiţele omului”), nici una terminată,
încât m-am gândit să alcătuiesc un volum
cu două capitole care să cuprindă textele
deja finisate din cele două proiecte, cu
titlurile respective. Aşa a apărut „Suflet
prădător”. Când a trimis-o la tipar, Lucian
mi-a spus: „Asta e o carte de premiu...”.
Evident, nu m-am gândit la asta atunci,
nu te apuci de scris ca să iei premii. Dar,
iată, după un an (în decursul căruia mai
mulţi cronicari literari au apreciat volumul),

juriul Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor mi-a
acordat Premiul pentru poezie „Mihai Ursachi”. Nu pot să fiu ipocrit şi să-mi neg
satisfacţia, cu atât mai mult cu cât am avut
o relaţie specială cu „Pelicanul” (cum i se
spunea Poetului în lumea literară), despre
care voi scrie cândva.
– Şi a mai venit un succes de la Bucureşti...
– Într-un fel, există o legătură între
premiul de la Iaşi şi rezultatul Concursului
naţional de poezie „Lidia Vianu Translates” de la Bucureşti. După publicarea volumului „Suflet prădător”, am continuat să
întregesc capitolul „Rămăşiţele omului”
(cu speranţa că-l voi termina în 2019). În
luna august, după ce doamna Lidia Vianu
a anunţat ediţia a II-a a concursului, am
ezitat dacă să răspund sau nu acestei
„provocări”. Am reflectat şi mi-am spus
că este necesar, uneori, să te priveşti
şi în „oglinda” altuia (cititor / critic), nu
doar în oglinda în care te bărbiereşti de
ani de zile şi care, de la o vreme, începe
„să te arate” aşa cum îţi doreşti... Astfel
mi-am asumat riscul de a trimite poeme
la acest concurs, deschis tuturor autorilor de limbă română, membri sau nu ai
Uniunii Scriitorilor (am aflat ulterior că
au fost 150 de participanţi). Şi am optat
pentru câteva texte relativ noi, tocmai
dintre cele destinate cărţii „Rămăşiţele
omului”. Iar faptul că am fost ales între
cei cinci finalişti m-a bucurat, desigur, din
cel puţin două motive: 1. pentru că poemele mele (şi ale celorlalţi patru autori:
Floarea Ţuţuianu, Ioan Es. Pop, Diana
Geacăr şi Mălina Romiţa Constantin)
vor fi transpuse în engleză de eminenta
traducătoare şi poetă Lidia Vianu (într-o
antologie bilingvă destinată cititorilor de
limbă engleză, carte care va apărea în
2019 la Editura MNLR din Bucureşti); şi
2. pentru că, acum, deţin o validare profesionistă a calităţii textelor care vor intra
în volumul ”Rămăşiţele omului”.
– Totodată aţi lansat pe piaţa de carte
un album de artă şi un roman...
– Simultan cu poezia, în această
toamnă am avut de finalizat două proiecte
editoriale care m-au pasionat şi m-au ţinut
„în priză” cu mult folos. În ordine cronologică, primul (lansat în luna octombrie, la
Muzeul de Artă din Piatra-Neamţ) a fost
albumul monografic al sculptorului Lucian

Tudorache, cel care a realizat bustul lui
Victor Brauner în 2003 şi, totodată, profesor la Liceul de Arte din Piatra-Neamţ
care poartă numele celebrului pictor
suprarealist. A fost o datorie şi morală,
şi prietenească, şi artistică (Lucian fiind
un sculptor „de vârf” în cadrul generaţiei
sale) să realizez acest album din poziţia
de editor (cum s-a întâmplat şi în cazul
celor precedente – al graficianului Dinu
Huminiuc şi al pictorului Dumitru D. Bostan –, toate girate de Fundaţia Culturală
”Vorel” din Piatra-Neamţ).
– Şi celălalt proiect editorial?
– Celălalt se referă la binecunoscutul
militant sionist A(braham) L(eiba) Zissu,
aproape uitat ca scriitor... Am constatat că
A.L. Zissu (născut şi el la Piatra-Neamţ)
figurează în aproape toate dicţionarele şi
istoriile literaturii române, fără ca vreuna
dintre cărţile sale să se afle la îndemâna
cititorului de azi. Aşa că am ales pentru
prima reeditare postbelică a acestui autor romanul „Manuel sin Marcu” (iniţial
publicat de Editura Adam, în 1934), în
parte autobiografic şi cu multe detalii din
viaţa evreiască nemţeană din perioada
dinainte de Primul Război Mondial. Am
realizat o ediţie cu un aparat critic destul
de consistent, tocmai pentru a-l reintroduce în mentalul colectiv pe A.L. Zissu ca
scriitor. Editura Hasefer a fost receptivă
(şi îi mulţumesc pentru asta), lansând
cartea la recenta ediţie a Târgului Gaudeamus, în secţiunea „Iudaica”.
– Aţi avut o toamnă „plină”, cum se
spune...
– Da, a fost o toamnă bogată în satisfacţii, dar obositoare. Deoarece, pe lângă
cele menţionate anterior, în plan cultural
am participat la vernisarea mai multor
expoziţii semnate de artişti locali sau
naţionali (ultima – dar nu cea din urmă!
– cu tapiserie, grafică şi pictură de Cela
şi Costin Neamţu), am susţinut conferinţe
în diverse locuri (expoziţia despre pictorul
Jacques Hérold, născut tot la PiatraNeamţ, la Centrul Cultural „G. Apostu” din
Bacău), am trimis colaborările promise
unor reviste de cultură, am editat revista
„Conta” (din poziţia de redactor-şef) etc.
Şi asta fără să mai spun de obligaţiile
cotidiene pe care le presupune funcţia
de preşedinte al Comunităţii Evreilor din
Piatra-Neamţ... (R.E.)

Toamna culturală a unui preşedinte de comunitate

Timişoara, Arad şi Cluj.  Iaşiul a trimis un
delegat care a primit documentele necesare înfiinţării; la Timişoara s-a  deplasat
vicepreşedintele BBR, Felicia Waldman,
care a  explicat ce trebuie făcut şi sperăm
că se vor mobiliza şi celelalte comunităţi.
Chiar dacă proiectul „Podurile Toleranţei”
a luat sfârşit (menţionez că dintre cele
şapte ţări est-central europene implicate
în proiect, numai noi am reuşit să-l ducem
până la capăt), ne gândim de-acum la altele, poate tot atât de interesante. Şi, aşa
cum până la urmă „Podurile Toleranţei”
s-au transformat dintr-o iniţiativă cu participare evreiască într-una cu participarea
a aproape tuturor minorităţilor, sperăm ca
şi noul proiect să fie tot atât de atractiv.
Ne-am gândit la un subiect generos:
contribuţia minorităţilor la dezvoltarea
economică a României. Tematica ne-a
fost sugerată  de consilierul prezidenţial
Sergiu Nistor, care ne-a fost de un real
ajutor la cele cinci ediţii ale „Podurilor”.
Deja am luat legătura cu diferite Camere
de comerţ şi cu alte organizaţii. Căutăm
şi sprijin financiar şi sperăm că vom reuşi
să-l şi obţinem.
– Vă dorim succes!
A consemnat
EVA GALAMBOS

Deciziile
Comitetului
Director al FCER
din luna noiembrie

În cadrul dezbaterilor Comitetului
Director din 22 noiembrie au fost adoptate o serie de decizii care vin în sprijinul
membrilor comunităţilor şi al salariaţilor
FCER. Astfel, au fost aprobate atât majorarea costului meselor pentru asistaţii din
toate comunităţile din ţară care au restaurante rituale, baremul fiind ridicat la 25
de lei, cât şi acordarea fiecărui angajat al
FCER a unei sume de bani drept cadou
de Hanuca (Hanuca Gelt). Salariaţii vor
beneficia şi de patru zile libere plătite în
perioada 24-31 decembrie 2018.
De asemenea, după analizarea afirmaţiilor făcute de Ilan Laufer în seara zilei de 21 noiembrie, membrii Comitetului
Director au aprobat textul Comunicatului
de presă, care a fost imediat dat publicităţii şi este reprodus integral în acest
număr al revistei.
Din domeniul administrării patrimoniul
FCER au fost votate decizii privind raportul Comisiei de Expertizare a terenurilor
din cimitirele evreieşti, condusă de rabinul Ginsberg. De asemenea, s-a luat
notă de informarea actualizată privind
vânzarea unui imobil din Bucureşti.
C.D. al FCER-CM a luat la cunoştinţă,
cu satisfacţie, de rezultatele participării
unei delegaţii formate din Paul Schwartz,
preşedintele CEB, gral (r) Mihail Ionescu
şi deputatul Silviu Vexler la reuniunea
Alianţei Europene pentru Israel, desfăşurată la Varşovia   în zilele de 6-7
octombrie şi unde au fost formulate
aprecieri pentru activitatea legislativă a
deputatului Silviu Vexler.
În plenul Comitetului au mai fost
aprobate distincţiile oferite în prima zi
a simpozionului „Evreii şi Marea Unire.
Înainte şi după 1918”. (A.M.)
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כ"ד כסלו תשע"ט  -כ"ג טבת תשע"ט

כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

אורות חנוכה תשע"ט הודלקו בכל הקהילות

לפי המסורת שהנהיג הרב הראשי ד"ר
משה רוזן ,משלחות של הנהגת הפדרציה
של הקהילות היהודיות מרומניה ישתתפו
בחג החנוכה בהדלקת נרות החנוכה בכמה
שיותר קהילות יהודיות ברומניה .בשנה
הזאת ,ארבע משלחות ביקרו ב 23-קהילות
ועל-מנת להגיע אליהן נדרשו לנסוע כ-
 4650קילומטרים.
גם בשנה הזאת ,מיד לאחר הדלקת
הנר הראשון של חנוכה בהיכל הכוראלי
שבבוקרשט ,שהיה מלא עד אפס מקום
בחברי הקהילה ומוזמנים רבים ,ידידי אמת
שמשתתפים כל פעם איתנו יחד בחגים,
יצאו המשלחות לדרך .ללא קשר למסלול
שנבחר ,לכל המשתתפים ב"חנוכיאדה"
הייתה התחנה הראשונה העיר יאשי ,שעם
הדלקת הנר הראשון נחנך בה מחדש בית-
הכנסת הגדול ,הוא בית-הכנסת העתיק

ביותר שברומניה .בשם יו"ר הפדרציה,
ד"ר אאורל ויינר ,קרא סגנו ,הכלכלן
אובידיו בנסקו ,את המסר של הנהגת
הפדרציה .המארח היה יו"ר קהילת יהודי
יאשי ,אברהם גילטמן .בטקסים השתתפו:
מזכ"ל הפדרציה ,אדוארד קופפרברג,
והמנהלים :רודי מרקוביץ; מונה בז'אן;
סילביאן חורן )שהוא גם סגן יו"ר קהילת
יהודי בוקרשט(; אלכסנדרו מארינסקו;
הרב הראשי רפאל שפר; החזן הראשי יוסף
אדלר; החזן עמנואל פושתאי; ד"ר קארול
ינקו ,פרופסור באוניברסיטת מונפלייה,
צרפת .את הרגע החגיגי הזה כיבדו
בנוכחותם היועץ הנשיאותי סרג'יו ניסטור,
מזכיר המדינה של מחלקת הדתות ויקטור
אופסקי ,ונציגים של דתות שונות .אותה
אווירה חגיגית שרתה גם בחנוכה מחדש של
בית-הכנסת בעיר הרלאו ,פנינה קטנה של

בתי-הכנסת שברומניה.
לאחר מכן ,המשלחת הראשונה,
שבראשה עמד רודי מרקוביץ ,יצאה לערים
פיאטרה ניאמץ וגם בקאו ולאחר מסע
ארוך נעצרה בעיר דוואה ,שבית-הכנסת
בה נמצא גם כן בהליך שיקום וקיימת
תקווה לחנוכה מחדש שלו כמה שיותר
קרוב .מן העיר דוואה יצאה המשלחת
לעיר קאראנסבש ,שבה קיימת קהילה
"מחודשת" ,ומתקיימים בה חיים יהודיים
פעילים .מכאן המשיך המסע לעיר
קראיובה ,ובה הוא הסתיים .בכל המקומות
הודלקו נרות של חנוכה ,ולחברי הקהילות
הייתה הזדמנות לשמוע את הסיפור הנפלא
של חנוכה.
המשלחת השנייה ,ובה סגן יו"ר
הפדרציה ,אובידיו בנסקו ,והמנהל סילביאן
חורן ,סגן יו"ר של קהילת יהודי בוקרשט,
השתתפה בהדלקת הנרות של חנוכה בערים
טקוצ'י ,פוקשאני ,קונסטנצה ,פלוישטי .גם
בערים הנ"ל התקיימו הפגישות עם ראשי
הקהילות באווירה חגיגית ושמחה.
בעשר קהילות ביקרה משלחת גדולה
שבראשה עמד מזכ"ל הפדרציה ויו"ר לשכת
הרבנות ,אדוארד קופפרברג .אחרי התחנות
בערים יאשי וגם הרלאו היו תחנות בערים
אחרות במולדובה ובבוקובינה ,בוטושאני
וסוצ'אבה .לאחריהן חצתה המשלחת
את ההרים והגיעה לקהילות סיגט ,סאטו
מארה ,באיה מארה ,קלוז' ,טרגו מורש.
המסע שלה הסתיים בבית-הכנסת שבעיר
בראשוב .לערים בראילה וגאלאץ יצאה

