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HAG PURIM Sameah!

Purim, sau Sărbătoarea Sorților, este una dintre sărbătorile
evreiești vesele, amintind de modul miraculos în care evreii au
reușit să scape cu viață după ce sfetnicul Haman și împăratul
Ahașveroș deciseseră cu zarurile data la care urma să fie comisă
prima tentativă de genocid din istorie. Ea era îndreptată împotriva
populației evreiești și este relatată în „Sulul Estherei”.
Haman, în ura sa oarbă împotriva evreilor, îl convinge pe
împăratul Ahașveroș să ucidă întreg neamul care sălășluiește
împrăștiat în tot imperiul acestuia și ale cărui legi sunt diferite de
cele ale tuturor celorlalte popoare, care nu ascultă de legile împăratului și, deci, care nu ar mai trebui lăsat să trăiască. Rugăminte
aprobată de Ahașveroș și care trebuia să fie împlinită pe 13 Adar.
Evreica Esther, ruda lui Mordechai, devenită soția lui Ahaș
veroș, află de primejdia care îi pândea conaționalii săi și, după
rugăciuni și post la care au participat toți evreii din capitala imperiului, reușește să îl convingă pe împărat nu numai să renunțe la
masacrarea evreilor ci, în locul acestora, să îl execute pe Haman,
împreună cu fiii acestuia. Mordechai, care îl salvase anterior pe
Ahașveroș de la moarte, este purtat în triumf, îmbrăcat în hainele
regelui și călărind calul acestuia (vezi tabloul alăturat).
În amintirea salvării lor de la pieire, evreii participă și azi la o
masă festivă din ziua Purimului, trimit celor dragi și celor sărmani
cadouri și mâncăruri tradiționale, între care prăjiturile numite
Humăntașen (buzunarele lui Haman), citesc în sinagogă Meghilat
Esther și fac zgomot ori de câte ori se pronunță numele lui Haman.

Pieter Pietersz Lastman –
The Triumph of Mordechai (frag.)

Palatul Cotroceni – Medalii pentru supravieţuitorii Holocaustului

„Membrii conducerii Federației Comu
nităților Evreiești din România-Cultul
Mozaic au aflat cu mâhnire despre mani
festări revoltătoare de antisemitism care
au avut loc în aceste zile în Franța, cel
mai recent act de acest gen fiind cel de
la cimitirul evreiesc din Quatzenheim,
în apropiere de Strasbourg, unde 80 de
morminte evreiești au fost vandalizate
cu însemne naziste”, se arată într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului
Reprezentativ al Organizațiilor Evreiești
din Franța (Crif), Francis Kalifat.
În mesajul semnat de dr. Aurel Vainer,
în calitate de președinte al Comitetului
Director al FCER, se mai afirmă:
„Considerăm că această infracțiune
pornită din ura împotriva evreilor este
agravată de faptul că a fost comisă cu
vădita dorință de a arăta disprețul față de
marșul celor 20 000 de manifestanți care
au protestat la Paris, cu numai câteva
ore mai târziu, împotriva recrudescenței
antisemitismului în Franța.
Creșterea cu 74% a numărului actelor
antisemite comise pe teritoriul francez în
2018 este cu atât mai îngrijorătoare cu
cât Franța adăpostește una dintre cele
mai mari comunități evreiești din Europa.
În aceste condiții, evreii din România
doresc să își manifeste solidaritatea cu
frații și surorile lor din Franța și să vă
confirme că nu sunteți singuri în lupta împotriva antisemitismului și că împărtășim
îngrijorările și suferințele dvs.
Să sperăm că apropiata sărbătoare
a Purimului va marca în Franța o nouă
eliberare a evreilor de sub amenințarea
antisemiților și că aceștia din urmă vor
avea, în mod simbolic, soarta lui Haman,
suportând rigorile legii franceze”.
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Deputatul Silviu Vexler,
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felicitat
de premierul
Benjamin Netanyahu
De Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, preşedintele României, Klaus Iohannis, a acordat
Ordinul Naţional „Serviciu Credincios”
unor supravieţuitori. Lea Pardău, Paul
Schwartz, Sandra Segal, Shai Meir şi
Anette Vainer au fost decoraţi cu Ordinul
Naţional „Serviciu Credincios” în Grad de
Cavaler, iar Andrei Klein a primit Meritul
Naţional „Serviciu Credincios” clasa a
III-a. La ceremonie au participat lideri ai
F.C.E.R., CEB, BBR, AERVH, INSHR,
parlamentari, consilieri prezidenţiali,
diplomaţi.
Onorându-i, în numele statului român
şi al său personal, pe „unii dintre ultimii
supravieţuitori ai Holocaustului, dar şi pe
cei care promovează şi se îngrijesc de
memoria acestei tragedii”, preşedintele
României a evocat momentul de acum
74 de ani, când „se deschideau porţile

