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va avea loc la București,
în zilele de 25-26 noiembrie.
Informații pentru cei care
doresc să candideze pentru
o funcție de conducere
în cadrul FCER-CM, de membru
în Comisia de Cenzori
sau pentru funcția de președinte
al Comisiei de Etică și Mediere
– detalii în pagina 3.
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Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România

Ludovic Orban: Uitarea Holocaustului nu trebuie permisă!
Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România
a fost marcată, la București, pe 9 octombrie 2020, la Monumentul Victimelor
Holocaustului din România, de această dată cu măsuri stricte de siguranță
impuse de pandemia de coronavirus. În plus, a fost o dimineață cu ploaie rece,
de toamnă.
Chiar și așa, reprezențanții la nivel înalt ai autorităților centrale și ai
Federației Comunităților Evreiești din România au fost acolo pentru a sublinia
importanța luptei cu antisemitismul, asumarea istoriei recente și cunoașterea
ei la un nivel cât mai profund în societate.
Printre cei prezenți s-au numărat: prim-ministrul României, Ludovic Orban;
consilierul prezidențial Andrei Muraru; ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela;
secretarul de stat Marius Bălu, din partea Ministerului Apărării Naționale; subsecretar de stat la Ministerul Culturii, Irina Cajal; din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii, David Muniz, Adjunct al Șefului Misiunii; din partea Ambasadei Statului Israel, Amir Sagron, Adjunct al Șefului Misiunii; președintele
Federației Comunităților Evreiești din România, dr. Aurel Vainer; deputatul Silviu
Vexler, ing. Paul Schwartz, președintele C.E.B.; director general al INSHR-Elie
Wiesel, Alexandru Florian; președintele Agenției Naționale pentru Romi, Daniel Rădulescu; un grup de elevi din partea Complexului Educațional LaudeReut.
Organizat de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, de la a cărui înființare s-au împlinit 15 ani, evenimentul comemorativ a debutat cu o ceremonie religioasă oficiată de prim-rabinul FCER,
Rafael Shaffer, și de cantorul Emanuel Pusztai.

Premierul României,
Ludovic Orban:
„Cu 79 de ani în urmă, persecuțiile
contra comunității evreiești din România au intrat în cea mai gravă etapă

a lor: deportarea în Transnistria. Sute
de mii de evrei din Basarabia, Bucovina și Transnistria au fost smulși din
casele lor, deportați în marșuri ale
morții, expuși unor condiții degradante și distructive, decimați de boli, foame și abuzuri fizice, victime ale unui

regim care a exprimat cele mai negre
prejudecăți și forme de inumanitate
pe care le cunoscuse România. A fost
nevoie de decenii pentru ca adevărul
acelor ani, în care evrei, dar și romi,
și-au pierdut viața, să fie recuperat și
rostit cu responsabilitate, respect și
pietate, într-o Românie democratică,
devenită capabilă să condamne crimele regimului dictatorial și să iasă
din ipocrizia regimului comunist.
Intrarea în conștiința istorică românească a memoriei Holocaustului este rezultatul muncii neobosite a acelor istorici, lideri de opinie
naționali și internaționali, organizații
civice care, după 1989, au scos la
lumină această pagină neagră din
istoria ultimului război mondial și din
istoria României. Regimul comunist a
amânat, timp de decenii, dezvăluirea
deplină a acestui adevăr dureros, iar
după căderea lui Nicolae Ceaușescu
au existat tentative de ascundere sau
de minimalizare a acestei tragedii.
Eforturile intelectuale și civice, remarcabile în ultimele două decenii,
pentru studierea și cunoașterea Holo
caustului în țara noastră au dat roade.
Ele au plaGEORGE GÎLEA
sat aceas(Continuare în pag. 14)
tă tragedie,
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Interviul

lunii
octombrie

Devotament față de promovarea
comunității evreiești din România
Interviu cu dr. AUREL VAINER, președintele FCER

– După părerea dvs., ce este diferit azi la FCER față de cum era în
2005, când ați preluat conducerea?
– În 2005, participanții la Congresul al II-lea al FCER m-au ales
președinte al Federației, până atunci
desfășurându-mi activitatea într-un
alt domeniu. La vot, am concurat cu
Tiberiu Roth, care era, de mulți ani,
președintele Comunității Evreilor din
Brașov.
A fost un succes deosebit, dar și
o mare responsabilitate. În primul
rând, am revăzut organigrama și am
renunțat la postul de director general al FCER, poziție care era deținută
de reprezentantul JOINT-ului. Am fă
cut astfel o delimitare clară între Fe
derația Comunităților Evreiești din
România și American Jewish Joint
Distribution Committee (JOINT sau
JDC). Am apreciat și apreciez și acum
contribuțiile anterioare și pe cele prezente ale JDC. Am preluat efectiv conducerea executivă a Federației.
Am avut șansa să am o echipă remarcabilă, cu care am colaborat foarte bine, alcătuită din vicepreședintele
Paul Schwartz și secretarul Albert
Kupferberg și așa, împreună, lucrurile
au mers bine.
O altă orientare pe care am adus-o
și pe care vreau să o subliniez este
democratizarea vieții de organizație
a FCER, Statutul fiind respectat și
pus în practică. De pildă, Comitetul
Director a început să se întrunească
în mod regulat. Consiliul de Conducere a fost convocat cel puțin de două
ori pe an. Și Adunările Generale s-au
ținut și a avut loc și Congresul al III-lea
al FCER, acum fiind în pregătire cel
de-al IV-lea. Sperăm să putem ține
acest forum, respectând toate condi
țiile impuse de pandemia cu SARSCov-2, dar desfășurarea Congresului
are loc cu un decalaj impus de rigorile
Stării de Urgență și ale celei de Alertă.
În îndeplinirea acestor obiective, am avut grijă să continui o serie
de realizări importante, obținute de
președinții valoroși care m-au precedat, precum șef-rabinul Moses Rosen,
acad. Nicolae Cajal, av. Sorin Iulian.
Aș vrea să subliniez că am avut
grijă ca urmărirea acestor obiective și a multor altora să aibă loc respectând Statutul FCER, la a cărui
perfecționare mi-am adus contribuția.
Așa am reușit să ne îndeplinim misiunea de reprezentare a evreilor din

România în fața oficialităților interne
și internaționale, cea de colaborare cu
organizațiile evreiești internaționale,
să fim în permanență un prieten stabil
și eficient al Statului Israel. Am dezvoltat relațiile cu celelalte minorități, cu
conducerea tuturor cultelor religioase
recunoscute în România.
La fiecare Adunare Generală i-am
informat pe membrii FCER despre
desfășurarea și îndeplinirea acestor
misiuni, așa cum am făcut și la Congresul al III-lea.
Nu putem acum, din motive de
spațiu, să parcurgem lista obiectivelor atinse și să evidențiem modul în
care ne-am îndeplinit misiunile. Dar
țin să subliniez că nu ne-am abătut de
la promovarea dialogului democratic,
atât la nivelul conducerii Federației,
cât și la cel al Comunităților Evreiești
din România.
– Ați vorbit despre democratizare în cadrul FCER. Cum s-a reflectat
acest proces în relațiile dintre FCER
și Comunitățile evreiești locale?
– Am respectat cu strictețe principiul enunțat în Statut, conform căruia baza Federației sunt Comunitățile,
care sunt într-un raport de autonomie
față de FCER, atât cât este posibil,
ținând cont că activitatea economică
se realizează centralizat, prin FCER.
Dorința mea ar fi fost o descentralizare mai puternică dar, deocamdată,
acest lucru nu a fost posibil.
O altă realizare a fost înnoirea resurselor umane. În 2005 erau în activitate o seamă de evrei cunoscuți și
apreciați, dar de vârste înaintate. Pe
măsură ce au dorit să se retragă, am
adus oameni mai tineri, dar nu am mai
putut merge exclusiv pe criteriul etnic,
angajând și neevrei, dacă făcuseră
dovada competenței profesionale.
Tot în spiritul promovării demo
crației în FCER, nu am luat decizii singur. Săptămânal, aveam întruniri cu
vicepreședintele și secretarul general
și hotăram cum să abordăm problemele pe care le aveam ca organizație
etnică și de cult, fiecare având atribuții
bine determinate. Sistemul a mers
și în formula rezultată din alegerile
de la Congresul al III-lea, postul de
vicepreședinte revenindu-i lui Ovidiu
Bănescu, iar cel de secretar general,
lui Eduard Kupferberg.
– Ați depus eforturi majore, inclusiv financiare, pentru renovarea patrimoniului de cult, deși nu
toți au văzut cu ochi buni această
orientare...
– Noi avem azi 86 de temple și sinagogi în România, câte erau și la preluarea mandatului meu. Îmi place să
spun că Templul Coral din București
este „nava amiral” a lăcașurilor de cult
mozaic din țara noastră, dar trebuie
remarcate templele și sinagogile de la
Oradea, Rădăuți, Brăila, Deva și multe altele, care sunt adevărate splendori arhitecturale. Amintesc, cu mare
satisfacție, că la Rădăuți, odată cu finalizarea lucrărilor, în sinagogă a luat
naștere un muzeu al evreilor din acel
oraș, iar această inițiativă continuă și
în alte localități. Nu pot să nu amintesc că în aceste renovări am primit
un ajutor substanțial de la autoritățile
statului și de la cele locale. La Templul
Coral, fațada a fost făcută cu sprijinul financiar al Primăriei Capitalei din

acea vreme, iar la renovarea la interior am fost susținuți de Ministerul Dezvoltării Regionale. Același minister ne
ajută acum și la refacerea completă
a Templului din Constanța. Merită
menționat că în Dobrogea au existat
două sinagogi, una la Tulcea, alta la
Constanța. Am refăcut-o pe cea din
Tulcea, acum ne ocupăm de cea din
Constanța, unde este un președinte
activ, în oraș fiind atât viață religioasă și de organizație, cât și turism la
obiectivele de cult mozaic.
– Sunt binecunoscute preocupările dvs. în sfera relațiilor interumane, în baza devizei „cunoaștere și
recunoaștere reciprocă”, o continu
are a conceptului de „realsemitism”, lansat de N. Cajal. Această
orientare a adus presonalități de
prim rang la sărbătorile evreiești de
la Templul Coral, a dus la acordarea
unor prestigioase decorații precum
„Legiunea franceză” sau „Meritul
Cultural”. Dar acestea sunt cunoscute. Ce doriți să adăugați aici?
– Atenția pentru relațiile interumane mi-a fost transmisă din copilărie,
când mama mea m-a învățat că nu
trebuie niciodată să umilești un om
ci, dacă se poate, să ți-l apropii. Viața
e cum e, nu am reușit întotdeauna
să îmi apropii oamenii. Ca deputat,
m-am angajat în susținerea unor proiecte benefice pentru oameni, ceea
ce mi-a adus o recunoaștere de care
mă bucur și azi. Am căutat să aplic și
în Federație acest principiu, având
relații foarte bune cu președinții de
comunități.
– Considerați că în toți acești ani
în care ați condus FCER ar fi trebuit
să faceți altfel anumite lucruri?
– Nu aș putea să spun, de pildă, că
democratizarea Federației nu a fost
un lucru bun. E drept, acest proces nu
s-a realizat peste tot și așa cum aș fi
vrut. Dar nici din Comunități nu mi s-a
sesizat că ar fi fost comportamente
nedemocratice ale liderilor locali.
Da, aș fi vrut să renovăm și să
reinaugurăm mai multe temple și sinagogi, dar am fost mereu legați de
resursele financiare, cu tot ajutorul
guvernamental, al autorităților locale
și cel de la JOINT și Caritatea. Resur-

sele proprii au fost limitate.
Da, unii îmi reproșează că am
aprobat renovarea de sinagogi în
localități cu puțini evrei sau chiar acolo
unde nu mai există comunitate evreiască. Dar eu cred că sinagoga este
cea mai bună mărturie a prezenței
evreiești în România, de-a lungul timpurilor. Există și cazuri, ca la Templele
din Rădăuți și Timișoara, când renovările se fac exclusiv cu banii evreilor
din respectivele orașe.
Refacerea lăcașurilor de cult, multe
fiind obiective de patrimoniu național,
sunt cea mai bună mărturie împotriva acuzațiilor aduse de antisemiți. La
Bistrița, la fiecare eveniment cultural
care are loc la Sinagogă, aceasta
este menționată. Deci, chiar dacă nu
mai avem astăzi evrei la Bistrița, sinagoga e o mărturie a vieții și activității
evreilor pe acele meleaguri.
– Ce îi recomandați succesorului dvs. la conducerea FCER?
– În primul rând, dedicare și devotament în reprezentarea evreilor din
România. Cred că așa va fi, deoarece și la Parlament, Silviu Vexler a
făcut mult mai mult decât am realizat
eu în 12 ani. Deci, există premise ca
și la FCER să vină oameni care vor
înțelege menirea unui președinte de
Federație.
Dedicarea și devotamentul trebuie să slujească și continuitatea
comunității evreiești în România.
M-aș bucura și să continue programul de reînnoire a sinagogilor și
templelor. Apoi, trebuie să dăm prioritate asistenței sociale și medicale.
Este una dintre activitățile de vârf ale
FCER și există performanțe deosebite
în acest domeniu. De altfel, în timpul
pandemiei, directoarea Mona Bejan și
întreg colectivul pe care îl conduce au
făcut mari eforturi pentru a contracara efectele infecției cu Sars-Cov-2,
iar persoanele de la căminele noastre
pentru oameni în vârstă din București
și Arad au avut condiții bune pentru a
depăși pericolul îmbolnăvirii.
Aș dori ca, mai departe, conducerea FCER să nu neglijeze activitatea de educație iudaică și nici pe
cea culturaALX. MARINESCU
lă. Ar trebui
(Continuare în pag. 5)

Comitetul Director al FCER:
decizii în domeniul religios și cultural

În ziua de 22 septembrie a avut loc a doua întrunire a Comitetului Director
al FCER-CM din această lună, dedicată unor decizii în domeniile cultural, religios, de patrimoniu și administrativ.
După ce a încântat enoriașii de-a lungul multor ani cu vocea sa interpretând cântece rituale și tradiționale, Iosif Adler a primit titlul de Cantor Emerit al
Templului Coral din București, iar tânărul și talentatul Emanuel Pusztai a fost
numit Prim-Cantor al Templului Coral. Comitetul Director a mai solicitat analizarea condițiilor în care poate fi vândută fosta sinagogă din Calea Moșilor și a
celor în care poate fi valorificat terenul liber de morminte din cimitirul evreiesc
din Botoșani. C.D. a aprobat vânzarea unui apartament din București, precum
și punerea în conservare a Centrelor de Instruire și Recreere.
Numeroase decizii au privit domeniul cultural. Astfel, membrii C.D. au votat în unanimitate realizarea de către Dan Schlanger (director al Festivalului de Film Evreiesc București) a unui film documentar despre Templul Coral
din București. De asemenea, Comitetul Director a luat notă cu satisfacție de
desfășurarea programului Bereshit și de organizarea, de către BBR și FCER,
a „Zilelor Europene ale Culturii Iudaice”. Participanții la întrunirea C.D. au mai
fost informați despre reorganizarea celor trei secțiuni ale Muzeului de Istorie
și Cultură a Evreilor din România, secțiunea religioasă fiind amplasată la etajul
al doilea al Templului Coral, cea dedicată istoriei antisemitismului și Holocaustului din România funcționând la Sinagoga Mare (ambele trebuind să fie
deschise până pe 20 noiembrie), iar cea referitoare la arta și cultura evreilor
din țara noastră fiind deja deschisă la Templul „Unirea Sfântă”.
Comitetul Director al FCER-CM a luat notă de informarea privind stadiul
pregătirilor pentru organizarea Congresului al IV-lea al FCER-CM. Lucrările
Congresului se vor desfășura, dacă nu intervin evenimente neașteptate, la
Palatul Parlamentului, Sala „Brătianu”. Comitetul Director a aprobat și completarea cu o a cincea persoană a Secretariatului Tehnic pentru organizarea și
desfășurarea Congresului.
C.D. a validat decizia de prelungire cu doi ani a mandatului organelor de
conducere ale CE Galați, decizie adoptată prin vot prin corespondență de către Adunarea Generală a CE Galați. (A.M.)
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Congresul al IV-lea al F.C.E.R.-C.M.

Pentru cei care doresc să candideze pentru
o funcție de conducere în cadrul FCER-CM,
de membru în Comisia de Cenzori sau pentru funcția
de președinte al Comisiei de Etică și Mediere
Comisia de Organizare a Congresului al IV-lea al FCER-CM vă informează că persoanele care doresc să ocupe o funcție de conducere în cadrul FCER-CM, de membru
în Comisia de Cenzori sau de președinte al Comisiei de Etică și Mediere își vor putea
depune candidaturile în scris, cu număr de înregistrare, conform Programului calendar de pregătire, în perioada 26 octombrie - 9 noiembrie 2020, la Secretariatul
Tehnic al Comisiei de Organizare a Congresului.
Secretariatul Tehnic al Comisiei de Organizare a Congresului: Str. Sf. Vineri 9-11, Sect. 3,
București, Telefon: 0746 549 008, e-mail: congres4fcer@gmail.com (pentru clarificarea unor
eventuale nelămuriri) – (luni, miercuri 9:00-15:00, marți, joi – 11:00-18:00)

Formularele - anexă necesare depunerii dosarului, cât și regulamentul
de organizare și desfășurare se pot descărca de pe
https://www.jewishfed.ro/index.php/congresul-iv-al-f-c-e-r

Cine poate candida?

Pentru funcțiile de Președinte, Vicepreședinte, Secretar General și Preșe
dinte al Comisiei de Etică și Mediere poate candida orice persoană majoră
care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
q Este membru al unei Comunități evreiești din România de cel puțin
5 ani;
q Este evreu conform halaha (condiție valabilă doar pentru funcția
de Președinte. Pentru funcțiile de Vicepreședinte, Secretar General și
Președinte al Comisiei de Etică și Mediere pot fi evrei atât conform halaha, cât și cu ascendență evreiască [tatăl sau un bunic evreu]);
q Are experiență managerială, sau în conducerea unor instituții publice,
organizații nonguvernamentale de cel puțin 5 ani sau este persoană de
notorietate în viața comunitară evreiască, sau în cultură, sau știință, sau
artă, sau învățământ, sau viața politică, sau afaceri;
q Are susținerea (în scris) cel puțin a uneia din Comunitățile Evreiești
din România.
Pentru calitatea de membru în Consiliul de Conducere poate candida orice
persoană majoră, evreu conform halaha sau cu ascendență evreiască (tatăl sau
un bunic evreu), membru al unei Comunități evreiești din România de cel puțin
5 ani.
Pentru Comisia de Cenzori, în cazul în care nu există membri ai comunității
(halahici sau cu ascendență) care să corespundă cerințelor legale pentru
funcția de Cenzor și care să dorească să candideze, se acceptă și candidatura persoanelor fără ascendență evreiască, cunoscute pentru cinste și moralitate, dacă corespund condițiilor profesionale în condițiile legii.
Candidații la funcțiile de Președinte, Vicepreședinte, Secretar General
sau Președinte al Comisiei de Etică și Mediere pot candida și pentru funcția
de membru în Consiliul de Conducere. În cazul în care sunt aleși în ambele
funcții, vor opta pentru una din ele.

Ce documente
sunt necesare
pentru a candida?

Persoanele care doresc să ocupe o funcție de conducere în FCER-CM, de
membru în Comisia de Cenzori sau de Președinte al Comisiei de Etică și Mediere, își vor depune candidaturile în scris, cu număr de înregistrare, conform
Programului - calendar de pregătire, organizare și derulare a Congresului al
IV-lea al FCER-CM, la Secretariatul Tehnic al Comisiei de Organizare a Congresului, în plic închis, cu mențiunea: „În atenția Comisiei pentru Organizarea
și Desfășurarea Congresului”.
q Fiecare candidat va prezenta o cerere-tip (Anexa 3) și un CV, cu
accentul pus pe activitatea legată de viața comunitară evreiască, precum
și o dovadă a apartenenței la comunitate (Anexa 4).
q De asemenea va depune o declarație pe proprie răspundere că nu
a făcut poliție politică și că nu a comis fapte de natură penală, civilă sau fiscală sau încălcări ale eticii și moralității iudaice, care să-l facă nedemn de
a candida, precum și că a luat cunoștință și este de acord să respecte Codul
de Conduită al Organelor de Conducere alese ale Federației Comunităților
Evreiești din România-Cultul Mozaic și ale Comunităților Evreiești, adoptat de către Consiliul de Conducere al FCER-CM la data de 29.04.2013.
q Persoanele care candidează pentru funcția de Președinte vor depune și
un program cuprinzând obiectivele pe care își propun să le realizeze, metodele de lucru, resursele umane și financiare pe care le vor utiliza.
q Persoanele care vor fi alese în organele de conducere nu au dreptul
să dețină funcții de conducere sau reprezentare într-un partid politic (în
situația în care vor fi alese, vor trebui să demisioneze din respectivele
funcții de conducere sau reprezentare).

Program-calendar de pregătire, organizare şi derulare
a Congresului al IV-lea al F.C.E.R.-C.M.
(selecție a activităților care vor avea loc după data de 16.10.2020)

Alegerea delegaților în Comunități pentru Congresul al IV-lea al FCER-CM, până pe 09.11.2020.
Perioada de depunere a candidaturilor pentru
Organele de Conducere ale FCER-CM – 26.10
-09.11. 2020.
Se depun la Secretariatul Tehnic al Comisiei de Organizare a Congresului (luni, miercuri
9:00-15:00, marți, joi – 11:00-18:00), Str. Sf. Vineri 9-11, Sect. 3, București, tel. 0746 549 008; email: congres4fcer@gmail.com (pentru clarificarea
unor eventuale nelămuriri).
Publicarea pe internet și prin afișare la Comunități
a Listei candidaților pentru Organele de Conducere

ale FCER – 10.11.2020.
Depunerea contestațiilor la candidaturile pentru
Organele de Conducere ale FCER-CM – 27.1012.11.2020.
Soluționarea eventualelor contestații de către
Comisia de Validare – 12 -15.11.2020. Publicarea
pe internet, în Realitatea Evreiască și prin afișare la
Comunități a Listei finale a candidaților pentru Organele de Conducere ale FCER-CM și delegaților
– 16.11.2020.
Întâlniri online de prezentare a candidaților – 1722.11.2020.

CONGRESUL al IV-lea al FCER-CM –
25-26.11.2020
Prima reuniune a Consiliului de Conducere
și alegerea de către acesta a Comitetului Director
Publicarea rezultatului alegerilor pe internet și
prin afișare la Comunități – 26.11.2020.
Perioada de depunere a contestațiilor –
26-27.11.2020.
Analiza și soluționarea eventualelor contestații
de către Comisia de Validare – 29.11.2020
Publicarea rezultatelor finale ale alegerilor –
29.11.2020

Congresul al IV-lea al F.C.E.R.-C.M.
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Silviu Vexler candidează pentru un nou mandat de deputat
Pe 23 septembrie a avut loc reuniunea Consiliului de Conducere al FCER,
în cadrul căreia a fost analizată înscrierea candidaturii lui Silviu Vexler de a fi
desemnat candidat din partea etniei evreiești la un nou mandat de deputat, la
alegerile din 6 decembrie 2020.
Ținând cont de restricțiile impuse de pandemie și de starea de alertă în
care se află România din acest motiv, în Sinagoga Mare, unde s-a desfășurat
întrunirea, au fost prezenți fizic numai o parte din membrii Consiliului, restul
urmărind online desfășurarea lucrărilor, prin aplicația zoom. Voturile acestor
participanți au fost trimise anterior prin poștă organizatorilor, astfel încât la
votul secret au putut participa toți membrii aleși ai Consiliului de Conducere
al FCER.
Eduard Kupferberg, secretar general al Federației și directorul Cancelariei
Rabinice, a subliniat că procedurile care precedă desemnarea candidaților a
trebuit să fie organizate foarte repede, deoarece data-limită de depunere a
candidaților minorităților la Autoritatea Electorală Centrală a fost fixată la 7
octombrie. Astfel, în cel mai scurt timp posibil s-au adoptat, validat și publicat
calendarul și programul. Comisia de organizare a alegerilor candidatului și-a
preluat atribuțiile.
Ionel Horn, președintele Comisiei de organizare, din care mai fac parte
Robert Schorr și Andreea Varodin, a menționat o foarte bună colaborare între
membrii acesteia, faptul că a fost publicat regulamentul de organizare a alegerilor și s-a fixat data-limită a depunerii dosarelor de candidatură pentru 17
septembrie. Dar, ținând cont că unii candidați și-ar fi putut trimite dosarele prin
poștă, Comisia a așteptat până în 21 septembrie, când a anunțat candidatura
lui Silviu Vexler, care a fost singurul care s-a prezentat cu un dosar complet, cu
recomandare de susținere de la 35 de comunități (erau necesare 10). Dosarul
a fost validat. Toți participanții au primit buletinele de vot. În continuare, Ionel
Horn a explicat modalitatea de votare și a propus Comisia de numărătoare a
voturilor din care urmau să facă parte Roby Roth (care a refuzat), Rudi Marcovici și Liviu Lăcătușu. Consiliul de Conducere a votat prin vot secret alegerea
lui Silviu Vexler drept candidat al etniei evreiești la alegerile parlamentare din
6 decembrie 2020.
Au fost exprimate 23 de voturi pentru și două abțineri; două voturi neexprimate.

Aurel Vainer:
„Silviu Vexler a învățat
mecanismul vieții parlamentare”
„Reuniunea extraordinară de azi
a Consiliului de Conducere a FCER
are un singur punct pe ordinea de zi:
alegerea candidaților Federației pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020”, a spus președintele
FCER, dr. Aurel Vainer, deputat în trei
legislaturi. Singurul care și-a depus
candidatura a fost actualul deputat,
Silviu Vexler. Vorbitorul a evidențiat
câteva dintre succesele obținute de
actualul deputat în mandatul 20162020: inițierea legii pentru înființarea
Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România,
cu sediul pe Calea Victoriei 218, lege
votată în Parlament și apoi promulgată de președintele României, Klaus Iohannis; adoptarea într-o lege a
definiției antisemitismului formulate
de echipa condusă de regretatul amb.
Mihnea Constantinescu, considerată
etalon de alte țări europene. Au fost
făcute aprecieri la superlativ despre
prolificitatea activității parlamentare și
conținutul propunerilor legislative, datorat unei solide documentări. „Silviu
Vexler a învățat mecanismul vieții parlamentare, tehnică foarte complicată.
Se bucură de bune aprecieri din partea colegilor din GPMN”.
Președintele FCER l-a rugat ca, în
viitorul mandat, să avanseze proiectul
de actualizare a Legii din 1949 privind
restituirea proprietăților evreiești fără
moștenitori, recomandându-i să continue „contactul cu viața comunitară,
vizitele în comunități, conlucrarea cu
conducerea FCER”.

Deputatul Silviu Vexler
și-a prezentat activitatea
parlamentară
Răspunzând sugestiei făcute de
Roby Roth privind posibilitatea ca
organele colective de conducere ale
FCER să nominalizeze candidați
pentru alegerea deputatului etniei
evreiești, Silviu Vexler a arătat că oricine îndeplinește condițiile se poate

înscrie în cursa electorală, mai ales
după eliminarea restricțiilor privind calitatea de membru al etniei evreiești,
acum fiind acceptați și cei care au trecut probele de ghiur. De asemenea,
vorbitorul a arătat că nu pot figura
pe o listă atât candidați înscriși, cât
și candidați nominalizați de un for de
conducere. De altfel, 70% dintre celelalte minorități din România au optat
pentru alegerea candidaților, iar 30%
pentru numirea acestora, dar niciuna

nu a adoptat un sistem hibrid de numire și alegere a candidaților.
Silviu Vexler a amintit că, de la
alegerea sa ca deputat din partea
etniei evreiești (2016), a fost ales
vicepreședinte al Comisiei pentru
Muncă și Protecție Socială a Camerei
Deputaților, apoi președinte al Grupului Parlamentar de Prietenie cu Statul
Israel, iar recent a ocupat și poziția de
Înalt Reprezentant al Parlamentului
României pentru Combaterea Antisemitismului, protejarea memoriei victimelor Holocaustului şi dezvoltarea
vieţii evreieşti.
În timpul celor patru ani de mandat,
Silviu Vexler a făcut individual 12 propuneri legislative, dintre care 10 au fost
aprobate și sunt în vigoare și a depus
20 de amendamente, marea majoritate a acestor inițiative legislative referindu-se la situația supraviețuitorilor
Holocaustului. De remarcat și faptul
că prin prevederile legilor inițiate de
Silviu Vexler referitor la indemnizațiile
acordate supraviețuitorilor de către
statul român, s-a reușit și eliminarea necesității ca beneficiarii acestor
sume să fie cetățeni români.
Deputatul etniei evreiești a mai
obținut votarea unor legi privind două
majorări ale indemnizației pentru
supraviețuitorii Holocaustului, de care
beneficiază circa 80 000 de persoane,
dintre care 10-12 000 de evrei din România și din alte țări, restul fiind romi
sau alte minorități. De asemenea,
indemnizațiile pentru evrei au fost
crescute până la nivelul celor primite
de diversele categorii de deținuți politici.
Unul dintre amendamentele depuse de Silviu Vexler, și care a fost
aprobat, stipulează că și moștenitorii
supraviețuitorilor Holocaustului beneficiază de reducerile de impozite acordate rudelor decedate, atâta timp cât

nu înstrăinează bunurile moștenite.
Alte legi aprobate la inițiativa deputatului Silviu Vexler se referă la externarea în 24 de ore a persoanelor
decedate în spital, fără a li se mai
face autopsii, dacă nu există suspiciuni juridice asupra cauzelor morții.
De asemenea, Silviu Vexler a obținut
votarea unei legi inițiate de el privind
recunoașterea contribuției soldaților
evrei în timpul Primului Război Mondial, MApN urmând chiar să realizeze din fonduri proprii un monument în
onoarea acestora. De asemenea, împreună cu deputatul minorității germane, cel al etniei evreiești a depus un
proiect de lege intitulat „Ordinul Meritul pentru Promovarea Angajamentului Social și Respectarea Drepturilor
Omului”.
De foarte mare importanță este
și Legea pentru declasificarea documentelor emise de autorități în perioada Holocaustului și a comunismului,
care va avea influențe pozitive atât
asupra activității de cercetare istorică, cât și asupra recuperării unor
despăgubiri pentru care nu puteau fi
obținute documentele necesare.
Împreună cu Mihnea Constantinescu, Silviu Vexler a inițiat o lege
stipulând preluarea în domeniul penal
a definiției antisemitismului date de
IHRA. La realizările lui Silviu Vexler
trebuie adăugată și Legea pentru
înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din
România.
Dintre cele 20 de amendamente formulate de Silviu Vexler trebuie menționate cele care prelungesc
termenul de decădere în cazurile de
restituire
a
IULIA DELEANU
proprietăților
EVA GALAMBOS
confiscate în
perioada co- ALEX. MARINESCU
m u n i s m u l u i , (Continuare în pag. 5)

HOTĂRÂRI ale CONSILIULUI DE CONDUCERE aL FCER-CM
Sinagoga Mare, București, 23 septembrie 2020

• Consiliul de Conducere al FCER a luat notă de pregătirea și organizarea desemnării reprezentantului FCERCM pentru mandatul de deputat în Parlamentul României.
Comisia de organizare, constituită conform Regulamentului, a prezentat lista candidaților, și anume Silviu Vexler
Votul a fost exprimat după cum urmează: 13 voturi
directe și 13 voturi prin corespondență.
Silviu Vexler a obținut 25 voturi „DA”, 1 vot „NU”; nu a
participat la vot 1 persoană.
Drept urmare, Silviu Vexler a fost desemnat reprezentatul FCER-CM pentru mandatul de deputat în Parlamentul României.
• Comitetul Director al FCER-CM, ca urmare a prelungirii situației economice dificile în care se găsește FCERCM, din cauza scăderii veniturilor din vânzări, chirii și alte
surse de finanțare, decide prelungirea cu 4 luni, la nivelul
Comunităților Evreiești locale, a următoarelor măsuri de
austeritate economico-financiară:
Reducerea temporară a remunerațiilor brute, modificate după cum urmează:
Cu 12% a veniturilor salariale și de mandat ale persoanelor care nu beneficiază de pensie (o revenire cu 3% față
de precedentele 2 luni);
Reducerea cu 25% a normei de lucru a tuturor persoanelor care beneficiază de pensie (o revenire cu 5% față de
precedentele 2 luni);
Toate contractele de drepturi de autor sau prestări
servicii vor fi reduse cu minimum 25% sau suspendate. Excepție fac cele la care plata reprezintă procent din
contribuții de participare;
Toate ajutoarele religioase de care beneficiază membri
ai comunităților vor fi reduse cu minimum 25%;
Se continuă sistarea angajărilor. Pentru posturile vacante prin demisie/pensionare/ etc., se va decide pentru
fiecare caz în parte dacă se va angaja un înlocuitor sau se
va restructura postul, prin redistribuirea sarcinilor;
Vor fi diminuate la maximum toate cheltuielile care nu
sunt strict necesare (inclusiv acordarea de prime sau alte
forme de premieri bănești);