"היהודים והאחדות הגדולה .לפני ואחרי השנה "1918

יהודי רומניה ציינו את יובל המאה
של האחדות הגדולה של רומניה באירוע
גדול שהתקיים בארמון של לשכת המסחר
והתעשייה בעיר בוקרשט ובמוזיאון הלאומי
להיסטוריה של רומניה .את האירוע אירגנה
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה
בשותפות עם :מזכירות המדינה לענייני
דתות; המוזיאון הלאומי להיסטוריה של
רומניה; לשכת המסחר והתעשייה של
העיר בוקרשט; המרכז לחקר תולדות יהודי
רומניה; קהילת יהודי בוקרשט; הג'וינט;
בני-ברית רומניה; קרן "קאריטאס"; הוצאת
הספרים "הספר".
האירוע נפתח בהענקת אות הכבוד
"ידיד הקהילות היהודיות מרומניה"
לאישים אחדים מן החברה הרומנית :חברים
באקדמיה הרומנית ,אנשי אוניברסיטאות,
מנהלים ,אמנים ,אנשי דת בכירים .סגן
יו"ר הפדרציה ,הכלכלן אובידיו בנסקו,
קרא את המכתב של יו"ר הפדרציה ,ד"ר
אאורל ויינר ,שבו מסר המדגיש זיכרון
והכרה ,ערכים יסודיים של היהדות .חברים
בקהילה ועובדים של הפדרציה קיבלו את
"אות הכבוד לנאמנות בפעילות קהילתית".
החתנים והכלות הודו על קבלת האותות.
האירוע החגיגי נלבב בתוכנית הלהקות
של כליזמרים של קהילת יהודי בוקרשט;
אורח מיוחד – מאיה מורגנשטרן ,ריקודים
ישראליים ,מנהל סילביאן חורן.
בערב אותו היום התקיים קונצרט בהיכל
הכוראלי :סונטות על שירים כתובים בחרוזים
מאת משוררים יהודיים ,אותן שרו פלוריאן
ואלכסנדרינה קילו; רסיטל של הסופרנה
אירינה יורדקסקו ,של הטנור מאריו ואסיליו
ושל המנגנת בגיטרה מדלינה פטרה.
למחרת ,המוזיאון הלאומי להיסטוריה
של רומניה אירח כנס מיוחד של הרצאות
מדעיות ,ובו השתתפו ראשי הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה ,של קהילת
יהודי בוקרשט ,של בני-ברית רומניה ,של קרן
"פילדרמן" ,נציגי הממשלה ,נציגים של דתות
אחדות ,אנשי אוניברסיטה ,דיפלומטים,
קהל רב .את הכנס הנ"ל פתח מנהל המחלקה
לתרבות ,אמנות ועיתונות ,רוברט שור.
"בהקמתה ובהתפתחותה של רומניה
הגדולה ,היהודים תרמו תרומה ניכרת
בכל התחומים" ,הדגיש מנהל המוזיאון
הלאומי להיסטוריה של רומניה ,ד"ר ארנסט
אוברלנדר-טרנוביאנו.
האירוע הנ"ל כלל את פתיחת התערוכה

"חיילים ורופאים יהודיים במלחמת העולם
הראשונה"; הצגת האלבום "היכלים
ובתי-כנסת ברומניה" – מהדורה דו-
לשונית ,מתוקנת ועם השלמות; והשקת
הספר בשפה הרומנית "האמת על השאלה
היהודית ברומניה לאור הכתובים הדתיים
והסטטיסטיים" מאת ד"ר וילהלם פילדרמן.
הרב הראשי רפאל שפר והחזן עמנואל
פושתאי שרו את התפילות "אל מלא רחמים"
ו"קדיש" לזכר החיילים היהודיים שנפלו
בקרב ,משני המחנות.
במסרים שנשלחו ובהרצאות שנישאו,
צוינו תפקידם החשוב של היהודים
בהשתלשלות האירועים לפני ואחרי שנת
 ;1918השתתפותם של היהודים בקרבות
בחזית ,אף על פי שלא הייתה להם אזרחות
רומנית; תרומתם של היהודים בכל התחומים
למודרניזציה של רומניה; התהליך העקיף של
האמנציפציה; הסבל בגלל האנטישמיות.
את המסרים הנ"ל העבירו יו"ר הפדרציה,
ד"ר אאורל ויינר; נשיא האקדמיה הרומנית,
פרופ' יואן אאורל פופ ,חבר באקדמיה; פרופ'
יונל קנדיאה ,חבר באקדמיה .ההרצאות
נישאו על ידי תמר שמש ,שגרירת ישראל
ברומניה; מיגל מאורי בואנדיה ,הנציג
האפוסטולי בבוקרשט; סילביו וכסלר ,חבר
בפרלמנט; ויקטור אופסקי ,מזכיר המדינה

לענייני דתות; אקטרינה אנדרונסקו ,שרת
החינוך; שרבאן מאתי ,מנהל המינהלת
ליחסים בינלאומיים של הבנק הלאומי
של רומניה; פרופסור אלוף בדימוס מיכאי
יונסקו; ד"ר דומיטרו דוברינקו; פרופ'
אנדרי הוישיע-קורביאה; ד"ר ליאה בנימין;
יו"ר קהילת יהודי בוקרשט המהנדס פאול
שווארץ; פרופ' קארול ינקו; ד"ר פטרה
ואנדרי דותו; ד"ר קלאודיו סקאשיו; ד"ר הרי
קולר; יו"ר בני-ברית רומניה ,המהנדס ז'וסי
יעקבסקו.
את השקות האלבום והספר הנזכרים
לעיל ואת פתיחת התערוכה פתח מנהל
המינהל לתרבות ,אמנות ועיתונות
רוברט שור .מזכ"ל הפדרציה ,אדוארד
קופפרברג; פרופ' רזוואן תיאודורסקו,
חבר באקדמיה הרומנית; מנהל המוזיאון
הלאומי להיסטוריה של רומניה ,ארנסט
אוברלנדר; ד"ר אנקה טודורנצ'אה; ד"ר
אירינה ספירסקו; ד"ר קרמן יוביצו דיברו על:
תפקידו של בית-הכנסת בחיים הקהילתיים;
חשיבות שיקומם של בתי-הכנסת; תרומתו
של וילהלם פילדרמן להשתתפות בקו החזית;
ועידת השלום בפריז; הגנת האוכלוסייה
היהודית בימי השואה; חשיבות התמונות
ההיסטוריות ,פרי המחקרים בארכיוניים
הצבאיים והלאומיים.

משלחת רביעית ,ובה היו חברים יו"ר
קהילת יהודי בוקרשט ,פאול שווארץ,
ותת-מזכירת המדינה וחברה במועצת
המנהלים של הפדרציה ,אירינה קאז'אל,
בכל הטקסים הרגישו המשתתפים
שהובא להם מחדש האור שיבטיח להם את
המשך החיים והרוח היהודיים.

המהדורה הי"ג של
"קשת" במרכז הקהילתי
היהודי שבבוקרשט

מוזמני המהדורה הזאת של "קשת"
– היום הבינלאומי של לימודי היהדות
– בארגונו של המרכז הקהילתי היהודי
שבבוקרשט ,היו ד"ר מריאוקה סטנצ'יו,
ד"ר פלוצ'יה ולדמן וד"ר אנדרי קורניאה.
ההרצאות רוכזו סביב נושא חובק עולם
שהוצע לסתיו הנוכחי :כתובים ומסעות –
קטעים מיוחדים.
אנדרי קורניאה התחיל מספר יונה
והציע כמה בדיקות ספרותיות ,אמנותיות
ופילוסופיות" .ספר זה הוא למעשה משל,
סיפור בעל משמעות ,משמעות שנראה
פשוטה ,ואמנם לא כה קל להבין אותו.
אולי נוכל להבין את ספר יונה כמעין
דו-שיח פנימי .פחות חשוב שאנחנו ניתן
לו פירוש ,חשוב דווקא יותר לפתוח מניפה
של פירושים" ,אמר בין היתר פרופ' אנדרי
קורניאה.
ד"ר מריאוקה סטנצ'יו דיברה על
תרומת היהודים בגילויים הגיאוגרפיים,
בהרצאה שכותרתה" :מסיפורי הגילויים
הגיאוגרפיים החשובים"" .יש שתי אגדות
חשובות על אזורים עשירים ,שביניהן יש
חיזוק הדדי .אחת יהודית ואחת נוצרית.
אגדות מסוג זה נמצאות על יסוד הגילויים
הגיאוגרפיים החשובים .הבעיות שבפניהן
עמדו הסיירים היו מציאת כלי שיט מתאים
וציורן של מפות נכונות ,יחסית טובות
ואכן שימושיות .מפות כאלה נוצרו במאות
הקודמות על ידי יהודים" ,הוסיפה ד"ר
סטנצ'יו.
בסוף המהדורה הי"ג של "קשת" ,ד"ר
פליצ'יה ולדמן ,מרצה באוניברסיטה,
הבעירה את ההרצאה" :מסע השמות
שלנו"" .קריאת שמו של ילד יהודי היא
רגע רוחני עמוק ,מפני שזה הצהרת האופי
שההורים רוצים שיהיה לו ,תיאור איכותו
המיוחדת וציון הדרך שבה הוא ילך בחיים.
בשפה העברית ,שמו של אדם אינו רק
קבוצה של אותיות ,אלא תיאור של מי
שנושא אותו" ,הוסיפה פליצ'יה ולדמן,
שנתנה גם תיאור היסטורי של השמות של
נשים וגברים שמקורם בתרבות העברית.
במקביל להרצאות הנ"ל של המרצים
המוזמנים ולהצגת הסרט "בזרועות זרים:
תולדות משלוחי הילדים" ,היום הבינלאומי
של לימודי יהדות צוין גם באירועי "קשת
הילדים" ,בקומת קרקע של בניין המרכז
הקהילתי היהודי שבבוקרשט.

אאורל סטורין ז"ל ,שלוש שנים מאז הליכתו לעולמו

אזכרה לאאורל סטורין ז"ל נערכה בהיכל הכוראלי שבעיר
הבירה ולאחריה התקיימה השקת הספר-לקט "אני המשוטט של
חיי" ,שראה אור בשנת  2018בהוצאת הספרים "הספר" והקדים לו
מבוא רוברט שור ,מנהל המינהלת לתרבות ,אמנות ועיתונות .יו"ר
האירוע היה ד"ר אאורל ויינר ,יו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה .האירוע היה חלק מן הסדרה "אישים דגולים בתרבות
והאמנות הרומנית" .באירוע הנ"ל השתתפו ראשי הפדרציה של
קהילת יהודי בוקרשט ,של בני-ברית רומניה ושל קרן "פילדרמן".
התיאור שתיאר ד"ר אאורל ויינר היה כמעין התוודות :כיצד
הכיר את אאורל סטורין – פזמונאי ,מחזאי ,מזכיר ספרותי של
תיאטרון המחזמר; כיצד גילה את החוקר המדעי המעמיק בהגשת
עבודת-הדוקטור שלו; כיצד עבד איתו בתור עורך ראשי של
העיתון "המציאות היהודית"; כיצד התרשם מן השיר "עם נבחר"
בביצוע האמנותי של פלורין פיירסיק במרכז הקהילתי היהודי.
שירתו של אאורל סטורין תואמת את המוזיקה ,ציין פרופ' שטפן
קאזימיר ,היות שמוזיקה היא במקור הסוג הלירי .אאורל סטורין
היה משורר ומחזאי מיוחד ,אמרה הסופרת לוצ'יה ורונה .המלחין
הוריה מוקולסקו הבדיל בין מילה שנולדה אחרי מוזיקה לבין
מילה ששואפת מוזיקה :השירה של אאורל סטורין שייכת לקבוצה
השנייה ,הוא העריך את שיתוף הפעולה הטוב שהיה בתיאטרון

המחזמר .בהמשך לאותו רעיון ,נאיה אלכסנדרו ,שחקן באותו
תיאטרון ,שיבח את זכרם של אאורל סטורין ,ביצו פלטיצ'יניאנו,
אוקטביאן סבא ,אנשים שהשפיעו על דרכו ,וביצע ברגישות את
הפואמה "שלום ,בוהמה!" .תרומת הוקרה הגיעה מהמלחין ג'ורג'י
מארקו ,מפני שאאורל סטורין עודד את תחילת יצירתו המוזיקלית.
מנהל המרכז להוצאה לאור ולפרסום ,אלכסנדרו מארינסקו ,הביא
את תודתו לעדינה סטורין ,שעסקה בהכנת ה CD-שמלווה את
הספר; לדיאנה ,בתו של אאורל סטורין ,שהכינה את כריכת הספר;
לעורכת הספר ,אנדריאה מויססקו אולרו .הדובר גם חשף שקיבל
מאאורל סטורין עצות של "השכל הישר" לניהול העיתון "המציאות
היהודית".
הליריקה והשחוק הצורב היו יסודות אופייניים בכל יצירתו.
זו הייתה הסינתזה של עדינה סטורין ,שציטטה קטעים מתאימים
והזכירה עבודות משותפות של בעלה ושל "מלחינים – יצרני
מוזיקה" ושל "מבצעים אהובים" .מן הקובץ הבלתי-גמור
"שירים עם שער לבן" )בשפה הרומנית( ,שנכלל בלקט ,היא בחרה
כשיר מגייס ,כצוואה ,את "תדוושו!" .הדוברת הודתה למנהל
המרכז להוצאה לאור ופרסום ,לעורכת הספר ,למקדים המבוא,
ולגרפיקאית על הכנת הספר ופרסומו; למנהל ההוצאה לאור
המוזיקלית על ה.CD-
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„Pedalaţi, fraţilor, pedalaţi!”
Evocarea lui Aurel Storin z.l., la trei ani de la trecerea în eternitate

Evocarea lui Aurel Storin z.l., la Templul Coral din Capitală, a fost prefaţată
de directorul DCAM, Robert Schorr, şi
moderată de preşedintele F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer. Evenimentul a făcut parte
din ciclul „Mari personalităţi ale culturii şi
artei româneşti”, organizat de F.C.E.R.
Cât timp oamenii vor fredona şlagăre
pe versurile sale, îi vor aplauda cuplete,
musicaluri, piese de teatru, autorul lor
va fi, spiritual, printre noi, a fost concluzia participanţilor la eveniment.   Prof.
univ. Ştefan Cazimir observa, în prefaţa
cărţii intitulate „Sunt vagabondul vieţii
mele...”, apărută la Editura Hasefer în
2018, carte lansată şi la Gaudeamus,
şi la Templul Coral: „dincolo de ano
timpurile trecătoare, există izvoare ale
emoţiei estetice care nu-şi încetează
curgerea în timp”. Fapt vizibil şi-n reacţia
publicului, în rândurile căruia s-au aflat
lideri ai F.C.E.R., CEB, BBR, Fundaţiei
„Filderman”.
Portretul schiţat de dr. Aurel Vainer
a fost o confesiune: cum l-a cunoscut
pe Aurel Storin, cupletist, dramaturg,
secretar literar al Teatrului de Revistă, al
cărui spectator frecvent era; a descoperit
cercetătorul ştiinţific profund la susţinerea
tezei de doctorat despre istoria aceluiaşi

teatru; a colaborat cu el, ca redactor şef
al RE; l-a impresionat poemul „Popor
ales”, în inegalabila interpretare a lui
Florin Piersic, la unul din spectacolele de
la Centrul Cultural Evreiesc.
Prof. univ. Ştefan Cazimir a scos în
evidenţă particularitatea creaţiei lui Aurel Storin – poezia se îngemănează cu
muzica, aşa cum a fost la origine genul
liric, de pildă la greci şi la evrei. Storin
a colaborat cu cei mai mari compozitori
şi uneori textul lui a salvat melodia, cel
mai bun exemplu fiind faimosul cântec
„Lalele, lalele”, iniţial dedicat lui Gagarin.
În cupletele de la Teatrul de Revistă, el
s-a preocupat de condiţia actorului şi a
spectatorului. În creaţia lui există izvoare
ale empatiei estetice care-l păstrează  
printre noi, a conchis vorbitorul.
Scriitoarea Lucia Verona a evocat
împrejurările în care l-a cunoscut pe
Aurel Storin, ca poet şi dramaturg, care
a scris versuri pentru cântece, nu a fost
un simplu textier. Ea a apreciat eforturile
Adinei Storin de a  alcătui o antologie a
poeziilor necunoscute ale creatorului.
Prin acest volum, Aurel Storin ne aduce
bucurie, a arătat Lucia Verona.
Nume legendar în muzica românească, compozitorul Horia Moculescu distin-