lagărului morţii de la Auschwitz-Birkenau,
cel mai mare şi mai cunoscut loc unde au
fost masacraţi oameni la scară industrială. Aproape şase milioane de evrei şi nu
numai au fost asasinaţi în Holocaust”.
„Întâlnirea noastră – a mai spus preşedintele Iohannis – îmi oferă prilejul de
a sublinia progresele notabile pe care
România le-a făcut în direcţia prezervării
memoriei Holocaustului şi a combaterii
antisemitismului, rasismului, xenofobiei
şi intoleranţei (...). Amintesc actualizarea şi întărirea legislaţiei în domeniu şi
rezultatele excelente obţinute de ţara
noastră în timpul preşedinţiei române
la cârma Alianţei Internaţionale pentru
Memoria Holocaustului. Subliniez, de
asemenea, susţinerea constantă pe care
am acordat-o proiectului Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi Holocaustului,
care, constat, a reuşit să avanseze foarte

bine. Sunt convins că acest muzeu va
fi mai mult decât un spaţiu simbolic, va
funcţiona ca o resursă educaţională, mai
ales pentru tinerele generaţii (...).
Este nevoie să perseverăm în toate
aceste eforturi pentru că încă există, din
păcate, o creştere alarmantă a curentelor
naţionaliste şi extremiste şi, mai mult, ne
confruntăm la nivel european cu o intensificare a manifestărilor violente, a sentimentelor de ură, a tendinţelor antisemite
şi xenofobe. Toate aceste derapaje contravin, fără echivoc, unei culturi bazate pe
valorile europene fundamentale şi sunt
consecinţe ale unei lipse de cunoaştere
şi informare. Antidotul răului nu poate fi
decât o acţiune de salvare a viitorului prin
recunoaşterea capcanelor ideologice”, a
spus, între altele, şeful statului.
IULIA DELEANU
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A fi atent la pericolele prezentului,
a te raporta pozitiv la viitor

Interviu cu preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer
Evenimente la scară europeană, la care au luat parte
lideri ai F.C.E.R. şi BBR, direcţii de acţiune în viaţa Federaţiei au fost sintetizate de dr. Aurel Vainer, preşedintele
Federaţiei. Aplicarea preceptului esenţial în poziţionarea
F.C.E.R. faţă de societatea românească, „prin cunoaştere reciprocă spre recunoaştere reciprocă”, cultivarea unor valori de bază iudaice şi universale,
memoria şi recunoştinţa, au fost ilustrate prin preocupări de moment şi de
perspectivă.
– Aminteaţi în interviul precedent
despre Simpozionul organizat de
Parlamentul European, la Bruxelles,
privind combaterea antisemitismului,
unde urma să participaţi. Cum a fost?
– Un mare succes. Această iniţiativă a Guvernului României, aflat
la preşedinţia rotativă a Consiliului
Uniunii Europene, a fost salutată de
numeroşii reprezentanţi ai comunităţilor evreieşti europene, Congresului
Mondial Evreiesc, Congresului European Evreiesc, American Jewish
Committee, B’nai B’rith International,
Agenţiei Evreieşti din Israel, Organizaţiei Mondiale Evreieşti pentru
Restituire (WJRO), de lideri ai Parlamentului European, ambasadori,
europarlamentari, înalţi oficiali din
ţări europene. Un rol meritoriu în
organizare l-a avut consilierul de stat
în aparatul de lucru al premierului
Viorica Dăncilă, Andreea Păstârnac.
Simpozionul a fost consacrat memoriei ambasadorului Mihnea Constantinescu, sub coordonarea căruia a fost
elaborată definiţia antisemitismului ca
instrument de lucru, când România a
deţinut preşedinţia IHRA, adoptată de
Parlament şi devenită Lege privind
măsuri de prevenire şi combatere a
antisemitismului, în 2018. Sesiunea
de deschidere a fost concentrată pe
problema antisemitismului de azi –
ameninţare la adresa democraţiei;
indiferenţei în trecut şi în prezent,
responsabilităţii colective şi cooperării în combaterea antisemitismului
între Europa şi SUA. Am apreciat
cuvântările secretarului general al
WJRO, Colette Avital; preşedintelui B’nai B’rith România, ing. Jose
Iacobescu; E.S. Szabolcs Takács,
ministru de stat în Cabinetul Ungariei.
Au fost create două grupuri de lucru
care să elaboreze un plan de acţiune. În intervenţia mea, am arătat că
situaţia evreilor din România e mai
puţin îngrijorătoare decât a celor
din alte ţări europene, deşi există
antisemitism, mai ales, în mediul online, dar şi cărţi, manifestări, acţiuni
antisemite, cum a fost vandalizarea
Casei Memoriale „Elie Wiesel” de la
Sighet, făptaşul fiind repede găsit şi
deferit justiţiei, pe baza legii promovate de deputatul F.C.E.R., Silviu
Vexler. Au fost profanări de morminte
şi lăcaşuri de cult, minimalizate de
jusţiţie. Fapte pozitive: în Parlamentul României nu există partide de
extremă dreapta; au fost adoptate
Ziua Naţională de Comemorare a
Victimelor Holocaustului în România,
Legea combaterii antisemitismului,
Ziua Naţională a Limbii şi Teatrului
Idiş. Comemorăm anual pogromurile
săvârşite în 1940 şi 1941 la Dorohoi,
Bucureşti, Iaşi. Promovăm orientări
proactive ale neevreilor faţă de evrei
prin CIEP, evenimente culturale, instituirea Medaliei de Onoare „Prieten al
Comunităţilor Evreieşti”. Intenţionăm
să facem o adunare publică privind
combaterea antisemitismului.
– Ce a însemnat expoziţia în memoria Vioricăi Agarici, de la Palatul
Parlamentului?