Aceste măsuri nu se aplică persoanelor care își
desfășoară activitatea în domeniul asistenței sociale și
medicale, atât la nivelul FCER-CM, cât și în comunitățile
evreiești locale.
Votat cu 23 voturi „DA”, 2 voturi „ABȚINERE”, 2 persoane nu au participat la vot.
• Având în vedere continuarea măsurilor de austeritate implementate (inclusiv prin reducerea temporară a
remunerațiilor), precum și a reglementărilor autorităților
pentru evitarea aglomerației la locul de muncă, Comitetul Director al FCER-CM decide, pe o perioadă de 4 luni,
ca, în ziua de vineri, activitatea să se desfășoare în regim
de muncă la domiciliu, la nivelul Comunităților Evreiești
locale. Persoanele care vor asigura în ziua de vineri
desfășurarea activității la sediu vor beneficia de o altă zi
de muncă la domiciliu.
Persoanele care sunt pensionari vor desfășura munca
la domiciliu vineri și 3 ore în una din celelalte zile lucrătoare ale săptămânii.
În restul zilelor, atât pentru nepensionari, cât și pentru
pensionari, activitatea se va desfășura conform programului normal de lucru.
Măsura se aplică pentru toate tipurile de contracte
(CIM, contract de mandat etc.).
Pentru „locurile de muncă cu foc continuu”, unde activitatea nu poate fi oprită în această perioadă, se vor lua
măsurile necesare pentru a fi asigurată derularea normală
a activității.
Se exceptează de la aceste prevederi persoanele care
derulează activități în cadrul Asistenței Sociale și Medicale, având în vedere faptul că au fost exceptați de la măsura micșorării salariilor.
Este obligatorie asigurarea măsurilor adecvate de PSI,
pază etc.
Aceleași măsuri vor fi aplicate și la nivelul Comunităților
evreiești locale, după aprobarea lor de către Consiliul de
Conducere al FCER-CM.
Votat cu 23 voturi „DA”, 2 voturi „ABȚINERE”, 2 persoane nu au participat la vot.
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Dirijorul Alexandru Petria (Opera
din Stuttgart), medaliat de FCER

Comitetul Director al Federației
Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic a acordat Medalia de Onoare „Prieten al Comunității
Evreiești din România” dirijorului Alexandru Petria, de la Opera din Stuttgart (Germania).
Alexandru Petria a fost, încă din
copilărie, un apropiat al comunității
evreiești, frecventând Sinagoga din
Caransebeș, unde ulterior a susținut
nenumărate recitaluri și concerte de
orgă. Alexandru Petria a fost și este

Devotament față
de promovarea
comunității
evreiești
din România

să continue întreaga activitate
a Departamentului de Cultură, Istorie,
Artă, Media, din care fac parte editura
și revista. Eu am fost foarte mulțumit
de activitatea Editurii Hasefer și a revistei „Realitatea evreiască”. În timpul
pandemiei, acest Departament a știut
să-și continue activitatea on-line. Dar
ar fi bine să se reia matineele duminicale.
Va trebui continuată și reorganizarea muzeelor Federației, a Muzeului
de Istorie a Evreilor și Holocaustului, de la Sinagoga Mare, precum și
a celui de cultură și civilizație evreiască, de la Templul „Unirea Sfântă“,
ambele din București. Amândouă vor
fi gata, în noua lor concepție, până la
Congresul al IV-lea. De asemenea, la
etajul Templului Coral va fi deschisă o
expoziție privind cultul mozaic.
Să nu uităm obligațiile față de evrei
și cele privind respectarea în continuare a vieții religioase, a marilor sărbători și a Șabatului.
Congresul al IV-lea trebuie să
aleagă conducerea Federației, care
sperăm să încapă pe mâini bune, dar
concomitent trebuie să stabilească
obiective care să continue realizările
deja obținute.
Nu pot decât să îmi doresc ca
acest Congres să prilejuiască o confruntare de idei, dar și o evidențiere
a lucrurilor bune și a neajunsurilor din
perioada trecută de la Congresul al
III-lea.
Aș încheia cu urări de bine pentru toți cititorii Editurii Hasefer și ai
„Realității evreiești”, precum și cu
mulțumiri pentru toți colaboratorii noștri din Federație, voluntari și
salariați, pentru că mi-au stat aproape
și m-au ajutat ca steagul nostru să se
înalțe curat. Doresc ca și în viitor să
se întâmple acest lucru!
– Vă mulțumesc!
(Urmare din pag. 2)

un promotor al valorilor și tradițiilor
evreiești,
organizând concerte și
manifestări culturale cu temă evreiască, precum și un prieten al comunității
evreiești din România.
În cadrul ceremoniei de atribuire a medaliei,
ce a avut loc la
sediul FCER din
București, președintele FCER-CM,
dr. Aurel Vainer, a apreciat apropierea
dirijorului Alexandru Petria de comunitatea evreiască, l-a asigurat de întreaga deschidere a conducerii FCER
în privința organizării unor manifestări
culturale la Templul Coral din Capitală și a reiterat importanța manifestărilor culturale pe care le-a susținut
Alexandru Petria la Caransebeș. Totodată, dr. A. Vainer a vorbit despre
importanța dialogului, care duce la
cunoaștere reciprocă, un lucru atât de
necesar în zilele noastre.
În cadrul întâlnirii au fost elaborate
planuri pentru posibile colaborări de
viitor. (A.M.)
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„CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL.
Un artist în vremea revoluției”

Acesta este titlul expoziției retrospective dedicate pictorului Constantin
Daniel Rosenthal, care poate fi vizitată de pasionații de artă și istorie românească începând din 24 septembrie.
Este un produs cultural de excepție,
expoziția fiind vernisată de curând în
aripa Krețulescu a Muzeului Național
de Artă al României (MNAR).
La 200 de ani de la nașterea artistului evreu C.D. Rosenthal, Muzeul Național de Artă al României
a elaborat o expoziție retrospectivă, monografică, în premieră, cu
33 de lucrări semnate de artist,
expoziție însoțită și de un catalog
exhaustiv.
Federația Comunităților Evre
iești din România participă la
acest proiect cu un frumos portret de femeie, realizat între anii
1842-1844, pe care vă invităm
să îl admirați alături de faimoasele picturi dedicate României
Revoluționare.
Această expoziție a fost posibilă printr-un demers conjugat
al președintelui FCER, dr. Aurel
Vainer, al Departamentului Cultură, Istorie, Artă și Media al FCER
și, desigur, al Irinei Cajal, subsecretar de stat la Ministerul Cultu-

rii, care a sprijinit mult acest proiect.
Federația Comunităților Evreiești din
România este onorată să participe
la un eveniment de o asemenea anvergură, mulțumind în același timp
echipei MNAR, curatorului expoziției,
Monica Enache, și directorului adjunct
Octav Boicescu.
Expoziția va fi deschisă până în ianuarie 2021. (C.I.)

Silviu Vexler candidează pentru un nou mandat de deputat

inclusiv
stabilirea
priorității
pentru organele de cult. Alte amendamente se referă la posibilitatea
supraviețuitorilor Holocaustului de
a trimite prin poștă documentele necesare atestării acestei calități, precum și eliminarea obligativității ca
documentele care atestă calitatea de
supraviețuitori să fie emise exclusiv
de statul român.
Un alt amendament de mare im
portanță practică este cel care se referă la faptul că proprietățile de cult nu
mai trebuie să fie evaluate o dată la
trei ani.
Silviu Vexler a mai amintit că printre reușitele sale, care i-au adus foarte multă bucurie, s-a numărat cea privind instituirea Zilei Limbii și Teatrului
Idiș din România, iar acum așteaptă
încheierea procedurii pentru instituirea Zilei Culturii Evreiești și Israeliene
în România.
Conform Scrisorii de Intenție
transmise Comisiei de organizare
a alegerii candidatului FCER, în legislatura 2020-2024, Silviu Vexler
își propune, între altele, modificarea sistemului existent în vederea
intabulării proprietăților FCER și ale
comunităților locale, modificarea Legii 165/2013 privind măsurile pentru
finalizarea procesului de restituire a
imobilelor preluate abuziv în perioada
regimului comunist în România, introducerea cursului „Istoria evreilor și a
Holocaustului din România” în sistemul național de educație, stabilirea
cadrului necesar pentru avizarea produselor cașer.

(Urmare din pag. 4)

Opiniile participanților
la Consiliul de Conducere
Roby Roth a exprimat opinia că
ar fi fost necesară numirea de către
organele de conducere ale FCER a
încă doi candidați, pentru ca în eventualitatea ajungerii în incapacitate de
activitate a deputatului, să existe înlocuitor. El a făcut referiri la situația
din urmă cu patru ani când, până la
urmă, Federația a rămas cu un singur

candidat. Nu este vorba de persoana
candidatului, el este de acord cu desemnarea lui Silviu Vexler, care și-a
dovedit capacitatea în mandatul actual. Chiar dacă nu s-a prezentat nici un
alt candidat, el este de părere că se
puteau desemna încă două persoane.
În dezbaterile care au urmat acestei propuneri, s-a arătat că regulamentul stabilit nu permite desemnări
din oficiu, ci numai înscrieri, iar majoritatea vorbitorilor a menționat că, în
afară de Silviu Vexler, nu s-a prezentat nimeni. Concluzia finală a dezbaterilor a fost că, în perspectivă, Consiliul
va discuta modalitatea de desemnare
a candidatului.
Luând cuvântul, Irina Cajal Marin
și-a exprimat susținerea față de candidatura lui Silviu Vexler.
În cuvântul său, Ionel Schlesinger,
președintele de onoare al Comunității
Evreilor din Arad, a vrut să afle de
ce, la un moment dat, Silviu Vexler
a condiționat candidatura lui de neamânarea Congresului IV al FCER. În
răspunsul său, deputatul a subliniat
că, pentru el, respectarea democrației
este indispensabilă și nu ar fi putut accepta participarea în contextul limitării
democrației. Ionel Schlesinger a apreciat performanțele deputatului, dar a
subliniat că retragerea din competiție
nu e o soluție și a solicitat lămuriri
despre modul în care deputatul a votat în anumite situații, subliniind că
în aceste luări de poziție, deputatul îi
reprezintă pe toți evreii din România,
chiar dacă el declară că respectivele
poziții au fost asumate în nume propriu. Silviu Vexler a mai precizat că nu
a luat niciodată parte la votul pentru
moțiuni de cenzură.
Felix Koppelmann, președintele
Comunității Evreilor din Oradea, a
apreciat întreaga activitate a deputatului, faptul că cere și opinia altora
când este vorba de persoana lui, precizând că s-a consultat și cu el, care
i-a promis tot sprijinul. Președintele
din Oradea a relatat că a auzit numai
cuvinte de laudă de la parlamentarii
din Oradea la adresa lui Silviu Vexler.
Silviu, a spus el, a promovat legi, nu

numai spre binele evreilor, ci și spre
binele românilor. Felix Koppelmann
i-a urat succes și și-a exprimat părerea că ne va reprezenta cu cinste și
cu demnitate în noua legislatură.
Luciana Friedmann, președinta
Comunității Evreilor din Timișoara, a
afirmat că întreaga comunitate timi
șoreană îl susține pe Silviu Vexler, și
că activitatea lui este recunoscută de
toți membrii comunității. Ea și-a manifestat aprecierea și față de Silviu
Vexler-omul.
Jose Iacobescu, președintele B’nai
B’rith România, a subliniat că desemnarea din nou a lui Silviu Vexler este
o inițiativă corectă, ținând cont de rezultatele pe care le-a obținut. Avem
nevoie de un astfel de deputat, a spus
el, exprimându-și convingerea că, în
continuare, va soluționa în mod competent problemele evreimii.
În continuare, Ovidiu Bănescu,
vicepreședintele FCER, a cerut votul
Consiliului pentru o decizie a Comitetului Director care, din cauza prelungirii situației economice dificile în
care se găsește FCER-CM, a decis
prelungirea cu patru luni, la nivelul
Comunităților Evreiești locale, a unor
măsuri de austeritate economico-financiară, dar se reduce procentul
cu care au fost diminuate anterior
veniturile salariaților, colaboratorilor
FCER și a persoanelor remunerate
conform unor contracte de mandat. El
a vorbit și despre eforturile Federației
de a face economii, respectiv încetarea în acest an a activității Centrelor de Instruire și Recreere, precum
și trecerea activității JCC pe sistem
online.
Ionel Schlesinger a cerut prezentarea unor date legate de situația financiară actuală a Federației, a resurselor și cheltuielilor, ca să aibă o imagine clară a zonelor unde se pot face
reduceri, precizând că acum el se va
abține de la vot. Președintele Vainer
a subliniat necesitatea întocmirii unui
buget previzional până la sfârșitul
anului și pentru 2021. Supusă la vot,
decizia Comitetului Director a fost acceptată cu o singură abținere.
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Bereshit XX , a doua ediție online

Pandemia de coronavirus
nu a împiedicat JCC să organizeze pentru a doua oară online
Bereshit – Universitatea Evreiască Europeană, aflată la a douăzecea ediție de la înființarea
manifestării. Numărul celor
care au urmărit acum transmisia, aproape 250, a echivalat cu
numărul participanților la sesiunile obișnuite. Este adevărat,
a lipsit întâlnirea „față-n față”,
dar prietenii s-au putut vedea
pe ecranele computerelor, prin
aplicația zoom.
Responsabilul cu programe educative din partea
JOINT, Ery Pervulescu,
care a organizat această
ediție, împreună cu Ady Gueron, directorul JCC, a arătat
că Bereshit îi adună pe evreii din toată țara, care pot
asculta prelegerile unor invitați de renume din Israel și
România. El a mulțumit FCER, JOINT și JCC, care au
contribuit la realizarea evenimentului. La rândul lui, Ady
Gueron a remarcat calitatea conferențiarilor și numărul
mare de participanți.
Președintele FCER, dr. Aurel Vainer, a scos în
evidență caracterul excepțional al acestei ediții cu o
premieră în cadrul programului: prezența a patru rabini
din România (București, Oradea, Timișoara și Iași), precum și, ca invitat de onoare, a lui David Lau, șef-rabinul
așkenaz al Israelului. Cu toții au abordat importante
teme iudaice, a precizat președintele Federației, care
și-a exprimat speranța că ediția a 21-a va fi cu participare față-n față.
În mesajul său, vicepreședintele FCER, Ovidiu Bănescu, s-a alăturat dorinței președintelui de a ne revedea la viitoarea ediție „pe viu”, a subliniat prezența
personalităților de marcă din programul Bereshit și s-a
referit la apropierea sărbătorilor de toamnă, prilej de a
ne face un bilanț. El a urat tuturor sănătate, un an bun și
dulce și înscrierea tuturor cu bine în Cartea Vieții.

Sărbătorile evreiești ne-au marcat istoria
Trăim vremuri grele, a spus Israel Sabag, directorul
JOINT pentru România, dar trebuie să ținem așa cum se
cuvine sărbătorile evreiești, care se apropie. Talmudul
vorbește despre toate sărbătorile evreiești care ne-au
marcat istoria, sensul acestora. Sărbătorind, învățăm
câte o valoare evreiască. De Pesah – libertatea, de Hanuca – eroism și miracole, de Roș Hașana – identitate evreiască. În narațiunea de Roș Hașana noi suntem
eroii, ea este despre noi, cei care ne scriem povestea,
chiar avem răspunderea de a o scrie. În acest an nu
a fost ușor, a trebuit să ne adaptăm condițiilor noi, dar
aceasta ne-a oferit posibilitatea să învățăm despre noi
și despre copiii noștri. Ar putea deveni o poveste extraordinară. Faptul că putem trece peste această perioadă grea se datorează colaborării cu FCER și cu
conducătorii Federației, cu deputatul, cu președinții de
comunități, cu directorii JCC și cu voluntarii, a mai spus
vorbitorul, care a mulțumit unor donatori din Kansas
City și Toronto, care au ajutat comunitatea din România.
Roș Hașana, a arătat Israel Sabag, este prilejul de a ne
cere iertare celor pe care credem că i-am jignit, un lucru
esențial pentru societatea noastră.
Cu toate dificultățile prin care trecem, continuăm
să organizăm Bereshit, orice s-ar întâmpla, a declarat Silviu Vexler, deputatul minorității evreiești. Bereșit
aduce normalitatea în viața evreiască. Meritul acestui
eveniment este că le-a dat oamenilor curajul de a trăi
evreiește, alături de alții. Vorbitorul s-a referit în continuare la semnificația sărbătorii de Roș Hașana, când
ne facem o autoanaliză, ne cerem scuze și nu uităm să
rostim și cuvântul „mulțumesc”.

Trei femei care au jucat
un rol important în iudaism
David Lau, șef-rabinul așkenaz al Israelului, descendent a șapte generații de rabini, al cărui tată a fost
supraviețuitor al Holocaustului, a vorbit despre trei femei
care au avut un rol determinant în istoria iudaismului, ca
și fiii sau soții lor. Astfel, Sara l-a născut pe Isaac, care
și-a dedicat întreaga viață credinței în Dumnezeu și se
ruga pentru a putea îndeplini muncile Domnului; Hanna,
al cărei soț, profetul Samuel, l-a uns pe primul rege al
evreilor și a propovăduit Tora; și Rahel, mama lui Iosif,
cel care a făcut numeroase fapte bune, hrănind oamenii din Egipt și ajutându-i și pe cei din Canaan. Așa se
construiește lumea, a conchis rabinul Lau. Referindu-se
la apropiata sărbătoare de Anul Nou, Roș Hașana, el
a scos în evidență importanța Șofarului la această săr-

bătoare, oamenii neputând să
se lipsească de sunetul acestui
instrument. Rabinul Lau i-a urat
comunității din România ca rugăciunile ei să fie auzite și primite de Dumnezeu.
Ziarista Sivan Rahav-Meir
a prezentat trei întâmplări din
diferite colțuri ale lumii, care
ilustrează cum, în cele mai grele perioade ale vieții, precum
cea de-acum, evreii credincioși
pot găsi mijloace de a celebra
Roș Hașana sau alte sărbători
religioase. Pe de altă parte, ea
și-a exprimat regretul că astăzi mulți evrei nu cunosc
semnificația marilor sărbători, de aceea trebuie să
învețe.
Prelegerea prezentată de dr. Gideon Greif despre istoria comunității evreiești din Cernăuți, de la așezarea
evreilor în acest oraș până la decimarea comunității în
timpul Holocaustului, când cea mai mare parte a membrilor ei a fost deportată în Transnistria, s-a numit „De la
Cernăuți la Ierusalim – orașul devenit Mica Vienă evreiască”. Doar câteva mii de evrei cernăuțeni s-au salvat,
datorită intervenției primarului Traian Popovici.
În prelegerea prezentată de dr. Rafi Mann, intitulată
„Între secret și publicitate: armata israeliană și media”,
a fost analizată modalitatea în care anumite sărbători
evreiești pot fi folosite în scopul întăririi patriotismului
oamenilor. Autorul a exemplificat cu folosirea sentimentelor religioase în timpul celui de-al Doilea Război Mondial sau, cel mai concludent, în timpul Războiului de Iom
Kipur, din 1973. În fiecare an, a arătat vorbitorul, războiul este evocat de Iom Kipur, când se lansează un apel
la unitate și se relevă că salvarea evreilor în 1973 a venit
de la Dumnezeu.
O conferință deosebit de interesantă a fost susținută
de dr. Nitza Davidovitch, intitulată: „Între tradiție și modernitate, despre rugăciunea colectivă și individuală în
secolul XXI”. Vorbitoarea a arătat că în ultimele decenii
a apărut un fenomen interesant: o serie de rugăciuni au
fost puse pe muzică și au ajuns șlagăre în cultura israeliană, ele devenind foarte populare nu numai în Israel,
ci și în Statele Unite și în alte țări. Acestea se numesc
„paytanin” și inițial au fost cântece religioase din vremuri
talmudice, devenite apoi cântece sinagogale. Numeroase formații și cântăreți le interpretează pe scenă. Cel
mai important și cel mai cunoscut paytanin se cântă de
Roș Hașana și de Iom Kipur. Este și cel mai des auzit
cântec religios în media israeliană.
Dr. Ruth Dorot a ținut prelegerea „Imaginea ștetlului evreiesc în lucrările lui Chagall”. A fost o analiză
pertinentă a tematicii, stilului și particularităților operei
lui Marc Chagall, cu accent pe originalitatea lui. Acest
aspect se explică prin diferența dintre prezentarea de
către pictor a lumii evreiești, comparativ cu alți artiști
evrei care au abordat această tematică. Chagall a arătat
realitatea istorică într-un mod cu totul special. Portretele
lui Chagall nu sunt de inspirație folclorică, el a prezentat
sufletul evreului și tragediile lui. El a absorbit toate stilurile moderniste, dar și-a creat propriul stil. În picturile lui,
evreul își poartă în spinare întreaga istorie, greutățile și
necazurile, dar până la urmă le depășește și se confruntă cu situațiile dificile într-un mod magic.

Limmud I
Poziția FCER față de evenimente politice interne și
internaționale
Deputatul Silviu Vexler a prezentat câteva acțiuni
întreprinse în apărarea intereselor comunității. Primul
demers a vizat respingerea recursurilor de reabilitare a criminalului de război Nicolae Macici, responsabil
pentru masacrul evreilor din Odessa, oraș aflat sub
administrație românească în al Doilea Război Mondial.
Recursurile depuse la Tribunalul București și, ulterior,
la Curtea Militară de Apel București aparțin fiului său.
Deputatul s-a adresat pentru „o poziționare publică”
prim-ministrului Ludovic Orban, ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, procurorului general de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție, Gabriela Scutea. A avut o
intervenție în Parlamentul României. În argumentația
către autorități, deputatul a invocat: asumarea trecutului
de către statul român de drept; precedentul periculos pe
care l-ar crea admiterea unor astfel de cereri; încadrarea
sentinței criminalului de război Macici în normele elaborate de Tribunalul Militar Internațional de la Nὔrnberg. Al
doilea demers privește restituCLAUDIA BOSOI
irea prea lentă a proprietăților
IULIA DELEANU
evreiești confiscate în timpul
EVA GALAMBOS
celor două dictaturi.
(Continuare în pag. 22)

Născuți în 1930

Shlomo David, punte
între aliaua română
și țara de baștină

Când a fost inaugurat, acum cinci ani,
Muzeul de Istorie a Evreilor din Dorohoi
primea numele lui Shlomo David, cel care
a reușit să alcătuiască și să redacteze, în
română și ebraică, o impresionantă monografie, în șase volume, despre evreii orașului natal și împrejurimi: Generații
de iudaism și sionism – Dorohoi, Săveni,
Mihăileni, Darabani, Herța, Rădăuți, Prut.
Câteva repere biografice fac trimitere la
titlu: șaliah – la 16 ani; lider la „Hanoar
Haționi” – la 20; ole hadaș – un an mai târziu. Când a venit în Israel, în 1951, nou
veniții locuiau în corturi, direct pe plajă, cu
mobile confecționate din cutii de carton.
Era nevoie de constructori de șosele, de
oameni care să domesticească nisipul și
mlaștinile, să știe să se apere de atacuri
inamice. Cine voia să urmeze o facultate,
se orienta spre profesiuni care să răspundă acestor urgențe. Așa se face că Shlomo
David, cu apetențe pentru istorie și filozofie, a ales Facultatea de Administrație Publică a Tehnion-ului din Haifa, parcugând,
după absolvire, multe din treptele ierarhice în domeniu până la calitatea de director administrativ al Spitalului Rambam din
același oraș. A trăit Războiul de Șase Zile
– marea cotitură în imaginea pe care Israelul o avea despre sine și despre modul
de a-și concepe relațiile cu vecinii. Apoi,
Războiul de Iom Kipur; victorie dureroasă,
cu pierderi umane care au intrat într-un fel
aparte în memoria colectivă israeliană.
De altfel, noțiunea de israelism, având
la bază eroismul de a trăi, îndârjirea de
a supraviețui, în continuă remodelare în
funcție de metamorfozele țării, i-a devenit
o a doua natură. L-a stimulat, după pensionare, să-și fructifice aptitudinile de organizator, puterea de a strânge oameni în
preajmă pentru realizarea unei opere sociale și culturale: conectarea, prin expresie
literară, a celor din Aliaua română la țara de
baștină. Așa a condus Cercul Cultural „A.
Clain”, a organizat și animat galele de premiere ale Fundației „Sara și Haim Ianculovici”, ambele la Haifa. În toate lansările de
carte, serile dedicate unor personalități cu
dublă apartenență, israeliană și românească, se simțea mâna regizorului. Cine intra
în Sala de festivități a Primăriei din Haifa
putea vedea cum israelieni originari din
România, veniți de pretutindeni, se revăd,
se bucură unii de ceilalți, se îmbrățișează.
Cum reprezentanți ai Ambasadei României, vârfuri ale Alialei române spun prezent.
Shlomo David vorbea. Se dovedea a fi un
virtuoz în arta retoricii, capabil să combine
precizia fermă cu persuasiunea, schițele
enunțiative de portret ale protagoniștilor
serii cu numeroase interogații incitante.
Nimic nu caracterizează mai bine pe
cei înzestrați cu simțul viitorului – și Shlomo David era unul dintre ei – decât felul în
care vibrează la trecut. Anul acesta, când
din cauza pandemiei, originarii israelieni
din Dorohoi n-au putut participa la comemorarea pogromului din 1940 și la Marșul
Vieții, au venit să se reculeagă la Monumentul în memoria kedoșim-ilor din orașul
natal, ridicat la inițiativa sa în apropierea
Ierusalimului.
Din ecouri ale copilăriei dorohoiene,
când la heder învățase cum a creat Dumnezeu lumea din cele 22 de litere ale alfabetului ebraic, aveau să se ivească, în anii
săi din urmă, două volume de comentarii
la Ghematria talmudică: „Ghematria practică”. Încă un cerc se închidea.
Shlomo David a apucat să trăiască bucuria de a primi titlul de Cetățean de Onoare
al Dorohoiului. Ar fi împlinit acum 90 de ani.
IULIA DELEANU
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Roș Hașana 5781 în timpul pandemiei
la Templul Coral din București

La Templul Coral și la Sinagoga
Mare ceremoniile de Roș Hașana au
fost organizate „față în față”. Faptul
că s-a recurs la această variantă, cu
două locuri de celebrare, se explică prin necesitatea de a se păstra
distanța fizică care să asigure sănătatea celor care au dorit să participe la
slujbă. Din păcate, această obligație a
făcut ca în ambele lăcașuri să rămână
foarte multe locuri goale, ceea ce a
fost o imagine întristătoare, având în
fața ochilor situația din alți ani când, la
sărbătorile de toamnă, Templul Coral
se umplea până la refuz, numeroase
persoane urmărind ceremoniile în picioare.

Comunitatea va supraviețui
„Este un an ciudat”, și-a început
scurtul discurs deputatul FCER, Silviu Vexler, dar și-a exprimat totuși
speranța că în noul an lucrurile vor
evolua spre mai bine. Cea mai bună
urare acum este: sănătate și speranță!
Au fost perioade dificile pe care le-am
depășit și suntem împreună din nou.
Această perioadă, a subliniat vorbitorul, ne-a arătat că, indiferent de ceea
ce se întâmplă, comunitatea se poate adapta și reinventa pentru fiecare
dintre membrii ei. A fost o perioadă în
care Federația Comunităților Evreiești
din România și toate comunitățile
evreiești din țară au încercat să îi ajute pe toți cei ce au cerut sau au avut
nevoie de ajutor. A fost o perioadă în
care am văzut din nou cât de importantă este dorința tuturor de a păstra
această legătură deosebită. Am fost și
rămân convins de viitorul comunității,
orice s-ar întâmpla. Vom continua să
fim alături de toți membrii noștri. Anul
care începe va demonstra din plin
acest fapt.
În încheiere, deputatul a anunțat
prezența consilierului prezidențial
Sergiu Nistor, care a venit nu numai
ca reprezentant al președintelui Iohannis, ci și ca purtătorul unor vești
pline de speranță pentru comunitatea
noastră.
Președintele FCER, dr. Aurel Vai
ner, a urat participanților tradiționala

A. Vainer (stg.), S. Nistor
și S. Vexler

Șana Tova uMetuka și a scos în
evidență participarea consilierului
prezidențial Sergiu Nistor, care „este
aici pentru un eveniment special, oferit de Președinția României, respectiv
de a oferi decorații în Templul Coral la
începutul slujbei de Anul Nou, ceea
ce este o mare onoare”.

Klaus Werner Iohannis:
„Roș Hașana, prilej de a reflecta
asupra legăturilor noastre
de solidaritate”
La începutul cuvântului său, consilierul prezidențial Sergiu Nistor a
prezentat mesajul de Roș Hașana al
președintelui României.

„În acest an dificil, în care comunităţile evreieşti din România au participat la efortul comun de a salva vieţi,

S. Nistor (dr.) înmânează
medalia lui J. Iacobescu

Roş Haşana ne oferă prilejul de a
reflecta asupra legăturilor noastre de
solidaritate şi de a le reînnoi prin empatie, compasiune şi ajutor reciproc.
Sărbătorirea Anului Nou evreiesc
este astăzi, mai mult decât oricând, o
ocazie în plus pentru a ne întări prin
cunoaştere, încredere şi dialog, în
spiritul toleranţei şi al preţuirii reciproce. Vă doresc ca Anul Nou evreiesc
să vă sporească în credinţă şi să vă
inspire în proiectele comunităţilor din
care faceţi parte, de a căror realizare
se bucură întreaga societate românească. Shana Tova!”
Sergiu Nistor a adăugat și urările
sale personale de bine pentru noul
an, de a rămâne sănătoși și de a ne
revedea într-o stare de speranță.
Vorbitorul a evocat apoi manifestările din urmă cu aproape doi ani, prilejuite de sărbătorirea Centenarului
Marii Uniri, pentru realizarea căreia,
în timpul Primului Război Mondial
și-au adus prinosul nu numai românii,
ci și minoritățile care trăiau pe teritoriul
țării, inclusiv evreii care – a menționat
el – nici nu aveau cetățenie. Au fost
două momente care s-au suprapus:
comemorarea și aniversarea. La 100
de ani, România și românii, respectiv
națiunea, care cuprinde și etniile, se
bucură de înfăptuirile Marii Uniri. Și
pentru a păstra memoria acelor momente din trecut, Parlamentul României a decis crearea a două medalii
naționale, care au ca misiune să-i
răsplătească pe cei ce păstrează memoria sacrificiilor, precum și valorile
în numele cărora s-a făcut unirea. A
fost firesc ca președintele României
să considere că FCER merită să primească aceste distincții. FCER face
cu prisosință totul pentru a realiza
aceste ținte: se îngrijește de mormintele celor căzuți și este păstrătoarea
mesajului evreilor care s-au sacrificat pentru Marea Unire. De aceea, el
consideră o onoare deosebită să înmâneze președintelui FCER, dr. Aurel
Vainer, însemnele celor două medalii: Medalia Comemorativă a Marelui
Război și Medalia Aniversară a Marii
Uniri.

Păstrarea memoriei înaintașilor
noștri este o obligație pentru noi
Primind cele două distincții, preșe
dintele FCER a declarat că este impresionat de acest gest. El a arătat
că aproximativ 1000 de evrei au murit
în timpul războiului, că foarte mulți au
fost decorați, dar se pare că, potrivit
ultimelor cercetări, numărul deceselor
ar fi mai mare cu încă 250. Într-adevăr
evreii, deși majoritatea fără cetățenie,
s-au sacrificat în timpul războiului, iar încetățenirea lor a avut loc în
1923, ca urmare a Tratatului Minorită
ților. Pentru noi, păstrarea memoriei înaintașilor noștri este o obligație

și FCER acționează în această
direcție.
Într-un alt gest emoționant, Sergiu
Nistor a menționat că președintele Iohannis, luând în considerare meritele
lor, a ținut să decoreze alți doi membri ai comunității. Astfel, președintelui
B’nai B’rith România, Jose Iacobescu, cel ce a realizat cele șase ediții
ale proiectului european „Podurile
Toleranței”, i s-a acordat Ordinul
Național „Serviciul Credincios” în grad
de Cavaler.
În cuvântul său, președintele BBR
a subliniat că distincția acordată de
președintele României îl emoționează
în mod deosebit. El a făcut o scurtă trecere în revistă a desfășurării
proiectului care, deși inițial trebuia să aibă cinci ediții, la rugămintea
Președinției, i s-a mai adăugat o ediție
„de excepție”. O serie dintre ediții s-au
desfășurat sub Înaltul Patronaj al
Președintelui României, care, la ediția
a treia a „Podurilor”, a declarat că
aceasta a fost „expresia simbolică a
importanței pe care o acordăm dialogului intercultural, respectului pentru
diversitate şi angajamentului pentru
combaterea intoleranţei, rasismului,
antisemitismului şi xenofobiei. (…)
Prin urmare, a dezvolta punţile toleranţei prin dialogul interetnic este un
obiectiv nu doar pentru una sau alta
dintre minorităţi, ci un interes strategic
pentru naţiunea noastră în ansamblul
ei”.
Cea de a doua distincție, Ordinul
Național „Pentru Merit” în grad de Comandor i-a fost acordat fostului campion olimpic la canoe, Leon Rotman,
dublu medaliat cu aur la Olimpiada
de la Melbourne. Mulțumind pentru
distincție, Rotman a vorbit despre ecourile atât în România, cât și în Israel ale
rezultatelor sale sportive. El a arătat
că și-a dedicat medaliile rudelor sale
din partea mamei, care și-au pierdut
viața la Auschwitz.
Cei doi medaliați au fost felicitați
de Silviu Vexler.
Eduard Kupferberg, secretar general al FCER și
director al Cancelariei Rabinice, a vorbit despre
condițiile
speciale, cauzate de pandemie, în care se
desfășoară în
acest an marcaE. Kupferberg
rea zilei de Roș
Hașana. Este o lună de introspecție,
în care trebuie să rostim rugăciuni
care ne protejează de epidemii, boli
și calamități. Vorbitorul a atras atenția
asupra necesității de a ne respecta
și de a avea grijă unii de alții, de a
cere, prin rugăciunea Avinu Malkeinu,
rostită de Roș Hașana și adresată lui
Hașem, vindecarea întregii umanități.
Eduard Kupferberg a citit și mesajul de salut și de bune urări al Patriarhului Daniel și a amintit că FCER a
primit numeroase alte mesaje, inclusiv de la E.S. David Saranga, ambasadorul Statului Israel, de la Nunțiul
Apostolic Miguel Maury Buendia și
alții.

Dr. Aurel Vainer:
Anul Nou ne obligă la un bilanț
În Mesajul de Anul Nou, preșe
dintele FCER a vorbit despre necesi-
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tatea reconsiderării activității în noile
condiții, de a face un bilanț, mai ales
că Federația a trebuit să se adapteze crizei declanșate de pandemia de
coronavirus. El a salutat cu bucurie
faptul că ne-am putut întâlni în sfârșit
la slujba de Anul Nou, este adevărat,
în număr mic, iar participanții au luat
parte la festivitate în două locuri concomitent: la Templul Coral și la Sinagoga Mare.