Participare românească la Festivalul
Internaţional de Fotografie din Israel

În perioada 22 noiembrie-1 decembrie, la Tel Aviv a avut loc Festivalul Internaţional de Fotografie. Organizat de Photo Israel, la manifestare au participat 200 de
artişti fotografi de renume internaţional din diferite ţări. Este a şasea oară când se
organizează acest festival, vizitat de zeci de mii de persoane. În afară de expoziţiile
artiştilor, programul a inclus conferinţe, mese rotunde, workshopuri. Tematica acestei
ediţii a fost relaţionarea individuală – Relations.
România a participat pentru a  treia oară la acest eveniment. Pentru ediţia din
2018 organizatorii Festivalului l-au ales pe fotograful român Tamas Hajdu, din Baia
Mare. Lucrările lui au făcut parte din expoziţia „Greater clicks”. Cu sprijinul ICR,
Tamas Hajdu a participat la două evenimente centrale ale Festivalului: International
Afternoon (23 noiembrie) şi Gallery Talks (24 noiembrie).
De formaţie medic veterinar, Tamas Hajdu a început să se ocupe serios de fotografie din 2005, una din tematicile lui fiind viaţa în oraşul său natal, cu multe imagini
ilustrând regresul urban. Fotografiile sale au apărut în publicaţii importante din Marea
Britanie, Italia, în reviste şi pe site-uri specializate în fotografii. (E.G.)

„Drepţi între Popoare“ din Austria

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Eliminării Violenţei împotriva Femeilor şi
a celebrării a 70 de ani de la Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului, Forumul
Cultural Austriac, în parteneriat cu Biblioteca Austria şi Casa de Cultură „Friedrich
Schiller” din Capitală, a organizat vizionarea a două filme documentare despre
Ella Lingens şi Dorothea Neff, care au
primit titlul de Drept între Popoare, din
partea Institutului Yad Vashem din Ierusalim, pentru că au salvat evrei în anii
Holocaustului.
Medicii Ella şi Kurt Lingens locuiau
la Viena. În timpul Nopţii de Cristal, ei
au ascuns evrei în apartamentul lor. În
1939, familia e invitată de Baronul von
Motesiczky la proprietatea sa dintr-o
suburbie a oraşului, refugiu pentru evrei
şi antifascişti. Familia Lingens ascunde
acolo o evreică, pe Erika Felden, şi
plasează în refugiu alte familii evreieşti.

În 1942, baronul şi familia Lingens sunt
arestaţi. Kurt e trimis pe frontul de răsărit. Ella şi Motesiczky – la Auschwitz.
Motesiczky moare de tifos. Ella, medic în
lagăr, salvează vieţile multor prizonieri.
Transferată la Dachau, rezistă până la
sfârşitul războiului.
Dorothea Neff, actriţă la celebrul
Volkstheater din Viena, se împrieteneşte
cu Lilli Wolff, evreică, creatoare de costume. După Anschluss, Lilli primeşte înştiinţare că va fi deportată. Dorothea lasă
în casa prietenei un bilet de sinucidere,
semnat Lilli, şi o ascunde în locuinţa ei.
Începe raţionalizarea alimentelor. Dorothea se zbate să obţină hrană suplimentară. Când Lilli se îmbolnăveşte, găseşte
soluţii s-o trateze. După război, Lilli Wolff
se stabileşte la Dallas. „În întunericul
crescând al acelei vremi şi lumina unei
singure lumânări îşi sporea strălucirea”, a
spus Dorothea la decernarea titlului. (I.D.)
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gea între cuvântul născut după muzică şi
cuvântul care inspiră muzica, poeziile lui
Aurel Storin aparţinând celei de-a doua
categorii. Simţul dramatic, vioiciunea,
indicibila melancolie, muzicalitatea îi
stimulau propria-i creaţie. Vorbitorul a
amintit prietenia dintre Ion Vasilescu şi
Henry Mălineanu, exemplu de excelentă
conlucrare interetnică, şi i-a mulţumit
Adinei Storin pentru „felul frumos în care
păstrează memoria soţului ei”.
Continuându-i ideea, actorul Nae Alexandru, de la Teatrul „Tănase”, a elogiat
memoria unor personalităţi ca Aurel Storin, Biţu Fălticineanu, Octavian Sava, care
i-au marcat destinul. „Aurel Storin m-a
invitat să fac primul meu rol, în 2005, în
spectacolul Parfum de Mitică. Destinul
mi se lega de Teatrul Tănase, unde Aurel Storin a contribuit cu brio”. După un
spectacol, poetul i-a dăruit o carte cu dedicaţie, sensibil interpretată ad hoc: „Adio,
Boema!”, „baricadă a revistei româneşti”
în perioada totalitară.
Compozitorul George Marcu a vorbit
despre prima lui întâlnire cu Aurel Storin,
considerată „fascinantă” şi a recunoscut
că acesta l-a incitat să   scrie muzică
uşoară. A spus că Storin l-a ajutat mult în
activitatea lui creatoare, convingându-l că
„muzica este în text”. „Sunt colecţionar de
oameni de calitate, iar Aurel Storin face
parte din colecţia mea de aur”, a arătat
compozitorul.
Scriitorul Ilie Marinescu a mărturisit
că a devenit poet sub influenţa lui Aurel
Storin. Nobleţea lui Aurel Storin se răsfrânge în poezia lui, în care descoperim
şi o revoltă a omului de cultură faţă de
condiţiile în care trebuie să trăiască. Poezia, dacă e bună, supravieţuieşte poetului
şi aceasta se confirmă la Aurel Storin, la
care ea supravieţuieşte prin cântec. Prin
versurile pe care el le-a lăsat, lumea a
devenit mai bună, a rezumat vorbitorul.
Fiind acuzat că este principalul „vinovat” al noii apariţii editoriale, directorul CIEP, Alexandru Marinescu s-a
„disculpat” aducând mulţumiri Adinei

Storin, care s-a zbătut pentru imprimarea CD-ului care însoţeşte cartea,
volumul „Sunt vagabondul vieţii mele”
fiind definit de vorbitor ca o „afacere de
familie” – Diana, fiica lui Aurel Storin, fiind
autoarea copertei şi a graficii de interior.
Un alt vinovat este redactorul de carte,
Andreea Moisescu Olaru. „Există producţii culturale care depăşesc renumele
creatorilor”. Dovadă, popularitatea unor
şlagăre – simbioză melodie-vers, care
au permis ca opera lui Aurel Storin să
fie cunoscută de mulţi ascultători care
nu cunoşteau numele autorului. De la
Aurel Storin a primit sfaturi „de bun-simţ”
pentru conducerea R.E., a mai adăugat
Alexandru Marinescu.
Lirismul şi ironia caustică – note distinctive în întreaga creaţie, a fost sinteza
Adinei Storin. Argumentând selecţia a
„peste 400 de elemente” pentru primul
capitol, „Versuri pentru cântece”, prin
faptul că sunt poezii autentice, vorbitoarea a citat fragmente edificatoare şi
a amintit colaborări cu mari „compozitorimelodişti” şi „îndrăgiţi interpreţi”, regretând dispariţia Festivalului de Muzică
Uşoară Românească de la Mamaia.
„Cupletele pentru Teatrul de Revistă”,
capitolul al II-lea, sunt legate de cei 55
de ani de secretariat literar la Teatrul
de Revistă, teza de doctorat, interpreţii
de marcă dându-le viaţă. „Ultimul capitol, dar nu şi cel din urmă, Versuri cu
părul alb, reuneşte poezii inedite dintrun volum neterminat”, premonitoriu,
mobilizator – testamentar: „Pedalaţi!”.
Vorbitoarea a mulţumit directorului CIEP,
redactorului, prefaţatorului, graficienei
– pentru carte; directorului Editurii Muzicale – pentru CD.
Mulţumiri pentru trataţia culinară
finală se cuvin Serviciului Administrativ
al F.C.E.R. (responsabil Jean Bercu) şi
maeştrilor culinari de la Bucătăria „Băluş”
– Căminul „Rosen”.

Pentru a 17-a oară, Complexul Educaţional Laude-Reut şi Fundaţia Magna
Cum Laude Reut au organizat tradiţionala
festivitate de aprindere a lumânărilor
atât la candelabrul de Hanuca, cât şi la
pomul de Crăciun. Ne amintim că la prima ediţie a Galei, evenimentul aprinderii
lumânărilor a fost realizat sub patronajul
premierilor Benjamin Netanyahu   şi
Adrian Năstase, semn atât al prieteniei
româno-israeliene şi al comuniunii iudeocreştine. Festivitatea din acest an s-a
desfăşurat sub semnul Centenarului şi al
marcării celor 70 de ani de independenţă
a Israelului.
Cei 700 de invitaţi – oameni politici,
diplomaţi, şefi de instituţii, artişti, scriitori,
oameni de afaceri, sportivi cunoscuţi,
membri ai comunităţii evreieşti, elevi
ai şcolii şi părinţii lor,
israelieni care trăiesc
în România, oaspeţi
din Israel şi din străinătate, printre care
membri ai Boardului Fundaţiei – au
asistat la momentele
solemne ale aprinderii luminilor. Cele
două lumânări ale
Hanuchiei – fiind a
doua zi de Hanuca
–au fost aprinse de
dr.Herman Berkovits,
consulul onorific al
României în Israel, asistat de Jonathan
Davis, preşedinte al Raphael Recanati
International School, Interdisciplinary
Center Herzliya şi vicepreşedinte Relaţii
Externe IDC Herzliya. Eurodeputatul Andi
Cristea, unul dintre mentorii elevilor  de
la secţia de diplomaţie şi care facilitează
vizita anuală a acestora la instituţiile europene de la Bruxelles, a aprins luminile

pomului de Crăciun. Ambii demnitari au
subliniat excelentele relaţii dintre România şi Israel. Gazda evenimentului a
fost E.S Tamar Samash, ambasadoarea
Statului Israel, pentru care acest eveniment a constituit ultima ei apariţie publică
în România, domnia-sa terminându-şi
mandatul de ambasador. În cuvinte
frumoase, ea şi-a luat rămas bun de la
cei prezenţi şi şi-a exprimat părerea de
rău că părăseşte România. Alături de
ea, în calitate de gazde s-au aflat Sergiu
Cristian Manea, CEO al BCR, sponsorul
strategic al evenimentului, şi Tova Ben
Nun-Cherbis, preşedinta Fundaţiei.
Ceremonia   a fost şi prilej festiv de
premiere a celor 80 de olimpici naţionali
ai Complexului Educaţional Laude-Reut,

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS

Lumânări de Hanuca
şi de Crăciun la Gala Laude-Reut

iar distincţiile pentru performanţele sportive, nu puţine la număr, au fost înmânate
copiilor de două mari sportive – Nadia
Comăneci şi Simona Halep.
Un frumos program artistic, prezentat
de copiii şcolii şi de doi solişti prestigioşi
de muzică uşoară – Mirabela Dauer
(România) şi Shlomo Josefsohn (Israel)
– i-au încântat pe invitaţii serii. (E.G.)
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„EVREII ŞI MAREA UNIRE. ÎNAINTE ŞI DUPĂ 1918”
evreiesc, naţional
şi universal, pentru
că suntem cu toţii parte a istoriei”, a mai
spus Carmen Hannah Ioviţu.
Într-un mesaj transmis organizatorilor, Petre Daea, ministrul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, a salutat organizarea
evenimentului şi a subliniat buna colaborare dintre majoritate şi minorităţi,
scoţând în evidenţă contribuţia evreilor
la modernizarea României.
(Urmare din pag. 5)

Sesiunea „Contribuţia evreilor
la făurirea României Mari”
Comunicările ştiinţifice au continuat
cu luarea de cuvânt a preşedintelui CEB,
ing. Paul Schwartz care, referindu-se la
chestiunea participării soldaţilor evrei la
Primul Război Mondial, a prezentat un
studiu istoric publicat recent de cercetătorul Cerasela Moldoveanu, care afirmă că
proporţia victimelor provenite din rândul
participanţilor evrei este egală cu cea din
rândul soldaţilor români. De asemenea,
liderul C.E.B. s-a referit la experienţa familiei sale, mai precis la episodul înrolării
celor şapte fraţi ai tatălui său, care, deşi
nu dobândiseră încă cetăţenia română,
nu au ezitat să plece pe front. Vorbitorul
a arătat că în pofida acestor dovezi clare
de ataşament faţă de România, o bună
parte a familiei sale, inclusiv bunica lui
şi tatăl său, întors de pe front, au fost
deportaţi cu mai bine de două decenii
mai târziu, în perioada Holocaustului.
Această experienţă nefericită, trăită de
către cei mai mulţi care au luptat în Armata Română în Primul Război Mondial,
denotă lipsa de recunoaştere a meritelor
tuturor evreilor care s-au sacrificat pentru
idealul naţional.
Prof.univ. dr. Carol Iancu (Universitatea din Montpellier) s-a referit la subiectul
emancipării evreilor din spaţiul românesc

de după sfârşitul primei conflagraţii. Istoricul a arătat că 99% dintre soldaţii evrei
înrolaţi în Armata Română nu aveau
cetăţenia română. Wilhelm Filderman,
a arătat istoricul, a avut un rol important
în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris, ca militant pentru dreptul evreilor la
dobândirea cetăţeniei române. Calităţile
sale de om al dreptului i-au fost recunoscute, principiile sale fiind regăsite în
diversele tratate care abordau problema
minorităţilor. Un paradox prezentat de
dr. Carol Iancu legat de problematica
acordării cetăţeniei este acela că evreii
din armata austro-ungară, care trăiau
în Transilvania, provincie nou alipită, se
bucurau de cetăţenia română – în virtutea principiului acordării acesteia tuturor
locuitorilor din noile provincii – în timp ce
evreii din Vechiul Regat, care luptaseră în
Armata Română, au avut de parcurs un
drum sinuos, sfârşit odată cu includerea
acestei obligaţii în Constituţia adoptată
în anul 1923.
La personalităţile din domeniul juridic
s-au referit dr. Petre Duţu şi Andrei Duţu
(Universitatea Ecologică din Bucureşti),
care au evocat numele lui Samuel Rosenthal, nepotul binecunoscutului pictor
Constantin Daniel Rosenthal. Activitatea
acestuia este deosebit de importantă. A
participat ca expert în cadrul lucrărilor
Naţiunilor Unite, el colaborând îndeaproape cu Nicolae Titulescu, ministrul
de externe al României, sau cu Ion I.C.
Brătianu, asistând la lucrările Conferinţei
de Pace de la Paris. De asemenea, el a
fost autorul unor importante lucrări de
teorie juridică şi a contribuit la procesul
de unificare legislativă de după Marea
Unire. Istoria recentă a ştiinţelor juridice
îl menţionează pe dr. Eugen Balaş, care
a îndeplinit funcţia de director adjunct
al Institutului de Cercetări Juridice din
cadrul Academiei Române în perioada