S. Nistor (dr.) înmânează
medalia lui L. Rotman

Președintele FCER a anunțat organizarea celui de-al IV-lea Congres
al Federației, precum și alte măsuri în
perspectivă, cum este reorganizarea
Muzeului Evreilor în trei spații: Muzeul
din Mămulari, Sinagoga Mare și etajul întâi de la Templul Coral. De asemenea, se pregătește un documentar despre sinagogile din România și
despre cimitire. Activități de calitate se
desfășoară și la Editura Hasefer și la
revista „Realitatea Evreiască”.
Președintele FCER a menționat
dialogul purtat cu deputatul Silviu
Vexler despre situația din Israel la ultima ediție a Bereshit-ului și s-a referit
la încercările Federației de a obține
fonduri de la organizațiile evreiești
internaționale pentru a continua activitatea de refacere a sinagogilor.
În scurtul său cuvânt, prim-rabinul Rafael Shaffer a subliniat
semnificațiile zilei de Roș Hașana,
ceea ce reiese din diferitele ei denumiri: Ziua aducerii aminte și Ziua
Judecății. El a explicat necesitatea ca
evreii să-și aducă aminte de lucrurile
de care, de fapt, nu doresc să-și aducă aminte. Dar Dumnezeu știe tot și
ne va acorda iertarea cu prilejul sărbătorilor de toamnă dacă noi ne vom
dovedi sinceri în autoanaliza noastră.
De Ziua Judecății, aducerile aminte
făcute de noi vor arăta mai bine, a
conchis prim-rabinul Rafael Shaffer.
Președintele CEB, Paul Schwartz,
le-a mulțumit celor prezenți care și-au
cumpărat loc în Templu și au avut
curajul să vină la slujbă. El a atras
atenția asupra pericolelor pe care
le va reprezenta un al doilea val de
coronavirus, le-a cerut enoriașilor să
respecte toate recomandările și a urat
celor prezenți un an cu multă sănătate.

S. Horn (stg.), O. Bănescu
și P. Schwartz

Cantorul E. Pusztai a preluat con
ducerea ceremoniilor religioase, iar
prim-rabinul, împreună cu secre
tarul general al Federației și vicepre
ședintele CEB s-au deplasat la Sinagoga Mare pentru a fi împreună cu
enoriașii care s-au adunat acolo. La
sfârșitul ceremoniilor, toți cei prezenți
au primit tradiționalele produse de
Roș Hașana: mere și miere.
EVA GALAMBOS
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Slihot la Templul Coral din București
și la Sinagoga Or todoxă din Oradea

Cu o săptămână înaintea sărbătorilor de toamnă, Rabinatul, cu participarea Comunității Evreilor din Oradea, a organizat online ceremoniile de
Slihot, care-l pregătesc pe credincios
pentru a întâmpina cu sufletul împăcat Roș Hașana și Iom Kipur.
Sfârșitul lunii Elul, a arătat Eduard Kupferberg, directorul Cancelariei
Rabinice și secretar general al FCER,
este o perioadă de introspecție, de
analiză pentru a întâmpina sărbătorile. Așa cum de Pesah scoatem
hamețul din casă, tot așa, de Slihot
eliminăm tot ce e mai rău pentru a
putea intra cu sufletul curat în Anul
Nou. Rugăciunile de Slihot se rostesc înainte de a se lumina de ziuă,
când Îi cerem iertare lui Hașem. Eduard Kupferberg a anunțat că ne vom
bucura, cu acest prilej, de participarea unui invitat de seamă, Pinchas
Goldschmidt, șef-rabinul Comunității
Evreilor din Moscova și președinte
al Conferinței Europene a Rabinilor.
Născut în Elveția, cu studii în Statele
Unite, în 1998 rabinul Goldschmidt a
fost invitat să accepte funcția de șefrabin al capitalei ruse.

„Șef-rabinul Moses Rosen
a fost mentorul meu”
Șef-rabinul Goldschmidt a declarat că pentru el este o onoare să fie
prezent la Templul Coral la ceremoniile din prima zi de Slihot, deoarece
este un prilej de a-l evoca pe men-

torul său, șef-rabinul Moses Rosen,
care l-a îndrumat ce trebuie să facă
într-o țară care era comunistă. Aflat
în Israel, Moses Rosen l-a sfătuit ca,
în primul rând, să deschidă școli și
i-a povestit cum a reușit să mențină
iudaismul și rețeaua de comunități
în România în perioada comunistă. Fără o astfel de direcție, situația
comunităților din România ar fi fost
la fel ca, de pildă, cea din Ungaria.
Azi, a arătat în continuare șef-rabinul
Moscovei, situația este diferită, ne
bucurăm de libertate și pace. Totuși,
nu suntem atotputernici; iată, ne confruntăm cu pandemia de coronavirus,
de aceea batem la ușa Divinității să
ne ajute. Omul modern credea că a
cucerit totul, se simțea puternic, un
fel de stăpân al lumii, dar a constatat
acum că un mic virus reușește să terorizeze umanitatea. Ne dăm seama
că avem nevoie de mila Divinității, de
aceea ne rugăm lui Dumnezeu să ne
ajute. De asemenea, în noaptea de
Roș Hașana ne rugăm ca dușmanul
nostru, în acest caz coronavirusul, să
nu fie prea periculos.
Șef-rabinul Pinchas Goldschmidt
și-a exprimat satisfacția că, în pofida
pandemiei, activitatea religioasă se
menține și, într-un fel sau altul, oamenii se adună. El l-a felicitat pe primrabinul Rafael Shaffer și le-a urat
enoriașilor să fie înscriși în Cartea
Vieții. Nu suntem singuri, a arătat el,
exprimându-și speranța că anul 5781
va fi un an al sănătății, în care vom

avea posibilitatea să ne apropiem,
să ne îmbrățișăm și să trecem peste
distanțarea fizică.

Dr. Aurel Vainer:
Slihot este o valoare a iudaismului
Președintele FCER a explicat
semnificația cuvântului slihot, care se
bazează pe niște atribute ale lui Dumnezeu – iertare și milă, în număr de
13. Slihot-sliha este un cuvânt comun
al limbii ivrit și se referă la un mod de
comportare, de a fi atenți cu cei din jur
și de a-i ierta, dacă este cazul. Fiind
vorba de iertarea acordată de Dumnezeu, este o valoare a iudaismului.
Este foarte important ca un popor să
știe să-și recunoască greșelile, așa
cum se cere de Slihot. Iertarea este
o calitate a evreilor, dar aceasta nu
înseamnă și uitare. Am iertat poporul german pentru Holocaust, dar nu
uităm, comemorăm victimele Holocaustului. De Slihot facem rugăciunile în ideea că Domnul este milostiv.
Din partea noastră este un gest frumos, dacă-i cerem iertare, a spus
președintele FCER, care l-a invitat pe
șef-rabinul Moscovei să viziteze România.
Eduard Kupferberg a mulțumit
comunității orădene, lui Felix Ko
ppelmann, președintele CE Oradea,
prim-rabinului Oradei, Shraya Kav, și
lui Robert Schorr, directorul JCC Oradea, pentru organizarea în comun a
ceremoniilor.

Îl rugăm pe Dumnezeu să ne înscrie
în Cartea Vieții, cu semnătură bună!

De Iom Kipur:

„G’mar Hatima Tova” au fost cuvintele pe care și le-au
adresat unii altora toți cei care au putut să vină la Templul Coral sau la Sinagoga Mare din Capitală, cele două
lăcașuri spirituale ale cultului mozaic în care a fost celebrată marea sărbătoare de Iom Kipur. O parte dintre rugăciuni au fost oficiate și în seara de Erev Iom Kipur și a
doua zi de Iom Kipur, la Sinagoga Mare, pentru a se asigura respectarea normelor sanitare de distanțare socială.
Au fost prezenți conducătorii şi membrii FCER, CEB, B’nai
B’rith, deputatul minorității evreiești, Silviu Vexler.
„G’mar Hatima Tova!” au fost și cuvintele rostite de
Eduard Kupferberg, secretar general al FCER și director
al Cancelariei Rabinice, care a deschis ceremonia de Iom
Kipur la Templul Coral, vorbind despre însemnătatea ei,
„una dintre cele trei mari sărbători evreiești de toamnă,
între Roș Hașana și Sucot. Sărbătoarea, care începe în
a zecea zi a lunii Tișrei, este cel mai bun prilej ca fiecare
să își evalueze faptele de peste an și să ceară iertarea și
ispășirea”. Erev Iom Kipur e o seară specială, a precizat
vorbitorul, în care se pune mare accent pe relația dintre om
și Divinitate. „Esenţa sărbătorii – a arătat Eduard Kupferberg – este Teşuva, pocăinţa fiind şansa dăruită omului de
Divinitate pentru a putea reveni, prin introspecţie, la situaţia anterioară comiterii greşelilor, cu voinţa fermă de a nu
mai face niciodată respectivele erori, de a găsi puterea să
facem în viitor lucruri bune, sensul dialogului cu Dumnezeu fiind rugămintea de iertare.”
Această „zi a căinţei, a smereniei, a jertfelor, a egalităţii sufletelor, a dorinţei de iertare” i-a prilejuit preşedintelui
FCER, dr. Aurel Vainer, retrăirea unor crâmpeie de copilărie. „Îmi amintesc de prânzul de dinainte de Iom Kipur,
un prânz special, pentru că urma să postim 25 de ore.
Obiceiul a rămas foarte puternic înrădăcinat în mine; de
Iom Kipur nu-mi este nici foame, nici sete. Se stătea în
sinagogă de dimineaţă până când apăreau primele stele
şi se suna din Şofar. Dar nu vreau să insist pe aceste
amintiri, pentru că astăzi ne adresăm urările G’mar Hatima
Tova și Șana Tova, așa cum sunt ele ilustrate și pe aceste
decorațiuni ce împodobesc Templul. Îmi exprim speranţa
că Dumnezeu ne va înscrie în Cartea Vieţii pentru ca să
fim în permanenţă conectaţi la El. Iom Kipur este ziua de-

ciziei pentru viitorul nostru. Să trecem acest timp în rugă,
iertare și speranță pentru a putea să ne bucurăm de Havdala. Să aşteptăm sentinţa Divină definitivă cu linişte şi cu
speranţă”, a subliniat dr. Aurel Vainer.
Înainte de a pleca la Sinagoga Mare (în seara de Erev
Iom Kipur), prim-rabinul Rafael Shaffer s-a adresat celor prezenți în Templul Coral. „În faţa Divinităţii toţi suntem
egali. De Iom Kipur ne aflăm în acel punct existenţial în
care putem echilibra balanţa morală în favoarea Binelui.
Cel mai greu lucru este să ne recunoaştem greșelile, să
ne acceptăm aşa cum suntem.” Prim-rabinul Shaffer a
explicat de ce trebuie în fiecare an să cerem iertarea păcatelor: „Oamenii sunt slabi, ei păcătuiesc în continuare,
dar, chiar dacă se întâmplă acest lucru, măcar devin mai
toleranţi faţă de ceilalţi, nu îşi pierd încrederea în semenii
lor. Chiar dacă am fost în repetate rânduri dezamăgiţi, să
continuăm, în limitele posibilului, să acordăm încredere.
Încredere celor din jur, dar mai cu seamă nouă înşine”.
Rabinul a adăugat: „An de an, facem sincere promisiuni că
în anul care vine vom fi mai buni. An de an, dezamăgim.
Totuşi, Haşem nu-şi pierde încrederea în noi şi ne mai dă
de fiecare dată o şansă”. Aceasta înseamnă, a conchis rabinul, că „Atotputernicul ne va înscrie în fiecare an în Cartea Vieţii şi va pecetlui această înscriere de Iom Kipur. De
aceea, nu trebuie să considerăm Iom Kipur o sărbătoare
tristă, dimpotrivă, trebuie să ne veselim. Fie ca rugăciunile
noastre să fie primite! Să fim înscrişi în Cartea Vieţii cu
semnătură bună! Cu poftă de viaţă!”
Ceremonia de Iom Kipur s-a desfăşurat într-o atmosferă de introspecţie şi rugăciune, cu respectarea ordinii înscrise în Sidur. După aprinderea lumânărilor, prim-cantorul
Emanuel Pusztai, împreună cu corul Templului, dirijat de
Robert Levensohn, au intonat rugăciunile, începând cu Kol
Nidre. Aron Kodeş-ul deschis, culoarea albă a veșmintelor,
toate au creat atmosfera unică a sărbătorii de Iom Kipur.
Poate niciodată Kol Nidre nu a sunat mai puternic sub cupola Templului Coral, pătrunzând în sufletul și în inima celor prezenți.
Pentru evrei, participarea la slujba de Iom Kipur este
o adevărată necesitate sufleIOANA NIȚESCU
tească. De la Kol Nidre până la
(Continuare în pag. 21)

Prim-rabinul FCER, Rafael Shaffer, subliniind că Slihot se poate face
și online, a arătat că pandemia de coronavirus nu a reușit să ne împiedice
să organizăm aceste sărbători, iar noi
îi putem cere lui Hașem să ne ajute
dacă și noi îi ajutăm pe alții.
Felix Koppelmann a vorbit despre
necesitatea de a menține iudaismul în
România și despre faptul că azi există
condiții pentru a realiza acest obiectiv, deoarece suntem liberi să practicăm religia noastră monoteistă de la
care s-au inspirat și celelalte religii
monoteiste. Referindu-se la refacerea Sinagogii Ortodoxe din Oradea,
el a subliniat obligația noastră morală de a continua refacerea sinagogilor.
Ceremoniile religioase au fost preluate de rabinii celor două comunități,
Shraya Kav (Oradea) menționând că
rugăciunile de Slihot au fost traduse
în limba română prin eforturi proprii.
EVA GALAMBOS

Tinerii americani
– ignoranți
în ceea ce
privește
Holocaustul

Un sondaj realizat în Statele Unite în rândul a 1000 de tineri între 1839 de ani, aleși întâmplător de pe tot
cuprinsul țării și câte 200 din fiecare
stat, a demonstrat ignoranța acestei
generații în ceea ce privește Holocaustul. Astfel, două treimi dintre cei
chestionați nu au știut că șase milioane de evrei au fost uciși în Holocaust
și unul din zece consideră că evreii au
declanșat Holocaustul. 48% dintre cei
intervievați nu au știut să numească
nici un lagăr de concentrare sau un
ghetou din timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, 23% dintre ei au fost
convinși că Holocaustul este un mit,
că a fost o exagerare sau nu aveau
certitudinea că este adevărat. 12% au
spus că nu au auzit niciodată despre
Holocaust.
Pe de altă parte, 56% au recunoscut că au văzut simboluri naziste pe
platformele lor de social media sau în
cadrul comunității lor, iar 49% au văzut postate materiale despre negarea
Holocaustului pe social media sau online.
Pe plan național, 63% dintre res
pondenți nu au știut că șase milioane de evrei au fost uciși în Holocaust,
iar 36% au spus că cifra se situează
la două milioane sau mai puțin. 44%
au putut identifica lagărul de la Auschwitz-Birkenau, dar numai 3% au
auzit de Bergen-Belsen. Șase din 10
persoane chestionate din statul Texas nu cunoșteau nici un lagăr sau
ghetou. În aceste condiții, 64% din
generația tânără a fost de părere că
educația despre Holocaust trebuie să
fie obligatorie în școli, iar șapte din
zece s-au pronunțat împotriva con
cepțiilor neonaziste.
„Rezultatele sondajului sunt șo
cante și întristează, ele susținând
ideea necesității de a acționa acum,
când mai avem printre noi supra
viețuitori care-și povestesc viața”, a
declarat Gideon Taylor, președintele
Claims Conference, care a comandat sondajul. El a cerut o analiză a
acestei situații, a greșelilor care se
fac în educația despre Holocaust
a tinerei generații și elaborarea
unor noi forme de educație despre
Holocaust. (E.G.)
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C o m u n i tAT i
Oradea

Activități complexe la comunitatea orădeană

Cu toții trecem printr-o perioadă
grea din cauza pandemiei care afectează toată planeta. Dar chiar și așa,
Comunitatea Evreilor din Oradea a
reușit să mențină vie viața iudaică religioasă și laică în orașul de pe Crișul
Repede, respectând toate normele
sanitare în vigoare.
Și pentru că am amintit de situația
epidemiologică actuală, Comunitatea
Evreilor din Oradea a organizat testarea infectării cu SARS-Cov-2 pentru
întregul personal. Într-o primă etapă,
au fost testați angajații din birouri,
de la Centrul de Asistență Socială și
îngrijire la domiciliu, cei de la restaurantul ritual, enoriașii care participă
aproape zilnic la rugăciunile din sinagogă, voluntarii care distribuie alimente, medicamente și produse sanitare,
care vin în contact cu supraviețuitori
ai Holocaustului și cu alte persoane
aflate în grupe de risc. De asemenea,
au fost testați personalul de la paza
militarizată și cel de la întreținere și
curățenie.
Peste aproximativ o lună, într-o
a doua etapă, mai extinsă, pe lângă
persoanele menționate mai sus au
fost testate și cele care în prima fază
nu au putut fi prezente sau altele care
au dorit să facă testul.
Această acțiune de amploare la nivelul Comunității a fost posibilă datorită profesionalismului și generozității
medicului Gheorghe Carp, manager
general al spitalelor din Județul Bihor
și persoană de decizie în Comitetul
pentru Situații de Urgență din Bihor.
Organizarea a fost impecabilă, probele recoltându-se la sediul Comunității
și prelucrarea lor s-a făcut la cel mai
riguros laborator, cel al Maternității din
Oradea. Rezultatele au venit în 36 de
ore și, cu ajutorul lui Dumnezeu, toate
testele au ieșit negative. Și pe această cale, aducem mulțumiri doctorului
Gheorghe Carp din partea conducerii Comunității Evreilor din Oradea și
a conducerii FCER (dr. Aurel Vainer)
și îi adresăm urări de bine cu ocazia
Anului Nou iudaic.

Servicii religioase
prin aplicația zoom
Serviciul religios este oficiat zilnic
de către prim-rabinul Oradei, Shraya
Kav. Prin aplicația zoom, au participat
la rugăciuni mulți credincioși, inclusiv
din alte orașe din România, din Israel și din alte țări, chiar și unul din
Noua Zeelandă. Conform credinței
noastre, în această perioadă s-a auzit
sunetul Șofarului, în care a suflat ing.
Felix T. Koppelmann, președintele
Comunității.
În luna Elul 5781 s-au organizat
pelerinaje la mormintele celor dragi

grup al Comunității noastre (formând
un minian), condus de prim-rabinul
Shraya Kav și de președintele Felix
T. Koppelmann, s-a deplasat la cimitirele din județ aflate în localități mai
îndepărtate, cum ar fi Vadul Crișului
și Șuncuiuș. Iar în data de 10 septembrie deplasarea s-a făcut la cimitire din Ardeal, unde ni s-au alăturat
președintele Comunității Evreilor din
Târgu Mureș, Vasile Dub, și secretarul acestei comunități, fapt remarcabil
pentru care le mulțumim. După rugăciunile de la morminte au avut loc
discuții privind lucrările de întreținere
necesare pentru cimitirele din această
zonă și despre activitățile organizatorice legate de ele.

Vizita ministrului Culturii
În ziua de 9 septembrie, am avut
onoarea și bucuria de a primi vizita ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu,

Bogdan Gheorghiu (dr.) și F. Koppelmann

însoțit de persoane din cadrul ministerului și de deputat Ioan. Avându-i gazde pe Felix T. Koppelmann și Robert
Schorr, director JCC, oaspetele și-a
exprimat încântarea față de aspectul Sinagogii Mari de Rit Ortodox, de
Centrul Comunitar Evreiesc și a ascultat cu atenție o scurtă relatare despre
istoria evreilor bihoreni, fiind de asemenea foarte plăcut impresionat și de
proiectele viitoare ale Comunității (de
exemplu înființarea unei Școli Superioare pentru Studiul Iudaismului) și
a oferit sprijinul său. La această întâlnire au mai participat prof. univ. dr.
Antonio Faur, președintele Centrului
de Cercetare a Istoriei Evreilor „Eva
Heyman”, înființat de Universitatea
din Oradea și Comunitatea Evreilor
din Oradea, și arh. Cristian Pușcaș.

Serviciul religios de Slihot

S-a reluat un vechi obicei: prima
noapte de Slihot.
Evenimentul
a
fost organizat de
Cancelaria
Rabinică a F.C.E.R.
împreună cu Comunitatea Evreilor din Oradea.
Astfel, în seara de
12 septembrie s-a
realizat transmisia
prin internet de la
Oradea a rugăciunilor oficiate de
Rugăciunea de Șaharit dintre Iom Kipur și către prim-rabinul
Roș Hașana. Foto: Gheorghe Barna
Oradei,
Shraya
Kav. Prim-rabinul
în cele două cimitire evreiești din FCER, Rafael Shaffer, a trimis aceste
Oradea, Ortodox și Neolog. De ase- texte sacre transliterate, iar Comunimenea, în data de 8 septembrie, un tatea noastră a avut o contribuție im-

portantă prin traducerea lor în limba
română de către Rezmuves Robert
Ivan, editarea fiind făcută de Robert
Schorr. Astfel, cei prezenți în cele
două sinagogi (Templul Coral din
București și Sinagoga Mare din Oradea) sau cei ce ni s-au alăturat prin
zoom au putut înțelege sensul rugăciunilor de Slihot, poate aspectul cel
mai important.

Roș Hașana
în comunitatea orădeană
În ziua de Erev Roș Hașana, Dumitru Țiplea, prefectul Județului Bihor,
Preasfinția Sa Sofronie Drincec, Epis
copul Oradei, Ilie Bolojan, primarul
municipiului, și dr. Gheorghe Carp,
managerul spitalelor din Bihor, au primit invitația de a participa la sărbătoarea prin care am început celebrarea
Anului Nou iudaic. Domniile lor ne-au
transmis un mesaj cu cele mai călduroase urări, cu regretul că nu pot
participa deoarece la aceeași oră îl
primesc la aeroport pe Preafericitul
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. De acolo, delegația
s-a deplasat la Izbuc, la 95 de kilometri depărtare, unde a fost programată
târnosirea noii biserici de la mănăstirea din localitate. Dacă nu era programată această deplasare, am fi avut
șansa ca, alături personalitățile care
reprezintă autoritățile locale laice și
pe cele religioase ale municipiului și
județului nostru, să-l avem oaspete pe
însuși Preafericitul Daniel, un apropiat prieten al FCER, în general, și al
președintelui Aurel Vainer, în special, precum și al președintelui Felix T.
Koppelmann.
Duminică 20 septembrie, Patriarhul Daniel a sfințit Catedrala Episcopală din Oradea. P.S. Sofronie Drincec, Episcopul Oradei, i-a adresat
invitația de a participa la acest moment deosebit președintelui Felix T.
Koppelmann. Cum prezența acestuia
la sinagogă era impusă de obligațiile
legate de organizarea celei de-a doua
zile a Anului Nou evreiesc, acesta a
fost reprezentat de Robert Schorr.
La data de 15 septembrie 2020 a
avut loc o nouă întâlnire (realizată de
asemenea prin aplicația zoom) dintre
aspiranții la convertirea la iudaism
și rabinii israelieni de la Ieșiva Gush
Etzion, judecători ai Tribunalului Rabinic, Rabin Shuki Reich (președinte),
Rabin David Brovsky și Rabin Boaz
Pash.
Sărbătoarea de Roș Hașana 5781
a fost organizată în condiții de maximă siguranță sanitară, supervizate de
autoritățile locale și de Celula de Criză a FCER. Timp de trei zile (seara de
ajun și cele două zile ale Anului Nou
iudaic), în prezența unui public numeros, în Sinagoga Mare au fost oficiate
serviciile religioase ale acestui mare
eveniment de către prim-rabinul Shraya Kav și prof. Shaul Nachum, rabin
din Paris.
Tradiționalul ceremonial Tașlih s-a
desfășurat pe malul Crișului. Membrii
comunității noastre au aruncat câteva
bucățele de pâine în apă, semnificând
intrarea într-un An Nou fără păcate.
Până la ora de intrare a Șabatului,
s-a efectuat transmisie și pe internet
și s-au făcut fotografii.
Cu această ocazie, ing. Felix T.
Koppelmann a transmis un mesaj de
pace, sănătate, fericire și prosperitate
tuturor și urarea ca toți să fie înscriși
în Cartea Vieții Bune. La inițiativa
dumnealui, doritorii au primit la pachet

Ceremonialul Tașlih, pe malul Crișului

o cină de Erev Roș Hașana, meniul
fiind foarte apreciat de beneficiari, la
care s-au adăugat tradiționalele alimente ale festivității: vin, mere, rodie
și miere.
Am fost bucuroși să primim musafiri din Iași, Botoșani, Roman, Suceava, Maramureș. Un oaspete care
ne-a onorat în mod deosebit a fost
secretarul de stat pentru Culte, Victor
Opaschi, unul dintre marii susținători
ai renovării Sinagogii Mari. Oaspetele

F. Koppelmann, V. Opaschi și
R. Schorr (de la stg. la dr.)

a avut o discuție foarte plăcută și fructuoasă cu Felix Koppelmann, acesta
dăruindu-i două cărți de referință: „7
sinagogi orădene” și „75 de ani de la
Holocaust. Evreii din Europa în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial.
Noi documente, mărturii și abordări”,
această ultimă lucrare fiind realizată după Conferința Internațională cu
această temă derulată în octombrie
2019 la Oradea.

Ritualuri de Iom Kipur
Cea mai sobră sărbătoare din calendarul evreiesc, Iom Kipur, a început la Oradea în dimineața zilei de 27
Președintele F. Koppelmann
Foto: Gheorghe Barna

septembrie, cu rugăciunile de Șaharit
și Slihot. Comunitatea Evreilor din
Oradea
ROBERT SCHORR
și JCC au
(Continuare în pag. 10)
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Activități complexe la comunitatea orădeană

reluat ritualul
de ispășire numit Kaparot. În anii precedenți se
oferea cu această ocazie o sumă
de bani. După mai bine de 15 ani,
s-a reluat ceremonialul conform
ritualurilor halahice, folosindu-se
două păsări sănătoase, un cocoș
și o găină. La sfârșit, cele două
păsări au fost date unor persoane
nevoiașe.
În seara de 9 Tișrei s-a continuat cu rugăciunea de Minha, iar după
aceasta a început oficierea rugăciunii Kol Nidre, urmată de Maariv.
Ziua de 10 Tișrei (28 septembrie)
a fost dedicată în întregime ritualurilor
sinagogale, debutând cu Șaharit de

Iom Kipur și citirea din Tora și Haftara.
A urmat rugăciunea de Izkor în
amintirea părinților, a personalităților
marcante din istoria comunității, a
celor uciși în Holocaust și a soldaților
Israelului, căzuți la datorie. Apoi s-au

oficiat rugăciunile de Musaf de Minha de Iom Kipur din cartea de rugăciune Mahzor.
Seara, cu toții am rostit rugăciunea de Neila, în care am cerut să fim
pecetluiți în Cartea Celor Vii. Ceremonialul s-a încheiat cu rugăciunea
de Maariv, Havdala și Kiduș levana.
Participanții au primit o gustare ușoa
ră, odată cu încheierea postului.
Un aspect deosebit de important a constat în faptul că rugăciunile din Mahzor au fost rostite atât
în ebraică, cât și în limba română,
astfel încât membrii Comunității
noastre și oaspeții prezenți au putut
înțelege semnificația și înțelesul lor
profund.

Dr. Camelia Crăciun a vorbit despre perioada de apogeu a activității
culturale de limbă idiș din România. Cu privire la viața evreiască
din Moinești, ea a amintit că prima
publicație sub formă de volum, care
să cuprindă o traducere din idiș în
română a scrierilor lui Șalom Alehem, a apărut în orașul menționat,

în 1906, în timpul vieții scriitorului.
Autorul își dăduse acordul pentru
traducerea povestirii „Greva păserilor” (Die Kapurois), care a fost publicată la Editura Librăriei și Tipografiei
„Speranța” Isac Gartenberg. De asemenea, creatorul dadaismului, Tristan Tzara, s-a născut la Moinești.
Prelegerea a pornit de la paradoxul formulat de istoricul Ezra Mendelsohn cu privire la viața evreiască
din România interbelică, în lucrarea
„Evreii din Europa de Est și Centrală
între cele două războaie mondiale”
(1983): „Perioada interbelică a fost
martoră la ceea ce un observator a
numit «înflorirea» culturii idiș în România, dar și la apariția sa, practic
ex nihilo, în Capitală. Nu este sigur,
totuși, dacă această nouă evoluție
culturală ar fi prins cu adevărat rădăcini în Regat, deoarece cu siguranță
tendințele culturale predominante
printre evreii din Regat nu erau favorabile pe termen lung înfloririi culturii
idiș. Anii războiului, desigur, au pus
capăt acestei noi ere a culturii idiș în
centrul României.”
Aprofundând cercetarea cu privire la Bucureștiul devenit un nou centru de cultură idiș, printre cele deja
cunoscute, ca Odessa ori Cernăuți,
vorbitoarea a atras atenția asupra
situației demografice de la 1930.
Conform recensământului epocii,
idișul era declarat limbă maternă
doar de 21% din populația evreiască a Munteniei și de 17% din cea a
Olteniei (față de aproximativ 67% în
Moldova), în timp ce Bucureștiul concentra 10% din populația evreiască
a țării și 11% din populația orașului,
marea majoritate a evreilor din Capitală considerând româna limba lor
maternă.

Cum a fost posibilă receptarea
extraordinară a unei culturi care pare
că nu ar fi putut să renască, neavând
un sol fertil? Mai întâi, prin geografia
simbolică: după Primul Război Mondial, când în locul imperiilor țarist și
austro-ungar apar state naționale,
se produce o restructurare și la nivel
geo-cultural; zonele în care existau
foarte mulți vorbitori de idiș ajung
să fie incluse în structuri naționale.
În cazul României Mari, vorbitorii de
idiș predominau în partea de NordEst. Comunitatea crește și ea prin includerea noilor teritorii cu o populație
evreiască semnificativă, iar în paralel sporește numărul de vorbitori de
idiș.
În interbelic, Bucureștiul devine
un centru emergent de cultură idiș
și prin fenomenul de migrație a tinerilor intelectuali idișiști. Mari scriitori, regizori, jurnaliști, critici literari
vin la București: Ițic Manger vine din
Bucovina, Iacob Sternberg, Iacob
Botoșanski și Moise Altman – din Basarabia, Iacob Groper – din Moldova,
Șloime Bickel – din Galiția. Cu toții
sunt personalități dinamice, dornice
să atragă interesul publicului față de
diversele proiecte culturale de limbă
idiș pe care le inițiază. Vorbitoarea a
realizat un studiu de caz cu privire
la Iacob Sternberg – regizor, poet,
jurnalist și critic literar –, cel care a
ridicat teatrul evreiesc la nivelul teatrelor europene. Două mari proiecte
pe care artistul își va pune amprenta
sunt prezența în România a Trupei
din Vilna (al cărei director artistic va
fi, între 1924-1927, și care avea în
proporție de 40% public neevreiesc)
și înființarea trupei Bukarester Idișe
Teater Studie (BITS), în 1930.
CLAUDIA BOSOI

Conform unui comunicat primit
la redacție, ing. Ovidiu Corduneanu, din Câmpulung Moldovenesc,
și Paul Brașcanu, din Vatra Dornei,
și-au propus evocarea personalității
inginerului evreu Emanuel Alois Ziffer von Teschenbrück (1833-1913),
„părintele căilor ferate din Bucovina”, în semn de apreciere a inițiativei
sale de a construi o rețea de peste
700 km de căi ferate în Galiția, Bucovina și România, în regiuni situate
în drumul marilor linii internaționale,
din care cca. 580 km de căi ferate
locale au fost executați sub conducerea sa.
Pentru a readuce în conștiința
publică figura acestei personalități –
care în 1883 a înființat și a prezidat
Societatea de căi ferate Bukowinaer

Lokalbahnen, prima companie de
cale ferată pe acţiuni din Bucovina
–, a fost bătută o medalie realizată
în condiții excepționale de Regia Autonomă Monetăria Statului. Gravura
a fost asigurată de artistul Tudor
Leșanu, unul dintre cei mai apreciați
specialiști din Europa. Lucrarea are
diametrul de 80 mm și a fost realizată într-un tiraj limitat la 20 de exemplare din tombac (aliaj de cupru) și
3 de argint.
Pe aversul medaliei a fost imprimat un portret al ing. Emanuel A.
Ziffer, cu precizarea „părintele căilor ferate din Bukovina”, iar pe revers apare o listă a tronsoanelor de
căi ferate construite de Societatea
Bukowinaer Lokalbahnen: CernăuțiNoua Suliță, Adâncata-Berhomet

pe Siret, Carapciu pe Siret-Ciudei,
Dărmănești-Câmpulung Est-Vatra
Dornei, Vama-Moldovița, PojorâtaFundu Moldovei, Dornești-Rădăuți,
Ciudei-Cosciuia, Berhomet pe SiretMejabrode-Lăpușna.
Proiectul a fost inițiat de ing.
Ovidiu Corduneanu, colecționar,
pasionat de istorie și numismatică,
aflat la a patra medalie jubiliară dedicată istoriei Bucovinei, bătută, ca
și precedentele, exclusiv din bani
proprii și destinată colecționarilor.
Paul Brașcanu este autorul unei micromonografii dedicate lui Emanuel
A. Ziffer, publicate în urmă cu câțiva
ani cu sprijinul lui Edgar Hauster și
al soției acestuia, Martina Lelgemann, din Olanda.
CLAUDIA BOSOI

(Urmare din pag. 9)

Moinești

Ritualul halahic de Kaparot

Ziua Europeană a Culturii Evreiești

La 6 septembrie 2020, Ziua Europeană a Culturii Evreiești la Moinești
a fost organizată, al patrulea an
consecutiv, de Fundația Leolam,
prin Mihaela Rusu, Bianca Pintilie și
Joséphine Kohlenberg. Evenimentul
a implicat două activități: prima a stat
sub semnul Zilei Porților Deschise,
doritorii putând vizita Cimitirul Evreiesc din Moinești; a doua a fost o
conferință on-line în care conf. univ.
dr. Camelia Crăciun, de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a
Universității din București, a susținut
comunicarea „Teatrul și literatura idiș
în interbelic”.
Dr. ing. Joséphine Kohlenberg,
originară din Moinești și stabilită în
Franța, cofondator Leolam, a făcut
o prezentare succintă a profilului
fundației, înființată în 2012 în scopul
de a păstra cultura și tradițiile evreiești
ale orașului. Instituția este axată pe
renovarea Cimitirului Evreiesc din
Moinești și organizarea de activități
cultural-educaționale, derulate în parteneriat cu școli și licee locale.

Medalie Emanuel Alois Ziffer

AD MEA VEESRIM!

Preşedinţi de comunităţi
nãscuþi în luna noiembrie

n Mircea Rond, președintele CE
Focșani, conduce
de multă vreme
comunitatea
cu
destoinicie,
remarcabil
simț
organizatoric, ști
ință-artă de a se
apropia de oameni, în special,
de tineri. Mulți dintre elevii care au
trecut pragul Sinagogii din Focșani, însoțiți de profesori,
au devenit prieteni ai comunității. Gazdă impecabilă, este ghid al expozițiilor
pe teme iudaice, tablouri realizate de
unii dintre elevi. Împreună cu responsabila Clubului Generației de Mijloc,
Harieta Rond, realizează revista online
de succes Menora.
n Felix Koppelmann, preșe
dintele CE Oradea, unul dintre
cei mai vechi lideri comunitari, a
reușit să facă din
comunitatea
sa
una din cele mai
puternice, înfloritoare din prezent.
A doua ca mărime după cea din
București, știind
să mobilizeze resursele umane și financiare pe care
le are, sub conducerea lui Felix Ko
ppelmann comunitatea orădeană se
evidențiază prin bogăția și diversitatea
evenimentelor culturale organizate, calitatea formațiilor muzicale, viața religioasă, renovarea patrimoniului sacru,
educație iudaică la cote înalte, facilitată
și de activitatea JCC Oradea.
n Ivan Schnabel, președintele CE
Reșița, continuă
cu succes tradiția
înaintașilor: grija
față de asistați,
buna întreținere
a așezămintelor
de cult, participarea la programele
naționale inițiate
de JOINT împreună cu FCER (Bereshit, Keshet) și
la programele de
solidaritate cu vârstnicii suferinzi, singuri: „Livratorii de Lumină” și „Mișloah
Manot”. În virtutea multiculturalismului
zonal, președintele comunității cultivă bune relații cu autoritățile locale,
reprezentanții cultelor, ai organizațiilor
de minorități naționale – filialele locale.
n David Lieberman, președintele
CE Sighetu Mar
mației, este unul
dintre liderii comunitari care, într-un
timp relativ scurt,
a reușit să se
afirme prin capacitate organizatorică, interes pentru descoperirea
de noi membri ai
comunității, marcarea zilelor de
comemorare a victimelor Holocaustului
– Ziua Internațională, Ziua Holocaustului și a Eroismului, instituită de Knesset,
Ziua Holocaustului în România –, combaterea antisemitismului și antiisraelismului, cu atât mai mult cu cât la Sighet
se află Casa Memorială „Elie Wiesel”.
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Iași

Anul Nou 5781 întâmpinat
cu rugăciuni și cântece tradiționale

în Casa Domnului, ne-am
putut reîntâlni şi ruga împreună, păstrând bineînţeles, în
mod strict, regulile sanitare
impuse.
La Iași, serviciul religios
de Roş Haşana a fost oficiat
în cea mai veche sinagogă
din România de juristul Albert
Lozneanu, ajutat de inginer
Filip Petraru și a constituit un
eveniment cu adânci conotaţii spirituale şi emoţionale,
Anul Nou în prezența primarului M. Chirică care ne-a adus împreună,
tineri, mai puţin tineri şi maRoş Haşana, Capul anului şi Ziua turi, ca membri ai aceleiaşi mari familii
Judecăţii, este momentul în care cu iudaice ce respectă tradiţiile şi obicetoţii am analizat ce am făcut bine şi iurile moştenite din generaţie în genemai puţin bine, în plan personal şi co- raţie.
munitar, în anul ce a trecut şi ce ne
Roş Haşana, Capul Anului, a fost
propunem pentru anul ce vine, pe întâmpinat solemn, cu rugăciuni rosticare desigur ni-l dorim bun şi dulce, te din inimă şi cântece tradiţionale. Atfără încercări traumatizante de nici un mosfera solemnă a fost întregită şi de
fel.
prezenţa la această sărbătoare a unor
Deşi a fost foarte greu să nu interacţionăm social direct, sfaturile pe
care ni le-a transmis în on-line prim
rabinul Rafael Shaffer ne-au făcut să
înţelegem că izolarea este „un adăpost” în care ne apărăm de un duşman invizibil, dar extrem de primejdios.
La început de an 5780 ne-am rugat ca de Roş Haşana să fim înscrişi
în Cartea Vieții, iar de Iom Kipur să fie
pecetluită acea judecată favorabilă „şi
acea rugăciune, făcută din toată inima, ne-a fost pavăză în toate cele ce
Benjamina Ides-Vladcovschi
au urmat în tot decursul anului 5780”,
ne spune Rafael Shaffer în Mesajul reprezentanţi ai municipalităţii ieşene,
transmis de Roş Haşana 5781.
în frunte cu primarul Mihai Chirica.
La iniţiativa secretarului general
Benjamina Ides Vladcovschi, preal FCER, Eduard Kupferberg, activi- şedinte interimar al Comunităţii Evreitatea din sinagogă a fost înlocuită cu lor din Iaşi, i-a salutat cu calde cuvinte
prezența în spaţiul virtual, ceea ce a de bun venit pe cei aflaţi în Sinagoga
avut şi un efect benefic, a dus la o Mare pentru a petrece împreună sărcreştere însemnată a participării la bătoarea de Roş Haşana. Apoi, vorbiactivitatea de cult.
toarea a prezentat pe larg semnificaAcum, în ajunul Anului Nou, am ţia sărbătorii şi obiceiurile tradiţionale
zărit „luminiţa de la capătul izolării”, legate de aceasta şi a încheiat cu uracu ajutorul bunului Dumnezeu s-au rea Shana Tova u Metuka!
putut redeschide porţile sinagogilor şi,
Primarul Mihai Chirica a subliniat
cu bucurie şi evlavie, am păşit iarăşi că „Anul Nou Evreiesc vine în 5781

Brăila

Șana Tova u’Metuka!

Roș Hașana 5781 a fost sărbătorit, conform tradiției, și în Comunitatea Evreiască de la Brăila, pandemia de COVID-19 nefăcând altceva
decât să-i țină un pic mai departe
pe unii dintre membrii comunității, cărora
trebuie să li se acorde
mai multă atenție, dată
fiind vârsta ori starea
sănătății. Toți cei care
s-au simțit în formă
s-au întâlnit la Templul
Coral (singura sinagogă din cele 14, câte
avea Comunitatea brăileană în perioada interbelică) atât în seara
de 18 septembrie, cât și în dimineața
zilei de sâmbătă, 19 septembrie 2020.
Sâmbătă a avut loc tradiționala
sărbătoare în Templu, cu lectura din cărțile sfinte, cu rugăciunile
strămoșești, dar fără manifestările de
bucurie de altă dată. Tot pandemia e
de vină, dar brăilenii au încercat să
depășească momentul și să primească cu drag cuvintele rostite cu căldură
de oficiantul de cult Suchar Goldstein.

Nadia
Ustinescu,
președinta
Comunității, s-a preocupat ca de fiecare dată de sărbătoare și de detaliile
ei, având grijă și de cei care nu s-au
putut deplasa. De altfel, aceștia din

într-o lume plină de provocări şi de
luptă contra cronometru pentru fiecare viaţă. Oraşul nostru aduce lumii întregi un mesaj de toleranţă, de pace şi
de încredere, iar din lumină şi lacrimi
vom alcătui împreună o lume mai
bună pentru generaţiile viitoare.
La mulţi ani, tuturor evreilor din întreaga lume! Astăzi şi în următoarele
două zile vă veți reculege, veți analiza
şi veți face bilanţul celor făcute în anul
care tocmai a trecut. Va fi un moment
de împăcare cu Dumnezeu şi cu propria conştiinţă, în speranţa unui an
mai bun. Să fiţi sănătoşi, să fim sănătoşi şi doar pacea şi iubirea să domnească între noi, între toate popoarele
lumii! Șalom!”
De asemenea, Mihai Chirica a
evocat cu respect şi emoţie personalitatea fostului preşedinte ing. Abraham Ghiltman (z.l.), de care l-a legat
o frumoasă prietenie şi o fructuoasă
colaborare, şi a adresat invitaţia ca
parteneriatul dintre Primărie şi Comunitate să continue şi pe viitor pentru
realizarea unor noi proiecte comune
de succes.
Albert Lozneanu, directorul JCC
Iaşi, a relevat faptul că „pentru noi
nu este de ajuns doar o noapte spre
a trece pragul unui alt capitol al vieţii
noastre. Ne trebuie toată luna Elul, o
lună de reculegere, de reexaminare
a valorilor, de bilanţ sufletesc. Luna
Elul ne cheamă să cântărim cu luare
aminte cele ce-am făptuit, să privim în
adâncul sufletului nostru şi să ne fim
nouă înşine judecători, să distingem
esenţialul de secundar, să scoatem
la iveală din nimicurile vieţii marile

Zalău

adevăruri, ţelurile nobile ale existenţei
umane. Tikun Olam – Să îndreptăm
lumea, acesta este firul roşu al rugilor
noastre de Roş Haşana. Laitmotivul
acestor rugi este soarta lumii întregi.
De noi şi numai de noi depinde această îndreptare a lumii, prin a ne îndrepta pe noi înşine mai întâi”.
Masivii pereţi ai străvechii sinagogi
au vibrat în ritmul rugăciunilor psalmodiate de către Albert Lozneanu şi
la sunetele şofarului său, în sinagoga
cu un număr restrâns de enoriaşi, dar
atât de plină de spiritul lor şi de credinţa lor în permanenţa poporului evreu
pe aceste meleaguri. Am Israel Hai!
În a doua zi de Roş Haşana, rugăciunea a durat peste trei ore şi jumătate, iar sunetul Şofarului a răsunat de
o sută de ori. Rugăciunile au cuprins
diverse poeme liturgice, printre care
Avinu Malkeinu şi Unetane Tokef. Ele
reflectă opinia înţelepţilor, potrivit cărora sărbătoarea celebrează aniversarea Genezei.
Cu chivotul deschis şi cu toţi enoriaşii în picioare, Albert Lozneanu și Uri
Fernbac au psalmodiat emoţionanta
rugăciune Avinu Malkeinu.
Fie ca toate rugăciunile lor şi ale
noastre să fi fost auzite de Atotputernicul şi să fim binecuvântaţi cu o înscriere şi o pecetluire bună în Cartea
Vieţii!
MARTHA EŞANU

Șabat și Erev Roș Hașana
la sediul Comunității

Membrii comunității
evreilor
din
Zalău
au marcat Erev Roș
Hașana 5781 la sediul comunității din Zalău. Președintele Dan
Has a oficiat serviciul religios de Oneg
Șabat și de Erev Roș
Hașana. Deși au fost
mulți doritori de a participa la sărbătoare,
au fost respectate
toate restricțiile actuale impuse de Starea de Alertă cauzată de pandemia de SARS-CoV-2.
Membrii participanți s-au bucurat

de o masă bogată, cu mâncăruri
tradiționale de sărbătoare, nelipsind
peștele, mărul și mierea.
CRISTINA HAS

Un gând pios,
plin de recunoștință

Târgoviște

urmă au participat prin procură, ca să
spunem așa, la sărbătorirea Noului
An Evreiesc primind acasă – prin intermediul echipei de asistență socială
– bucatele pregătite pentru masa comună care nu a mai avut loc; fiecare
participant a primit un pachet, iar acasă s-a gândit cu siguranță la ceilalți,
subliniind gândul bun cu aceeași călduroasă urare: „Șana Tova u’Metuka!”
ARMANDA FILIPINE

În ziua de 14 septembrie 2020 la Templul Coral din București a avut loc
o rugăciune de pomenire a evreilor târgovișteni Elisa și Iosef Samuil. În anul
1915, aceștia au donat Primăriei orașului Târgoviște casă, teren și bani pentru
construirea unei școli primare mixte în cartierul în care locuiau, cartier periferic
și modest. Din 1916 și până în prezent această școală a funcționat neîntrerupt.
Întrucât nu se cunosc nici data nașterii și nici cea a decesului celor doi donatori, iar ei nu au descendenți, într-un gest emoționant, data pentru iarțait a
fost stabilită în ziua deschiderii noului an școlar, la 14 septembrie 2020. Celor
prezenți la rugăciune le-a fost arătată copia autentificată de pe actul de donație
și le-au fost citite pasaje care atestă calitatea evreilor de „popor al Cărții”.
Au fost adresate mulțumiri prim-rabinului Rafael Shaffer și cantorului Emanuel Pusztai, care au oficiat emoționantul eveniment, precum și redacției revistei „Realitatea evreiască” pentru popularizarea activităților școlii „Smaranda
Gheorghiu (Elisa și Iosef Samuil)” și pentru reflectarea activităților Asociației
Centrale de Prietenie și Colaborare Culturală cu Israel.
ILEANA GHENCIULESCU
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C o m u n i tAT i
Timișoara

Întâlnire editorială imposibil de ratat cu maestrul Ladislau Rooth

Recent a apărut la Editura Hasefer, cu sprijinul financiar al conducerii
FCER, volumul „O sută de ani de muzică şi măiestrie”, dedicat maestrului
Ladislau Rooth, la împlinirea vârstei
de 100 de ani. În urma a zeci de ore
de dialog, Elvira Cimponeriu a adus
împreună, cu fineţe şi fidelitate pentru mărturie, câteva dintre poveştile
de viaţă ale dirijorului, compozitorului
şi pianistului. Cartea şi-a propus să
prezinte succint experienţa deportării
– istorie personală pe care maestrul
nu a putut-o exprima decât după mulţi
ani –, şi cariera sa, plină de întâlniri

Satu Mare

memorabile, proiecte mari şi interesante, călătorii care i-au adus numeroase prietenii şi satisfacţii profesionale. Cartea este ilustrată cu fotografii
de familie, cu memento-uri ale unor
clipe magice în compania unor cunoscuţi muzicieni.
Trauma Holocaustului l-a însoţit
mereu, dar mult timp nu a putut-o povesti. Pierderea fulgerătoare a mamei,
la sosirea pe rampa de selecţie de la
Auschwitz, i-a marcat existenţa şi i-a
diminuat aşteptările din partea umanităţii. Şi totuşi, rămâne un mare umanist care crede cu putere în dreptate
socială, în întrajutorare şi, cu siguranţă, în iubire. Muzica o trăieşte în fiecare fibră şi prin membrii orchestrelor
şi corurilor pe care le-a condus, de-a
lungul multor decenii, în România, Israel, Mexic, Statele Unite, Italia, Africa
de Sud etc. Tinereţea şi-a păstrat-o intactă. Se vede în atingerea când lină,
când săltăreaţă a pianului său drag,
în nuanţele subtile ale picturilor proprii care îi umplu camerele. Ladislau
Rooth lucrează şi azi, zi de zi, pregăteşte spectacole pentru Teatrele de
Operă din Tel Aviv şi Timişoara.
După Revoluţie, când în fine i s-a
permis să revină în România, Ladislau Rooth, cu modestia caracteristică,
s-a bucurat să dirijeze în prima sa
casă muzicală, Opera Timişoreană,
dar şi la Oradea, Arad, Satu Mare şi
în alte oraşe. Cariera muzicală i-a oferit întâlniri magice cu personalităţi ca

Pacea nu trebuie să fie
doar un vis

Roș Hașana – zi de amintiri și hotărâri noi. Începutul anului este și începutul lumii. O zi în care sperăm să
se realizeze visele, să se împlinească
dorințele!
Pacea nu trebuie să fie doar un
vis! Rațiunea ne spune că multe lucruri
începute nu au nici o șansă, dar sunetul
Șofarului, dinlăuntrul nostru și din sinagogă, ne îndeamnă să credem că imposibilul va deveni posibil.
De Roș Hașana membrii Comunității
Evreilor din Satu Mare au ținut să fie
prezenți la sinagogă, păstrând regulile de distanțare impuse. Am fost apropiați
cu sufletul și de cei care au hotărât să rămână la casele lor.
Zilele de pocăință, care încep cu Roș Hașana și se încheie cu Iom Kipur au
fost zile de rugăciune la care am participat în număr mare.
De Izkor ne-am rugat pentru cei dragi, care nu mai sunt printre noi.
Cu ocazia sărbătorilor de toamnă vă dorim înainte de toate un An Nou bun și
multă sănătate.
Vă dorim Șana Tova u’Metuka, un An Bun și Dulce!
ADRIAN BEȘA
președinte C.E. Satu Mare

Participare la celebrarea
Anului Nou, în ciuda pandemiei

Alba Iulia

La Sinagoga Veche din Alba Iulia, recent
reinaugurată, peste treizeci de persoane,
membri și prieteni ai Comunității Evreilor din
Alba Iulia au participat la sărbătoarea de
Roș Hașana.
Serviciul religios a fost oficiat de Avram
Faibiș (în limba română) și Marius Gedalia (în limba ebraică), cărora președinta
Comunității Evreilor din municipiu, autoarea acestor rânduri, le-a mulțumit în numele
comunității „pentru conștiinciozitatea cu care
au respectat ritualul sinagogal recomandat
de Cancelaria Rabinică și pasiunea cu care
au știut să ne transmită esența sărbătorii”.
LIA BORZA
președintă CE Alba Iulia

Placido Domingo, Barbra Streisand,
cantorul Meir Hefgott, dar şi prietenii
de o viaţă cu copiii şi adulţii care au
făcut parte din corurile şi numeroasele orchestre pe care le-a condus. În
anii 1967-1968 a dirijat în Africa de
Sud, în 1968 a colaborat cu Radiodifuziunea daneză la Copenhaga, iar în
1970 a dirijat o stagiune la „Landestheater”, din Salzburg. Timp de 11 ani
a fost dirijor la Opera din Mexico City.
Îşi aduce aminte de anii petrecuţi acolo, de evreii de acolo şi multe dintre
relaţiile de amiciţie create în acea perioadă rezistă şi acum. Între anii 1985
şi 1987 a lucrat ca dirijor în Statele
Unite. În Israel, Ladislau Rooth a fost
dirijor al Orchestrei simfonice radio din
Ierusalim, al Corului de cameră din Tel
Aviv, director muzical al Ansamblului
israelian de folclor „Anahnu Kan”, a
compus adaptări muzicale pentru numeroase spectacole şi discuri. Corul
Tzadikov, pe care l-a condus, a fost
cel mai mare cor de copii care a existat în Israel, un ansamblu care face
parte din istoria muzicală a ţării, care
era atunci în plină dezvoltare.
Anul trecut, Ladislau Rooth a fost
recompensat cu titlul de Cetăţean de
Onoare al Timişoarei, o recunoaştere
bine-meritată, oferită chiar pe scena
Operei timişorene de primarul oraşului. Dirijând „Liliacul” şi-a adus atunci
aminte de anii în care a contribuit la
fondarea acestei prestigioase instituţii, dar şi de tristele vremuri când, cetăţean străin fiind, i-a fost interzis să îi
calce pragul.
La ultimul etaj al unui bloc din Bat
Yam este micro-universul maestrului Rooth. Un spaţiu luminos în care
simţi izul sărat al mării. Simţi şi sarea
lacrimilor estompate, dar ai şi confortul zâmbetului interlocutorului. Simţi în
fiecare moment iubirea pentru ţara în
care se află de peste 60 de ani, Israelul, ţara strămoşilor şi ţara fiului şi ne-

Bacău

potului, la rândul său un muzician cunoscut. Răspunzi la întrebări şi asculţi
fascinat poveşti despre atât de îndepărtata şi, totodată, atât de apropiata
Timişoara. Despre corso, despre mari
muzicieni, directori ai Operei, conducători ai comunităţii de odinioară,
doamnele frumoase ale tinereţii sale.
Ai şansa să zbori în timp şi parcă nu
te-ai mai desprinde. Cartea de faţă te
poartă în ţări şi în timpuri diverse, desluşeşte un destin care a cunoscut abisurile, dar şi înălţimile infinite pe care
muzica şi iubirea le pot accesa.
În vederea promovării proiectului
„Timişoara – Capitală Europeană a
Culturii”, ICR Tel Aviv, în colaborare
cu Opera Naţională Română din Timişoara, intenţiona să organizeze, în
data de 2 iulie 2020, nu întâmplător în
preajma celor 100 de ani împliniţi de
maestrul Rooth, un spectacol de operă cu „Flautul fermecat” de Mozart.
Colaborarea cu Opera din Ierusalim
este un proiect care sperăm cu toţii că
va vedea lumina rampei, pe care maestrul îl aşteaptă cu drag. Până atunci
lucrează şi pregăteşte compoziţii şi
orchestraţii pentru diverse spectacole. Nu uită niciodată de timişorenii săi
şi este întotdeauna în contact telefonic sau prin intermediul internetului,
cu interes, cu autentică prietenie şi
nobilă modestie. Legătura cu comunitatea evreilor este una de suflet, materializată în numeroase concerte memorabile oferite cadou membrilor săi.
Volumul reprezintă „o gustare” dintr-o biografie fascinantă, un rezumat,
plin de modestia care îl caracterizează, al unor experienţe cu totul excepţionale. Mai presus de orice este şansa
de a cunoaşte puţin din ceea ce reprezintă Ladislau Rooth pentru România
şi pentru Israel, cele două patrii care îi
definesc existenţa.
LUCIANA FRIEDMANN

Anul Nou la Templul Cerealiștilor

În condiţiile speciale ale pandemiei
şi la sfatul prim-rabinului Rafael Sha
ffer, intrarea în Noul An 5781 a avut
loc la Templul Cerealiştilor din Bacău.
Templul fiind în conservare, în
aşteptarea începerii reabilitării sale, a
fost necesară o mobilizare exemplară
a personalului nostru pentru a asigura condiţiile unei bune desfăşurări a
serviciilor religioase. Reîntâlnirea cu
Templul, aflat în conservare de ani
buni, a fost foarte emoţionantă, mulţi
enoriaşi revenind la Templu pentru
prima oară după 40-50 de ani.
În cuvântul de deschidere, am
menţionat rolul deosebit jucat de Comunitate în aceste vremuri de pandemie şi avantajul nostru că aparţinem
unei comunităţi căreia îi pasă de
enoriaşi, fiind la dispoziţia membrilor
săi .
S-a arătat că sărbătoarea este
mai mult solemnă decât festivă, nu
se spune Halel, şi marchează în fiecare an Ziua Judecăţii – Iom Hadin şi începerea celor zece zile de
Căinţă (înfricoşătoare) – Aseret Iemei
Teşuva, perioadă care culminează
la Iom Kipur, când se pecetluieşte
sentinţa pusă fiecăruia dintre noi, la
Roș Hașana. În perioada celor zece
zile putem, prin căinţă, rugăciune şi
fapte bune, să influenţăm spre bine
decizia Divinităţii.
Circa 45 de enoriaşi au participat
la aprinderea lumânărilor de Șabat şi

de Roș Hașana, cu binecuvântările
corespunzătoare, la serviciul de Minha și Maariv (cu Kabalat Șabat) şi la
Kidușul pe vin. Sunetele puternice ale

şofarului (Roș Hașana fiind denumită
şi Iom Terua – Ziua suflării din şofar),
au avut darul să amintească tuturor
celor prezenţi din ziua a doua (prima
zi fiind în acest an de Șabat, nu s-a
suflat din şofar) că a început perioada
celor zece zile de căinţă.
Au fost menţionate şi celelalte denumiri ale Sărbătorii: Iom Hadin – Ziua
Judecăţii, Șabaton – Zi de sărbătoare
solemnă, Iom Terua – Ziua suflării din
şofar, Iom Hazikaron – Ziua Amintirii,
când ne rugăm ca Dumnezeu să-şi
amintească cu bine de noi.
De pe masa cu chec, apă minerală,
fructe şi coniac cașer nu au lipsit feliile
tradiţionale de măr şi mierea.
Șana Tova U-Metuka 5781! G’ Mar
Hatima Tova!
HAINRICH BRIF
președinte C.E. Bacău
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Evenimentele și activitățile constante
duc viața comunitară mai departe

JCC Oradea

ROMÂNIA
Toate activitățile Comunității Evreilor din Oradea se organizează în
strânsă colaborare cu JCC Oradea.
La Centrul Comunitar Evreiesc continuă activitățile atât de apreciate de
participanți.
Cursurile online de ebraică pentru
începători și avansați suscită în continuare mult interes. La ele participă
nu doar membrii Comunității și evrei,
ci și creștini interesați să învețe limba ivrit. De asemenea, în condiții de
siguranță sanitară, formația de dansuri evreiești și israeliene Or Neurim
repetă noi dansuri pentru vremurile în
care se vor putea organiza spectacole
de acest fel.
Un eveniment deosebit de important a fost ediția a II-a a Bereshit
online. Din Oradea s-au înscris 124
de persoane, dornice să participe la
această manifestare (cele mai multe
din România). Programul extraordinar
a atras foarte multă lume, atât evrei
cât și cursanții de la pregătirea pentru
convertire din Oradea și din țară, care

Bereshit online

au vrut să aibă parte de comunicări de
învățătură iudaică de înaltă calitate.
La JCC Oradea, pe 13 septembrie, în
două săli (pentru a asigura distanțarea
fizică) membrii Comunității Evreilor din
Oradea au urmărit, pe două ecrane
mari, transmisiunile asigurate de JCC

JCC Iași

România. Aceștia au fost primiți cu un
kiduș după rugăciunea de Șaharit, cu
vin, vodcă, whisky și, bineînțeles, cu
palincă bihoreană. Pe parcursul întregii zile nu au lipsit câteva gustări,
răcoritoare și cafea.
În secțiunea Limmud, care a fost
rezervată prim-rabinului Oradei, Shraya Kav, ascultătorii au putut afla despre sensurile profunde ale comandamentului „iubește-ți aproapele ca pe
tine însuți”.
Au fost foarte apreciate expunerile distinșilor profesori și au fost
urmărite cu mult interes mesajele
președintelui FCER Aurel Vainer, al

Bereshit online

vicepreședintelui, ec. Ovidiu Bănescu,
și al directorului JDC România, Israel
Sabag, precum și al lui Ery Pervulescu. De asemenea, extrem de interesantă a fost sesiunea susținută de
Aurel Vainer și deputatul Silviu Vexler.
Tinerii din comunitatea noastră
s-au întâlnit cu prim-rabinul Shraya Kav și au discutat cu acesta
înțelesurile, semnificațiile și obiceiurile specifice sărbătorilor de toamnă
evreiești.
În fiecare zi de marți, Comunitatea Evreilor din Oradea și JCC Oradea organizează de obicei apreciata și tradiționala acțiune „Întâlnirea

Tinerii din comunitate împreună cu rabinul Shraya Kav

generației de mijloc”. Din păcate,
din cauza pandemiei, anul acesta și
această activitate a fost suspendată. Prof. Hausmann Gyuri a avut o
inițiativă deosebită, și anume de a se
organiza această întâlnire la poalele
Munților Pădurea Craiului, pe la mijlocul cursului râului Crișul Repede,
în localitatea Șuncuiuș (jud. Bihor).
Președintele Felix T. Koppelmann, împreună cu conducerea JCC, a transmis membrilor comunității această
invitație, la care aceștia au răspuns
cu mare bucurie. Astfel, marți, 8 septembrie 2020, după rugăciunea de
Șaharit, un grup de 15 persoane, în
frunte cu Felix T. Koppelmann, s-a
deplasat către această destinație.
Conform tradiției care spune că într-o
F. Koppelman
pregătind
preparate
cașer la
grătar

casă nouă să nu mergi cu mâna goală,
Comunitatea și JCC au oferit gazdei
o mică atenție, care să facă această
întâlnire memorabilă. Specialitățile
cașer de pește și pui au fost preparate la grătar de președintele Felix
Koppelmann, care a purtat un echipament de protecție oferit de către
Israel Sabag. Ca de obicei, la final,
s-a intonat imnul Statului Israel, Hatikva, prim-rabinul Shraya Kav fiind
conducătorul acestui cor sui generis.
Întâlnirea a fost o premieră pentru co-

Membrii comunității la
masa de la Șuncuiuș

munitatea organizatoare și se dorește
să fie prima dintr-o serie mai lungă de
astfel de activități.
Motive de mare bucurie a fost sărbătorirea zilelor de naștere ale unor
membri, cărora le-am transmis din
inimă Mazal Tov și urări de sănătate.
Aflată la Ierusalim, Ariela Koppelmann
a fost felicitată prin Skype, după rugăciunea de dimineață, de participanții
la serviciul divin. Tot atunci l-am felicitat pe Boros Peter, membru de bază
al Hakeshet Klezmer Band. În această fericită conjunctură am ciocnit un
pahar în cinstea lui Ioan Barabaș, la
împlinirea unei frumoase vârste. Lehaim!

Sunetul Șofarului readuce sentimentul
normalității în comunitate

Emoția, bucuria și pocăința sunt
sentimente care îi unesc pe evreii de
pretutindeni în perioada dintre Roș
Hașana și Iom Kipur, zile în care cu
toții ne înfățișăm în fața Judecății Divine, cu faptele noastre bune și rele, și
ne rugăm bunului Dumnezeu să fie
iertător cu greșelile săvârșite și să ne
înscrie în Cartea Vieții.
Cele două mari sărbători iudaice au fost organizate în Sinagoga
Mare din Iași, respectându-se cu
strictețe distanțarea fizică și normele
de protecție igienico-sanitare impuse
de actualul context epidemiologic.
La sărbătorirea Anului Nou Evreiesc – Roș Hașana, cei prezenți în
vechiul și frumosul lăcaș de cult s-au
bucurat de vizita unui oaspete de
seamă: Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, un prieten al comunității
ieșene, care a participat pentru prima oară la această sărbătoare. În
alocuțiunea sa, el a vorbit despre buna
colaborare dintre cele două instituții,
despre relația
de respect și
prietenie dintre conducătorii acestora,
încheind prin
a transmite tuturor
membrilor comu
nității
Șana
Tova – un An
Nou rodnic și
A. Lozneanu dulce!
suflă în șofar
Benjamina

Ides Vladcovschi, președinte interimar
al C.E. Iași, a vorbit despre semnificaţia acestei importante sărbători, specificând faptul că acesta este momentul
când Dumnezeu reînnoieşte relaţiile cu
oamenii şi stabileşte desfăşurarea vieţii
pentru întreg anul, perioada dintre Roș
Hașana şi Iom Kipur fiind o perioadă de
autoanaliză şi judecată, și a urat tuturor Șana Tova U’metuka și G’mar Hatima Tova.
Albert Lozneanu, director al JCC
Iași, a mulțumit celor care au făcut
efortul de a fi prezenți în sinagogă la
această sărbătoare, deoarece această perioadă este o oportunitate pentru fiecare de a-și face un examen de

conștiință în lumina celor mai înalte
valori iudaice, cu speranța că Dumnezeu va accepta rugăciunile și căințele
exprimate. El a urat tuturor un An Nou
dulce, cât mai bun, post ușor și să fie
înscriși cu toții în Cartea Vieții.
Serviciul religios specific acestor
importante sărbători evreiești, care
cuprinde poeme liturgice ca Avinu
Malkeinu și Unetane Tokef, a fost oficiat de Albert Lozneanu, care a suflat și în Șofar, reamintind tuturor, cu
sunetul lui pătrunzător, că trebuie să
ne întoarcem către Dumnezeu, să ne
pocăim și să ne împăcăm cu frații și
surorile noastre.
SILVIAN SEGAL

JCC București

Toamna vine cu fapte bune

Mai bine de 300 de bunici ai comunității au primit în cutia poștală gândurile și urările voluntarilor cu ocazia Roș Hașana și, astfel, prin proiectul Roș
Hașana Mițva, sărbătorile au fost mai frumoase în acest an.
În continuarea seriei de fapte bune din perioada sărbătorilor de toamnă
evreiești, propunem o nouă inițiativă: Computer Mițva 5781. Te invităm să donezi
la JCC tehnica de calcul de care nu mai ai nevoie (calculatoare, laptopuri, tablete, telefoane smart, imprimante etc.) și, prin parteneriatul cu Ateliere Fără Frontiere și Edu Click, acestea
vor fi recondiționate și
direcționate către cei ce
au mai multă nevoie de
ele, în cadrul Programului
#unBYTEdeajutor. Proiectul se derulează în perioada septembrie – decembrie 2020. Șana Tova!
ADRIAN GUERON

Aniversarea a două membre
ale comunității orădene

Alături de prietenii din generația
„de aur” a comunității și-au sărbătorit
zilele de naștere la sediul JCC două
distinse și îndrăgite doamne, Rosen
zveig Cornelia Iudit și Livia Somogyi
(supraviețuitoare a Holocaustului).
ROBERT SCHORR

JCC Timișoara

Sărbători
diferite, totuşi
sărbători!