1954-1968. Activitatea sa de cercetare
a subliniat importanţa dreptului ca ştiinţă
şi nu doar ca tehnică de elaborare şi
aplicare a legii.
Dr. Claudiu Secaşiu s-a referit la activitatea bancară desfăşurată de Mauriciu
Blank, cofondator alături de Jacob Mar-

morosch al Băncii Marmorosch-Blank.
Mauriciu Blank s-a născut în anul 1848
în oraşul Piteşti, într-o familie evreiască
de origine sefardă. După studii efectuate
la Viena şi parcurgerea tuturor treptelor
profesionale aferente sistemului bancar,
el devine o figură emblematică a vieţii
economico-financiare din spaţiul românesc. După cum a arătat vorbitorul, primministrul Ion I.C. Brătianu a purtat discuţii
cu acesta pe tema destinaţiei tezaurului
ţării, care urma să fie trimis spre păstrare.
Este cunoscută opinia bancherului care
i-a oferit diverse argumente liderului politic împotriva opţiunii trimiterii tezaurului
la Moscova, el opinând că Anglia ar fi o
soluţie viabilă. Temerea prim-ministrului
de a nu vexa orgoliul şi relaţia de presupusă încredere dintre cele două ţări
– atunci aliate – au condus la nefericitul
deznodământ.
Despre implicarea intelectualilor evrei
în viaţa cultural-ştiinţifică a României Mari

tori ai acestor triburi şi-au găsit liniştea în
nişte teritorii îmbelşugate, nemaiîntâlnite.
Deci evreimea din perioada Renaşterii
visa deja să trăiască liberă în astfel de
teritorii.
Aceste două legende vorbesc despre
existenţa unor tărâmuri miraculoase.
Astfel de legende stau la baza marilor
descoperiri geografice. Marile probleme
pe care le întâmpinau exploratorii erau
găsirea unei ambarcaţiuni potrivite şi
crearea unor hărţi bine proporţionate,
veridice şi, deci, utile. Astfel de hărţi credibile au fost create în acele secole de
către evrei. O familie de cartografi care
a lucrat atât pentru regi ai Aragonului,
cât şi pentru regii Spaniei, a fost familia
Cresques. Capul familiei, Abraham Cresques, a fost numit Maestru al hărţilor şi
compasurilor de Curtea Regală a Spaniei.
Un descendent al său, Haim Cresques, a
elaborat, la cererea Curţii regale a Portugaliei, primele hărţi ale Africii.
În acest context, Regele Ioan al II-lea
al Portugaliei permite evreilor spanioli,
după expulzarea din 1492, să intre în
Portugalia. Regele Ioan al II-lea invită
astfel elita evreiască, familiile foarte
bogate, oamenii de ştiinţă, marii matematicieni, dar şi meşteşugarii evrei, care
se pricepeau la confecţionarea corăbiilor.
Fără cunoştinţele acestor meşteşugari
şi ale oamenilor de ştiinţă evrei, probabil
că marile descoperiri geografice s-ar
fi întâmplat mult mai târziu”, a spus dr.
Măriuca Stanciu.
În finalul celei de-a XIII-a ediţii de
Keshet, conf. univ. dr. Felicia Waldman a
susţinut o conferinţă extrem de interesantă, intitulată Călătoria numelor noastre.
„Numirea unui copil evreu este un
moment spiritual profund, pentru că este
o afirmare a caracterului pe care părinţii
vor ca el să îl aibă, o descriere a calităţii
lui speciale şi o trasare a căii pe care o
va urma în viaţă.
Talmudul spune că atunci când aleg
numele, părinţii primesc o şesime de
profeţie, pentru că inspiraţia numelui

evreiesc pe care îl va întrupa nou-născutul le este de fapt şoptită de un înger.
Numele unui copil evreu nu indică numai
ce speră părinţii că va deveni, ci şi de
unde vine. Evreii aşkenazi au obiceiul
de a da copiilor numele unor rude decedate. În felul acesta, numele şi memoria
celui care s-a dus rămân vii şi, în sens
metafizic, formează legătura între sufletul
copilului şi cel al rudei decedate. Este o
mare onoare pentru cel plecat, pentru că
sufletul lui poate să beneficieze de faptele
bune ale celui care îi poartă numele, iar
copilul poate fi inspirat de calităţile pozitive ale acelei  rude şi poate păstra o
relaţie profundă cu trecutul.
Evreii sefarzi îşi numesc copiii după
rude în viaţă, după modelul Talmudului,
unde se spune că un copil a primit numele
lui Rabi Natan când acesta era încă în
viaţă.
Unii oameni aleg numele copiilor în
funcţie de sărbătoarea evreiască din
apropierea datei naşterii. De pildă, un copil născut în jurul Purimului poate fi numit
Esther sau Mordechai, o fată născută în
jur de Şavuot poate primi numele Ruth,
iar un copil născut de Tisha B’Av se va
putea numi Menachem sau Nechamah.
În limba ebraică, numele nu este doar
un grup de litere, ci şi o descriere a caracteristicilor celui care îl poartă. Midraşul
Genesis Raba (17:4) spune că primul om,
Adam, s-a uitat la esenţa fiecărei creaturi
atunci când a numit-o, a arătat dr. Felicia
Waldman, făcând şi un istoric al numelor
feminine şi masculine care îşi au originea
în cultura ebraică.“
După bufetul de prânz organizat de
JCC Bucureşti, cea de-a XIII-a ediţie a
Keshetului a oferit celor prezenţi proiecţia
filmului În braţe străine: istoriile transporturilor de copii.
În paralel cu aceste comunicări ale
profesorilor invitaţi şi cu proiecţia filmului,
Ziua Mondială a Studiului Iudaic a fost
marcată şi prin desfăşurarea Keshetului
Copiilor, care a avut loc la parterul sediului JCC Bucureşti.

A XIII-a ediţie de Keshet la JCC Bucureşti

(Urmare din pag. 17) Iona se supără din

nou şi îi spune lui
Dumnezeu că este nedrept. Dumnezeu
îi spune însă că El a creat un arbore de
care Iona doar s-a bucurat, fără să facă
nimic, fără să aibă grijă de el.
Dumnezeu, aşa cum este reprezentat
în cultura iudaică, nu este un personaj
simplu. Se poate sta de vorbă cu El şi nu
doar atât, trebuie, iată, tras la răspundere.
Odată ce dă legea, este legat de ea şi răspunzător. Este obligat să dea socoteală.
Desigur că poate să nu o facă, dar asta
nu este spre lauda lui. În al doilea rând,
avem aici un Dumnezeu la care prevalează mila, îndurarea, iertarea.
Iona este unul dintre personajele care
îi cer socoteală lui Dumnezeu.
Am putea să înţelegem Cartea lui Iona
ca pe un dialog interior. Este vorba despre o frământare interioară. Important nu
este să dăm noi o interpretare, ci tocmai
să deschidem un evantai de interpretări”,
a arătat, între altele, profesorul Andrei
Cornea.
Dr. Măriuca Stanciu a vorbit despre contribuţia evreilor la descoperirile
geografice, în prezentarea cu titlul: Din
poveştile marilor descoperiri geografice.
„Unul dintre motivele căutărilor şi descoperirilor geografice pe care europenii
le-au făcut a fost ceea ce astăzi numim
căderea Constantinopolului. Vorbim, de
fapt, despre închiderea unor drumuri
esenţiale pentru obţinerea unor mărfuri
foarte dorite, de exemplu mătăsurile şi
condimentele.
Există două mari legende despre
ţinuturi bogate, care se potenţează reciproc. Una creştină şi una iudaică. Prima,
cea creştină, are la bază povestea unor
ţinuturi din lumea arabă, populate în majoritate din creştini. Astăzi am poziţiona
această regiune undeva între Siria şi
Irak.
A doua legendă este mai veche şi
vorbeşte despre soarta celor 10 triburi
pierdute. Legenda spune că supravieţui-

a vorbit etnosociologul dr. Hary Kuller.
Prejudecata conform căreia evreii nu
erau buni cetăţeni sau că erau mai puţin
devotaţi unor idealuri naţionale este contrazisă de numărul mare de savanţi evrei
din domeniul folclorului sau cel filologic.
Numele unor savanţi recunoscuţi la nivel internaţional precum Moses Gaster,
Moses Schwarzfeld, Lazăr Şăineanu
sau Heimann Hariton Tiktin completează
peisajul literar, ştiinţific din spaţiul cultural
de după Marea Unire. Studiile de filologie
realizate de cei amintiţi de vorbitor au
contribuit în mod esenţial la dezvoltarea
acestui domeniu. Cei doi specialişti ai
domeniului folcloristicii Lazăr Şăineanu
şi Moses Gaster au continuat activitatea
de cercetare iniţiată de B.P. Hasdeu în
domeniul folclorului comparat, în timp ce
Moses Schwarzfeld a realizat o importantă activitate publicistică.
Jose Iacobescu, preşedintele Forumului B’nai B’rith România, a prezentat
o istorie succintă a prezenţei acestei
organizaţii în ţara noastră. Un prim moment deosebit de important a avut loc în
anul 1873, atunci când ia fiinţă „Înfrăţirea
Sion”, care devine un precursor al înfiinţării Forumului. De asemenea, în anul
1889, în România soseşte un delegat
al Marii Loji, care trimite la New York
un raport favorabil constituirii unei loji
în spaţiul românesc. Ambulanţa Ţion,
înfiinţată la iniţiativa B.B.R., a oferit un
ajutor considerabil răniţilor de pe front.
Activitatea acestei organizaţii avea să
fie întreruptă de două ori, o dată în
timpul dictaturii antonesciene şi a doua
oară imediat după instaurarea regimului
comunist în România. José Iacobescu
a mai amintit că, în anul 2018, Forumul
B.B.R. a organizat cea de-a cincea ediţie
a proiectului Podurile Toleranţei, acţiune
realizată la un secol de la Marea Unire
şi care îşi propune reliefarea meritelor
minorităţilor din România şi un îndemn
spre convieţuirea în armonie.

Probleme evreieşti
în 1917 şi 2018

– Aţi simţit vreo
dată în copilărie că
sunteţi marginalizat ca evreu?
– Ce m-a marcat – şi asta m-a ambi
ţionat să scriu o carte – este o întâmplare
din timpul copilăriei, de la vârsta de opt
ani. Eram în perioada Pesahului şi mama
mi-a dat la şcoală o felie de pască. Prietenul meu cel mai bun era Gheorghiţă
de la Zagăviu, un copil de ţărani săraci.
L-am servit cu pască, iar el, sincer şi
naiv, m-a întrebat: „Carolică, spune-mi,
nu are sânge înăuntru?” În acel moment
am rămas înfricoşat şi am continuat să
mănânc din pacheţelul pregătit de mama
mea. Văzând că mănânc, a prins curaj
şi a mâncat şi el. Când am ajuns acasă,
am povestit şi am întrebat-o pe mama
ce înseamnă asta, ce a vrut să spună
prietenul meu? Atunci mama mi-a explicat că aşa cred creştinii despre noi, că
amestecăm făina cu sânge şi apă. Este o
bazaconie, o legendă terifiantă inventată
încă din Evul Mediu, care m-a marcat
mai mult decât orice alte întâmplări ale
regimului comunist totalitar din acele
vremuri. Poate şi din acest motiv, acest
mesaj antiiudaic m-a împins să devin
istoric, cercetând profund istoria evreilor.
Când am publicat prima carte în
Franţa, „Emanciparea evreilor din România”, am pus pe pagina de copertă o
fotografie cu săculeţul în care mama
ţinea pasca. Cu ocazia Târgului de Carte
Gaudeamus de la Bucureşti, am lansat
acest volum în care demonstrez că antisemitismul este un fenomen iraţional
care s-a dezvoltat din două tipuri de
civilizaţii născute din iudaism: creştinism
şi islam. În încheiere, aş avea un sfat
pentru tânăra generaţie: să-şi cunoască
rădăcinile şi să nu fie ignoranţi cu privire
la trecutul lor; trebuie să ne cunoaştem
istoria şi să o ducem mai departe.
(Urmare din pag. 13)
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Lambada, o nouă premieră
la Căminul Rosen

S-a deschis stagiunea teatrală de
toamnă. Potrivit tradiţiei, toate teatrele anunţă cu surle şi trâmbiţe surprizele
pregătite pentru delectarea spectatorilor. În acest cor al surprizelor nu puteau
să lipsească „tinerii actori” de la Căminul
Rosen.
Noua noastră premieră „Lambada”  
face o reconstituire a anilor ’90 prin amintirile   rezidenţilor Căminului, martori ai
evenimentelor istorice din acea perioadă.
Lambada a fost de fapt o melodie