Numărul impresionant al participanţilor la marile evenimente a fost
mereu un titlu de mândrie pentru
Comunitatea Evreilor din Timişoara
şi pentru JCC Timişoara. În situaţia
actuală, când numărul este firesc limitat de atât de necesarele măsuri ale
distanţării fizice, a fost necesară găsirea altor mijloace pentru a avea sentimentul unităţii comunităţii. Programele online – Bereshit, Keshet, cursurile
de
limbi LUCIANA FRIEDMANN
străine,
(Continuare în pag. 22)
Pagină coordonată de
GEORGE GÎLEA
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Ludovic Orban: Uitarea Holocaustului nu trebuie permisă!

la care România
de atunci a participat, pe harta memoriei noastre.
Acest lucru nu înseamnă că, pe acest
teren al memoriei, totul a fost făcut,
deoarece memoria se cere mereu
împrospătată, se cere mereu păstrată
vie, cu atât mai mult atunci când este
vorba de episoade istorice cu caracter de genocid, care au văzut negarea dreptului la viață al unor întregi
comunități umane. Uitarea, uitarea
Holocaustului, nu trebuie permisă tocmai în numele grijii, al responsabilității
esențiale de a nu îngădui repetarea
unor astfel de tragedii”, a spus Ludovic Orban, referindu-se în continuare
la supraviețuitorii Holocaustului: „În
același timp, gândurile noastre se îndreaptă către supraviețuitori, către cei
care și-au pierdut rudele – soț, soție,
copii, bunici – și care au avut forța să
meargă mai departe, fără însă a uita.
Salut reprezentanții Federației
Comunității Evreiești din România și
prețuiesc contribuția Federației de
a aduce în atenția tinerilor memoria
acestor lecții dramatice din istoria
noastră.
Felicit totodată Institutul Național
pentru Studierea Holocaustului din
România „Elie Wiesel”, care astăzi
împlinește 15 ani de la fondare, pentru remarcabila sa activitate de cercetare, de recuperare științifică a adevărului despre Holocaust, dar și pentru
contribuția constantă pe care o are în
combaterea rasismului, xenofobiei și
antisemitismului”, a mai spus Ludovic
Orban, amintind importanța cercetării
în acest domeniu și munca depusă
până acum de INSHR.
„Onorarea victimelor Holocaustului
este o datorie fundamentală a statului
român, dar și un semn de normalitate
care arată că țara noastră a învățat
din lecțiile secolului trecut”, a mai
spus Ludovic Orban.

(Urmare din pag. 1)

Silviu Vexler

Prezent la eveniment, Silviu
Vexler, deputat în Parlamentul României din partea minorității evreiești,
a vorbit despre progresele pe care
țara noastră le-a făcut în combaterea
antisemitismului, pentru memoria victimelor Holocaustului din România și
pentru supraviețuitorii acestuia, prin
adoptarea unor legi importante în Parlament, dar și despre problemele pe
care le generează încă antisemitismul
prezent în societatea noastră.
„Într-adevăr, în ultimii ani, România a făcut pași extraordinari în ceea
ce privește asumarea istoriei și a trecutului. Aș vrea să vă reamintesc că,
în urmă cu exact un an, președintele
României, Klaus Iohannis, promulga
legea care stabilea înființarea Muzeului Național al Holocaustului și Istoriei Evreilor din România. Institutul
Elie Wiesel, care astăzi împlinește 15
ani, alături de FCER și de Guvernul
României, are șansa de a duce acest
proiect la capăt. Separat de acest lu-

cru, România a fost prima țară care a
transpus în legislația penală definiția
antisemitismului.
Aș vrea să mă refer și la întregul
ansamblu de legi și măsuri reparatorii privitoare la supraviețuitorii Holo
caustului din România, oriunde ar trăi
ei acum. În ultimii ani, în etape, Parlamentul a majorat indemnizațiile pe
care supraviețuitorii le primesc, dar a
și simplificat procedura de obținere,
tocmai pentru a o face cât mai accesibilă.
Vreau de asemenea să menționez
că într-un act care are și o încărcătură simbolică, Parlamentul a adoptat
o lege privind restituirea proprietăților
care au fost confiscate în perioada
regimului communist. Este o durere a

Din partea Ambasadei Statului Israel la București, Adjunctul Șefului Misiunii, Amir Sagron, a vorbit, între
altele, despre suferințele prin care au
trecut evreii deportați în Transnistria
în timpul Holocaustului: „Ne-am adunat pentru a onora memoria sutelor de
mii de evrei uciși în România în timpul
Holocaustului. 9 octombrie marchează începutul deportărilor evreilor în
Transnistria, în anul 1941. Mii de oameni au fost ținuți fără apă și mâncare. Alții au fost puși să mărșăluiască
desculți, în frig. Mulți au murit pe
drum. Cei care au ajuns au fost băgați
în ghetouri și lagăre de concentrare.
Din cei 150.000 de evrei deportați în
Transnistria, 90.000 au murit”, a spus
Amir Sagron.

întregului popor ceea ce s-a întâmplat
atunci, dar a fost în egală măsură o
durere și modul în care s-a procedat
uneori în ceea ce privește retrocedările. Salut faptul că această lege
a fost adoptată cu sprijinul tuturor
forțelor politice reprezentate în Parlament. A fost un gest de normalitate
și rămâne o formă de respect pentru
supraviețuitorii Holocaustului și pentru toți cei care au suferit în perioada
comunistă”, a spus Silviu Vexler, subliniind importanța continuării luptei cu
antisemitismul.
„Avem, din păcate, în continuare
în România străzi care poartă numele
unor criminali de război, avem situații
în care unii magistrați au respins cazuri clare de antisemitism.
Este nevoie ca toate măsurile de
combatere a antisemitismului care au
fost promovate până acum să fie continuate. Antisemitismul în sine, care
și-a propus exterminarea evreilor, a
romilor și a celorlalte minorități persecutate în perioada Holocaustului,
există în continuare și va exista. Datoria noastră este să îi ținem piept și
să nu uităm că antisemitismul este un
atac la adresa democrației și a fiecărui cetățean al acestei țări și al lumii,
nu doar un atac la adresa evreilor”, a
mai spus Silviu Vexler.
Din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București,
Adjunctul Șefului Misiunii, David
Muniz, a declarat: „Apreciez efortul
poporului român și pașii importanți
pe care cetățenii acestei țări i-au făcut în lupta cu antisemitismul în ultimii ani. Românii au învățat din lecțiile
trecutului, iar multe dintre progresele
pe care le-au făcut se datorează și
unor eroi ca Elie Wiesel și Institutului care îi poartă numele și îi duce
aici munca mai departe. Aș vrea să îi
mulțumesc pe această cale directorului Alexandru Florian pentru eforturile
sale în acest domeniu și pentru colaborare”, a spus, între altele, David
Muniz.

În final a avut loc o ceremonie de
depunere de coroane de flori, în memoria victimelor Holocaustului din
România. Coroanele au fost depuse
din partea Administrației Prezidențiale
a României, Guvernului României,
Ministerului de Interne și Ministerului
Apărării Naționale, din partea Ambasadelor SUA și Israelului la București,
din partea Agenției Naționale pentru Romi, din partea Federației
Comunităților Evreiești din România
și a Comunității Evreilor din București,
precum și din partea Complexului
Educațional Laude Reut.

Mesaje și declarații prilejuite
de evenimentul comemorativ
Pentru a marca Ziua Națională de
Comemorare a Victimelor Holocaustu

Elevi de la Complexul Educațional LaudeReut, împreună cu Tova Ben Nun-Cherbis

lui din România, președintele Klaus
Iohannis a transmis un mesaj, în
care se arată: „Eșecul de a ne aminti
istoria așa cum a fost are consecințe
triste. Din păcate, deși România a
făcut progrese extraordinare în ceea
ce privește recuperarea memoriei
Holocaustului, asistăm de ani buni la
campanii grotești de reabilitare publică a unor figuri sinistre ale «trecutului
negru», oameni de cultură, politicieni
sau militari care, prin ideile și faptele
lor, au condus la înjosirea, batjocori-

rea și asasinarea unor semeni. Cei
care vor să șteargă Holocaustul din istorie, precum și cei care încearcă să-i
exonereze de vină pe criminali sunt
complici la acest rău îngrozitor. Nu
vom înceta niciodată să-i condamnăm
pe cei care au sădit ura și au săvârșit
crime și nu vom mai pleca tăcuți capul în fața răului, niciodată. Ura reînnoită este flagelul vremurilor noastre.
Pandemia de COVID-19 a declanșat,
la nivel global, nu doar o criză sanitară, ci și o criză a neîncrederii, generată de propagarea știrilor false și
a teoriilor conspirației, de promovarea
mesajelor de ură și a discursurilor eurosceptice și xenofobe, de manipulare, de exacerbarea antisemitismului.
Nu există risc mai mare de a fragiliza
democrația decât acceptarea pasivă
a tuturor acestor maladii ale lumii contemporane. În fața unor asemenea
pericole, apelul la trecutul neromanțat
poate fi șansa redescoperirii valorilor
europene perene: toleranța, respectul
pentru diversitate, responsabilitatea.
Să nu ne lăsăm prinși în capcana
ignoranței, a discursurilor populiste,
să nu rămânem tăcuți în fața tentativelor de rescriere a istoriei și de negare a adevărului. Să rămânem, de
asemenea, vigilenți și fermi în lupta
cu antisemitismul, intoleranța, extremismul și populismul. Istoria oricărei
națiuni este o colecție de lumină și întuneric. Depinde doar de noi să putem
arăta generațiilor viitoare că România
nu mai poate schimba istoria, dar că
lecțiile istoriei au schimbat în bine,
pentru totdeauna, România”, spune,
între altele, Klaus Iohannis, în mesajul său.
Pentru a marca 79 de ani de la
începutul deportărilor în Transnistrria
ale evreilor și romilor din România,
președintele Camerei Deputaților,
Marcel Ciolacu, a declarat:
„Datoria noastră, ca oameni politici
responsabili şi profund ataşaţi valorilor democratice, este să susţinem
respectul pentru lege, tratamentul
egal al persoanelor, indiferent de originea rasială sau etnică, toleranţa şi
solidaritatea. Este cel mai onest mod
în care putem onora amintirea şi să
ne arătăm preţuirea faţă de victimele
Holocaustului de pretutindeni!
Comemorarea Holocaustului reprezintă, în mod cert, asumarea responsabilă, conştientă şi sinceră a unui
episod dureros al istoriei. În acelaşi
timp, consider că aducerea-aminte
trebuie să fie însoţită obligatoriu, în
prezent, de fermitate în ceea ce priveşte apărarea drepturilor omului, toleranţei şi diversităţii”.
De
asemenea,
vicepremierul
Raluca Turcan a subliniat, într-un mesaj, importanța cunoașterii
istoriei, dar și importanța educației în
lupta cu antisemitismul: „Asumarea
istoriei se face doar prin educaţie şi
gesturi civice! Astăzi, de Ziua Naţională a Comemorării Victimelor Holocaustului din România, avem datoria
să recunoaştem faptele reprobabile
ale unui popor împotriva altui popor.
Să respingem simbolurile şi faptele
unui regim totalitar şi să ne cerem
iertare pentru vieţile pierdute în urma
Holocaustului. Au fost vieţi luate unor
oameni care nu aveau nici o vină. Singurul criteriu pentru a fi condamnaţi la
moarte era apartenenţa la o minoritate
etnică şi religioasă. Tocmai de aceea,
ca stat, avem obligaţia să încurajăm
cursurile de istorie a Holocaustului în
şcoli şi universităţi şi să ne asumăm
trecutul. Doar aşa vom putea preveni
astfel de tragedii pe viitor”.
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Ziua Europeană a Culturii Iudaice: călătorii evreiești

Prima duminică a lunii septembrie
este dedicată, de peste 20 de ani, Zilei Europene a Culturii Iudaice. Ea a
fost inițiată de B’nai B’rith Europa și
de Asociaţia Europeană pentru Păstrarea şi Promovarea Culturii şi Patrimoniului Iudaic, scopul fiind de a
face cunoscută această cultură unui
mare număr de cetățeni din Europa,
evrei și neevrei deopotrivă. De obicei,
în această zi sinagogile sunt deschise pentru vizitatori și se alege și o tematică în jurul căreia se organizează
un program. Din păcate, în acest an,
pe 6 septembrie, din cauza epidemiei
de coronavirus, sinagogile au rămas
închise, iar programul s-a transmis
online. Tematica aleasă a fost „Călătorii evreiești” care, în România, s-a
concretizat prin expuneri în jurul temei „Legende urbane din Bucureștiul
evreiesc”. Autoarele lor au fost două
personalități care se ocupă de multă
vreme de Bucureștiul evreiesc, res

pectiv ceea ce a mai rămas din el:
istoric dr. Anca Tudorancea și conf.
univ. dr. Felicia Waldman. Ca să fie
în ton cu subiectul, expunerile au fost
transmise de la Muzeul Evreiesc de
Cultură, care se află în fostul cartier
evreiesc, în fosta sinagogă „Unirea
Sfântă”. Evenimentul a fost organizat
de Departamentul de Cultură al FCER
și de B’nai B’rith România.
În deschiderea evenimentului, directorul Muzeului, Carmen Hannah
Iovițu, și-a exprimat satisfacția că a
fost ales ca loc de desfășurare Muzeul, iar subiectul expunerii se potrivește
foarte bine începutului de an. Robert
Schorr, directorul Departamentului,
a dat citire unor mesaje de salut, iar
Jose Iacobescu, președintele BBR, a
prezentat tematica și pe conferențiari,
precizând că sunt oamenii cei mai
calificați care ne pot duce într-o astfel de călătorie. El i-a mulțumit și
președintelui FCER, dr. Aurel Vainer,

Sincere felicitări de belșug și prosperitate

Consilierul prezidențial Sergiu Nistor a transmis președintelui Aurel Vainer și
membrilor FCER-CM un cald mesaj cu ocazia sărbătorii de Sucot, urând „sincere felicitări de belșug și prosperitate”. Sergiu Nistor arată că această sărbătoare, „dedicată recoltelor, la început de toamnă și de An Nou evreiesc, este un bun
prilej de a ne bucura împreună de roadele activităţii noastre, în plan material și
spiritual. Sărbătoarea Corturilor ne amintește să-i fim recunoscători lui Dumnezeu pentru darurile bogate pe care le-a sădit în inimile și în casele noastre; ne
îndeamnă să dăruim cu generozitate pentru ca exemplul nostru să-i inspire și
pe cei din jur să păstreze vie flacăra solidarității, a iubirii față de semeni”.
În finalul mesajului său, Sergiu Nistor urează președintelui Aurel Vainer
„ca sărbătoarea Sucot să fie pentru întreaga dumneavoastră comunitate un
prilej de comuniune spirituală în jurul valorilor care v-au unit din generație în
generație, în spiritul păcii și al carității”.

pentru sprijinul acordat organizării Zilei Europene a Culturii Iudaice.
În expunerea ei, istoricul Anca Tudorancea a făcut, împreună cu spectatorii, o călătorie imaginară în fostul
cartier evreiesc, începând cu apariția
și stabilirea primelor grupuri de evrei.
„Chiar aici, de unde vorbim, de la
Muzeu, este locul unde s-au așezat
pentru prima dată evreii”, a precizat vorbitoarea. Cartierul Mămulari
adăpostea comercianți ambulanți și
bresle, iar prima sinagogă, în care se
găsește acum Muzeul, a fost ridicată
de breasla croitorilor. Ea a arătat că
în cartier au mai fost construite și alte
sinagogi ale unor bresle. Odată cu
trecerea timpului, comercianții evrei
au depășit aria cartierului, au ridicat
magazinul „La Vulturul de mare”, s-au
deschis altele pe Calea Victoriei. În a
doua jumătate a secolului al XIX-lea
s-a construit și Templul Coral. Lângă
templu începea strada Lazăr, cu multe magazine de haine vechi. În acest
loc s-a născut legenda urbană despre
„Taica Lazăr”, un comerciant ambulant, al cărui nume a devenit sinonim
cu această meserie. În conștiința
publică se prezenta ca un personaj
simpatic, un fel de erou pozitiv. Istoricul a menționat crearea în 1934 a
Asociației negustorilor de haine vechi,
din care făceau parte atât evrei, cât și
români. Din păcate, a arătat vorbitoarea, din vechiul București evreiesc a
rămas prea puțin.
În prelegerea ei, conf. univ. dr. Feli
cia Waldman ne-a plimbat pe bule
vardele și străzile din centrul Bucu

A 80-a aniversare a Lianei Saxone Horodi
marcată la ICR Tel Aviv

În multitudinea de evenimente culturale organizate de ICR Tel Aviv am
remarcat recent o frumoasă inițiativă,
aceea de a marca a 80-a aniversare a
pictoriței, graficienei și publicistei Liana Saxone Horodi, născută pe 11 septembrie 1940. A absolvit Liceul „Central” din București în anul 1957. Fiică
a avocatului Valentin Saxone, arestat
de dictatura comunistă instaurată
după război, ținut la pușcărie ani în șir,
Liana a trebuit să își câștige existența
sa și pe a familiei sale făcând diverse
obiecte de artizanat la Cooperativa
„Arta Lemnului”, primind chiar premiul I pentru felul în care reușise să
sculpteze obiectele de artizanat. Asta
pentru că Facultatea de Arhitectură îi
trântise ușa în nas, neprimind-o printre studenți pentru că nu avea „origine
sănătoasă”.
Pentru noi, publicul ei de azi, poate
că e mai bine că nu și-a făcut studiile
universitare la Arhitectură și, după ce
a învățat desenul și pictura cu Riza
Propst-Kreid și cu maestrul său, Rudolf Schwaitzer-Cumpăna, a făcut
alya în 1963, când tatăl său a fost eliberat din închisoare. După numai trei
ani petrecuți în Israel, împreună cu
părinții săi, Liana a pornit pe drumul

recunoașterii ca tânăr pictor de talent.
În 1966 a primit o bursă pentru tineri
artiști de la Fondul „America-Israel” și
a studiat pictura la Institutul de Arte
Plastice „Avni” din Tel Aviv. În același
an a avut prima expoziție personală,
la Tel Aviv. În 1973 s-a căsătorit cu
inginerul Mirel Horodi și s-a mutat la
Haifa, unde locuiește și azi. Din păcate, acum nu avem spațiul necesar
de a vorbi și despre cel cu care și-a
împărțit viața, care a înțeles-o și a
susținut-o cu calm și cu tact, dar se
cuvine să spunem că Mirel este o personalitate care a jucat un rol important
în energetica israeliană și că este un
inginer cu o cultură enciclopedică, un
om cu darul conversației, împreună
cu care e o plăcere să fii, eventual, la
o masă la care Liana, mamă a patru
copii admirabili, și-a demonstrat și talentele de gospodină și de gazdă.
Pictura Lianei Saxone arată un
echilibru al formelor și culorilor, astfel
încât să privești un tablou al ei echivalează întotdeauna cu o evadare din
cotidian și o pătrundere într-o lume liberă, caldă, armonioasă.
Liana are și o tehnică a luminii
mereu surprinzătoare, iar subiectele

sunt puse perfect în valoare, fie că
este vorba de un peisaj sau de o vază
cu flori. Dacă în viața de zi cu zi Liana este un Vezuviu care poate erupe

oricând, ca artist, este poarta către
Eden!
Liana e un Vezuviu, de răbufnirile
căruia e bine să stai departe. Dar filmul, de 28 de minute, în care a fost
prezentată de ICR îi pune în evidență
talentul plastic, pe cel oratoric, umorul
și căldura umană. Lucru care se vede
și din comentariile postate de zeci de
prieteni, mulți fiind personalități ale
culturii românești și israeliene, ale căror nume nu le înșir de teama de a nu
îi jigni pe cei pe care i-aș omite din
enumerare.
La 80 de ani, nu mai spun decât
LA MULȚI ANI, Liana Saxone Horodi! O felicit pe ea, dar și pe Cleopatra
Lorințiu, care a avut ideea de a marca
această aniversare a unui pictor devenit octogenar.
Desigur, despre Liana se pot scrie
pagini întregi. Fiind vorba de un artist
plastic, mi se pare mai normal să lăsăm tablourile ei să o prezinte.
ALX. MARINESCU

reștiului unde au fost ridicate o serie
de clădiri proiectate de arhitecți evrei.
În primul rând Calea Victoriei, unde au
fost construite atât blockhausuri, cât
și cafenele, restaurante sau clădiri de
instituții, precum cea a Jockey Clubului, cea care adăpostește astăzi Teatrul „Constantin Tănase”, scările Ateneului român, Hotelul Oteteleșanu,
cu faimoasa grădină-restaurant, și
mai târziu Palatul Telefoanelor. Ea a
menționat numele arhitecților evrei L.
Schwartz, J. Monda, Leon Stern sau
E. Kalmanovici și alții. Felicia Waldman a arătat că magazinele universale au fost inițiate de evrei, ca de pildă
Galeriile Lafayette (astăzi magazinul
Victoria), dar și mari librării ca Librăria
Alcalay sau construcții industriale, ca
fabrica de pâine Herdan. Ca legendă
urbană, vorbitoarea a amintit faimoasa
Cruce de piatră, zonă a prostituatelor,
care se găsea în cartierul evreiesc, și
a menționat că printre cele care practicau această meserie se găseau, pe
lângă fete de alte diferite naționalități,
și evreice. Toate datele enumerate de
cele două conferențiare se regăsesc
în volumele dedicate Bucureștiului
evreiesc, ale căror autoare sunt chiar
ele.
Cele prezentate de Anca Tudorancea și Felicia Waldman au fost
completate de amintirile președintelui
FCER care, începând din 1942, a locuit în București și a cunoscut multe
detalii legate de cartierul evreiesc.
EVA GALAMBOS

Templul Mare
din Vatra Dornei
va fi reabilitat

Construit în perioada 18981902, Templul Mare din Vatra Dornei
a fost prima sinagogă din localitate.
La peste un secol de la inaugurare,
clădirea va intra într-un amplu proces
de reabilitare, dotare și modernizare, urmând să adăpostească Muzeul
Evrei în Bucovina, un spațiu elegant
și primitor pentru organizarea evenimentelor culturale, educaționale pentru locuitorii municipiului Vatra Dornei, și nu doar pentru ei.
Proiectul de reabilitare a Templului Mare din Vatra Dornei va fi finanțat
prin Compania Națională de Investiții,
iar parteneri în proiect sunt Primăria
Municipiului Vatra Dornei, Comunitatea Evreilor din Cernăuți și Muzeul de Istorie și Cultură a Evreilor din
Cernăuți (Ucraina).

Reabilitarea Templului Mare din
Vatra Dornei face parte din obiectivele prioritare stabilite de conducerea
Federației Comunităților Evreiești din
România, alături de alte clădiri de cult
mozaic.
Introducerea în circuitul turistic,
cultural și istoric a Templului Mare din
Vatra Dornei, promovarea patrimoniului sacru al evreilor din România
vor spori interesul pentru cunoașterea
comunității evreiești și vor asigura un
dialog intercultural eficient și coerent.
JANINA ILIE
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Interviu cu Iosif Valter, preşedintele C.E. Bistrița

„Ihie Tov!” – „O să fie bine!

„Am avut o copilărie fără bunici”, povestește președintele
comunității bistrițene, ing. Iosif Valter. „Au fost deportați la
Auschwitz-Birkenau, împreună cu întreaga familie. Tata fusese trimis mai înainte, într-un detașament de muncă forțată,
în Ungaria. A fost singurul rămas cu viață. Familia mamei a
avut aceeași soartă. Mama avea, atunci, 16 ani. A avut rezistență,
o șansă. A supraviețuit. Au fost printre cei aproape 1000 de evrei
întorși din lagăre, din 7500 câți fuseseră deportați. Numele bunicilor mei se află printre cele înscrise pe una din plăcile Memorialului Vieții, al
treilea monument din oraș dedicat victimelor Holocaustului, inaugurat anul
trecut”.
– Când au fost ridicate celelalte
două?
– Primul, Monumentul Deportaților,
a fost construit în 1946. E considerat unul din cele mai remarcabile din
țară. Acolo ținem toate comemorările, cu participarea autorităților locale,
reprezentanților cultelor, membrilor
comunității și a multor concetățeni
de toate etniile și confesiunile. În fața
aceluiași monument marcăm și-n
acest an, la 9 octombrie, Ziua Holocaustului în România, ținând cont,
desigur, de restricțiile impuse de pandemie. Al doilea monument a fost inaugurat acum 5 ani, pe Dealul Dumitrei, locul unde a fost ghetoul. Acolo,
la 3 mai 1944 au fost strânși toți evreii
din Bistrița, Năsăud, Rodna, Șieu,
Lechința, Prundu Bârgăului, Beclean,
văile fostului județ Someș. Au fost
înghesuiți în barăcile și cotețele pentru porci în perimetrul fermei Stamboli,
la 3-4 kilometri de oraș. Cine a avut
„noroc”. Cine – nu, a rămas să doarmă sub cerul liber. Deținuții sufereau
de sete, că apă potabilă nu exista; era
adusă în cantități infime într-o cisternă
de la pompieri. Hrana, aproape lipsea.
Condiții sanitare – de neimaginat!
Funcționa o echipă de anchetatori
care îi supuneau pe evrei celor mai
atroce torturi: să zică unde își ascunseseră averile. Deportările s-au făcut
în două tranșe: la 1 și 4 iunie 1944.
– De când datează comunitatea
din Bistrița?
– Din a doua parte a secolului al
XIX-lea. În 1880, la o populație de
8000 de locuitori, evreii reprezentau
un procentaj de 4,8%. Comunitatea
s-a mărit în urma afluxului de evrei din
fostul imperiu țarist, refugiați din cauza persecuțiilor. Evreii nu aveau acces în administrație, dar se afirmaseră în profesiuni liberale, meșteșuguri,
economie, industrie. În 1891, când
împăratul Franz Iosef a vizitat Bistrița,
printre cei care l-au salutat din partea comunității au fost avocatul Isak

Semnal
editorial

Volumul
„Evreii
din
Oradea”, de
Téreza
Mózes,
apărut
în anul 2020,
prin
colaborarea Editurilor Hasefer și
Scrib, poate fi
acum comandat din străinătate online
la adresa: https://carturesti.ro/carte/
evreii-din-oradea-841088196?p=3,
iar din România la adresa de email:
gabi@etipografie.ro.

Blumenfeld, fabricantul Nathan Brecher, negustorul Emanuel Halberg. În
1887 e înființată Reuniunea Femeilor
Israelite pentru ajutorarea familiilor
defavorizate și sprijinirea egalității de
gen. Alte societăți caritabile iau ființă
în perioada interbelică: Hevra Kadișa,
care se ocupa nu doar de înmormântări, pietrărie, îngrijirea cimitirelor, ci
și de susținerea membrilor săraci ai
comunității; Malbisch Arumin, care
ajuta copiii în dificultate. La doi ani
după actul Marii Uniri, în 1920, la
Bistrița a funcționat sediul Biroului
Central Ortodox Israelit din Transilvania pentru integrarea comunităților
evreiești din Ardeal în România. La recensământul din 1930, în județul Năsăud erau înregistrați 6339 evrei, dintre care 3743 în mediul rural și 2596 în
cel urban. În afară de meșteșugari și
comercianți, mulți evrei erau agricultori. Chiar faptul că, în prezent, avem
arondate peste 70 de cimitire evreiești
în sate și comune din județ, unde nu
mai trăiesc evrei, spune mult despre

această stare de lucruri existentă înainte de Holocaust.
– Cum reușiți să gestionați
întreținerea lor?
– Plătim circa 70 de oameni,
supervizați de responsabilul nostru
pentru administrarea cimitirelor din
județ, Eliezer Sângeorzan, care ne
atenționează când e nevoie de împrejmuiri, reparații, înlăturarea vege
tației supraabundente. Fondurile sunt
o mare problemă. Ținem legătura
cu FCER prin coordonatorul pentru
întreținerea cimitirelor pe țară. În ultima vreme am contactat o societate
evreiască din New York, care sprijină
financiar cimitirele evreiești est-europene aflate în situații precare. Ajutați
de o firmă de construcții din Ungaria,
având calificare internațională, cu
fonduri din SUA, anul trecut s-au făcut lucrări de reabilitare la cimitirele
din Teaca, Bistrița, unele localități din

zona de sud a județului. Acum, nu știu
cum va mai fi.
– Atingeți un punct sensibil: bugetul. Cum vă descurcați?
– Cheltuielile curente – apă, curent
electric, întreținerea sediului comunitar, a sălii de rugăciune din sinagogă
– ni le acoperim din partea care ne
revine prin valorificarea micului nostru patrimoniu imobiliar. În rest, e mai
greu.
– Despre ce sală de rugăciuni e
vorba, dat fiind că sinagoga figurează
drept centru cultural, în special pentru
concerte? Dar, mai întâi, care-i povestea acestei sinagogi?
– Construită în 1856, sinagoga a
fost prevăzută cu anexe pentru heder
și locuințe pentru angajații comunității,
care au fost distruse în anii Holocaustului. Încet-încet, a ajuns o ruină, din
lipsă de enoriași. În ’45 figurau 38 de
evrei în oraș. Până în ’60, mai toți au
făcut alya. Acum 20 de ani, sinagoga a fost dată în comodat Societății
de Concerte din Bistrița, care a refăcut-o prin Programul „Cultura 2000”,
finanțat de Consiliul Județean local și
de fostul Minister al Culturii și Cultelor, Comisia Europeană, donații de la
originari din Bistrița stabiliți în SUA.
În actul de comodat se specifica: una
din săli să fie consacrată oficierilor
de cult mozaic. Sulurile de Tora din
Aron Kodeș-ul nostru sunt apreciate
ca foarte valoroase de prim-rabinul
Rafael Shaffer. Anul acesta, serviciul
religios de Roș Hașana s-a ținut în
condițiile impuse de criza sanitară.
Vrem să reconstruim anexe destinate
unor facilități pentru artiști, cu fonduri
urmând să vină de la Primărie, Consiliul Județean, Secretariatul de Stat
pentru Culte.
– Deviza dumneavoastră de viață?
– Ihie Tov! – O să fie bine!
IULIA DELEANU

Decebal Grigoriu: Aproape de comunitate

Membru al Comunității Evreilor din București (CEB), Decebal Grigoriu a simțit nevoia unei
apropieri mai consistente de
comunitatea evreiască în ultimii ani, în special după moartea
soției sale, Marta Edith Grigoriu,
survenită spre sfârșitul anului
2017.
De altfel, președintele CEB,
ing. Paul Schwartz ne-a transmis: „Apreciem înțelegerea deosebită pentru religia mozaică
și membrii CEB. De asemenea,
apreciem grija lui Decebal Grigoriu față de memoria soției
sale, înhumată la Cimitirul Evreiesc din Șos. Giurgiului, căreia
i-a realizat un monument funerar deosebit, atât ca arhitectură, cât și ca materiale valoroase utilizate. Monumentul este în permanență curățat și
cu flori proaspete.”
Așa se face că am programat un interviu cu Decebal
Grigoriu pentru a afla povestea sa de viață.
„M-am născut în Târgul Cucului, care este principalul
cartier evreiesc al Iașiului, la un an după pogromul din vara
lui 1941”, îmi spune Decebal Grigoriu în debutul interviului.
S-a născut într-o familie modestă, de oameni muncitori, dar sufletiști, pentru că – aveam să aflu din această
discuție – tatăl său a salvat o familie de evrei în timpul
Pogromului de la Iași.
„În cartierul în care m-am născut s-au petrecut scene
sângeroase în timpul Pogromului, iar detaliile le știu din
ceea ce mi-a povestit tatăl meu. Părinții mei mei locuiau
cu chirie într-o cameră a unei clădiri deținute de un negustor evreu. Din familia acestui negustor locuiau acolo
soția, fiica și ginerele și doi copii mici. Tatăl meu a făcut un
act de curaj, cu care nu s-a lăudat niciodată, și a ascuns
această familie în podul casei. A bătut în cuie niște scânduri, ca un perete fals, și timp de două săptămâni, până a
trecut valul de ură deșănțată, le-a dus mâncare în secret”,
spune Decebal Grigoriu.
Destinul l-a adus pe Decebal Grigoriu la București. Tot
destinul i-a scos în cale o tânără evreică pe nume Edith,

de care s-a îndrăgostit și alături de care a trăit vreme de
51 de ani.
„Eram în clasa a X-a și, într-o zi de vară, locuind pe
Bulevardul Lascăr Catargiu, mergeam pe jos spre o stație
de troleibuz, care să mă ducă la școală în Herăstrău. Spre
mine venea o fată cu un mers foarte alintat. Eram singuri
pe tot bulevardul. Eu atunci am făcut un gest golănesc și
am fluierat-o. Ea s-a întors, am făcut cunoștință și am rămas împreună 51 de ani.” Așa își amintește Decebal Grigoriu prima întâlnire cu cea care avea să-i devină soție,
Marta Edith (z.l.).
„Am început să o curtez, ne întâlneam o dată la două
luni. În timp însă, i-am cunoscut familia care, chiar dacă
eram creștin, m-a adorat”, spune Decebal Grigoriu, care
își amintește că aflând poveștile de viață ale membrilor familiei soției, convingerile sale antifasciste s-au concretizat
pentru totdeauna.
Terminând Facultatea de electronică și telecomunicații,
tânărul Grigoriu a făcut mai întâi carieră în inginerie, la nivel înalt. Apoi în armată și în diferite structuri ale statului,
reprezentând România în comerțul exterior. După căderea
comunismului a făcut o vreme afaceri în noul stat capitalist.
„În viața asta am jucat niște cărți importante. Nu mi-a
plăcut să fiu doar un spectator. Am avut curaj profesional,
am învățat, am dat examene și am avansat”, spune domnia sa.
Despre viața într-o familie mixtă, el spune că a fost
una armonioasă. În casa familiei Grigoriu au fost ținute
și tradițiile evreiești și cele creștine. „Soția mi-a spus că
vrea să fie înmormântată potrivit religiei și tradiției iudaice. După moartea ei, eu am fost doborât de durere.
Copiii noștri s-au ocupat însă de tot ce era nevoie pentru a respecta tradițiile. Pe de altă parte, am spus că nu
concep să fiu despărțit de cineva alături de care am trăit
vreme de 51 de ani. Am găsit înțelegere în comunitate,
inclusiv la rabin și la Paul Schwartz, și mi s-a aprobat să
fiu îngropat în Cimitirul Evreiesc din Șos. Giurgiului, unde
este înmormântată și soția mea”, a mai spus interlocutorul
meu.
Amintim că Decebal Grigoriu a făcut recent și o donație
către Căminul Amalia și Șef-Rabin Dr. Moses Rosen, constând în articole vestimentare și o serie de DVD-uri, copii
ale unor filme documentare și concerte.
GEORGE GÎLEA
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Despărțire dureroasă de Harry Kuller

După o lungă sufe
rință, ne-a părăsit una
dintre
personalitățile
marcante ale culturii
evreiești din România,
etnosociologul dr. Harry
Kuller. Faptul că împlinise 90 de ani nu justifică
trecerea lui în neființă,
religia noastră este plină
de exemple de înțelepți
de vârste înaintate și
am fi avut nevoie de
înțelepciunea lui Harry.
S-a născut la Moinești, la 23 februarie 1929, într-o
familie tradițională, a suferit privațiunile regimului Antonescu, a efectuat muncă obligatorie. A absolvit Facultatea de Filozofie din București și a început să lucreze
ca cercetător la Institutul de Filozofie, dar trecutul său
sionist l-a urmărit și a ajuns „persona non grata” în regimul comunist. Mai târziu, a fost reabilitat și a revenit
la activitatea de cercetare. A fost deosebit de interesat
de probleme de sociologie, realizând mai multe lucrări
pe această temă.
Harry Kuller și-a dedicat o mare parte a vieții istoriei
evreimii din România. S-a apropiat de comunitate încă
înainte de 1989 și în ultimii 25 de ani a scris lucrări legate de acest subiect, fiind membru al Comitetului de
redacție al Buletinului Centrului de Istorie a Evreilor din
România și cercetător al institutului. Poate cel mai cunoscut și apreciat volum al său este „Evreii din România: breviar bibliografic”, apoi „Evreii din România anilor 1944-1949”; a coordonat, împreună cu prof. Cajal
volumul „Contribuţia evreilor din România la cultură şi
civilizaţie”; a fost autorul culegerii „Opt studii de istorie
a evreilor”; alături de studiile legate de istoria presei
evreiești bucureștene din perioada 1857-1994. Fiind
etnosociolog, a scris, împreună cu Irina Cajal şi Lya
Benjamin, „Mituri, rituri şi înţelepciuni iudaice”, albumul
„Obiecte de cult iudaic”, în colaborare cu Irina Cajal şi
Paul Petrescu, „Folclorul în Vechiul Testament”. Este
și autorul a numeroase articole legate de istoria sionismului din România, istoria organizației B’nai B’rith din
țara noastră și altele.
Ceea ce l-a caracterizat pe Harry a fost gândirea lui
originală, abordarea îndrăzneață a unor aspecte din istoria iudaismului și evreimii. Era înzestrat și cu o mare
doză de curaj, înfruntându-i de multe ori pe susținătorii
ideologiei antisemite de după 1989, dând răspunsuri
argumentate științific la acuzațiile acestora. Avea și un
simț dezvoltat al umorului, care l-a ajutat, povestea el,
să facă față perioadelor foarte grele din viața lui. Aici
a fost susținut cu tărie de soția lui, istoricul Lya Benjamin, cu care a trăit într-o căsnicie îndelungată, de
peste 68 de ani.
Dispariția lui Harry Kuller sărăcește cultura evreiască din România. Nu trebuie să lăsăm ca amintirea lui
să se șteargă.