Yuval Noah
Harari, un înţelept
al zilelor noastre

Născut la 24 februarie 1976 (42 de
ani), la Haifa, Yuval Noah Harari   este  
un istoric medievist, aflat în plină acţiune
de cucerire a atenţiei publicului cititor
cult. Scriitor, specialist în istorie militară,
el a studiat la Universitatea Ebraică din
Ierusalim şi la Jesus College, Oxford. S-a
făcut cunoscut cu două lucrări, pe cât de
originale şi de docte, pe atât de atractive
şi profunde, totodată: „Sapiens. Scurtă
istorie a omenirii” (386 pg.) şi „Homo
Deus. Scurtă istorie a viitorului” (357).
Ambele au fost traduse la Polirom în 2017
şi respectiv 2018.
A dedicat „Homo Deus” maestrului
său în Vipassana, S. N. Goenka, cel
care, după spusele sale, „l-a învăţat cu
dragoste lucruri importante”. A declarat
că nu ar fi putut scrie această carte
„fără concentrarea, pacea interioară
şi înţelegerea dobândite prin practica
Vipassana timp de cincisprezece ani”.
El priveşte meditaţia şi ca pe o cale de
cercetare. Începând din anul 2000 a ales
un regim alimentar vegan.
„Sapiens” a devenit rapid bestseller
internaţional, fiind tradusă în peste patruzeci de limbi.
Acum 100.000 de ani, pe pământ
existau cel puţin şase specii de oameni.
Astăzi există una singură: noi, Homo Sapiens. Ce s-a întâmplat cu celelalte? De la
începuturile speciei noastre şi prin rolul pe
care l-a jucat în ecosistemul global până
în modernitate, „Sapiens“ îmbină istoria
şi ştiinţa pentru a pune în discuţie tot ce
ştim despre noi înşine, ne arată cum neam unit ca să construim oraşe, regate şi
imperii, cum am ajuns să credem în zei,
în legi şi în cărţi, dar şi cum am devenit
sclavii birocraţiei, ai consumului şi ai
căutării fericirii. Ne îndeamnă să reflectăm
la viitor, căci de câteva decenii am început
să încălcăm legile selecţiei naturale care
au guvernat viaţa în ultimele patru miliarde de ani. Dobândim capacitatea de a
modela nu doar lumea din jurul nostru, ci
şi pe noi înşine.
Autorul însuşi se exprimă astfel:
omenirea s-a confruntat constant cu trei
probleme cruciale: războiul, foametea
şi molimele, acum rezolvate în mare
măsură. Ce va urma? Să devenim zei.
Autorul trasează noua agendă a omenirii
care nu este deloc veselă: foamete mai
există, înarmarea merge din plin. Dar
cine este preocupat de dreptul la fericire?
Aici intervin psihologia şi biologia umană.
Omul modern are tendinţa de a se  zeifica
cu ajutorul tehnicii cibernetice avansate.
BORIS M. MARIAN

şi un stil de dans care
în acei ani a bucurat
inimile a milioane de
oameni de pe tot globul.
Cu această melodie
optimistă se încheie şi
spectacolul nostru.
În spectacol se vorbeşte despre marile
aşteptări şi  puţinele împliniri, despre speranţele noastre şi despre
dezamăgirile revoluţiei
de la 1989. Doroteea
visa să nu mai fie cozi
la cumpărarea alimentelor şi să fie căldură în case, iarna; Savoiu se bucura
că va scăpa de dosarul de cadre, fiind
considerat „duşman al poporului”; Mihaela dorea libertate, democraţie; Marius
Armaşu dorea pur şi simplu o viaţă mai
bună etc. Mai este vorba în spectacol de
privatizările păguboase, de legionari, de
antisemitism.
Să menţionăm că „mezinul” distribuţiei are abia 61 de ani, iar cel mai în
vârstă împlineşte curând 100 de ani.  Şi
totuşi spectacolul este dinamic, cu momente amuzante, muzică, dans, jocuri
de lumini... aproape ca un spectacol de
teatru adevărat.
În mod firesc, avem sentimente de
profundă recunoştinţă faţă de tinerii  
noştri prieteni  David, Mihaela, Monica,
Maria, Paul şi Katia, „vinovaţi” de   recalificarea noastră ca actori, ultimii doi
aflându-se chiar pe scenă, la acest spectacol. Mulţumim de asemenea şi celorlalţi
colaboratori. Sunt nişte oameni  minunaţi
care ne-au înfrumuseţat bătrâneţea. Să
adăugăm neapărat sprijinul permanent şi
încurajările conducerii Căminului Rosen.
În final, având în vedere că evenimentele din 1989 sunt controversate,
spectacolul nostru are meritul că lămureşte definitiv problema... punând în final
întrebarea: a fost o revoluţie?!
POMPILIU STERIAN
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Pe podiumul învingătorilor

Viaţa e o luptă, o competiţie. Oameni
care, în diferite forme, ies învingători,
realizând beneficii de care au parte şi alţii,
se bucură uneori ca de un lucru necesar
de omagiul care li se acordă, în semn de
recunoştinţă. Parcă simţind că urcă pe
podiumul învingătorilor!
De obicei, acest prinos este cunoscut
la o vârstă apropiată de… „încheierea
bilanţului”… Şi chiar şi atunci, nu întotdeauna… Dar, cum suntem obişnuiţi
să spunem: „Mai bine mai târziu decât
niciodată!”
Încadrându-mă biologic-social – slavă Domnului – în această categorie de
beneficiari, am participat ca invitat la o
manifestare festivă grandioasă de recunoştinţă, organizată în oraşul meu natal
din România, Tulcea, în cadrul Centenarului ţării de baştină.
100 de personalităţi tulcene alese de
către organizatorii din cadrul Consiliului
Judeţean şi al Primăriei Municipiului
Tulcea au fost cinstite în două zile festive denumite „Gala 100. Oameni pentru
Tulcea, oameni pentru România.” Bine
organizată, manifestarea – finanţată de
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
– împletită şi cu momente artistice valoroase, a fost o frumoasă şi omenească
expresie a recunoştinţei, a cinstirii celor
care, o viaţă, au avut o activitate benefică, chiar impunătoare, în folosul acestui
spaţiu geografic îndrăgit.
Personalităţile premiate au fost prezentate, fiecare cu „rezumatul” activităţii
de o viaţă, şi au primit câte o frumoasă
plachetă, pe care era scris numele celui
ce primea distincţia, cu nobila precizare:
„Cu prilejul aniversării Centenarului Marii Uniri şi a 140 de ani de la revenirea
Dobrogei la Patria-Mamă, în semn de
înaltă recunoaştere şi apreciere pentru
contribuţia adusă dezvoltării şi promovării
judeţului Tulcea”.
Au fost premiaţi oameni de cultură,
culte, educaţie, cercetare, mediu, artă,
afaceri şi sport.  Am fost onorat şi m-am
simţit sincer emoţionat când am fost inclus printre cei premiaţi.

Benjamin Netanyahu:
„Cehia este cel mai bun prieten
al Israelului din emisfera estică“

Cu prilejul Zilei Naţionale a Republi- politic, dar care vorbesc cu sinceritate.
cii Cehe, premierul israelian Benjamin Dar aici vreau să amintesc nişte fapte”,
Netanyahu şi preşedintele Cehiei, Miloş a spus Netanyahu, care l-a comparat pe
Zeman, aflat într-o vizită în Israel, au vi- Masaryk cu Theodor Herzl. Masaryk „a
zionat expoziţia de fotografii „Masaryk şi venit să ne viziteze cu aceeaşi pasiune şi  
pământul Israelului” de la Casa Cehă din dorinţă de adevăr ca dvs. Iar peste câteva
Ierusalim, care a fost inaugurată cu acest decenii, ţara dvs. a votat la ONU crearea
prilej. Expoziţia ilustrează vizita efectuată Statului Israel şi, mai târziu, ne-aţi dat
în 1927 în Ereţ Israel de primul preşedinte arme ca să supravieţuim. Am luptat şi
am câştigat. Şi acest lucru nu-l vom uita
al Cehoslovaciei, Tomas Masaryk.
Într-o scurtă cuvântare, premierul niciodată, vă rămânem veşnic îndatoraţi”,
israelian a afirmat că „cel mai bun prie- a declarat premierul israelian.
Subliniind din nou prietenia dintre cele
ten al Israelului în emisfera estică este
Republica Cehă”. Netanyahu a compa- două ţări, premierul Netanyahu şi-a exrat sentimentele faţă de acest popor şi primat speranţa ca în primăvara viitoare
preşedintele său cu „prietenia enormă” să se întâlnească la Ambasada Cehă
pe care o resimte faţă de Statele Unite. de la Ierusalim şi apoi, în anul următor,
„Avem relaţii de prietenie cu multe ţări. la Praga.
EVA GALAMBOS
Dar în ceea ce priveşte Republica Cehă,
ca şi Statele Unite, este altceva. Este o profundă comunitate
de valori pe care aţi exprimat-o
atât de frumos în cuvântarea
dumneavoastră   minunată de
la Knesset, unde aţi spus: Dacă
vom trăda Israelul, ne trădăm
pe noi înşine. Dumneavoastră
nu numai că înţelegeţi situaţia
noastră, dar vorbiţi din inimă,
cu sinceritate şi spuneţi adevărul, pentru care vă mulţumesc
din suflet”.
În discursul rostit, preşedintele Miloş Zeman a declarat
că va depune eforturi pentru
mutarea Ambasadei Cehe din
Tel Aviv la Ierusalim.
B. Netanyahu şi Miloş Zeman
„Nu este un secret că-mi la „Casa Cehă“ din Ierusalim
plac oamenii care sunt incorecţi

Îmi exprim sentimentul de mândrie
pentru onoarea ce mi s-a acordat; nu-i
un sentiment de onoare personală; fiind
singurul evreu din rândul celor onoraţi cu
această ocazie, simt acordarea unei recunoştinţe ce aparţine tuturor celor din comunitatea mea etnică, ai cărei membri, în
decursul câtorva secole de viaţă, timp de
mai multe generaţii, şi-au adus benefica
lor contribuţie la dezvoltarea şi progresul
acestor meleaguri îndrăgite. În acest colţ
bun al lumii au trăit şi au activat şi s-au
jertfit în războaie, evrei: profesori, doctori,
farmacişti, ingineri, avocaţi, artişti, scriitori, funcţionari, precum şi oameni simpli
– mici meseriaşi, negustori, muncitori.
Odată – mai numeroşi, acum – mult mai
puţini. Recunoştinţă pentru contribuţia lor!
Şcoala superioară a omului, pe care
toţi o „absolvim” într-un fel, este viaţa. Pe
reprezentanţii de cinste ai acestor „absolvenţi” (încă, în curs…) i-am văzut  sus,
pe scenă, uniţi cu cei din sală, în zilele de
12 şi 13 noiembrie, în cadrul festiv frumos
organizat la Tulcea.
CAROL FELDMAN

Prof. Camil Fuchs:
Să nu vă încredeţi
în sondajele
de opinie

Pe 19 noiembrie, Centrul de Studii
Israeliene „Theodor Herzl”, din cadrul
SNSPA, a organizat o conferinţă   despre sistemele electorale în diferite
state şi problema sondajelor de opinie.
Conferinţa a fost susţinută de dr. Camil
Fuchs, profesor emerit de statistică
al Universităţii din Tel Aviv. De origine
română, prof. Fuchs este unul dintre cei
mai importanţi statisticieni în domeniul
electoral, calitate în care a fost invitat ca
specialist  de o serie de universităţi din
SUA şi Europa.
În prima parte a conferinţei, prof.
Fuchs a vorbit despre diferenţele dintre sistemele
electorale ale
unor ţări, cu
accent pe cele
din Israel şi
Statele Unite.
El a explicat  
de ce sistemul
de vot american este indirect, „părinţii
fondatori” ai
SUA neavând
încredere în
capacitatea
populaţiei de
a alege corespunzător. Rezultatul
acestui sistem, a arătat profesorul, este
că, de multe ori, dorinţa populaţiei nu
corespunde celei a electorului, de aici
şi diferenţele dintre votul popular şi cel
al electorilor.
Prof. Fuchs a abordat în acest
context problema sondajelor de opinie
care, în pofida unor metodologii din ce
în ce mai complexe, eşuează, dând ca
exemplu ultimele alegeri din Israel, când
s-a preconizat victoria Partidului Muncii,
şi cele din Marea Britanie, în care se
avansa eşecul Brexitului. După ce a
prezentat diferite variante de sondaje şi
care, de fapt, cu mici excepţii, până la
urmă au dat greş, vorbitorul a declarat
că este foarte greu de explicat de ce se
întâmplă acest fenomen. Institutele de
sondare caută noi şi noi metode bazate
pe diferite combinaţii statistice pentru a
elabora sondaje mai sigure. Adevărul
este, a spus prof. Fuchs, răspunzând
la o întrebare, că este foarte greu de
prevăzut cum vor decide alegătorii; decizia este luată uneori în ultima  clipă, în
faţa urnelor, iar aceasta poate fi cu totul
diferită faţă de ceea ce au declarat în
cadrul sondajelor. (E.G.)
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Raţiune versus iraţionalism
Lansări-simpozion la Sinagoga Mare din Capitală

Dubla lansare de carte purtând sigla
Hasefer-ului – „Miturile fondatoare ale
antisemitismului din Antichitate până în
zilele noastre”, ediţia a II-a, revizuită şi
actualizată, semnată de prof. univ. dr.
Carol Iancu, şi „Un promotor al păcii şi
înţelegerii, dr. Aurel Vainer” – a stârnit
interes din partea multor reprezentanţi
ai mediului academic care, alături de
lideri ai F.C.E.R., CEB, BBR, AERVH şi
un numeros public, au venit la matineul
duminical deschis de directorul DCAM,
Robert Schorr, organizatorul manifestării.
În ipostază de moderator, preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a remarcat
câteva din atuurile cărţii scrise de reputatul istoric Carol Iancu, impus în lumea
ştiinţifică internaţională prin profunzimea
şi rigoarea cercetării: tratarea subiectului
antisemitismului, din nefericire, de mare
actualitate, beneficiind de excelenta
prefaţă elaborată de prof. univ. dr. Andrei
Marga, intelectual de prim rang, apropiat
comunităţii noastre. Vorbitorul a amintit
sursele antisemitismului sintetizate de
prefaţator: monoteismul în lumea politeistă antică; falsa acuzaţie de deicid în Evul
Mediu creştin european; competitivitatea
în societatea concurenţială modernă;
performanţele Statului Israel; falsa teză
a incapacităţii de integrare a evreilor în
ţările de adopţie. Un exemplu: evreii în
China lipsită de antisemitism. Vorbitorul

Marcel Proust –
un autor strălucit

Marcel Proust s-a născut la 10 iulie
1871 şi a decedat la 18 noiembrie 1922.
A fost romancier, eseist şi critic francez,
recunoscut în numeroase ţări, admirat şi
urmat de majoritatea marilor scriitori din
secolul al XX-lea. Tatăl său era un medic
cunoscut, iar mama sa de origine evreiască, având o educaţie şi cultură aleasă,
era divinizată de fiul ei. La vârsta de doar
9 ani Proust a suferit primul atac serios
de astm, motiv pentru care întreaga sa
familie l-a considerat un copil bolnăvicios.
Starea lui de sănătate a continuat să se
deterioreze, astfel că Proust şi-a petrecut
ultimii trei ani de viaţă închis în celebra
sa cameră cu pereţi de plută, unde zi şi
noapte a lucrat la încheierea celebrului
roman „În căutarea timpului pierdut”,
rămas, în ciuda tuturor acestor eforturi,
neterminat. A murit în 1922 din cauza unei
bronşite. Este înmormântat la Cimitirul
Père Lachaise, din Paris. Printre distincţiile primite se numără Premiul Goncourt şi
Legiunea de Onoare în grad de Cavaler.
Proust a scris şi a publicat din tinereţe.
Încă din 1890-1891, pe când era elev de
liceu, numele său a apărut în revistele
literare „La Revue Verte” şi „La Revue
Lilas”, precum şi în „Le Mensuel”. A publicat povestiri şi eseuri şi în extrem de
prestigioasa revistă literară „La Revue
Blanche”. În 1896 apărea „Les Plaisirs
et les Jours”, o antologie în care au fost
adunate multe dintre aceste opere de
tinereţe. Cartea era însoţită de o prefaţă
semnată de Anatole France. „În căutarea
timpului pierdut”, o monumentală operă
de ficţiune a secolului XX, publicată de
Gallimard în şapte volume, a fost redactată vreme de mai bine de 14 ani.
Graham Greene l-a declarat pe Proust
„cel mai mare romancier al secolului XX”,
iar William Somerset Maugham a apreciat
romanul lui Proust drept „cea mai grandioasă operă de ficţiune din toate timpurile”.
BORIS MEHR

a rezumat aspecte
actuale ale fenomenului, reperate de
profesorul Marga:
terorism, retipărire a
unor scrieri antisemite, antisemitism
ascuns, antisemitism latent. S-a referit
la caracteristici ale
mitului: simplismul,
lipsa de autenticitate.
A apreciat pasiunea cercetătorului pentru
istoria evreilor din România, pentru istoria comunitară a Hârlăului natal, pentru
opera filozofică şi socială a şef-rabinului
dr. Alexandru Şafran (1940-1948).
„Din bibliografia pe care o recomand
studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor
nu lipsesc lucrările lui Carol Iancu”, a
spus prof.univ. dr. Vasile Morar. Fapt
remarcabil la cărţile acestui autor este
evidenţierea surselor, un lucru dificil. Carol Iancu explică în ce fel antisemitismul
este legat de mituri. Aici se înscrie ambivalenţa explicată de Freud prin îmbinarea
dragostei şi urii. Carol Iancu se referă la
întărirea antisemitismului când condiţiile
politice sunt potrivnice democraţiei, acestea favorizând şi revenirea la suprafaţă a
antisemitismului.
Conf. univ. Adrian Niculescu a apreciat apariţia în limba română a lucrării, după
ediţia în franceză şi a făcut o scurtă trecere în revistă a principalelor idei, oprindu-se la clasificarea antisemitismului în
trei categorii: cel fascistoid clasic, cel de
stânga şi, mai  nou, antiisraelismul. Toate
sunt nişte mituri a căror cauză este, după
părerea vorbitorului, invidia faţă de nivelul
intelectual superior al evreilor. Cartea lui
Carol Iancu este foarte interesantă prin
informaţiile oferite, este un îndemn către
cunoaştere.
Percepute din unghi profesional,
„lucrările lui Carol Iancu sunt un important instrument de lucru”, a spus dr. Lya
Benjamin, în prezent angrenată într-o investigaţie privind istoria evreilor români în
secolul al XIX-lea. Aserţiune argumentată
prin înţelegerea mai clară a unor fapte
antisemite din istoria României: articolul
7 din Constituţia de la 1866; programul de
„omogenizare rasială a neamului românesc” din timpul dictaturii antonesciene;
modul în care a funcţionat mitul „omorului
ritual” în Moldova şi Muntenia secolului al
XIX-lea, cu trimitere la cazuri semnalate
de Moses Schwarzfeld.
   Axându-se pe noile forme de antisemitism în emergenţă – antiisraelism
arab şi european –, conf. univ. dr. Felicia
Waldman a mulţumit autorului, profesorul
Carol Iancu, pentru actualizarea cărţii, şi
directorului CIEP, Alexandru Marinescu,
pentru efortul de editare a volumului
în traducere românească într-un timp
record. Cu acest prilej, vorbitoarea a
elogiat memoria ambasadorului Mihnea
Constantinescu, sub coordonarea căruia
a fost elaborată definiţia antisemitismului
ca instrument de lucru, în perioada în
care România a deţinut preşedinţia IHRA,
definiţia fiind ulterior adoptată de Parlamentul României şi de autorităţile altor

ţări. A fost ţinut un moment de reculegere.
Dr. Liviu Beris, preşedintele AERVH,
a afirmat că prima ediţie a acestei lucrări
l-a lămurit ce este antisemitismul şi care
sunt cauzele care stau la baza acestuia.
A fost baza cunoştinţelor lui despre antisemitism. Numărul mic al evreilor din
România, a apreciat el, se explică  pe de
o parte prin Holocaust, pe de altă parte,
prin comunism, în ambele regăsindu-se
antisemitismul.
Liviu Beris s-a referit şi la cartea despre dr. Aurel Vainer, care este reflecţia
acţiunilor preşedintelui şi ilustrează „calmul lui după tumult”.
Traducătorul Ţicu Goldstein a adus
un omagiu prefeţei scrise de prof. univ.
dr. Andrei Marga, afirmând că există o
minoritate românească cu care putem
colabora. Carol Iancu este cronicarul
letopiseţului evreilor români, a declarat
vorbitorul, care a amintit şi eforturile depuse de autor pentru a recupera opera
marelui şef-rabin Alexandru Şafran.
Dacă, din cărţile altor universitari afli,
îndeobşte, ce este tratat în cuprinsul
lor, din cartea lui Carol Iancu afli de ce,
a remarcat directorul CIEP, Alexandru
Marinescu, mulţumind colectivului editorial pentru realizare. Anul de naştere
al antiisraelismului, indicat de autor,
este 1967, adică momentul izbucnirii
Războiului de Şase Zile, catalizator al
urii împotriva Israelului, miturile fiind şi
aberaţii. De pildă, Israelul e învinuit de
practici „naziste” faţă de locuitorii din
Gaza, pentru că o aprovizionează cu
combustibil. A fost oferit un exemplu „la
zi” de antisemitism european: nevotarea
unei rezoluţii legate de masacrul din
Pittsburgh de către o sucursală a partidului Laburist britanic, deoarece, potrivit
declaraţiei unor participanţi la vot, este
„prea multă vorbărie” despre subiectul
antisemitismului. Referindu-se la selecţia
din alocuţiunile rostite de preşedintele
F.C.E.R., reunită în volumul intitulat „Un
promotor al păcii”, vorbitorul a arătat că
acestea demonstrează creşterea influenţei evreieşti în sfera culturală a prestigiului
comunităţii, precum şi cultivarea bunelor
relaţii interetnice şi interreligioase.
Iniţiator al proiectului privind aplicarea amintitei definiţii a antisemitismului,
deputatul F.C.E.R., Silviu Vexler, a arătat
că primul caz de încălcare a apărut la trei
zile de la adoptarea ei în Parlament, prin
care a devenit lege: vandalizarea Casei
Memoriale „Elie Wiesel” de la Sighet. În
trecut, autorul vandalizării ar fi scăpat cu
o amendă modică. În prezent, arestat
fiind, face trei ani de închisoare. Legea
pedepseşte actele de antisemitism cu privaţiune de libertate de la trei la zece ani.  
Culegerea de extrase din intervenţii
şi alocuţiuni s-a născut la insistenţele
lui Carol Roman, redactor-şef al revistei
„Balcanii şi Europa”, a mărturisit dr. Aurel
Vainer. Faptul a fost posibil dat fiind existenţa arhivei digitalizate a cuvântărilor
sale, realizată de Silviu Vexler. Autorul
le-a mulţumit amândurora.
În cuvântul său, Carol Iancu a mulţumit Editurii Hasefer, atât directorului acesteia, cât şi redactorului de carte, Andreea

Olaru Moisescu, a explicat motivele care
l-au determinat să scrie lucrarea ca, apoi,
la a doua ediţie, s-o completeze cu noile
manifestări ale antisemitismului. A acordat o atenţie specială ţărilor din Europa
Centrală şi de Est, unde antisemitismul
se manifestă sub forma negaţionismului
şi a recrudescenţei unor naţionalisme
extremiste. Cartea este un avertisment
dat decidenţilor politici, care trebuie să fie
conştienţi că antisemitismul este susţinut
de argumente iraţionale şi să scoată în
evidenţă nocivitatea acestui fenomen.
Trataţia organizată de Serviciul Administrativ al F.C.E.R. (coordonator Jean
Bercu), pregătită de colectivul de la Bucătăria „Băluş” a Căminului „Rosen”, a
încheiat matineul.
IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS

Despre patrimoniul
multicultural
bucureştean
la M.I.C.E.R.

La 13 noiembrie, Muzeul de Istorie şi
Cultură a Evreilor din România (MICER)
a găzduit un eveniment dedicat prezentării rezultatelor celui mai recent proiect
al Alumnus Club UNESCO – „Descoperă
patrimoniul multicultural al oraşului tău!”,
cofinanţat de Administraţia Fondului
Cultural Naţional. Directorul Muzeului de
Istorie şi Cultură a Evreilor din România,
Carmen Hannah Ioviţu, a subliniat importanţa unui astfel de demers, instituţia pe
care o conduce fiind unul dintre partenerii
oficiali ai proiectului. Cu această ocazie,
au fost lansate, în prezenţa unui public
numeros, ghidul tipărit, pagina web şi
aplicaţia pentru telefonul mobil cu tema
Bucureşti – oraş multicultural.
Potrivit organizatorilor, proiectul are ca
scop educarea tinerilor prin metode alternative, non-formale, în spiritul cunoaşterii
şi punerii în valoare a moştenirii culturale
a zonelor multietnice ale României. În
cadrul activităţilor desfăşurate au participat 26 de tineri – studenţi, masteranzi
sau doctoranzi de la diferite facultăţi din
Bucureşti, români şi reprezentanţi ai minorităţilor, care au luat parte la seminarii
cu privire la istoria şi particularităţile patrimoniului multicultural, ateliere de utilizare
practică a cunoştinţelor acumulate, vizite
la sedii şi obiective istorice ale câtorva minorităţi naţionale din Capitală. Rezultatele
constau în realizarea de către tineri, cu
sprijinul lectorilor şi al echipei proiectului,
a unor instrumente de informare şi promovare de mare actualitate: ghidul tipărit
Bucureşti – oraş multicultural, de mici
dimensiuni, bilingv (română – engleză),
precum şi aplicaţiile pe aceeaşi temă
pentru internet şi telefonul mobil. Aceste
rezultate oferă un exemplu de bună practică în privinţa cunoaşterii patrimoniului
cultural al României, conturând o imagine
interesantă şi inedită a Capitalei, care
a fost dintotdeauna şi rămâne un oraş
cosmopolit, un mix de culturi, un spaţiu
pe care şi-au pus amprenta influenţe din
toate punctele cardinale. (D.D.)

Cu motocicletele pentru a marca
70 de ani de existenţă a Statului Israel

Pentru a marca cea de a 70-a aniversare a independenţei
Israelului, preşedintele Centrului de Monitorizare a Antisemitismului din România, Marco Maximilian Katz, a iniţiat „Ride4Solidarity with Israel 70”. El a organizat şi a condus, împreună
cu prietenul lui, pastorul Gary Burd, din Texas, o caravană de
motociclişti care a străbătut Statele Unite de la Vest la Est, de la
Los Angeles la New York, scrie revista online „Baabel”. Pastorul
a stabilit itinerariul şi etapele cursei şi a contactat comunităţile
creştine şi pe motocicliştii creştini, iar Marco Katz a identificat
şi contactat fiecare comunitate evreiască, fiecare sinagogă
Habad, care se afla pe traseu, Ministerul de Externe israelian
şi, prin el, consulatele aflate de-a lungul drumului, cluburile de
motociclişti evrei ai căror membri au fost invitaţi să participle.
Echipa s-a oprit pentru a prezenta realizările Statului Israel,
pentru a discuta şi pentru a răspunde la întrebările legate

de societatea israeliană şi de situaţia tensionată din Orientul
Mijlociu.
Motocicliştii creştini au decis în număr mare că merită să
facă efortul financiar, fizic şi moral şi s-au alăturat acestei curse
istorice pentru a-şi manifesta prin fapte, nu numai prin cuvinte,
sprijinul necondiţionat pentru căminul naţional al poporului
evreu. Pe parcurs grupului i s-au alăturat trei motociclişti israelieni. Grupul a străbătut America cu steaguri israeliene şi americane arborate pe motociclete. „Purtând şi steagul României
pe geacă, mi-au fost adresate nu puţine întrebări despre ţara
mea natală”, scrie Marco Katz.
Echipa a marcat printr-un moment de reculegere ştirea asasinării evreilor de la Pittsburgh. La o sinagogă din New York au
aprins lumânări şi au rostit Kadiş şi Izkor.
(După revista „Babel“)
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A decedat Randolph L. Braham, istoricul
Holocaustului din Transilvania de Nord

Istoricul Randolph L. Braham, realizatorul celei mai cuprinzătoare istorii a Holocaustului din Ungaria şi Transilvania
de Nord, a murit la New York, în vârstă de 95 de ani. El a
fost unul dintre membrii fondatori ai Muzeului Memorial al
Holocaustului din Washington.
Născut la Bucureşti, dar locuind cu părinţii la Dej, el a
fost dus la muncă obligatorie în Ucraina. Luat prizonier de
către sovietici, a reuşit să fugă şi a fost salvat de un ţăran,
Istvan Novak, onorat mai târziu cu titlul de „Drept între Popoare” de către Institutul Yad Vashem din Ierusalim. Întors
la Dej, a aflat că, în afară de una dintre surori, toată familia
murise la Auschwitz.
Randolph L. Braham a emigrat în SUA în 1947, unde
a absolvit cursurile de masterat la City College din New
York (1949) şi a făcut un doctorat în ştiinţe politice la The
New School for Social Research (1952). Activitatea lui de
cercetător s-a concentrat asupra Holocaustului din Ungaria.
Două dintre lucrările sale cu această tematică – „Politica
genocidului. Holocaustul în Ungaria” (1981)  şi „Enciclopedia

6

Evrei născuţi în luna ianuarie

geografică a Holocaustului
din Ungaria”, trei volume,
apărute în 2014 – au fost
recompensate cu Jewish National Book Award (Premiul
Cărţii Naţionale Evreieşti) din
SUA. Randolph L. Braham
a scris şi a editat 60 de cărţi
şi a fost coeditor sau autor
la alte 50 de volume. A fost
Professor Emeritus la City
College, unde a predat din 1956 până în 1992, când s-a
pensionat.
În Ungaria a fost distins cu mai multe medalii, pe care
însă le-a dat înapoi în 2014, din cauza atitudinii prohorthyiste
a premierului Viktor Orban. Acelaşi gest l-a făcut şi cu Ordinul „Steaua României”, pe care l-a returnat preşedintelui
Ion Iliescu, după ce acesta i-a acordat aceeaşi distincţie lui
Corneliu Vadim Tudor. (E.G.)