Amintiri și lacrimi în fața catafalcului
Harry Kuller a fost înhumat pe 6 octombrie în cimitirul evreiesc din Șoseaua Giurgiului. El a fost condus
pe ultimul drum de un grup de prieteni și colegi, printre
ei fiind prezenți dr. Aurel Vainer, președintele FCER,

Paul Schwartz, președintele CEB, Jose Iacobescu,
președintele BBR, Eduard Kupferberg, secretar general al FCER, Irina Marin Cajal, subsecretar de stat la
Ministerul Culturii, Bela Kriszbay, vicepreședintele ICR.
Ceremoniile s-au desfășurat în aer liber, în fața capelei. După rostirea rugăciunii de înmormântare de către
prim-rabin Rafael Shaffer, a luat cuvântul dr. Aurel Vai
ner care l-a caracterizat pe cel decedat „un adevărat
encicloped contemporan, talmudist, un om cult, un intelectual excepțional, despre care are cele mai frumoase amintiri. Am pierdut prin Harry Kuller și, prietenul lui,
Țicu Goldstein (decedat cu un an în urmă), niște intelectuali adevărați”, a arătat președintele FCER, care a
menționat și că Harry Kuller ar fi dorit evocarea cât mai
frecventă a oamenilor importanți din istoria evreilor din
România. Vorbind despre frumoasa lui căsnicie, vorbitorul a promis sprijinul Federației pentru văduva lui, dr.
Lya Benjamin, și pentru activitatea ei. „Să ne amintim
de Harry Kuller, o imagine excepțională a unui evreu
din trecut”, și-a încheiat cuvântul președintele FCER.
Prim-rabinul Rafael Shaffer l-a prezentat pe cel decedat drept „un om cu fața luminoasă, care venea din
înțelepciunea lui, o persoană cu o bază serioasă de iudaism, un exemplu de viață evreiască, o cale vrednică

Sunt evreii
o minoritate?
Este titlul unui articol publicat de Wilhelm Filderman în ziarul Curierul Israelit din
24 decembrie 1944. Președintele UER respinge considerațiile lui Vlădescu Răcoasa,
ministru al Departamentului Naționalităților
Minoritare (6 decembrie 1944-28 februarie
1945), cu privire la statutul de minoritar al
evreilor. În opinia ministrului român, evreii nu constituiau o minoritate. „Ei se află în
România dintr-o vreme atât de îndelungată – scria ministrul – încât se află contopiți
cu populația autohtonă și nu se deosebesc
de ea decât prin confesiunea lor religioasă”.
Respingând această susținere, Filderman
citează următoarea definiție a minorității:
„Minoritatea este o grupă masivă de oameni, care se deosebește de celelalte grupări conlocuitoare prin origine, rasă, limbă,
religie”. Filderman subliniază că nu poate fi contestată deosebirea religioasă prin
care evreii constituie o minoritate, „indiferent dacă sunt o minoritate religioasă sau
națională”.
În presa vremii circulau diferite opinii în această problemă. Astfel, după unele păreri,
„pot exista evrei de cetățenie
și de naționalitate română,
aceștia urmând idealurile și
soarta populației majoritare
române, și evrei de cetățenie română și de
naționalitate evreiască, care să se identifice
cu idealurile și soarta populației minoritare
de care țin”. În opinia lui Filderman, teza
respectivă este „fundamental greșită”, căci
„existența unei minorități naționale nu este
incompatibilă cu urmarea idealurilor și soartei populației majoritare”.
Poziția lui Filderman poartă amprenta
concepțiilor sale politice, care au caracterizat întreaga sa activitate desfășurată și în
calitate de președinte al UER. „A aparține
altei națiuni decât aceleia din care face
parte populația majoritară – scrie el – nu
înseamnă a te interesa numai de soarta
populației din care te tragi, căreia îi aparții,
căci, din două una: sau ai interes să trăiești
în țara unde ești o minoritate și atunci interesele țării trebuie să fie și ale tale, sau nu te
interesează decât interesele poporului tău
de origine și atunci nu poți și n-ai interes să
trăiești altundeva decât în țara ta de origine”. A-ți iubi religia, a iubi limba strămoșilor,
a-ți iubi țara de origine nu înseamnă a lipsi
nici de la datorie, nici de la dragoste față de
țara nașterii tale, față de poporul majoritar.
A fi o minoritate națională, conchide Filderman, înseamnă a avea anumite drepturi
specifice, fapt ce nu constituie nici o îndepărtare de la interesele statului și, mai puțin
„o contrarietate cu aceste interese.“
În decembrie 1944 a fost pentru prima
oară în istoria politică a României când s-a
adoptat un astfel de document și s-a publicat pentru a fi supus dezbaterii publice. Într-un memoriu adresat ministrului Vlădescu
Răcoasa, Filderman a apreciat prevederile
democratice ale statutului, printre altele,
articolul care interzicea cercetarea originii
etnice a cetățenilor români; făcând însă,
observații și propuneri, el a cerut în primul
rând ca evreii să fie recunoscuți ca minoritate pentru a putea beneficia de prevederile statutului; a propus includerea unui articol prin care să se interzică folosirea altor
date statistice decât cele oficiale, căci unul
dinte argumentele false ale antisemiților
era exagerarea numărului evreilor aflați în
România. Din procesul-verbal al ședinței
Reprezentanței UER întrunite în ianuarie
1945 rezultă că Filderman a fost primit în
audiență de ministrul Vlădescu Răcoasa,
care s-a declarat de acord cu propunerile președintelui UER și s-a angajat să țină
cont de ele. Statutul sub formă definitivată
a apărut în Monitorul Oficial din 7 februarie
1945.
LYA BENJAMIN

Evrei
în viaţa
publică

A. Vainer și L. Benjamin la catafalcul lui H. Kuller

de urmat. Fie-i memoria binecuvântată”, a spus prim
rabinul Shaffer, care a cântat apoi El Male Rahamim.
Paul Schwartz, președintele CEB, a vorbit despre despărțirea dureroasă de Harry Kuller, un om
excepțional, care a suferit pe nedrept în perioada comunistă. El personal a învățat foarte mult de la Harry
Kuller. „Sunt convins că Dumnezeu va avea grijă de
el”, a mai afirmat președintele CEB.
Jose Iacobescu, președintele BBR, a evocat con
tribuția lui Harry Kuller la activitatea Forumului și a
menționat că a fost autorul primei istorii a B’nai B’rith
din România. „Harry ne-a îmbogățit cunoștințele și ne
mândrim cu el. Noi toți am pierdut cu Harry Kuller unul
din stâlpii noștri, a fost profesorul nostru, un om modest care ne-a servit ca model”, a arătat președintele
BBR, care și-a exprimat și sprijinul pentru văduva lui.
La rândul său, Robert Roth, membru în Consiliul de
Conducere al FCER, a transmis condoleanțe din partea Asociației Sioniștilor din România, al cărei membru
a fost Harry, un devotat sionist. În continuare, mai mulți
dintre cei prezenți au evocat diferite momente din viața
lui Harry și relațiile pe care le-au avut cu el.
La sfârșitul ceremoniilor, Lya Benjamin le-a mulțumit
celor care au ajutat-o în clipele grele, în primul rând
Cristinei și lui Cătălin Bontaș, care au oferit un sprijin
neprecupețit, pe care probabil nici un membru de familie nu ar fi putut să-l dea.
EVA GALAMBOS

25 de ani de la înființarea Uniunii Camerelor
de Comerț Bilaterale din România
Jose Iacobescu și dr. Aurel Vainer distinști cu medaliile UCCBR

Uniunea Camerelor de Comerț Bilaterale din România (UCCBR), o organizație care, de la înființarea
sa după 1989, a promovat energic dezvoltarea schimburilor internaționale și așa-numita diplomație comercială ce decurge din această activitate, și-a sărbătorit
cei 25 de ani de existență. Astfel, pe 30 septembrie a.c.
la evenimentul jubiliar desfășurat la Muzeul Satului,
președintele organizației, prof. univ. dr. Nasty Vlădoiu,
a ținut să prezinte în fața invitaților – reprezentanți ai
guvernului, mediului de afaceri, corpului diplomatic și
presei – activitatea organizației, succesele obținute și
relațiile pe care a reușit să le stabilească pe aproape toate continentele, dovadă, medaliile aniversare pe
care le-a oferit unui mare număr de diplomați, alături
de promotorii din România ai „diplomației comerciale”.
Dr. Nasty Vlădoiu a adus un omagiu și veteranilor
care au inițiat și au pus umărul pentru crearea Uniunii
Camerelor de Comerț Bilaterale și le-a mulțumit pentru
contribuția lor, decernându-le medalia jubiliară „UCCB
– piatră fundamentală a diplomației comerciale”.
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Dr. Aurel Vainer a evocat momentul de creare a predecesoarei
acestei organizații, Camerele de
Comerț Bilaterale. Aceasta a avut
loc în momentul în care domniasa era vicepreședintele Camerei
de Comerț a României și nu și-a
ascuns reticența, împreună cu alte
oficialități din cadrul Camerei, la
propunerea lui Jose Iacobescu de a
A. Vainer primind
înființa mai întâi Camera de Comerț
medalia UCCBR
Bilaterală România-Israel și apoi
UCCB. Toți cei ce s-au opus au
considerat că aceasta va fi o concurentă a Camerei de
Comerț, de care nu aveau nevoie. Dar proiectul s-a dovedit a fi de mare succes, iar concurența este necesară
pentru dezvoltare. Pe parcurs, după înființarea mai multor Camere de Comerț Bilaterale s-a format UCCB, care
și-a demonstrat eficiența, a
EVA GALAMBOS
afirmat dr. A. Vainer.
(Continuare în pag. 19)
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Sinagoga – spațiu de întâlnire,
chiar și cu muzica lui Jimi Hendrix

Dincolo de rolul său spiritual, de
spațiu dedicat oficierii de ceremonii
religioase, sinagoga este și un loc
de întâlnire și un spațiu cultural. Am
auzit pentru prima dată această idee

în urmă cu mulți ani, într-un discurs
al președintelui FCER, dr. Aurel Vainer. Mi-a rămas întipărită în memorie
pentru că, atât cât înțeleg eu cultura și
civilizația iudaică, o parte importantă
din istoria ei stă chiar în această idee:
în deschiderea sinagogii către comunitate, dincolo de funcția religioasă; în
transformarea ei într-un punct central
al comunității, ceea ce duce la apropierea oamenilor, care vin uneori din
medii sociale și culturale diferite, la
educarea membrilor comunității, dar
nu numai a lor. Și veți vedea imediat
de ce.
În beletristică întâlnim deseori personaje care găsesc sprijin în sinagogă, atunci când trec printr-o situație
grea. Fie și doar pentru că își petrec
câteva ore, într-o noapte friguroasă,
în sinagoga dintr-un oraș pe care nu-l
cunosc, sau pentru că întâlnesc acolo
un alt om care să le spună o vorbă
bună. Așa cum i se întâmplă, spre
exemplu, personajului David Levin
sky, ajuns în New York la sfârșitul secolului al XIX-lea, din cartea „Ascensiunea lui David Levinsky”, apărută
anul trecut la Editura Hasefer.
Beneficiile pe care le aduce so
cietății această deschidere a sinagogii

se văd însă mult mai bine atunci când
oameni din afara comunității evreiești
găsesc un sprijin în sinagogă.
Și o să vă dau mai jos un singur
exemplu. Este povestea unui om pe
care am ajuns să-l ascultăm cu toții și datorită deschiderii sinagogii către oameni, indiferent de unde
vin, și nu doar în scop
religios.
Puțini știu că celebrul Jimi Hendrix, unul
dintre cei mai influenți
chitariști ai secolului trecut, a învățat să cânte și
a susținut primul concert
în subsolul unei sinagogi.
„Nimeni nu-și amintește
data exactă a primului concert profesionist al lui Jimi Hendrix, deoarece la
momentul respectiv nimeni, nici măcar Hendrix însuși, nu credea că evenimentul era suficient de semnificativ
pentru a fi ținut minte. Știm doar că a
fost în toamna anului 1959 și că spectacolul a avut loc în subsolul Templului De Hirsch Sinai (foto alăturată),
una dintre cele mai mari sinagogi din
Seattle”, scrie loudersound.com
Această sinagogă se găsea la doar
câteva străzi de locuința în care trăia
Jimi Hendrix la acea vreme. Chiar și
după ce a devenit celebru, în concerte la Londra și la New York, Hendrix
și-a păstrat acel fel unic de a cânta
pe care vecinii săi l-au auzit în timpul
acelui prim concert. De fapt, tocmai
unicitatea este cea care l-a făcut celebru pe Jimi Hendrix. Și totul a început
în subsolul unei sinagogi din Seattle.
La începutul lunii septembrie s-au
împlinit 50 de ani de la moartea lui
Jimi Hendrix.
Îmi place să îmi imaginez că, după
ce terminați de citit acest scurt text,
o să dați play la All along the watchtower.
GEORGE GÎLEA

11 ani de la decesul lui Claude Lévi-Strauss

One Life – un film despre viețile
salvate de Nicholas Winton

Anthony Hopkins și actorul britanic
Johnny Flynn vor juca rolurile principale într-o viitoare producție cinematografică intitulată One Life. Filmul are
la bază istoria personală a britanicului
Nicholas Winton, cel care a contribuit la salvarea de la moarte a sute de
copii evrei în ajunul celui de-al Doilea
Război Mondial. Scenariul este semnat de două nume de referință: Lucinda Coxon, cunoscută pentru filmul
„The Danish Girl”, și Nick Drake, scenaristul filmului „Romulus”, bazat pe
istoria personală a lui Nicholas Winton care, la doar 29 de ani, a contribuit
la salvarea unor copii evrei refugiați în
Cehoslovacia. Hopkins și Flynn vor
juca rolul lui Winton în diferite etape
ale vieții sale.
Nicholas Winton (1909-2015) a
fost un cetăţean britanic care, în anul
1939, a salvat de la pieire în lagărele
de exterminare naziste nu mai puțin
de 669 de copii din Cehoslvacia, cei
mai mulţi fiind evrei. Timp de 50 de
ani, faptele sale au fost păstrate în

Bun de citit – Semnal Hasefer

Continuăm rubrica noastră, semnalându-le cititorilor lucrările cel mai recent
apărute/în curs de apariție la Editura Hasefer.
Lucrarea lui Gershom Scholem, „Curente majore ale misticii iudaice”,
în traducerea din germană a lui Bogdan Daniel Ciurezu și redactarea Claudiei
Bosoi, reunește nouă prelegeri academice ținute de autor cu diferite ocazii,
dintre care șapte s-au adresat studenților lui de la Institutul mozaic din New
York, în 1938. Cartea urmărește evoluția misticii iudaice, de la mistica Merkaba și hasidismul german până la apariția Cabalei, Zoharul, școala lui Isaac
Luria, sabatianismul, hasidismul polonez și ucrainean.
Romanul Arinei Avram, „Dincolo de timp, dincolo de cuprins”, redactor
– Andreea Olaru, aparține unei autoare care a abordat aproape toate genurile literare, inclusiv proză scurtă, poezie, carte pentru copii, lucrări de nonficțiune. Arina Avram este originară din Târgu Jiu, la bază ingineră, profesând
ca ziaristă și scriitoare în România.
A fost reeditată lucrarea istorică în două volume „Antichități iudaice”,
a lui Flavius Josephus, tradusă și adnotată de Ion Acsan și prefațată de
acad. Răzvan Theodorescu. Volumul I are ca subtitlu „De la facerea lumii până
la captivitatea babiloniană”, iar volumul al II-lea – „De la refacerea Templului
până la răscoala împotriva lui Nero”.
Pentru mai multe detalii vă invităm să consultați site-ul nostru, www.hasefer.ro, iar pentru comenzi ne puteți contacta pe e-mail (difuzare@hasefer.ro).
CLAUDIA BOSOI

Claude Lévi-Strauss, conexiunile necesare

La trecerea în nefiinţă, la vârsta
de o sută de ani, a celebrului antropolog Claude Lévi-Strauss, o prestigioasă publicaţie relua un articol
anterior semnat de Nathalie Crom, în
care se afirma: „Există puține lucrări
în științele umane ale căror prime cuvinte au fost întipărite în memoria colectivă (...) precum „Tristes Tropiques”
/„Tropice triste“/ și faimosul său început: „Urăsc călătoriile și exploratorii.”
Nathalie Crom preciza că autorul,
Claude Lévi-Strauss, avea 47 de ani
când, în 1955, a publicat în colecția
Terre humaine (tocmai inaugurată de
etnograful și scriitorul Jean Malau
rie la Plon) această carte, cea mai
faimoasă și cea mai accesibilă din
bibliografia sa. Autoarea articolului
califică volumul drept „cel mai personal şi cel mai subiectiv pe care l-a dat
marele antropolog. O lucrare complet
științifică și profund meditativă, scrisă
la aproximativ douăzeci de ani după
expedițiile care au hrănit-o: Brazilia,
São Paulo, Amazonul, indienii Caduveo și Bororo cu care a trăit LéviStrauss, pe atunci tânăr etnograf, în
mai multe ocazii în anii 1935-1938.“
Născut pe 28 noiembrie 1908,
la Bruxelles (din părinți francezi, de
etnie evrei alsacieni, care pe atunci
locuiau în Bruxelles, unde tatăl lucra
ca pictor) şi decedat la 30 octombrie
2009, la Paris, Claude Lévi-Strauss a

copilărit în capitala Franţei, iar în timpul Primului Război Mondial a locuit
la bunicul matern, care era rabin la

o sinagogă din Versailles. A studiat Dreptul şi Filosofia la Sorbona. În
1931, obține doctoratul în Filozofie și
devine participant la o misiune culturală a Franței în Brazilia, unde, în
1935, este numit profesor de sociologie la Universitatea din São Paulo.
Organizează expediții în Mato Grosso
și bazinul amazonian, care vor deveni substanţa cărţilor Tropice triste
și Gândirea sălbatică. Din 1959 este
titularul Catedrei de Antropologie Socială de la Collège de France, iar în
1973 devine primul etnolog primit în
Academia Franceză.
Numele acestui antropolog şi teoretician al structuralismului devenise
extrem de important pe vremea studenţiei noastre de la Iaşi şi, în subconştientul meu, îl leg de numele unor
mari personalităţi ale literaturii şi gândirii umane. Cu timpul, îmi dau sea-

secret. În anul 1988, soţia sa a găsit
în podul casei un album cu fotografiile copiilor şi alte documente şi astfel
acţiunea lui Nicholas a devenit cunoscută. Soţia lui Winton a trimis scrisori
supravieţuitorilor, după ce a găsit documentele, şi a luat legătura cu 80
dintre aceştia. În 1994 Winton a primit
o scrisoare de mulţumire din partea
Statului Israel, iar în anul 1998 meritele i-au fost recunoscute de către statul
ceh. În 2003 a primit titlul de Cavaler,
conferit de regina Elisabeta a II-a a
Regatului Unit al Marii Britanii.
După război, mulţi dintre cei salvaţi
au rămas în Marea Britanie, iar alţii au
făcut aliyah. Printre ei se află regizorul Karel Reisz (binecunoscut pentru
filmele „Isadora” şi „Iubita locotenentului francez”), doi laureați ai premiului Nobel, Walter Kohn și astronomul
Arno Penzias, dar şi fondatorul Forţelor Aeriene Israeliene, generalul Hugo
Marom.
DAN DRUȚĂ

ma că celebrul antropolog francez a
avut capacitatea genială de a realiza
conexiuni între gândirea umană şi experienţe cultural-filozofice trăite în paradigme ale unor civilizaţii diferite, dar
extrem de relevante din punctul de
vedere al culturii, istoriei şi mitologiei.
Pe vremea tinereţii mele apăruse
la televiziune (şi mă întreb şi azi cum
de a apărut) un serial intitulat „Conexiuni”, în care se făceau cele mai
neaşteptate „conexiuni” între lucruri şi
situaţii ce aveau în comun (aparent)
extrem de puţine elemente. Un astfel
de „magician al conexiunilor” a fost şi
Claude Lévi-Strauss, conexiuni necesare unei opere monumentale.
Ca fapt inedit, juraţii premiilor Goncourt se gândiseră iniţial să premieze
„Tropice triste”, dar s-au răzgândit şi
vom încheia cu un gând din articolul menţionat la început: posteritatea
și faima cărții nu au avut de suferit.
„Tristes Tropiques” a fost cartea care
l-a dezvăluit pe Claude Lévi-Strauss
publicului larg, care a pus bazele
recunoașterii unanime a antropologului ca una dintre figurile majore în
gândirea secolului al XX-lea: un om
de știință dublat de un moralist, înzestrat cu talent de scriitor.
Poate că există un destin al conexiunilor necesare. Claude Lévi-Strauss
l-a ilustrat pe deplin.
IOAN IACOB

Lucia Wald,
95 de ani
de la naștere

Perspectiva măsoară timpul
În galeria marilor lingviști evrei români Lucia Wald are un loc distinct.
Cercetătoarea, venită pe lume acum
95 de ani, a lucrat în Comisia de etimologie a Dicționarului academic al
limbii române. Specialistă în filologie
clasică, ea a publicat studii despre lexic și morfologie în opera lui Lucrețiu
și de semiotică în cea a lui Augustinus.
Au preocupat-o conceptul de ambiguitate, analiza funcției expresive a semnului verbal, raportul dintre signumdesignatum. A colaborat la redactarea
Tratatului de istorie a limbii române,
vol. I, Limba latină. A fost interesată
de reconstrucția limbii indo-europene
comune în raporturile sale cu lingvistica generală, istoria, tipologia, semantica. Autoare a Foneticii indo-europene, a făcut un inventar fonologic
al limbii comune și a transformării lui
în diferitele limbi indo-europene vechi.
În Sisteme de comunicare umană, a
realizat un studiu comparativ al principalelor sisteme de semne, aspectele
IULIA DELEANU

(Continuare în pag. 23)
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Însemnări de la fața locului

O lege a biologiei aplicată la societate

Adaptează-te sau dispari!
Orice biolog va putea oferi nenumărate exemple de specii animale
puse în fața acestei legi, unele devenind victime ale naturii.
Mi-ar trebui multe ore și multe pagini pentru a descrie, chiar pe scurt,
situația generală care domnește, în
aceste zile de început de octombrie
2020, în Israel. Combinația dintre un
guvern așa-zis de unitate națională,
în care conflictele interne se țin lanț,
și o pandemie cum de mult nu s-a
mai văzut creează o realitate greu de
înțeles, dar și mai greu de rezolvat.
Al doilea val al epidemiei produse
de COVID-19 a găsit Israelul mai divizat ca oricând și de aceea nu-i de
mirare că autoritățile și-au pierdut
din...autoritate, și diverși indivizi, în
diverse conotații etnico-religioase, fac
abstracție de regulamentele venite
„de sus” și, ca o consecință, numărul
de cazuri de noi infecții nu scade deloc. Lumea e nemulțumită și-și manifestă nemulțumirea în diverse feluri.
Unii, și nu puțini, ies în stradă.
Demonstrațiile antiguvernamentale s-au transformat foarte repede într-o tradiție de sfârșit de săptămână,
cu participanți din toate păturile sociale, în zeci de locuri, dar în special în
apropierea reședinței prim-ministrului,
în Ierusalim.
Din păcate, celor care demonstrează pentru o cauză care li se pare
logică și justă, li se adăugă uneori
indivizi care mai mult irită decât contribuie la succesul ideii generale. De

aceea, opinia publică își împarte atitudinea față de demonstrații, între o
totală justificare și dorința exprimată
clar de a vedea în aceste ieșiri pe
străzi o atitudine care nu se potrivește
cu situația în care ne aflăm azi.
Adevărul, ca de obicei, e undeva
pe la mijloc. Demonstrațiile sunt un
fenomen necesar, care aparține în
mod nemijlocit noțiunii de democrație.
Dreptul de a ieși în stradă și de a protesta face parte din lista elementelor
esențiale care caracterizează o țară
liberă, care posedă o situație politică echilibrată și care oferă oricărui
cetățean dreptul de a-și spune părerea despre orice și oricând.
Despre orice, da, dar oricând?!
Iată unde întrebarea de rigoare își
face loc prin noianul de elemente de
nesiguranță, care provoacă neliniște
în aceste zile. Pentru că, de câteva
săptămâni, ne aflăm în ceea ce se
poate numi carantină națională. Începând cu Roș Hașana, viața cotidiană
a israelianului e limitată la maximum:
școlile sunt închise, toate magazinele „nevitale” (adică cele „nealimentare“) sunt închise, serviciile publice nu
funcționează și multe locuri de muncă
și-au trimis (din nou!) salariații în concediu fără plată pe termen nelimitat.
Noile măsuri afectează pe toți și pe
oricine, dar pe unii mai mult decât pe
alții. Religioșii sunt împiedicați să respecte preceptele și obiceiurile cu care
au fost învățați să trăiască din fragedă pruncie. Ceremoniile de căsătorie
sunt amânate, bătrânii sunt izolați din

cauza temerilor legate de o infectare
care, în foarte multe cazuri, produce
modificări patologice ireversibile.
Cu alte cuvinte, cu excepția unor
scurte plimbări în jurul casei, israelianul care nu îndeplinește o funcție
obligatorie (spitale, uzinele electrice,
poliția, armata) își duce viața închis între cei patru pereți ai casei, împărținduși timpul între citit, televizor, radio și…
conflicte inerente cu cei ai casei!
Și atunci te întrebi, cum stăm cu
demonstrațiile de stradă? Cu alte cuvinte, cum împăcăm și capra, și varza, cum aplicăm sfintele principii ale
democrației într-o situație bolnăviciosă, în care fiecare poate deveni dintrun moment într-altul purtător de virus
și transmițător de maladie?
Regulamentul în vigoare interzice
formarea grupurilor mai mari de 20 de
persoane și deplasarea la mai mult de
un kilometru de casa fiecăruia. Teoretic, e greu să-ți închipui că aceste
prescripții se pot aplica în mod general, dar și specific pentru fiecare întrunire, nemaivorbind de multitudinea
de cazuri în care oamenii „uită” să-și
pună masca și pe gură și pe nas, unii
purtând-o pe bărbie, de-a lungul gâtului, pe frunte sau… deloc.
Și, cu toate acestea, inițiativa unor
grupuri a devenit, peste noapte, solu
ția salvatoare.
Nu una sau două demonstrații, adu
când mii de participanți din toate colțurile
țării. Nu o aglomerare neorganizată și
zgomotoasă în fața reședinței prim-ministrului. Ci sute de manifestații, presă-

Andrei Schwartz și lecturile evenimentelor

Andrei Schwartz, medic originar din Cluj și
stabilit din 1987 la Beer Șeva, a publicat recent
la Editura Hasefer volumul „Lecturi obligatorii”.
Acesta reunește o serie de articole publicate și
în revista on-line Baabel, coordonată de Andrea
Ghiță și de colega noastră Eva Galambos.
Povestirile se bazează pe întâmplări din viața
autorului – sau pe evenimente reale pentru a căror relatare numele personajelor au fost schimbate –, dar și pe reflecții personale cu privire la diferite evenimente din istoria recentă. Criteriul de ordonare a textelor este cel cronologic, după epoca
în care se desfășoară acțiunea, de la „Undeva în
Europa” (în care povestea începe în 1930 la Berlin, odată cu achiziționarea în familia Bruck a unui aparat
de radio Siemens care avea să străbată epocile, martor al
evenimentelor petrecute în a doua jumătate a secolului al
XX-lea) până la „Croaziera”, datând din primăvara anului
2020, despre pandemia care ne afectează în prezent.
O preocupare constantă a autorului este subiectul
Holocaustului, ca fiu al unor supraviețuitori ai tragediei.
Unele povestiri se referă la întâmplări dinaintea deportărilor în lagăre: „Ceferistul și legionarii”, „Calul maiorului”
– despre bunicii autorului, Bernath și Eugenia Roth, care
aveau să piară la Auschwitz –, „Pesah la Coltău”. Alte povestiri sunt legate tematic de încercările, reale sau imaginate, de salvare din partea neevreilor: „S-ar fi putut întâmpla?”, „Curajul episcopului Argay”, dar și de cazurile în care
solidaritatea și omenia au triumfat, ajutându-i pe părinții
autorului să scape din infernul nazist: „Supraviețuitoarele”,
respectiv „Omul cu supa”.
Povestirile cu caracter autobiografic ating mai multe perioade și aspecte din viața scriitorului: copilăria și
adolescența la Cluj, anii de formare intelectuală („Rákóczi

72 sau soartă de transilvănean”, „Am avut și eu
o bunică?”, „Rembrandt și dirigintele”), identitatea evreiască („M-a făcut mama evreu”, „Locotenentul și evreii”), formarea profesională, inclusiv
prin repartiția la Gherța Mică, o comună din Țara
Oașului, în care întâlnirea cu medicul Mihai Pop
a jucat un rol fundamental („Întâlnirea cu Rodion”,
„Directorul” și „Raportul”). Medic la Cluj, el se confruntă cu numeroase cazuri pe care le tratează cu
umor („Generalul”) și empatie („Tatuajul”).
Emigrarea survenită cu puțin timp înainte de
Revoluție îl fac un observator atent al realităților
românești („Întâlnire cu trecutul”, în care refuză racolarea sa de către un agent al Securității;
„Clauza națiunii celei mai favorizate”, „Ole, ole, ole, ole,
Ceaușescu nu mai e!”).
Ajuns în Israel, autorul rămâne fidel jurământului lui
Hippocrate, de a-i îngriji cu egală dedicare pe toți oamenii
care ajung la spitalul în care lucrează: „Anwar”, „Hippocrate și teroristul”. Recurent este idealul păcii – în „Lecturi
obligatorii”, „La doi pași de Damasc”, „Castelul de nisip”.
Sunt impresionante echilibrul și înțelepciunea cu care discută cu tinerii germani despre Holocaust: „Întâlnire la Frankfurt” și, mai ales, „Stagiarul din Düsseldorf”, despre Peter
Ritter, al cărui devotament în îngrijirea victimelor unui atentat terorist din Israel îl face să se simtă și el israelian și îi
influențează alegerea specializării în medicina de urgență.
Alte întâmplări constituie analize afective ale unor evenimente recente, precum: „In memoriam Szepesi György
– un comentator sportiv fără egal”, „Un milion de visuri”
(despre Eurovision 2019) și „Wimbledon 2019”.
Toate acestea și multe altele compun un volum foarte
plăcut la lectură, scris cu talent literar și spirit analitic.
CLAUDIA BOSOI

25 de ani de la înființarea Uniunii Camerelor de Comerț…
„Uniunea
- un liant între zonele economice
în care activează partenerii săi”

(Urmare din pag. 17)

Ing. Jose Iacobescu a povestit cum a
reușit ca în 1990, printr-o hotărâre de guvern, să înființeze prima Cameră Bilaterală
de Comerț din România de după perioada
comunistă, respectiv Camera RomâniaIsrael. „În anii următori au apărut alte 17
Camere Bilaterale și, în 1995, am înființat
Uniunea Camerelor de Comerț Bilatera-

le din România, cea mai mare și singura
organizație reprezentativă a Camerelor de
Comerț Bilaterale din România. Acum putem vorbi de o adevărată armada: 50 de
Camere Bilaterale, Institutul de Diplomație
Comercială, Uniunea Internațională a Camerelor de Comerț Bilaterale, Camera
Maritimă pentru Afaceri Economice din
România, Clubul Diplomaților Economici
și Comerciali. UCCBR se afirmă, la toate
nivelurile activității sale, ca un liant între
zonele economice în care activează partenerii săi”, a subliniat Jose Iacobescu.

J. Iacobescu primind
medalia UCCBR
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rate pe toată harta țării, în orașe mari,
în mici așezări (ca în Omerul meu, un
mic „sat” de mai puțin de 10.000 de locuitori), la intersecții de străzi!
Se vorbește de mai mult de 300 de
manifestări de acest gen, care reușesc
să scoată din case, nu mii de entuziaști,
ci zeci de mii de indivizi, care pentru
nimic în lume nu au fost dispuși să
renunțe la un drept elementar, acela de
a-și exprima opinia în public.
Poți să fii de acord, sau nu, cu lozincile și placardele de tot felul, aflate
în mâinile demonstranților. Dar nu poți
decât să fii de acord (și să-ți salte inima de bucurie și mândrie) cu faptul că
în fiecare din aceste manifestări drapelul Israelului fâlfâie deasupra capetelor tuturor.
Prof. dr. GABRIEL M. GURMAN
Omer, Israel

Pod al prieteniei
româno-israeliene

În mod tradițional, ca la fiecare
mijloc de septembrie, în prezența
ambasadorului Statului Israel, E.S.
David Saranga, președinte onorific
al Laude-Reut Board of Trustees,
absolvenții promoției 2020 s-au reunit în Piața Leul Ierusalimului, în fața
clădirii „Acad. Nicolae Cajal”, sediul
Liceului Laude-Reut, pentru a preda
ștafeta elevilor din clasa a XII-a, care
le calcă pe urme spre succes.
În aer liber și în condiții de distan
țare fizică, 16 absolvenți din 30 au
primit Diploma Magna Cum Laude,
cea mai înaltă distincție acordată la
finalul liceului elevilor care obțin minimum media 9,50 la bacalaureat, o
adevărată carte de vizită a pregătirii și
seriozității lor pe noul drum pe care au

pornit, la universități de top din Europa, Statele Unite ale Americii și Israel.
Ceremonia emoționantă s-a dorit a
fi și una de absolvire, nu doar de premiere și rămas bun, întrucât această
generație, atât de încercată de pandemie, nu a putut beneficia de banchetul de final al clasei a XII-a.
Alături de diriginți și colegii lor mai
tineri, legați simbolic cu panglici în culorile Laude-Reut, dar și cu mii de fire
nevăzute ale colegialității, am creat
un pod al prieteniei excelent – a punctat E.S. David Saranga – și le-am urat
drum lin în viață, reamintindu-le că îi
așteptăm mereu acasă, în marea familie Laude-Reut, ai cărei membri rămân pentru totdeauna. În cinstea lor,
baloane alb-albastre și-au luat zborul
în văzduh, purtând visurile lor înalte,
pe care suntem convinși că le vor împlini cu mare determinare.
Complexul Educațional Laude-Reut a reluat cursurile pentru cei 495 de
elevi în toate ciclurile, de la grădiniță
la liceu, deschizând astfel anul școlar
2020-2021 în format hibrid (față în
față și online). Din motive de securitate și sănătate, în contextul pandemiei COVID-19, elevii nu au avut parte
de o ceremonie de bun (re)venit la
școală, cu toată emoția revederii, ci
de triaj medical, măsurarea temperaturii, trasee de deplasare în incinta
instituției, reguli de purtare a măștii și
de interacțiune la distanță cu colegii și
profesorii de care le-a fost dor din 12
martie 2020.
CRISTINA MARIN
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După semnarea Acordului Abraham

Viața evreilor din UAE și Bahrein se schimbă în bine

Stabilirea relațiilor diplomatice dintre Israel, Emiratele Arabe Unite
(EAU) și Bahrein reprezintă un pas important pe calea apropierii statului
evreu de țările arabe. Multiplele relații bilaterale și colaborarea în diferite domenii se vor dovedi valoroase pentru ambele părți. Dar mici elemente,
poate la prima vedere nu atât de importante, dar concludente, reflectă că
schimbarea se produce și în gândirea, și în atitudinea față de Israel, față de
evrei.

Manual în favoarea
acordului de pace

Se știe că unul dintre aspectele cele mai sensibile legate de
cunoașterea reciprocă este educația,
iar în țările arabe manualele după care
învață generația tânără prezentau Israelul în cea mai neagră lumină. Dar
acum, în EAU a apărut un nou manual, pentru elevii din clasa a șasea, în
care se susține favorabil acordul de
pace încheiat între cele două țări. Este
vorba de un manual de studii islamice
în care se citează sprijinul exprimat de
dr. Muhammad Matar al Kaabi, conducătorul Autorității Generale pentru Probleme Islamice din EAU, față de tratatul de normalizare a relațiilor. Al Kaabi
a calificat documentul drept „istoric” și
că „izvorăște din valorile religiei noastre islamice adevărate”, care susține
„crearea unor punți de cooperare”. În
manual se prezintă diferite tratate de
pace și rolul EAU în realizarea lor și
este adăugată precizarea că Emiratele au depus eforturi pentru stabilirea
păcii între Israel și palestinieni.
Marcus Sheff, directorul general al
organizației IMPACT, care analizează
manualele folosite în lumea arabă,
a remarcat că noul manual a apărut

cu două săptămâni înaintea semnării acordului dintre Israel și Emirate.
„Tratatul este prezentat nu numai ca
atare elevilor, ci li se prezintă motivele religioase, etice și naționale care
să susțină acordul și se folosește o
gândire critică în completarea unui
exercițiu despre importanța realizării
păcii”, a afirmat Sheff.

Gefilte fish la hotelurile
din Abu Dhabi
Anticipând valul de turiști israelieni care urmează să vină acum,
după semnarea acordului de stabilire
a relațiilor diplomatice dintre Israel și
EAU, autoritățile locale din Abu Dhabi
au dat indicații hotelurilor din oraș să
pregătească și meniuri cu mâncare cașer. Departamentul de Cultură
și Turism din Abu Dhabi a transmis
hotelurilor să obțină certificate cașer
pentru a pregăti mâncăruri cașer, să
desemneze un spațiu în toate bucătăriile pentru a pregăti mâncăruri cașer
și să pună etichete pe toate produsele
cu simboluri cunoscute, ce indică faptul că sunt cașer. La Abu Dhabi există
160 de hoteluri.
Ross Kriel, președintele Consiliului
Evreiesc din Emirate, a salutat aceas-

tă inițiativă, considerând-o „expresia
cordialității și ospitalității” capitalei
țării. El a vorbit despre transformarea
pozitivă a vieții evreiești de la semnarea Acordului Abraham. „Imediat după
anunțarea Acordului Abraham, la 13
august, tur-operatorii au început să
organizeze excursii în EAU, mai ales
pentru anul viitor, inclusiv de Pesah”,
a declarat Kriel pentru publicația „The
Times of Israel”. Se așteaptă ca numărul de turiști să fie între 150.000300.000 anual.
Se crede că în Emirate ar trăi între
câteva sute și 1500 de evrei, împărțiți
în trei congregații – două ortodoxe și
una reform. Cei mai mulți evrei locuiesc în Dubai.

Condiții mai bune pentru evreii
din Bahrein
Ebrahim Dahood Nonoo, liderul
micii comunități a evreilor din Bahrein, nu a crezut că va apuca momentul semnării unui acord între Israel și
această țară din Golf. De-acum înainte, cei 50 de evrei care formează
comunitatea vor avea dreptul să călătorească în Israel, ceea ce până acum
le era interzis. „O să ne fie mult mai
ușor și ne vom simți mult mai bine”,
a declarat Nonoo, un om de afaceri
care în 2001 a devenit primul evreu
numit să facă parte din Consiliul Shura, Camera Superioară a Adunării
Naționale.
Comunitatea evreiască din Bahrein, țară insulară cu 1,5 milioane
de locuitori, are o vechime de 140 de

Gyðingakökur, prăjitura-vedetă a evreilor din Islanda

Având un itinerariu amplu, gyðingakökur este o prăjitură exportată de evreii din Islanda, care la jumătatea
secolului al XIX-lea au ales să se stabilească în regiuni
din Statele Unite și Canada. În traducere liberă, denumirea ei ar fi „prăjitură evreiască”, iar cel mai probabil ea
a fost adusă pe mica insulă din nordul Europei de către
evreii din Olanda, se arată în lucrarea „The Culinary Saga
of New Iceland. Recipes From the Shores of Lake Winnipeg”, semnată de Kristin Olafson Jenkyns. Autoarea este
de părere că cel mai probabil gyðingakökur ar fi ajuns să
facă parte din canonul culinar islandez grație legăturilor

strânse pe care Islanda le avea cu Danemarca și Olanda,
două țări în care erau prezente importante comunități sefarde, expulzate din Spania și Portugalia la sfârșitul secolului al XV-lea. Pe tărâmul Țărilor de Jos a avut astfel loc
un mix între stilul culinar iberic, cu influență maură, și bucătăria scandinavă locală. În loc de ulei de măsline, a fost
folosit untul, găsit în cantitate mare în bucătăria olandeză,
pentru a crea mici bucăți de prăjitură, numite în continuare
Joodse boterkoeke (prăjituri evreiești cu unt) în Olanda.
Este interesant că și astăzi, evreii olandezi servesc aceste
prăjituri cu prilejul sărbătorilor de Hanuca și Șavuot. (D.D.)

Austria strânge legăturile cu evreii

Potrivit publicației germane „Judische Allgemeine”, Guvernul austriac a
acceptat să finanțeze toate cheltuielile legate de măsurile de securitate
ale comunității evreilor din această
țară. Suma acordată este de 4,7 milioane de dolari, de trei ori mai mult
decât cea acordată anterior de guvern și mai mare decât cea cheltuită anual de Comunitatea Evreilor
din Viena, unde trăiesc cei mai mulți
evrei din Austria. Măsura va permite
consolidarea comunității religioase,
va garanta securitatea și, astfel, diferitele servicii oferite de Comunitatea
Evreilor din Viena, a declarat Oskar
Deutsch, președintele organizației și
al Asociației Federale a Comunităților
Evreiești din Austria.
În luna august, Elie Rosen, liderul
comunității evreilor din Graz, a fost
atacat de un individ, care a spus că
urăște Israelul. Incidentul a fost prezentat pe larg în presa austriacă.

Foștii refugiați evrei
și descendenții lor
își vor recăpăta cetățenia austriacă
Un nou amendament la Legea
austriacă a Cetățeniei va permite
refugiaților evrei dinainte și din perioada celui de-al Doilea Război Mondial
să-și recapete cetățenia. Adoptat de

Consiliul Național Austriac, amendamentul permite ca aceia care au fost
persecutați de naziști și descendenții
lor direcți să obțină cetățenia, fără să
renunțe la cetățenia lor anterioară.
Prevederea nu se aplică numai foștilor
cetățeni din Austria și din statele succesoare ale fostei Monarhii Austro-Ungare, ci și persoanelor apatride, rezidente în Austria, dar care, din motive
de securitate, au trebuit să plece din
Austria la 15 mai 1955, la un deceniu
după terminarea războiului. Potrivit
Jewish Telegraphical Agency, amendamentul „corespunde eforturilor actuale ale Austriei vizând reconcilierea
cu toți cei ce au suferit sub regimul
totalitar nazist din Austria”.
Foarte multe persoane și-au manifestat interesul față de redobândirea cetățeniei, mai ales din SUA,
Israel și Marea Britanie. Este o ocazie bună pentru evreii britanici care
nu au susținut Brexitul să dețină atât
pașapoarte britanice, cât și ale Uniunii Europene, ceea ce va fi un mare
avantaj după ce Marea Britanie se va
retrage definitiv din UE. Ideea este
atractivă și pentru acei evrei americani de origine austriacă care sunt
nemulțumiți de situația nesigură din
Statele Unite. Interesul este mare și în
Israel, dovadă că un număr de peste
100 de israelieni s-au alăturat imediat
unui grup Facebook, proaspăt înființat

în limba ebraică. Ei voiau să capete
informații despre procedurile necesare redobândirii cetățeniei.
La rândul său, Oskar Deutsch,
președintele comunității din Viena,
consultat de Ministerul de Externe
austriac pentru elaborarea amendamentului, a declarat că foarte multă
lume i s-a adresat și lui. Lideri evrei
din Austria cred că redobândirea
cetățeniei va contribui la întărirea
comunității evreilor, care numără astăzi 8000 de persoane, cei mai mulți
locuind la Viena, Linz și Graz.
În 1938, când a avut loc Anschlussul, în Austria trăiau 192.000 de
evrei, reprezentând patru la sută din
populație. Până în decembrie 1939,
trei sferturi au emigrat, iar 65.000 de
evrei austrieci au murit în Holocaust.
Spre deosebire de Germania și de
alte țări europene, Austria s-a confruntat târziu cu trecutul său nazist. Decenii după Holocaust, guvernele austriece au prezentat țara doar ca „prima
victimă a agresiunii naziste”, ignorând
politica pronazistă a unor lideri austrieci încă dinainte de anexarea ei de
către Germania și participarea la cel
de-al Doilea Război Mondial. Abia în
ultimele două decenii au fost luări de
poziție oficiale în care s-a recunoscut
prezența unui regim nazist și în Austria, cu consecințele acestei situații.
EVA GALAMBOS

ani, când un grup de evrei din Irak s-a
stabilit aici. Erau oameni săraci, fără
educație, dar și-au găsit de lucru în
industria de confecții, pe care au și
dezvoltat-o. Un alt grup a venit din
Iran, cam în aceeași perioadă. Comunitatea a ajuns la 800 de membri
între 1920-1930. Cu toate că relațiile
sociale cu musulmanii din Bahrein
erau bune, evreii nu s-au amestecat,
și-au păstrat tradițiile și limba – un
dialect evreiesc al limbii arabe din
Irak. În 1935, un membru al familiei
Cartier, grupul de evrei care a fondat
faimoasa firmă de bijuterii, a ajuns la
Bahrein și a donat bani pentru construirea unei sinagogi și pentru a se
aduce un rabin. În următorii 10 ani,
comunitatea a continuat să se dezvolte din punct de vedere economic
și să frecventeze sinagoga. Situația
s-a înrăutățit după decizia ONU din
1947 de a împărți Palestina în două
și a crea Israelul. Atunci, revolte antisemite au cuprins lumea arabă, inclusiv Bahreinul. Un grup de arabi
imigranți a incendiat sinagoga și s-a
furat singurul sul de Tora. Cea mai
mare parte a comunității a emigrat în
Israel.
Evreii care au rămas și descen
denții lor încearcă să mențină viața
evreiască, se îngrijesc de cimitir, dar
sinagoga reconstruită nu a fost inaugurată oficial și cei mai mulți evrei se
roagă acasă. Nonoo renovează clădirea și speră să o deschidă anul viitor.
Ea va servi drept casă de rugăciuni și
muzeu. Recent, Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump și emisarul lui
în Orientul Mijlociu, i-a donat regelui
Bahreinului un sul de Tora pentru comunitatea evreiască.
Deși majoritatea membrilor comu
nității are o situație financiară bună,
generația tânără pleacă să studieze
în străinătate și rămâne acolo. Nonoo
speră că acordul semnat va modifica
această tendință.
EVA GALAMBOS

Populația
Israelului este
de 9,25 milioane
de locuitori

Biroul Central de Statistică din Israel a dat publicității, în ajun de Roș
Hașana, cele mai noi date despre
populația țării. Astfel, numărul locuitorilor este de aproximativ 9,246 milioane de persoane, cu 150.000 mai
mult față de anul trecut, ceea ce înseamnă o creștere de 1,6%. În perioada respectivă s-au născut 170.000
de copii și au decedat 44.000 de persoane. La aceste cifre se adaugă și
25.000 de imigranți, care au venit pe
baza Legii Revenirii, care dă drept de
cetățenie tuturor celor care au părinți
sau bunici evrei.
Creșterea demografică este mai
mică în comparație cu cea de anul
anterior, când s-a cifrat la 2,1%. Chiar
și în aceste condiții, Biroul Central de
Statistică își menține previziunile, potrivit cărora în 2024 populația Israelului va ajunge la 10 milioane, la 15
milioane în 2048 și la 20 de millioane
în 2065.
Din totalul populației, 74% sunt
evrei, respectiv 6,841,000, iar 21%,
adică 1,946 milioane sunt arabi. Res
tul de 5% aparține altor grupuri.
Durata medie de viață, una dintre
cele mai înalte din lume, este de 84,7
ani la femei și 81 de ani la bărbați.
(E.G.)
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Despre Iosif Sava z.l. la Congresul
Internațional de Istoria Presei

La 19 septembrie 2020 s-au des
fășurat on-line lucrările celei de-a XIIIa ediții a Congresului Internațional de
Istoria Presei, organizat anul acesta
în cadrul Facultății de Jurnalism din
Pitești. Evenimentul a fost structurat
pe trei secțiuni: „Radioul românesc”
(moderator – conf. univ. dr. Delia
Duminică, Universitatea din Pitești),
„Audiovizualul românesc” (conf. univ.
dr. Răduț Bîlbîie, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu) și „Evoluția presei românești (conf. univ. dr. Cătălin
Negoiță, Universitatea „Dunărea de
Jos” din Galați).
La conferință a participat dr. Irina
Weiner-Spirescu, cercetător la Cen-

trul pentru Studiul Istoriei Evreilor din
România „Wilhelm Filderman”, cu lucrarea „Muzicologul Iosif Sava și activitatea sa radiofonică și de televiziune
(1972-1998)”. În intervenția ei, vorbitoarea a conturat profilul celui care în
istoria recentă s-a impus prin emisiunile de cultură muzicală de înalt nivel,
pe care le-a realizat timp de aproape
cinci decenii.
Pe numele real Iosif Segal, s-a
născut la 15 februarie 1944 la Iași,
într-o familie evreiască a cărei activitate în cultura muzicală data de peste trei secole (bunicul colaborase cu
muzicologul Gavriil Musicescu, iar tatăl fusese violonist la Filarmonica din
Iași). În 1940-1944, când nu a avut
acces la școală ca urmare a legislației
antievreiești, mama a hotărât ca el să
învețe acasă, în particular. Din 1944
și-a continuat studiile mai întâi la Iași
(la Conservatorul Municipal, Academia de Muzică „George Enescu”, Institutul de Artă și Liceul de Artă – până
în 1951), apoi la București, la Facul-

tatea de Filosofie și la Conservatorul
„Ciprian Porumbescu” (până în 1966).
Anul 1951 a marcat începutul
activității sale ca editor muzical la Radiodifuziunea Română. Angajat al Radioteleviziunii Române din 1968 până
în 1998, Iosif Sava a realizat săptămânal emisiuni de radio și televiziune dedicate atât muzicii, cât și problemelor politice contemporane. Din
1972 a realizat emisiunile „Invitațiile
Euterpei”, „Cronica muzicală”, „Viața
muzicală în actualitate”, „Serata muzicală”. De pildă, „Invitațiile Euterpei”, titlu care trimite la muza muzicii,
aduceau în actualitatea românească
marile evenimente muzicale anuale
internaționale și opere din istoria muzicii clasice universale, într-o perioadă în care în România libertatea de
expresie era îngrădită.
„Model în cultura românească con
temporană, Iosif Sava s-a dovedit a fi
el însuși o instituție în realizarea emisiunilor sale. Un intelectual desăvârșit,
Iosif Sava reușea să mențină tre-

În preajma Roș Hașana,
cu rabinul Steven Lebow la Radio Shalom

Ediția din 14 septembrie 2020 (cu
câteva zile înainte de Roș Hașana)
a emisiunii „Universul la feminin”,
realizată de Serena Adler la Radio
Shalom, l-a avut ca invitat pe Steven
Lebow, de 35 de ani rabin în Atlanta,
Georgia. A fost prezent (ca traducător) și fiul realizatoarei, dr. Victor Mar-

Îl rugăm
pe Dumnezeu…

De Iom Kipur:

Neila sunt mărturisite
public
greşelile. Avinu Malkeinu, „Părintele
nostru, Regele nostru”, cântat de cor,
de rabin, de cantor şi de credincioşi,
s-a referit de asemenea la iertarea
păcatelor, iar la rostirea Kadişului,
imnul de laudă către Dumnezeu, care
nu poate lipsi de la nici o ceremonie
religioasă iudaică, „Amin” a fost preluat de întreaga comunitate. Neila și
sunetul Şofarului au încheiat Ziua de
căinţă, zbucium, dorinţă de iertare.
Pentru prima oară în noua sa calitate de prim-cantor (consfințită de
Comitetul Director al FCER), Emanuel Pustzai a suflat din șofar. Un sunet
prelung, limpede, luminos. Havdala a
fost efectuată de prim-rabinul Rafael
Shaffer doar pentru vin și cu lumânarea aprinsă de la o lumină anterioară.
Urărilor de „Șana Tova” și „G’mar
Hatima Tova” li s-a adăugat „La anul
la Ierusalim”, pe care prim-rabinul a
îmbunătățit-o, spunând: „Cât mai repede, la Ierusalim!”.
Cum am putea defini într-un cuvânt ceea ce simţim de Iom Kipur?
Poate, regăsire. Regăsire a lanţului
de generaţii care ne leagă de evreitate, a drumului spre Dumnezeu, a fiinţei noastre lăuntrice.
Eu, personal, am fost impresionată
de extraordinara dorință de comunicare exprimată de membrii comunității
pe rețelele de socializare. Gândurile
de bine, urările de sănătate, grijă și
înscriere în Cartea Vieții au fost mai
numeroase ca oricând. Ce am învățat
în toată această perioadă? Că avem
nevoie unii de alții, că prin grija pe
care ne-o purtăm nouă îi protejăm pe
ceilalți, că a fi înțelegători ne face mai
frumoși și mai buni.

(Urmare din pag. 8)

cusohn, avocat și lector universitar,
bun prieten cu rabinul Lebow.
Despre sărbătoarea de Roș
Hașana invitatul a precizat că, deși ar
trebui să fie o zi veselă, pandemia a
schimbat totul. Cu toții vor sta acasă
lângă familiile lor, vor pregăti o masă
tradițională, apoi se vor întoarce pe
ZOOM, pentru a fi conectați cu ceilalți
prieteni. Obiceiul credincioșilor este
să îmbrace haine noi, să gătească
mâncăruri mai ales pe bază de miere,
dar și pâinea specială hala, care este
rotundă pentru a sugera ciclicitatea
anului. Un alt obicei este de a merge
în zona unui râu sau a unui lac, în care
să arunce bucățele de pâine. De Roș
Hașana, cuvântul fundamental este
„introspecție”. Vechiul cuvânt ebraic
pentru „rugăciune” însemna „a te uita
înlăuntrul tău”. Trebuie să ne uităm în
oglindă și să ne întrebăm dacă suntem persoana care ne dorim să fim.
Ne punem multe întrebări: „Sunt un
om bun?”, „Sunt un fiu bun?”, „Sunt
un profesionist?”, la care trebuie să
ne oferim un răspuns cinstit.
Despre rădăcinile sale românești,

rabinul Lebow a povestit că nu
și-a cunoscut bunicii
originari din
Moinești,
așa că și-a
întrebat
mama
ce
s-a întâmplat cu ei. În
România, aceștia erau atât de săraci,
încât nu aveau ce mânca. Între 19031905, foarte mulți evrei din România
au plecat pe jos până în Germania,
de unde au luat vaporul spre America. Bunicii lui nu erau nici bogați, nici
faimoși; erau oameni obișnuiți – vânzători ambulanți de mâncare și de haine. A fost extrem de fericit că Victor
Marcusohn și-a onorat promisiunea
de a-l însoți la Moinești, locul pe care
își dorea dintotdeauna să-l vadă.
Urarea lui de Roș Hașana a fost
„Să fim cu toții înscriși în Cartea Vieții”
și să ne bucurăm de sănătate și pace.
CLAUDIA BOSOI
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ze atenția și interesul ascultătorilor
pentru cultură, în general, și pentru
cultura muzicală, în special, prin comentariile evenimentelor pe care le
realiza, prin modul de analiză și prezentare a muzicologilor contemporani
din întreaga lume, prin profunzimea
cunoștințelor sale, introducând ascultătorul sau telespectatorul în multiple
domenii”, a subliniat vorbitoarea. Iosif
Sava a murit în 1998, anul în care a
fost pensionat și înlăturat din Televiziunea Română.
Lucrările Congresului vor fi publicate în volumul Asociației Române de
Istorie a Presei.
CLAUDIA BOSOI

Medalion
Harold Pinter

La 10 octombrie s-au împlinit 90
de ani de la nașterea lui Harold Pinter, reputat dramaturg din literatura
engleză contemporană, cu o carieră
în scris care s-a întins pe mai mult de
50 de ani. A fost și actor, regizor de
teatru, scenarist de film.
S-a născut în burgul londonez
Hackney, într-o familie de evrei cu
ascendență est-europeană, fiind singurul copil al lui Hyman Pinter, croitor
de haine de damă, și al lui Frances
Moskowitz, casnică. În 1940, când
Marea Britanie a fost bombardată de
Germania nazistă, familia Pinter a
fost evacuată la Cornwall și la Reading, revenind la Londra abia în 1944.
Harold a frecventat un timp Academia
Regală de Artă Dramatică, fără a-și
finaliza studiile, iar din 1950 a întreprins turnee teatrale în Marea Britanie. În 1956 s-a căsătorit cu actrița Vivien Merchant, cu care a avut un fiu,
Daniel. Mai târziu se va recăsători cu
scriitoarea Antonia Fraser.
În 1957 a debutat ca dramaturg
cu piesa într-un act „Camera”, pusă
în scenă în același an. Au urmat „Petrecerea” (1958), „Îngrijitorul” (1960),
„Amantul” (1962), „Întoarcerea acasă” (1965) – piesă despre care se
consideră că l-a consacrat ca dramaturg –, „Țara nimănui” (1974) și multe altele. Piesele lui se încadrează
în sfera teatrului absurd, critica de
specialitate comparându-l cu Samuel
Beckett.
În stagiunea curentă a Teatrului
Evreiesc de Stat din București se
regăsește piesa „Amantul”, în regia
lui Vlad Stănescu, rolurile principale
fiind interpretate de Maia Morgen-

Pandemia stimulează terorismul
și antisemitismul islamic

Gilles de Kerchove, coordonatorul problemelor de contraterorism din
Uniunea Europeană, și-a manifestat
îngrijorarea față de creșterea retoricii
și acțiunilor antisemite în condițiile intensificării pandemiei de coronavirus.
„Violența împotriva minorităților,
mai ales a evreilor, a crescut de la izbucnirea pandemiei”, a spus el într-un
interviu desfășurat la Centrul de Combatere a Terorismului de la Academia
Militară americană West Point. „Trebuie să soluționăm aceste probleme
și să ne opunem violenței și discursului antisemit de ură”, a arătat el, citat
de publicația evreiască americană
„Allgemeiner”.
Fost profesor de drept din Belgia
și ocupând această funcție din 2007,
Kerchove a subliniat că antisemitismul este promovat nu numai de extrema dreaptă și de extremismul islamic,
ci și de extrema stângă. Aceasta din

urmă se manifestă sub forma antisionismului și a sentimentelor negative
față de Netanyahu și de guvernul israelian. Interesant este că, deși cele
două manifestări au elemente specifice, există și aspecte comune, cum
ar fi ura împotriva arabilor și evreilor,
misoginismul sau antiglobalizarea.
Pandemia de coronavirus a de
clanșat, de asemenea, teorii conspi
raționiste care nu au legătură cu ideologiile extremiste existente. În acest
sens, Kerchove a dat drept exemplu
relația, fără nici o bază, între epidemia de coronavirus și tehnologia 5G.
„Drept rezultat al acestor teorii, au fost
incendiați stâlpi de telecomunicație
în mai multe state membre ale UE.
Motivația din spatele acestor acțiuni
este legată de mișcarea unor tehnofobi, având conexiuni indirecte cu
extremiști violenți de dreapta și de
stânga, care capătă putere”. (E.G.)

stern și Mircea Rusu.
A scris scenariul unor filme ca „Iubita locotenentului francez” (1981),
după romanul postmodern al lui John
Fowles, cu Meryl Streep și Jeremy
Irons; „Poveste din viitor” (1990),
după romanul distopic „Povestea
slujitoarei” al lui Margaret Atwood, cu
actorii Natasha Richardson și Faye
Dunaway; „Procesul” (1993), după
romanul cu același titlu al lui Franz
Kafka, în care protagonistul a fost interpretat de Sir Anthony Hopkins.
În 2005, cu trei ani înaintea morții,
i-a fost acordat Premiul Nobel pentru
Literatură. Din 2011, Teatrul de Comedie din Londra a fost redenumit
Teatrul „Harold Pinter”.
CLAUDIA BOSOI
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Sărbători diferite, totuşi sărbători! Rolul mișcării evreiești de Rezistență
programele pen- domnii Ervin Weinberger şi Tiberiu
în salvarea evreilor francezi
tru copii, discu- Hornung, care au păstrat cu stricteţe

(Urmare din pag. 13)

ţiile cu rabinul etc. – sunt o cale de
a păstra legătura şi de a continua
programele. În prag de sărbători, prin
intermediul voluntarilor, fiecare familie
evreiască a primit un mic dar simbolic,
o legătură tangibilă mai directă decât
cea pe care o oferă computerul. Borcanul cu miere, merele şi programul
de rugăciuni au fost desigur un simbol
al faptului că anul 5781 este animat

şi grijă pentru detaliu tradiţia. Chiar
dacă în anii trecuţi un cantor din Israel
completa solemnitatea rugăciunilor,
de această dată oficianţii timişoreni
s-au implicat sufleteşte cu totul, iar
dăruirea lor a fost apreciată de membrii comunităţii. S-a suflat din şofar şi
s-au spus rugăciunile. Din motive de
protecţie sanitară, nu s-a consumat
absolut nimic în incinta sau în curtea
sinagogii. Totuşi, cei care au venit au
plecat cu mici pacheţele cu miere,
hala, mere etc.
Sărbătorile evreieşti ale toamnei
reprezintă o tradiţie pe care evreii timişoreni o respectă şi o onorează,
iar vremurile acestea i-au îndemnat
să fie mai creativi, încercând să se
adapteze situaţiei. Spre exemplu, cei
mici au avut parte de programe online, susţinute de Rebeca Barnea, iar
adulţii s-au delectat la programele
existente pe zoom. Întâlnirea săptămânală cu rabinul Zvika Kfir, precum
şi programul Bereshit, la care s-au înscris 110 participanţi timişoreni, au reprezentat o posibilitate de a sărbători,
chiar dacă de la distanţă, cu persoane
dragi, cu oameni alături de care ani
de-a rândul s-a celebrat împreună.

Dr. Tsilla Hershco, cercetătoare la Centrul Begin-Sadat pentru Studii Strategice și la Institutul pentru Studii despre Holocaust de la Universitatea Bar-Ilan din
Israel, consideră că este necesar să se facă lumină în problema salvării evreilor francezi. Ea afirmă că un rol extrem de important a fost jucat de organizația
Rezistenței Evreiești din Franța, dar acest rol nu prea este cunoscut și este de
multe ori denaturat din motive politice. Când, în 1995, președintele Jacques Chirac a recunoscut responsabilitatea Franței pentru exterminarea evreilor, el a arătat
că trei sferturi dintre evreii francezi au fost salvați de „Drepții între Popoare“ (respectiv, creștinii francezi), fiind ignorat rolul important jucat de Rezistența Evreiască în acțiunile de salvare. Succesorii lui au adoptat aceeași poziție.
Cercetătoarea recunoaște contribuția esențală a „Drepților între Popoare”,
dar subliniază că Rezistența Evreiască a fost cea care a salvat 230.000 de
evrei. Membrii Rezistenței Evreiești au luat legătura cu salvatorii francezi și, cu
riscul vieții, fabricau documente falsificate și cartele de alimente, țineau legătura cu copiii ascunși pentru a-i susține din punct de vedere moral, i-au ajutat pe
deținuții din lagăre să fugă, duceau grupuri de copii și adulți în ascunzători din
Franța, Elveția și Spania, organizau grupuri de luptători și le transferau fonduri.
Cu toate că există numeroase documente care atestă activitatea independentă a Rezistenței Evreiești, media și oamenii politici din Franța continuă să
susțină performanțele exclusive ale Rezistenței Franceze care, afirmă cercetătoarea, nici măcar nu și-a propus salvarea evreilor. În plus, primul nucleu al
Rezistenței a fost creat de evrei în iunie 1940, imediat după ocupația nazistă,
în timp ce Rezistența Franceză propriu-zisă a apărut mai târziu. Chiar și unele filme abordează problema în mod greșit. O recentă peliculă descrie cum
mimul Marcel Marceau a salvat sute de copii evrei, ajutând la transferarea lor
în Elveția. Dar el a acționat în cadrul Rezistenței Evreiești, care a creat toate
condițiile: infrastructura, documentele și legăturile.
Opinia cercetătoarei este că aceste aspecte trebuie cunoscute de cât mai
multă lume, fiind o contrapondere la ideea vehiculată că evreii nu au făcut nimic
pentru a se opune nazismului și pentru a se salva în timpul Holocaustului.
EVA GALAMBOS

Bereshit XX, a doua ediție online

Pornind de la
propria aderare,
din adolescență, la organizația sionistă „Dror” și activitatea în hakșara din
Constanța, până în 1949, când regimul comunist a interzis funcționarea
organizațiilor sioniste, președintele
FCER, dr. Aurel Vainer, a evidențiat
strângerea legăturilor din prezent, pe
toate planurile, între România și Israel; relațiile constante între FCER și
Ambasada Israelului. A salutat acordul
de pace între Israel și Emiratele Arabe
Unite, „importantă realizare” a liderilor
Benjamin Netanyahu și Mohammed
bin Zayed, cu contribuția decisivă a
președintelui Donald Trump; participarea consilierului președintelui SUA,
Jared Kuscher, în prima delegație
mixtă, israeliano-americană, care a vizitat Emiratele, a treia țară arabă care
încheie un acord de pace cu Israelul,
după Egipt și Iordania. La scurt timp
după Emirate, și Bahrainul a semnat
un acord de normalizare a relațiilor cu
Israelul. Vorbitorul a pus în valoare
semnificația acestor acorduri pentru
pacea în Orientul Mijlociu, beneficiile
în plan tehnologic pentru aceste state
arabe. Deși Autoritatea Palestiniană a
convocat o reuniune a Ligii Arabe de
condamnare a acordurilor, Liga nu s-a
conformat.
Relațiile între România și Israel în
perioada comunistă, contribuția evreiască la realizarea unor vaccinuri,
umorul evreiesc în vremuri de cumpănă au fost teme abordate de dr. Angel
Tâlvăr, dr. Dan Ștefan Mihăicuță, Berti
Barbera.