Sorin Vieru a plecat dintre cei vii

Sorin Vieru z.l. a plecat din această
lume aşa cum a trăit, fără zgomot! A reuşit să capteze atenţia, deşi trăia într-o
lume interesată mai mult de anecdotă
şi scandal decât de Frumos şi Cunoaştere. A aparţinut acelor naturi creative
capabile să-şi urmeze drumul, oricât de
greu le-ar fi, cu privirile îndreptate spre
piscul părând că se înalţă mereu, pe
măsură ce omul înaintează. De altfel,
graficianul şi poetul din el – filozoful se
certifica la catedră, în faţa studenţilor –
era urmărit de ochi închipuind metafore
ale schimbării şi, în acelaşi timp, ale
perenităţii; axa legilor naturii.
Cărţile sale reprezentative de filozofie – „Axiomatizări şi modele ale
silogisticii”, „Studii de logică” – volu-

mele de poezie – „Momentan”, „Sala
de fulgere”, „Ultima Thule”, aceasta
din urmă apărută cu puţini ani înainte
de a trece Dincolo – pun sub semnul
întrebării aprecieri generale, judecăţi
comune, comportamente colective:
de ce respectăm excesiv societatea
hipertehnologizată şi etichetăm „depăşite” altele cu performanţe intelectuale
uriaşe?; este civilizaţia organism sau
arhitectură?; nu cumva ar trebui să
reconsiderăm antinomiile progres/ regres, proporţie/ disproporţie? Întrebări
de natură să-l recomande drept un cărturar interesat de viaţa socială actuală.
Deşi scrierile sale respiră îngrijorare
faţă de viitor, există-n ele un meliorism
de sorginte iudaică: încrederea că-n

momentele de cumpănă poate apărea
breşa posibilului salvator. E un mod
de gândire conectat şi la teoria echilibrului, „secţiunea de aur” funcţionând
în natură ca şi-n creaţia umană care
dăinuie.
Sorin Vieru a fost un luptător împotriva indiferenţei majorităţii faţă de extremism, complicea lui, majoritate gata
să-l aplaude, dacă accede la putere,
ca să-şi apere confortul existenţial. Un
intelectual refuzând să fie, întotdeauna,
„la modă”, repugnându-i compromisul
cu sine pentru a dobândi un CV cât mai
burduşit de titluri şi decoraţii.
Să îi fie amintirea binecuvântată!
IULIA DELEANU

Forţa de a sustrage clipa din efemer
Zece ani de la stingerea din viaţă a Evei Cerbu z.l.

„Viaţa Evei Cerbu e munca Evei Cerbu” se autodefinea
fosta elevă a lui Maxy, de la care a învăţat „să gândească”
şi a lui Ciucurencu, de la care a învăţat „să vadă”. Locuia
într-o casă patriarhală, cu parter şi etaj, dintr-un cartier
bucureştean ocolit de sistematizări. La etaj era atelierul. În
ultima vreme îi venea din ce în ce mai greu să urce treptele.
Dar o făcea cu dârzenia cuiva care ştie ce vrea, ce face şi
care refuză existenţa vegetativă. Aparţinea generaţiei anilor
’40: tineri daţi afară din şcoli pentru că erau evrei. A fost,
întâi, înscrisă la Colegiul „Bercovici”, fiindcă „pictura nu-i
o meserie”, spuneau părinţii. Aveau dreptate. Pictura e o
vocaţie. Şi-a urmat-o, fiindcă nu putea altfel.
A debutat cu dreptul după război. Dovadă – zecile de

A murit actorul
John Bluthal

John Bluthal, care a murit la vârsta de 89 de
ani, a avut în toată cariera sa peste 132 de roluri,
ceea ce l-a făcut faimos. Din informaţiile oferite de
BBC, actorul a murit pe patul de spital, fiindu-i alături familia şi prietenii. „A murit în pace, alături de
cei dragi. Suntem foarte trişti. Era în vârstă şi totul
s-a agravat din cauza unei căzături recente. Altfel,
cred că ar mai fi trăit. Fiicele lui, Lisa şi Nava, i-au
stat la căpătâi”, a spus un apropiat pentru BBC.
John Bluthal, pe numele real Isaac Bluthal, s-a
născut în 1929 în Galiţia, Ucraina, într-o familie
de origine evreiască. În 1938 a emigrat împreună
cu familia în Australia. A urmat cursurile Liceului
Princes Hill Central School şi apoi ale Universităţii
High School Parkville. Şi-a început cariera de actor
la Teatrul de limbă idiş din Melbourne. În 1949 călătoreşte în Marea Britanie şi Europa, unde joacă
în spectacole de pantomimă. În lunga sa carieră,
Bluthal a apărut în numeroase piese de teatru, în  
filme şi în nenumărate producţii de televiziune.
B.M.M.

expoziţii personale, în grup, lauri naţionali şi internaţionali.
Flerul colecţionarilor a jucat un rol binefăcător, unele lucrări
aflându-se azi în mari muzee ale lumii.
Drumul operei în posteritate a început prin expoziţia
deschisă la Muzeul Ţăranului Român, reuşită a istoricului
de artă Adrian Buga, cu un titlu inspirat de un tablou vorbind
despre ciclurile vieţii: „Carusel”. Din călătorii de documentare prin ţară, retrăite la vernisaj de prietena ei bună, Alma
Redlinger, atunci încă în viaţă, s-au ivit portrete de ţărănci
maramureşene, copleşitoare prin masivitatea saricilor şi a
porţilor din fundal, case şi curţi din Moldova, Ardeal, grâu
copt de Târgovişte, marea la Balcic: sustrageri din efemer
ale clipei. (I.D.)

Ne-a părăsit
Surica Rosentuler

Pe 2 decembrie 2018 a încetat din viaţă, după o lungă şi grea
suferinţă, Surica Rosentuler (născută Alter), care ani de zile a deţinut
funcţia de director în cadrul Băncii Naţionale a României.
Pensionată medical, ea se afla în ultimul timp la un cămin şi încerca
să mai sprijine, atât cât mai putea, activitatea Băncii. Dânsa a fost
extrem de devotată Băncii, pentru care şi-a neglijat familia şi chiar
sănătatea. S-a născut în 1946 la Tecuci, provenind dintr-o familie cât
se poate de modestă. A fost de mică îndrăgostită de matematică, la
fel ca şi fratele ei mai mare, Moisă Alter, apreciat profesor universitar, director al şcolii de doctoranzi. Tatăl lor, Natan sin Oişie Alter, a
îndeplinit mult timp funcţia de oficiant de cult al comunităţii din Tecuci,
făcându-şi datoria cu multă conştiinciozitate. Şi el, şi copiii au fost şi
sunt legaţi sufleteşte de oraşul Tecuci.
Înmormântarea a avut loc miercuri, 5 decembrie 2018, la Cimitirul
sefard din Bucureşti, unde au participat, alături de familie – fratele,
fiica Nadina şi ginerele Ariel – verii Iancu Aizic, Aronel şi Doina Aizic
şi numeroase personalităţi din Banca Naţională. Am remarcat şi o
coroană din partea domnului Florin Georgescu.
Dumnezeu să o aibă în pază, iar fiicei Nadina şi ginerelui Ariel să
le dea multă putere.
Aizic Iancu,Tecuci

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
Cu tristeţe, Comunitatea Evreilor din Ploieşti anunţă
decesul domnului MUNTEANU (GROISMAN) IANCU, membru
în Comitetul de conducere al comunităţii noastre, maestru
muzician al Filarmonicii ploieştene, trombonist şi orchestrator.
Să-i fie memoria binecuvântată!
ing. Adela Herdan
preşedinte CE Ploieşti

FILE DE CALENDAR

Înhumaţi în cimitirele CEB în luna noiembrie: LĂZĂRESCU
CORNELIA (88 de ani, Cimitirul Giurgiului); GRISARU SARA
(67 de ani, Cimitirul Giurgiului); PULVER MARCEL (80 de
ani, Cimitirul Giurgiului); MAURITIU LUDOVICA (81de ani,
Cimitirul Giurgiului).
Înhumaţi în cimitirele CEB în luna decembrie: ROSENTULER
SURICA; HERŞCOVICI IULIAN.
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Eliezer Ben-Yehuda (Perlman) – lingvist, părintele limbii ebraice moderne. Născut la Luzhky,
Belarus, 7 ianuarie 1858, stabilit la Ierusalim,
1884. Opera principală: Dicţionarul limbii ebraice.
Decedat la Ierusalim, 1922.
Hayim Nahman Bialik – poet ebraic. Născut
la Radi, Ucraina, 9 ianuarie 1873, stabilit la Tel
Aviv, 1924; poetul naţional al Israelului. Printre
poeme: „În oraşul măcelului”, inspirat de pogromul
de la Chişinău din 1903. Decedat la Viena, 1934.
Abraham Joshua Heschel – rabin şi filozof
al iudaismului. Născut la Varşovia, 11 ianuarie
1907. Scrieri: „Dumnezeu în căutarea omului“.
Decedat la New York, 1972.
Chaim Soutine – pictor. Născut la Smilavichy,
Belarus, 13 ianuarie 1893, stabilit în Franţa, 1913.
Stilul lui a servit ca punte între orientarea tradiţionalistă şi abstracţionism. Decedat la Paris, 1943.
Natan Sharansky (Anatoly Borisovich Scharansky) – om politic israelian. Născut la Doneţk,
Ucraina, 20 ianuarie 1948, imigrat în Israel, 1986,
după eliberarea din închisoarea sovietică unde
fusese arestat ca activist pentru drepturile omului, 1977-1986. Preşedinte al Agenţiei Evreieşti,
2009-2018.  
Bruno Kreisky – om politic, primul cancelar
evreu al Austriei (1970-1983). Născut la Margareten, Viena, 22 ianuarie 1911; în exil în Suedia
în perioada 1938-1945. Decedat la Viena, 1990.
Vicky  (Hedwig) Baum – scriitoare, autoare de
bestsellere. Născută la Viena, 24 ianuarie 1888,
stabilită în SUA. Circa 50 de romane în limbile
germană şi engleză. Decedată la Hollywood,
California, 1960.
Dan Schechtman – specialist în ştiinţa materialelor. Născut la Tel Aviv, 24 ianuarie 1941,
profesor la Technion, Haifa. Premiul Nobel pentru chimie, 2011, pentru descoperiri în domeniul
semicristalelor.
David Emmanuel – matematician. Născut la
Bucureşti, 31 ianuarie 1854, întemeietorul şcolii
matematice moderne în România. Decedat la
Bucureşti, 1941.

Evrei decedaţi în luna ianuarie
Teddy (Theodor) Kollek – om politic. Născut
la Budapesta, 1911, imigrat în Palestina, 1935.
Primar al Ierusalimului, 1965-1993. Premiul Israel
pentru contribuţii speciale la dezvoltarea societăţii
şi Statului Israel, 1988. Decedat la Ierusalim,
2 ianuarie 2007.
Moses Mendelssohn (Moshe ben Menahem,
sau Rambaman) – filozof. Născut la Dessau,
1729, considerat întemeietor al mişcării Haskala.
Scrieri: „Explicaţie la Tora“; „Jerusalem“; „Fedon
sau nemurirea sufletului“. Decedat la Berlin,
4 ianuarie 1786.
Henri Bergson – filozof. Născut la Paris,
1859, a afirmat ideea că procesele experienţei
imediate şi ale intuiţiei sunt mai semnificative
decât raţionalismul şi ştiinţele abstracte. Premiul
Nobel pentru literatură, 1927. Decedat la Paris,
4 ianuarie 1941.
Carlo Levi – scriitor şi pictor antifascist. Născut la Torino, 1902. Romane: „Cristos s-a oprit la
Eboli“. Decedat la Roma, 4 ianuarie 1975.
Isidor Isaac Rubi – fizician. Născut la Rymanow, Galiţia, 1898, stabilit în SUA împreună
cu familia, 1899. Premiul Nobel pentru fizică,
1944, pentru cercetări privind natura forţelor care
leagă protonii de nucleu. Decedat la New York,
11 ianuarie 1988.
Max Nordau (Simon Maximilian Sudfeld) –
lider sionist şi scriitor. Născut la Budapesta, 1849,
stabilit la Paris, 1880. Cofondator al Organizaţiei
Mondiale Sioniste, împreună cu Theodor Herzl.
Decedat la Paris, 23 ianuarie 1923; reînmormântat la Tel Aviv.
Amedeo Modigliani – pictor. Născut la Livorno, 1884, stabilit la Paris, 1906. Tema principală
a picturilor sale este portretul uman. Decedat la
Paris, 24 ianuarie 1920.
Jerome David Salinger – scriitor. Născut la
New York, 1 ianuarie 1919. Printre romane:  „De
veghe în lanul de secară“. Decedat la Cornish,
New Hampshire, 27 ianuarie 2010.
Yitzhak Kaduri – rabin cabalist. Născut la
Bagdad, circa 1902, stabilit la Ierusalim, 1923.
Şi-a dedicat viaţa studiului Torei şi rugăciunii pentru poporul evreu. Amuletele şi binecuvântările
lui sunt apreciate şi astăzi. Decedat la Ierusalim,
28 ianuarie 2006.
Cilibi Moise (Froim Moise Schwartz) – povestitor, umorist şi autor de pilde şi aforisme.
Născut la Focşani, 1812. Colecţia scrierilor:
Practica şi apropourile lui Cilibi Moise vestitul
din Ţara Românească. Decedat la Bucureşti,
31 ianuarie 1870.
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Drumul
spre teatru

„Playing God”

Igor Bauersima, scriitor elveţian
(născut la Praga, în 1964, de formaţie
arhitect), este un multilateral om de
teatru şi de film. Îl descoperim ca dramaturg la TES printr-o adaptare după
piesa lui Futur de luxe. Textul, scris în 2002, ne proiectează într-un viitor apropiat – în 2020 –, în casa doctorului Klein, stabilit
în Israel. Un celebru genetician care este interpretat, cu personalitatea
şi subtilitatea caracteristică, de către Andrei Finţi. Ne aflăm într-o zi de
Şabat care îi reuneşte pe toţi membrii familiei, inclusiv pe fiica, venită
de departe, şi pe cei doi băieţi, cu frământările şi problemele lor. Iar
confesiunile monologale ale tinerilor sunt transmise cu sensibilitate şi, pe
alocuri, cu umor de actorii de la TES: Iolanda Covaci şi Katia Pascariu,
Marius Călugăriţa şi Ştefan Eparu, Darius Daradici şi George Lepădatu.
În plină sărbătoare este deconspirat un secret de nemărturisit. Nu
e vorba atât de adulterul soţiei (Viorica Bantaş), cu un prieten chirurg,
ce pare a-i fi dăruit amantei sale aparenţe de „tinereţe fără bătrâneţe”,
cât chiar despre copiii lui Klein, care află cu oroare şi revoltă că sunt
nişte clone bizare, cu mamă-surogat etc. Cum s-ar zice, Klein „cel
mic” s-a erijat în Demiurg!
Piesa glisează, desigur, dinspre „felia de viaţă” spre fantezie absurdă, cu rezonanţe de parabolă… Dincolo de prevenirea unor tare
ereditare au prevalat iresponsabile orgolii ale Puterii (ştiinţei). Pe fondul
traumatismelor Holocaustului, Klein s-a întrebat: „Unde a fost atunci
Dumnezeu?” Dar şi „Cum arătau torţionarii şi asasinii?” şi, uitând de
oprobriul stârnit de un Mengele, s-a aventurat în a explora pe cont
propriu... naşterea Răului şi a Binelui. A trecut pentru aceasta peste
principii religioase şi tradiţia etică evreiască şi universală. A ignorat
posibila reacţie a oamenilor obişnuiţi (Bunica, Femeia din Rusia, căreia
Maia Morgenstern i-a împrumutat vocea şi chipul). A ignorat haosul
sufletesc, suferinţele crizei de identitate în care vor fi aruncaţi „cobaii”.
Categoric, avertismentul lui Bauersima privind riscurile lui „Playing
God” este şi mai necesar astăzi, când s-au multiplicat operaţiile de
schimbare de sex, întinerire, remodelare a trupurilor, schimbare a
feţei, manipulările biologice şi genetice. Din păcate, însă, nici conceperea şi structurarea materiei dramatice, nici ridicarea poveştilor la
putere problematică nu se dovedesc la înălţimea intenţiilor. Utilizarea
unui deget al lui Hitler sustras din buncăr de un soldat, Herman; colaborarea lui Klein cu o urmaşă a lui Einstein; aducerea în discuţie
a creierului ilustrului savant, plus minunile chirurgiei estetice, sunt
elemente aglomerate cam gâfâit şi îmbârligate prea rocambolesc,
chiar şi într-o ficţiune SF.
Reţinem, cu atât mai mult, efortul regizorului Alexandru Mihăescu
de a conduce credibil şi a tensiona jocul actorilor, de a pregăti revelaţiile-bombă, de a stăpâni alternanţa planurilor temporale şi a trăirilor interioare, de a amplifica sugestiile simbolice (apariţia insolită şi
bezmetică a oiţei clonate!). Închei cu un element important al atracţiei
montării de la TES. E vorba de pariul câştigat de Alina Herescu vizavi
de faima de artist video şi scenograf a lui Bauersima. Autoarea decorului imaginează un captivant cadru scenic. O ambianţă cu rudimente
realiste, cu compartimentări simbolice (alveolele transparente figurând
diverse spaţii de joc şi stări de conştiinţă). Precumpănitor este însă
registrul „futurist” – imaginat inspirat, prin panouri translucide şi prin
„tablourile” suprarealiste ale unei instalaţii aparte: „pictură” din tuburi
de neon ondulate şi frânte care emană o lumină rece şi intensă.
NATALIA STANCU

Corectitudine politică sau discriminare?
Finalul anului 2018 a stat sub semnul preocupării de a defini relaţia antisemitismullui cu antisionismul, a se citi cu ostilitatea faţă de Israel.
David Harris,  directorul executiv al American
Jewish Committee, a reacţionat recent, printr-un
drept la replică, la o analiză publicată de New
York Times sub semnătura ziaristei Michelle
Goldberg. Harris sublinia că „a nega evreilor
dreptul la autodeterminare este o discriminare”
şi că dreptul de a critica politica guvernului israelian nu justifică nici boicotarea generalizată
a Israelului, cum propune mişcarea BDS, nici
ostracizarea acestuia de dragul protecţiei drepturilor palestinienilor.
Abordarea problemei păcii dintre israelieni şi
palestinieni privind prin ochelarii de cal ai aşazisei „corectitudini politice” nu este, din păcate,
caracteristică numai revistei americane, în paginile căreia cunoscuta şi premiata autoare afirma
ritos că „susţinătorii unei democraţii pluraliste vor
critica, în mod necesar, Israelul din  zilele noastre”. Consiliul Europei a adoptat, la începutul lunii
decembrie, o declaraţie privind antisemitismul,
pe care Suedia şi Spania au refuzat iniţial să o
semneze. Prima, dorind să asigure un tratament
egal israelienilor şi palestinienilor, şi-a condiţionat semnătura de introducerea în document a
unui articol privind lupta împotriva islamofobiei!
Spania s-a declarat îngrijorată că adoptarea
documentului ar fi blocat criticile la adresa Israelului. Evident că a compara antisemitismul
cu islamofobia e în sine un exemplu perfect al
miopiei care poartă numele de „corectitudine
politică” şi care estompează eronat şi intenţionat
diferenţa între victimă şi agresor.
Cum poate fi folosită ca mască a antisemitismului aceeaşi luptă acerbă în numele corectitudinii politice s-a văzut şi cu ocazia recentei
Adunări Generale a ONU, unde nu a putut fi
adoptată o rezoluţie de condamnare a Hamas,
organizaţie recunoscută atât de SUA, cât şi de
Uniunea Europeană, ca fiind una teroristă. 87
de state membre au votat pentru adoptarea
rezoluţiei, 57 împotrivă (între care Rusia şi China) şi 33 s-au abţinut, dar documentul putea fi
aprobat numai cu două treimi din voturi. „Nu e
nimic mai antisemit decât să refuzi condamnarea
terorismului, atunci când acesta este îndreptat
împotriva Israelului”, a subliniat ambasadoarea
SUA la ONU, Nikky Haley.
Un context politic cu astfel de manifestări
antiisraeliene influenţează şi o mare parte dintre
cetăţeni, aşa că nu e nici o surpriză că în Europa
90% dintre evrei consideră, conform unui studiu
al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a UE

(FRA), că în ultimii cinci ani antisemitismul s-a
agravat în aşa măsură încât 38% dintre ei vor
să emigreze, majoritatea în Israel. Şi, când
vorbim de Israel şi de dorinţa evreilor europeni
de a emigra în această ţară, cercul se închide
şi devine evident cum se face că antisionismul
este un sinonim perfect al antisemitismului.
Sondajul făcut de FRA a fost unul deosebit de
serios, fiind intervievaţi 16.400 de evrei din 12
state unde locuiesc 96% dintre evreii din Europa.
27% dintre respondenţi au afirmat că au fost
personal hărţuiţi în ultimul an, dar 79% dintre
ei nu au depus plângeri, neavând încredere în
autorităţi.
Rezultate descurajant de clare au fost obţinute şi de autorii studiului realizat, la cererea CNN,
în şapte ţări europene. 7000 de evrei din Austria,
Franţa, Germania, Marea Britanie, Polonia, Suedia şi Ungaria au răspuns punând în evidenţă
o situaţie profund îngrijorătoare. Ignoranţa este
nu cauza, ci un factor agravant al profundului
antisemitism european. Astfel, temele clasice ale
antisemitismului (evreii au prea multă putere în
finanţe, politică, armată) sunt ascuţite, conform
studiului CNN, de convingerea că evreii sunt
foarte mulţi şi reprezintă cam 20% din populaţia
planetei, cifra exactă fiind de 100 de ori mai mică,
respectiv 0,2%. Vorbind despre antisemitism, să
adăugăm că acesta este unul neasumat, numai
10% spunând că au o atitudine nefavorabilă faţă
de evrei.
Doar 54% dintre intervievaţi consideră că
Israelul are dreptul să existe, iar  o treime dintre
ei cred că Israelul foloseşte Holocaustul pentru
a-şi justifica acţiunile, tot atâţia crezând că
evreii exploatează tema Holocaustului pentru
a-şi promova propriile convingeri şi obiective.
Asta, deşi o treime dintre europeni nu cunosc
decât date superficiale despre Holocaust, iar în
Franţa, unde s-a semnalat cea mai mare lipsă
de informaţie pe acest subiect, 20% dintre tinerii
cu vârste între 18 şi 34 de ani au declarat că nu
auziseră niciodată de Shoah. În acest context,
este grăitor să spunem şi că 28% dintre cei chestionaţi consideră că antisemitismul din ţările lor
este generat de acţiunile Statului Israel, ceea ce
ne aduce înapoi la relaţia dintre antisemitism şi
antisionism şi la concluzia aberantă, dar răspândită, că principalii vinovaţi de antisemitism sunt
... evreii înşişi şi statul lor! Deci, iată răspunsul
la întrebarea din titlu: corectitudinea politică
antisionistă este, pur şi simplu, antisemitism.
Quod erat demonstrandum.

Storin postum

Ca de fiecare dată,
Editura Hasefer a încheiat frumos anul,
oferindu-le cititorilor,
cu ocazia Târgului de
Carte „Gaudeamus”,
mai multe apariţii incitante.
Între acestea, un
volum de postume,
aparţinându-i regretatului poet, scenarist şi
critic de teatru Aurel
Storin. Îngrijită de Adina Storin şi beneficiind de o cuprinzătoare
prefaţă semnată de Ştefan Cazimir, culegerea Sunt vagabondul vieţii mele...* reuneşte trei faţete ale activităţii celui plecat
prea devreme dintre noi: versurile scrise
pentru muzica uşoară, cupletele pentru
Teatrul de Revistă, respectiv, poezia postumă. Toate sunt inedite, căci, deşi intens
cântate în ultimii 50 de ani sau jucate pe
scenă la „Boema”, versurile reunite aici nu
mai văzuseră lumina tiparului, ceea ce le
face să fie o contribuţie însemnată la cuRealitatea
cărţii

noaşterea operei lui Aurel Storin. Cartea
este, de asemenea, însoţită (inspirat) de
un compact disc conţinând cele mai bune
cântece scrise pe versurile autorului.
Creaţiile pentru muzica uşoară reprezintă un aspect important al activităţii
regretatului poet. Prin ele, Storin a realizat
o performanţă şi a demontat o prejudecată. Prejudecata fixează versurile pentru
muzică într-o categorie inferioară, a literaturii de consum, pe autorii lor relegându-i
în condiţia peiorativă de „textieri”. Aurel
Storin a detestat toată viaţa această prejudecată şi, prin versurile sale, a reuşit să
imprime o condiţie poetică autentică unor
creaţii destinate publicului larg. Fără să
coboare ştacheta şi, mai ales, fără vulgaritatea care caracterizează textele muzicii
româneşti din ultimii ani. Cine scrie versuri
pentru muzica uşoară aşa cum a făcut-o
Storin, este nu numai un poet adevărat, ci
şi un  scriitor înzestrat cu conştiinţa artei
sale, capabil să-şi adapteze mijloacele
de expresie la un alt public decât cel al
poeziei elitare. Nu e de mirare că multe
dintre cele mai reuşite creaţii ale muzicii
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uşoare româneşti
din ultimele câteva decenii, de la
Sunt vagabondul
vieţii mele până
la Să mori de
dragoste rănită,
sunt realizate pe
versurile acestui
poet, înzestrat deopotrivă cu har şi
iscusinţă.
Că Aurel Storin a fost un poet autentic
o ştiam deja din volumele antume (pe
unele le-am comentat chiar aici). Postumele reunite în ciclul „Versuri cu părul
alb”, în număr de nouă, erau menite să
facă parte dintr-un volum care urma să
poarte acelaşi titlu, rămas, din cauza
destinului neîndurător, neterminat. Dar
chiar şi-aşa, ele sunt puternice şi atestă
aceeaşi perspectivă tragică asupra existenţei – livrată cititorilor cu o subtilă doză
de umor amărui –, pe care o detectam
şi în volumul Poeme cu scară interioară
(2000). „Încheierea drumului poetic”, de
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Alx. Marinescu
care vorbeşte Ştefan Cazimir în prefaţă,
se produce sub semnul unei poezii ironicprofetice, Pedalaţi: „Şi chiar dacă/ Nu mai
aveţi puteri/ Azilul Diasporei/ Să-l suportaţi,/ Şi nu e uşor/ Să ajungi/ La pedale,/
Şi sunteţi departe/ De copii/ Şi de fraţi,/
Rămâneţi în şa/ Pân-la ultima clipă// Şi
pedalaţi, fraţilor,/ Pedalaţi!”
Perspectiva tragică e contrabalansată
de umorul debordant (pe alocuri, însă,
şi el tot... amărui) al cupletelor pentru
revistă. În care recunoaştem momente
de aur ale teatrului românesc, trăite pe
viu la „Boema” sau la sediul de pe Calea
Victoriei al Teatrului „Constantin Tănase”,
pe care Storin l-a slujit o viaţă.
Un volum necesar, care face măcar
parţial dreptate celui care a plecat dintre
noi prea curând, deşi mai avea atâtea
de spus.
RĂZVAN VONCU
*Aurel Storin - Sunt vagabondul vieţii mele,
prefaţă de Ştefan Cazimir, Editura Hasefer,
Bucureşti, 2018.
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