(Urmare din pag. 6)

de speranţa unei revederi, de reluare a programelor fireşti a unei vieți
comunitare aşa cum era ea cu jumătate de an în urmă. Mulţi au exprimat
bucuria de a nu fi uitaţi, de a se simţi
împreună, BeYahad, şi în aceste vremuri stranii. Pe de altă parte, întâlnirile de la Sinagoga Iosefin, pe bază de
înscriere şi cu un număr redus de participanţi, au reprezentat o avanpre
mieră a aşteptatei normalităţi.
Rugăciunile au fost susţinute de

Jewish Film
Festival – pe zoom

Deși anul acesta se împlinesc
10 ani de la lansarea Festivalului de
Film Evreiesc și am avut intenția să
organizăm o ediție specială, din cauza pandemiei de coronavirus și în
dorința de a-i feri pe spectatorii noștri,
am decis să avem doar un festival pe
zoom, un „Digital Jewish Film Festival”, a declarat regizorul Dan Schlanger, președintele Festivalului. El și-a
exprimat speranța că în primăvara lui
2021 va avea loc festivalul „adevărat”, cu filme. Totuși, pentru a marca
aniversarea, s-a făcut apel la o altă
formulă, un ciclu de conferințe prezentate pe zoom în zilele de 17 și
18 octombrie. Referindu-se la program, el și-a exprimat speranța că-l
va putea invita pe Iancu Țucărman,
supraviețuitor al „Trenurilor morții”, cu
povestea vieții lui. Vor mai fi prezenți
Felicia Waldman, directorul științific al
Festivalului, și regizorul româno-canadiano-israelian Simcha Jacobovici,
care ne va vorbi despre viața lui și a
tatălui lui, supraviețuitor al Pogromului de la Iași. Adresa zoom poate fi găsită pe pagina de Facebook a lui Dan
Schlanger și pe cea a JCC, unul dintre parteneri, alături de Ambasadele
Israelului, Canadei, Turciei și Irlandei
și Institutul Cultural Român (E.G.)

BERESHIT, dimensiunea muzicală
„Ce frumos și ce bine este când
frații stau împreună”. Versetul psalmic a fost ilustrat muzical de cunoscutul cântăreț israelian David Broza.
Am ascultat rugile de Musaf interpretate de cantorul Emanuel Pusztai.
Am ascultat Avinu Malkeinu, întâmpinând cu tremur sărbătorile de Roș
Hașana și Iom Kipur, în interpretarea prim-cantorului Iosif Adler. A fost
dimensiunea muzicală a Bereshitului. Ne-au salutat în chip de la revedere: Sofia Nagy, Ery Pervulescu,

Emanuel Pusztai și Adrian Gueron.
Mulțumim!

LIMMUD II
„În fiecare zi să fie hainele tale albe.”
La sesiunea Limmud II, prim-rabinul FCER, Rafael Shaffer, a prezentat
comunicarea „În fiecare zi să fie hainele tale albe”, o parafrază după versetul
„În fiecare clipă să-ți fie hainele albe și
ulei pe creștet să nu-ți lipsească”, din
Kohelet 9, 8. Vorbitorul a pornit de la o
pildă din Talmud, despre un rege care
și-a invitat curtenii la un ospăț, fără
a stabili când îi va chema: „Cei isteți
veneau în fiecare zi dichisiți, în haine
de sărbătoare, și așteptau la poarta
palatului”, în timp ce „nerozii își vedeau de treburile lor”. Pe neașteptate,
regele și-a chemat curtenii: „Isteții au
venit înaintea regelui dichisiți în haine
de sărbătoare, iar nerozii au intrat cu
haine murdare. S-a bucurat regele cu
isteții și s-a mâniat pe nerozi. A spus:
«Cei care s-au dichisit pentru ospăț
să șadă să mănânce și să bea, iar cei
care nu s-au dichisit pentru ospăț să
stea în picioare și să se uite!» A spus
ginerele lui Rabi Meir, în numele lui
Rabi Meir: «Cei care îi văd ar spune
că aceștia nu mănâncă pentru că sunt
ospătari, de aceea și aceștia și aceia
să stea așezați. Aceștia să mănânce
și acestora să le fie foame; aceștia să
bea și acestora să le fie sete!»”
Vorbitorul a continuat: „În pildă,
curtenii puteau să nu facă nimic și să
aștepte să fie chemați. Noi nu avem
acest privilegiu. Noi între timp trebuie să trăim, să ne vedem de treburile
noastre. De voie, de nevoie ne mânjim. Așa e omul; avem cu toții tendința
să facem lucruri rele. (...) Nimănui nu
îi este ușor să îndeplinească poruncile Torei, dar de fiecare dintre noi depinde în ce măsură depunem efortul
să nu le încălcăm. Pentru că așa suntem, pentru că ne mânjim, am primit
un dar: Tșuva. Dacă ne întoarcem la
pildă, Tșuva este un fel de spălat al
hainelor.”
Tșuva este un întreg compus
din trei părți: recunoașterea (conști
entizarea) păcatului, mărturisirea lui
în fața lui Hașem și asumarea de a

nu-l repeta. Deși este un miracol,
Tșuva este dificilă: „Ar trebui ca în fiecare seară să ne facem socoteala –
ce am făcut bine, ce n-am făcut bine
și să regretăm în aceeași zi, ca să ne
fie hainele curate. Parcă niciodată
nu reușim să găsim timpul. Nu e cea
mai plăcută îndeletnicire. Nu suntem
dispuși să ne acceptăm ca ticăloși.
Avem arta de a ne autojustifica.”
Cum scăpăm atunci de păcate?
Ne ajută un text de căință, „Mărturisirea păcatelor”, pe care de Iom Kipur
îl rostim de zece ori. „Aproape niciun
păcat nu este enumerat în text: «Și
pentru păcatul pe care l-am făcut îna
intea Ta prin trufie...» Dacă ni s-ar fi
pus în față o listă de păcate, am fi
spus: «Eu așa ceva n-am făcut!» Dar
în momentul în care citim rădăcina
păcatului – trufia, gândul ne este liber
să zboare și să recunoască: «Mie mi
s-a întâmplat așa ceva, aici am căzut!» De aceea trebuie repetat textul
de zece ori. Pentru că de fiecare dată
trebuie să lăsăm gândul să zboare în
altă direcție, să găsească altceva. Nu
întotdeauna reușim.”
Cum ne asumăm să nu repetăm
păcatul? Ne rugăm: „Fie deci voia Ta,
Doamne, Dumnezeul meu și Dumnezeul părinților mei, ca să nu mai păcătuiesc! Și de ce-am păcătuit înaintea
Ta, purifică-mă prin îndurarea Ta cea
nemărginită, nu însă prin suferință și
boli rele!” Iom Kipur este ziua în care
păcatele sunt șterse: „Acesta este
darul zilei: o haină curată, imaculată.
Tșuva în ziua de Iom Kipur are capacitatea de a ne curăța mai mult decât
Tșuva din oricare altă zi. Atotputernicul ne iartă în fiecare an, El Se încrede în puterile noastre mai mult chiar
decât noi. Dar cel care va spune: «Voi
păcătui și de Iom Kipur mi se va ierta», acela nu va fi iertat de păcate”, a
conchis vorbitorul.
În cadrul aceleiași sesiuni au fost
susținute simultan alte trei comunicări: „Iubește-ți prietenul ca pe tine
însuți”, a prim-rabinului Oradei, Shraya Kav; „Zece zile de Tșuva – și vei
alege Viața”, a rabinului Timișoarei și
Brașovului, Zvika Kfir; și „Iertare și reconciliere”, a rabinului Iașiului și Moldovei, Yehoshua Aharonovitch.
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In memoriam STADLER BLANCA
Adriana Sava, fiica Blancăi Stadler, a rostit o mărturie emoționantă
despre mama ei la dezvelirea pietrei
funerare în Cimitirul evreiesc din
Cluj Napoca, mărturie pe care am rezumat-o în cele ce urmează:
Mama mea, Blanca Berna Stein,
s-a născut în 17 octombrie 1926, în
comuna Bocicoiul Mare, Maramureș,
un leagăn al evreimii originare din
Galiția și al hasidismului. A copilărit în
orașul Sighet. Părinții mamei aveau o
băcănie și un mic restaurant, din care
asigurau o viață îndestulată familiei
numeroase, o viață fără lipsuri și fără
excese, asemenea multor familii de
comercianți evrei, printre care și familia lui Elie Wiesel, laureat al premiului Nobel pentru pace, care locuia în
același oraș.
Studiile gimnaziale le-a urmat în
Sighet, în limba maghiară, iar cele
liceale, în limba română, le-a început în Ocna Slatina, situat la granița
cu Ucraina. La Ocna Slatina, școala
era un conglomerat de etnii din cele
mai diverse: români, maghiari, ruteni
și romi. Acasă, în familie, se vorbeau
limbile maghiară, română, germană
– bunica copilărise la Viena –, idiș,
ebraică. Mama era o poliglotă de acasă, cu un talent lingvistic de excepție,
învățând ulterior franceza și engleza
și aprofundând ebraica. Stăpânea
toate limbile la nivel conversațional și
elaborare scrisă. Viața pașnică și pastorală, pe care o ducea în sânul familiei, respectând tradiția, dar fără a fi habotnică, a fost tulburată de activitățile
politice ale Gărzii de Fier.
Anul 1940, în urma Dictatului de
la Viena, înfiripa în sufletele familiei
speranța de stăvilire a mișcării legionare. Speranța, însă, a fost de scurtă du-

rată, dovedindu-se efemeră, pentru că
anii 1941-1944, când Sighetu Marmației
a fost supus Ungariei horthyiste, au
adus un val nou de antisemitism și de
umiliri; în aprilie 1944 ghetoizarea, iar
la 16 mai 1944, părinții, patru surori și
un frate mai mic, au fost urcați în „trenul morții”, cu alți 80 de evrei în vagon,
stația finală fiind Auschwitz. Acolo și-au
găsit sfârșitul părinții, o soră mai mică
și un frate mai mic. Mama a reușit, prin
eforturi supraomenești, să-și salveze
două surori.
Pentru a o feri, mama Adrianei
Sava nu i-a împărtășit niciodată fiicei
memoriile personale despre perioada
petrecută în lagărul de exterminare.
Ea a relatat despre căsătoria mamei
sale cu un medic tânăr, apreciat și căutat. Acolo unde a lucrat, a căutat frumoasa viață de familie, apoi a decis
plecarea în Israel, unde fiica deja emigrase. Părinții nu s-au adaptat ușor,
iar mama, bolnavă, a avut o perioadă
foarte grea.
În 2006 tatăl și mama s-au întors în
România, unde li s-au retrocedat niște
bunuri, printre care fostul Hotel Stadler. Așa au reușit să trăiască o viață
modestă și fericită, plină de afecțiune,
dar bolile nu i-au iertat. Cei doi au
trăit unul pentru celălalt și au plecat
aproape împreună, la o diferență de
două luni și jumătate, pe drumul fără
de întoarcere. Oameni de excepție,
părinți minunați, într-o căsătorie perfectă, lăsând în urma lor un gol imens
și un neprețuit exemplu de urmat.
„Doamna Blanca”, interiorizată, inteligentă, echilibrată, își făcea simțită
oriunde delicata prezență și stârnea
admirația, simpatia și dragostea,
Fie-i memoria binecuvântată!
Odihnească-se în pace!

Lucia Wald, 95 de ani de la naștere

(Urmare din pag. 18) comune și spe-

cifice în alcătuirea și funcționarea lor. A coordonat redactarea antologiei, în patru volume,
de texte comentate din istoria lingvisticii generale. A scris și cărți de istorie
a lingvisticii, printre care – Lingviști și
filologi evrei din România.
Elevă la Liceul „Oltea Doamna” din
Iași, a învățat trigonometrie cu prima
femeie doctor în matematici pe țară,
domnișoara Creangă, biologie – cu
scriitoarea Lucia Mantu, într-o vreme-n care emanciparea femeii era
privită cu condescendență. De la profesoarele ei a învățat să nu se supună
statutului de cetățean de categoria a
doua. Era o adolescentă studioasă,
avându-și cerul lăuntric: per aspera
ad augusta. Asta, până când elevilor
evrei li s-a interzis accesul în școlile
de stat. Locuia vizavi de chestură. La
29 iunie ’41, când a început măcelul,
s-a ascuns cu familia într-o cămăruță
fără geam, la parter. Auzea țăcănit de

mitraliere. Apoi, liniște. A doua zi, o
patrulă mixtă, germani și români, le-a
cerut actele. Interesau numai cele ale
bărbaților. Tatăl și fratele ei au fost duși
să spele sângele din curtea chesturii.
Alții – puși să strângă cadavrele de
pe străzi și din case. Aceștia au fost
martorii. Trebuiau lichidați. A auzit din
nou mitralierele... Imediat după război, familia s-a mutat la București. Ca
să se întrețină la facultate, s-a angajat
funcționară la magazinul „Socec - Lafayette”; facultate absolvită cu brio.
N-a mai ieșit dintre zidurile ei. A urcat
toate treptele ierarhiei universitare. A
trăit o viață în lumea antichității greco-latine, contrapondere la injustițiile,
înscenările, execuțiile din anii stalinismului. Azi se discută liber despre
procesul halatelor albe, lichidarea
Iev-Secției, Gulag... Dar atunci? A
fost activă până la sfârșit. Obișnuia
să spună: „Nu mă uit la timpul din calendar. Îl măsor după ce-mi propun
să lucrez”.

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
Lya Benjamin anunță cu tristețe
încetarea din viață a soțului ei, dr.
Harry Kuller. Este o despărțire
dureroasă după o căsnicie de peste
60 de ani, bazată pe dragoste și pe
o comuniune cultural-spirituală din
care am învățat în mod reciproc.
Dumnezeu să-l odihnească.
La data de 4 octombrie 2020 se împlinesc 2 ani de la plecarea dintre noi a
lui Hafner Izac: soț, tată, bunic, frate. Un om deosebit, cu gândire și inimă.
Fie-i memoria binecuvântată. Familia

Cu tristețe reamintim celor care
l-au cunoscut și prețuit că pe data de
25 Tișri (14 oct.) au fost 9 ani de când
BENO HOIȘIE / DOV BEN IEHOȘUA,
medic colonel și doctor al Comunității
Evreilor din Iași, ne-a părăsit.
Dr. Sylvia Hoișie, Profesor Dr.
Andrei Hoișie, profesor Dr. Magda
Jeanrenaud, Dr. Miriam Bercovici și
întreaga familie.
Înhumați în cimitirele CEB din
București: ROSEN ZAHARIA (Cimitirul Sefard); FROIMOVICI SIDORIA
(Cimitirul Giurgiului); FULOP RADA
(Cimitirul Giurgiului).
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Evrei născuți în luna noiembrie

Sholem (Shalom) Asch – scriitor idiș. Născut la Kutno, Polonia,
1 noiembrie 1880, imigrat în SUA,
1910. Printre romane: Kiddush
HaShem. Decedat la Londra, 1957.
Joseph (Jozef) Rotblat – fizician.
Născut la Varșovia, 4 noiembrie 1908,
imigrat în Anglia, 1939. A lucrat în domeniul producerii bombei atomice, dar
ulterior a luptat pentru neproliferarea
ei. Premiul Nobel pentru pace, 1995.
Decedat la Londra, 2005.
Bernard Henri Lévy – filozof. Născut la Béni Saf, Algeria, 5 noiembrie
1948, stabilit cu familia la Paris,1949.
Susținător al ideii că evreii trebuie să
aibă o voce morală unică în societate
și politică.
Cesare (Ezechia Marco) Lombroso – medic și criminolog. Născut
la Verona, Italia, 6 noiembrie 1835.
Părintele criminologiei antropologice.
Printre scrieri: Antisemitismul și știința
modernă. Decedat la Torino, 1909.
Peter Ulrich Weiss – scriitor. Născut la Nowawes, Germania, 8 noiembrie 1916, stabilit în Suedia, 1939. Piesă de teatru: Die Ermittlung – Ausch
witz Oratorium. Decedat la Stockholm,
1982.
Imre Kertész – scriitor. Născut
la Budapesta, 9 noiembrie 1929,
supraviețuitor al Holocaustului. Premiul
Nobel pentru literatură, 2002. Printre
scrieri: Kaddiș pentru copilul nenăscut.
Decedat la Budapesta, 2016.
Arnold Zweig – scriitor. Născut la
Glogau, Silezia, 10 noiembrie 1887.
Emigrat în Palestina, 1933, revenit în
Germania, 1948. Decedat la BerlinEst, 26 noiembrie 1968.
Benjamin Fondane (Beniamin
Fundoianu – Barbu Wechsler) – poet
și filozof. Născut la Iași, 14 noiembrie
1898, stabilit în Franța, 1923. Ucis la
Auschwitz, 2 octombrie 1944. Revista
Cahiers Benjamin Fondane este dedicată cercetării operei sale.
George Wald – neurobiolog. Născut la New York, 18 noiembrie 1906.
Cercetări în domeniul pigmenților din
retină. Premiul Nobel pentru medicină
și fiziologie, 1967. Decedat la Cambridge, Massachussets, 1997.
Paul Celan (Antschel) – poet, eseist. Născut la Cernăuți, 23 noiembrie
1920. Supraviețuitor al Holocaustului,
stabilit la Paris. Poeme despre Holo
caust, în germană și română. S-a
sinucis la Paris, 1970.
Yitzhak Ben-Zvi (ShimshelevichShimshi) – istoric, om politic. Născut la
Poltava, Ucraina, 24 noiembrie 1884,
imigrat în Palestina, 1907. Președinte
al Israelului, 1952-1963; decedat în
funcție, la Ierusalim.
Jacob (Yakov) Fichman – poet,
prozator, eseist ebraic. Născut la Bălți,
Basarabia, 25 noiembrie 1881, imigrat în Palestina, 1919. Premiul Israel
pentru literatură, 1957. Decedat la Tel
Aviv, 1958.
Alberto Moravia (Pincherle) –
scriitor. Născut la Roma, 28 noiembrie 1907. Romane asupra problemei
existenței și alienării. Președinte al lui
PEN International, 1958-1962. Decedat la Roma, 1990.

Evrei decedați în luna noiembrie

Shlomo Luria (MaHarShaL) –
rabin. Născut la Poznan, Polonia,
1510. Scrieri cazuistice și comentarii
la Talmud. Decedat la Lublin, 7 noiembrie 1574.
Hannah Szenes – poetă. Născută
la Budapesta, 1921, imigrată în Palestina, 1939, parașutistă în armata
britanică, lansată în Iugoslavia, 1944.
Arestată, executată, 7 noiembrie 1944.
Reînhumată la Ierusalim, 1950.
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Mordecai
Menahem
Kaplan
– rabin, co-fondator al iudaismului
reconstrucționist. Născut la Svencionys, Lituania,1881, imigrat cu familia
în SUA,1889. Printre scrieri: Iudaismul
ca o civilizație. Decedat la New York,
8 noiembrie 1983.
Marvin Zuckerman – psiholog.
Născut la Chicago, 1928. Specialist în studiul bazei psihologice a
personalității. Decedat la Philadelphia,
8 noiembrie 2018.
Chaim Azriel (Charles) Weizmann
– biochimist, lider sionist, om politic.
Născut la Motol, Belarus, 27 noiembrie 1874. Profesor. Universitatea din
Manchester. Președinte al Israelului,
1949-1952; decedat în funcție, la Rehovot.
Norman Mailer – scriitor. Născut la
Long Branch, New Jersey,1923. Printre creatorii non-ficțiunii creative. Premiul Pulitzer; National Book Award.
Decedat la New York, 10 noiembrie
2007.
Mihail Iosifovici Gurevici – inginer aerospațial. Născut la Kursk, Rusia, 1893. Co-proiectant al avioanelor
Mikoyan-Gurevich MiG-3 și MikoyanGurevich DS, care îi poartă numele.
Decedat la Leningrad, 12 noiembrie
1976.
Henry Mălineanu – compozitor.
Născut la București, 1920. Premiul
Uniunii Compozitorilor din România:
1971, 1977, 1978, 1981. Decedat la
București, 12 noiembrie 2000.
Camille Pissarro – pictor. Născut
la St. Thomas, Virgin Islands, 1830,
activ în Franța, Venezuela, Anglia. Alăturat curentului impresionist, apoi celui
post-impresionist. Decedat la Paris,
13 noiembrie 1903.
Branko Lustig – producător de
filme. Născut la Osijek, Iugoslavia,
1932, supraviețuitor al Holocaustului.
Printre filme: Lista lui Schindler. Premiul Oscar: 1993, 2001. Decedat la
Zagreb, 14 noiembrie 2019.
Abba (Aubrey Solomon) Eban –
om politic. Născut la Cape Town, 1915,
imigrat în Palestina, 1940. Ministru de
Externe al Israelului,1966-1974. Decedat la Tel Aviv, 17 noiembrie 2002.
Marcel Valentin Louis Georges
Eugène Proust – scriitor. Născut la
Auteuil, Franța, 1871. Printre scrieri:
În căutarea timpului pierdut. Decedat
la Paris, 18 noiembrie 1922.
Lev (Leon Yehuda Leib Isaakovici
Schwarzmann) Șestov – filozof. Născut la Kiev; 1866, stabilit la Paris, 1921.
Printre scrieri: Atena și Ierusalim. Decedat la Paris, 19 noiembrie 1938.
Aaron Klug – biofizician. Născut
la Zelva, Lituania, 1926, emigrat cu
familia în Africa de Sud, 1928, stabilit în Anglia, 1953. Premiul Nobel pentru chimie, 1982; înnobilat
1988; președinte al Royal Society,
1995-2000. Decedat la Cambridge,
20 noiembrie 2018.
Anton Grigorievici Rubinstein –
compozitor. Născut la Vihvatineț, Podolsk, 28 noiembrie 1829. A compus
partitura muzicală la 20 de opere. Întemeietor al Conservatorului din Sankt
Petersburg. Decedat la Peterhof, Rusia, 20 noiembrie 1894.
Dan Reisinger – artist grafician.
Născut la Kanjizza, Serbia, 1934,
supraviețuitor al Holocaustului, emigrat în Israel, 1949. Premiul Israel
pentru design, 1988. Decedat la Givatayim, Israel, 26 noiembrie 2019.
Etty (Esther) Hillesum – scriitoa
re. Născută la Middelburg, Olanda,
1914. Jurnal în care descrie viața din
Amsterdam în timpul ocupației germane. Deportată la Auschwitz, ucisă la
30 noiembrie 1943.
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Drumul
spre teatru

Gesturi de
normalitate

Alegeri fără glorie

Din ce în ce mai
multe instituții și din ce
în ce mai mulți slujitori
ai scenei înving confuzia, neîncrederea,
sfidează teama provocată de pandemie
și fac pași mari spre reluarea activităților și proiectelor.
Mă aflu sub impresia recentei Gale UNITER (amânată din primăvară!). S-a desfășurat la Craiova, unde Teatrul Național „Marin Sorescu” și-a serbat 170 de ani de
existență, iar ceremonia din Parcul Romanescu a fost
una de ținută, ca în „zilele bune”. Prilej de omagiere a
unor valori consacrate sau mai noi și de elogiere a unor
performanțe de rezonanță; dar și de apeluri la sprijinirea „independenților” (peste 5000 de artiști, cel mai greu
loviți de pandemie!) și la depășirea unor prejudecăți discriminatorii.
Mă opresc la un alt act de normalitate în vremuri
„ieșite din țâțâni”. Spre meritul Adei Lupu Hausvater,
mintea și inima Naționalului din Timișoara, Festivalul
Dramaturgiei Românești (director Oana Borș) s-a ținut
după programul inițial (13-30 septembrie). Ceea ce,
desigur, a cerut din partea gazdelor eforturi speciale:
amenajarea unui nou spațiu de joc (sala Aut Dor), rezolvarea unor inedite aspecte legate de selecție, deplasare
și adaptare a montărilor. M-a cucerit dorința organizatorilor actualei ediții – SOS 2020 – de a răspunde anume
acestui prezent complet neașteptat și bulversant, de a
exprima „un act de rezistență la degringolada, confuzia, deprimarea, lipsa de încredere”. Și mai ales de a
urmări programatic „dimensiunea afectivă, intelectuală
și emoțională”, de a pune accentul pe repere, valori,
aspirații – creații ilustrând reacțiile spiritului individual la
frământările colectivității.
Bogat și divers, afișul lui SOS 2020 a inclus oferte ale
Timișoarei, ori venite de la București, Cluj, Târgu Mureș,
Reșița, Râmnicu Vâlcea sau Odorheiul Secuiesc. A propus transpuneri după Creangă, Urmuz și Mușatescu. A
marcat atracția lui Iona de Marin Sorescu – prin cele
două versiuni diferite în regia lui Tompa Gabor și a lui
Victor Ioan Frunză. A adus în atenție noi texte de Ștefan
Caraman, Székely Csaba și Hatházi András, Radu Iacoban, Alexandru Popa, Andreea Tănăsescu, Catinca
Drăgănescu.
Captivante au fost și recitalurile Maiei Morgenstern
(Nu sunt eu. O biografie) și cel al lui Marius Bodochi (Aș
vrea să spun).
NATALIA STANCU

După bucuria manifestată de toate cele patru partide care au reușit să câștige câte o parte
semnificativă din voturile electoratului în recentul scrutin local, poate părea straniu să consideri
că alegerile s-au terminat, parafrazând un vers
din Cidul lui Corneille, cu un triumf fără glorie,
care e firesc după o luptă lipsită de primejdii. Să
începem cu sfârșitul, prin a spune că pericolele nu au fost înfruntate de luptătorii din arena
politică, ci de electoratul amenințat să adauge încă patru ani la deceniile de supraviețuire
într-un trafic infernal, în blocuri unde venirea căldurii și a apei calde sunt evenimente, în spitale în
care, decât să intri, mai bine mori liniștit acasă,
în școli cu cancelariile încă pline de urmașii lui
Vucea și ai pedagogului de școală nouă. Văzând
amenințarea, cetățenii au votat fie pentru nouveniți la cârma primăriilor, fie pentru cei pe care îi
știau deja, mergând pe principiul rău cu rău, dar
mai rău fără rău. Așa că rezultatele au fost unele
nedecise, care riscă să ne lase, pentru următorii
patru ani, într-un fel de no man’s land, deasupra
căruia se înfruntă partide care pretind că tot ce
fac, fac de grija și de dragul nostru.
Marșul Gloriei s-a terminat, chiar și cel dirijat
de USR-Plus pe străzile Bucureștiului, Ludovic
Orban ne-a spus că liberalii au înregistrat o victorie istorică, fapt confirmat și de președintele
Klaus Iohannis, Dan Barna a clamat și el victoria USR-Plus, iar Traian Băsescu a declarat
că PMP este cel mai mare dintre partidele mici.
Acum rămânem cu cifrele reci și ne întrebăm
cum au căzut zarurile pentru noi. Știm deja că
PNL a obținut 33% din sufragii, urmat foarte
aproape de PSD, cu 31% din totalul opțiunilor
exprimate, în urmă venind USR, cu 11%, și PMP,
cu 6%. Asta le-a permis liberalilor să cucerească
1232 de posturi de primar, mult mai mult decât în
2016, dar cu 130 mai puține decât cele obținute
acum de PSD, care a câștigat și cele mai multe
posturi de președinți de Consilii Județene (39%
din total), în pierdere față de 2016, dar mai mult
decât cele pe care și le-a adjudecat PNL (36,5%
din total). PNL are, însă, mai mulți consilieri
județeni, respectiv 474, față de cei 362 ai PSD.
Diferența între numărul de voturi pentru funcția
de primar obținute de același partid în același
loc, față de locurile în Consiliile Județene sau
Locale a stârnit inițial mirarea. Dar diferența

asta rezultă nu atât din opțiunea G â n d u l
electoratului de a nu da toată puscris
terea unui partid, cât din faptul că
pentru componența Consiliilor nu s-au mai făcut
alianțe, ca pentru primari. Rezultatul va atrage,
în viitor, mari probleme pentru edili și cetățeni.
De exemplu, la București, Nicușor Dan a obținut
42,81% din voturi, dar aici, deși USR e deosebit
de puternic, PSD are 21 de mandate în Consiliul
General, USR-Plus – 17, PNL – 12 și PMP –
5. Ca atare, cu tot cu PMP, cele trei formațiuni
de dreapta au majoritate simplă, dar nu și majoritate calificată (două treimi), necesară pentru achiziții și alte proiecte importante. Desigur,
asta doar dacă USR va agrea opțiunea liberală
de alianță cu PMP, ceea ce încă nu e cert.
Așadar, oricât ar fi de bine intenționați primarii nou aleși, dacă partidele din care fac parte
nu reușesc să se înțeleagă cu alte formațiuni
politice reprezentate în Consiliile Județene
sau Locale, primarii nu vor putea face nimic
din planul anunțat alegătorilor, iar partidele din
opoziție vor ridica din umeri și vor zice: „Ce v-ați
fi așteptat de la ei? Vorbe și atât”. Iar locuitorii
localității vor trăi la fel ca și până acum, pentru
că majoritățile nu sunt așa de simplu de obținut,
mai ales când unul dintre parteneri (USR-Plus)
declară din start că principala preocupare o constituie „mulțumirea propriului electorat”, nu atingerea obiectivelor importante pentru locuitorii
localității. La Iași, Cosette Chichirău a și spus
că „USR-Plus este în opoziție față de sistemul
transpartinic” (PNL-PSD).
După cum se vede, de la București la Iași,
primarii vor avea de furcă în Consilii, iar situația
generată de alegerile locale îmi amintește de
cea din Israel, unde rezultatele neconcludente
din trei tururi de scrutin nu au permis formarea
unui guvern, până ce inamicii Likud și Alb-Albastru nu s-au decis să se alieze, împotriva oricăror prognoze.
Vor reuși asta partidele ieșite pe primele patru locuri din alegerile locale din România? Și
dacă la locale lucrurile au fost așa de dificile, ce
se va întâmpla la alegerile parlamentare, care
bat deja la ușă și au nevoie, pentru a reuși, de
alianțe solide și stabile?

Cu umor, prin (și despre) timpuri grele

Umorul
evreiesc, se știe, este
vestit peste tot în
lume. Inclusiv în
țara noastră, acolo
unde, în anumite
etape istorice dificile pentru evrei
– cea a bătăliei
pentru emancipare, cea a antisemitismului interbelic
ori perioada comunistă –, a reprezentat chiar o „marcă înregistrată” a
comunității, prin care aceasta s-a apărat și a ripostat la nedreptate și discriminare.
Gabriel Ben Meron, scriitor și medic israelian originar din România,
autor al mai multor volume de proză
scurtă și eseuri și al unei culegeri de
umor pe teme medicale, revine în librării cu o savuroasă antologie a umorului evreiesc din timpul regimului comunist, intitulată Salut înflăcărat.
Cei care cred că este vorba de un
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demers facil sunt călduros îndemnați
să citească antologia. Gabriel Ben
Meron, cu gust și cu înțelegerea
circumstanțelor în care s-au născut
și au circulat respectivele anecdote,
ne furnizează în Salut înflăcărat nu
doar câteva ore de râs spumos, ci
și nu puține teme de reflecție privind
epoca prin care am trecut și modul în
care – evrei și neevrei, deopotrivă –
ne-am raportat la ea. Pentru oamenii
(și popoarele) cu umor, acesta este...
o chestie serioasă, nu numai pentru
că în spatele comicului se ascunde întotdeauna tragicul, cât mai ales pentru
că umorul este o formă de asumare
prin detașare. Suporți ceea ce nu poți
să împiedici, dar asta nu înseamnă că
te și identifici cu situația care îți este
impusă.
Nu alta a fost, după cum spune
Gabriel Ben Meron în „Introducere”,
condiția evreilor români după cel deAl Doilea Război Mondial. Regimul
comunist i-a salvat de nazism, deci de
exterminare, însă i-a făcut prizonierii
unei realități ostile, în care, pe lângă
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neajunsul de a
fi cetățenii unui
stat totalitar, erau
„țapii ispășitori” ai
crizelor regimului. Statutul burghez, modern, al
marii majorități a
evreilor români
i-a expus măsurilor vexatorii ale
dictaturii proletariatului, de la
exproprieri masive (individuale și comunitare) la închisoarea politică. Bancurile și anecdotele au fost, decenii
bune, una dintre armele sau „supapele” prin care evreii români s-au referit
la această situație complexă, în care
i-a aruncat istoria de după 1944.
Și, întrucât pentru evrei umorul
este, cum spuneam, un lucru serios,
excelenta antologie a lui Gabriel Ben
Meron are și o strălucită postfață, în
care scriitorul Emil Nicolae (Emanuel Nadler) parcurge, tot cu umor fin
și un remarcabil simț al nuanțelor,
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ALX. MARINESCU
relațiile dintre poporul evreu și umor.
Pornind chiar de la origini, de la Sfânta Scriptură, în care bătrâna Sara îl
naște pe Isaac (nume care, etimologic, înseamnă Yiz’haq, „el va râde”)...
De atunci încoace, evreii au dezvoltat
un particular simț al umorului și, prin
intermediul acestuia, au dăruit lumii
înțelepciune și, de ce nu, momente
de ușurare, chiar în mijlocul celor mai
întunecate epoci.
Antologia lui Gabriel Ben Meron nu
este doar o reamintire a atmosferei din
perioada comunistă (utilă, căci mulți
tineri par acum a o idealiza), ci și un
inventar aproape integral al hibelor și
neajunsurilor acesteia, identificate și
puse sub lupă prin anecdotă. Nu știu
dacă prin această antologie scriitorulmedic biciuie moravurile contemporane, în plină pandemie globală, dar
cu siguranță ne oferă o necruțătoare
radiografie a sistemului comunist.
RĂZVAN VONCU
*Gabriel Ben Meron - Salut înflăcărat,
postfață de Emil Nicolae, Editura Hasefer,
București, 2020
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