– Un exemplu de bună colaborare
între Consiliul Judeţean Neamţ şi
F.C.E.R., o reuşită a celor care au
evidenţiat faptele preşedintei Filialei
Roman a Crucii Roşii, fapte pline de
curaj şi omenie, Viorica Agarici deschizând vagoanele din Trenul Morţii,
în Gara Roman, oferind celor în viaţă
apă şi hrană. Institutul Yad Vashem
i-a acordat titlul de Drept între Popoare, F.C.E.R. – pensie viageră.
– Din temele dezbătute şi votate
la recenta reuniune a Comitetului
Director, care sunt menţionabile?
– Informarea despre situaţia actelor de proprietate pentru cimitire,
stadiul proceselor unde F.C.E.R. este
parte; Rabinul Yehoshua Aharonovitch să fie lider spiritual al CE Iaşi; Organizarea trimestrială de întâlniri cu
rabinii din ţară; Relatarea vicepreşedintelui F.C.E.R., ec. Ovidiu Bănescu,
despre Adunarea Generală a Congresului Evreiesc European, dedicată
Zilei Internaţionale de Comemorare a
Holocaustului; Solicitarea comunităţilor din ţară să formuleze cereri pentru
obţinerea de fonduri de la Fondul
Evreiesc European; Propuneri ale
CSIER: construirea unui Memorial al
Victimelor Holocaustului în gara din
Călăraşi, ultima staţie a Trenului Morţii; CSIER va purta numele „Wilhelm
Filderman” şi va avea un Consiliu
Ştiinţific, prezidat de prof. univ. dr.
Carol Iancu; Calendarul pentru alegerile organelor de conducere a CEB;
Reinaugurarea Sinagogii din Hârlău;
aprobarea ca elevi de la Colegiul de
Artă „Sabin Drăgoi” să petreacă un
sejur la CIR „Be Yahad” – Cristian;
Viitoarea reuniune a Consiliului de
Conducere al F.C.E.R. să aibă loc la
CIR „Be Yahad” – Cristian.
– La ce lucraţi în prezent?
– În calitate de preşedinte prin
rotaţie al Fundaţiei „Caritatea”, pregătesc o întrunire a Consiliului Director.
– Ce preconizaţi pe termen scurt?
– Intenţionăm realizarea, în parteneriat cu ASE şi MAE, a unui eveniment discutat cu Mugur Popovici şi
dedicat diplomatului român Constantin I. Karadja, salvator, în timpul celui
de-al III-a Reich, al vieţii multor evrei
români din Europa. Am primit, de asemenea, în audienţă pe Ion Gherasim,
nepotul lui Ilie Lazăr, militant ardelean
pentru Marea Unire, secretar personal
al lui Corneliu Coposu, care s-a referit
la aspecte din activitatea unchiului
său privind istoria evreilor români. Am
convenit organizarea unei manifestări
pe această temă. Va fi vizionat filmul
„Sobibor”. Premiera spectacolului
„Shalom, Israel!”, de Claudia Motea,
va avea loc la Templul Neolog din
Braşov. Se vor lansa: Arhiva digitalizată e-fond-evrei-mae, la Bucureşti;
monografia „O istorie a evreilor din
Galaţi”, în oraşul Galaţi. În colaborare
cu Joint şi JCC, se va derula ediţia a
18-a a Programului Bereshit la Alba
Iulia. Urmează reinaugurarea Sinagogii din Deva. Pregătim reuniunea
Consiliului de Conducere şi Adunarea
Generală a F.C.E.R.
IULIA DELEANU
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Deputatul Silviu Vexler, felicitat
de premierul Benjamin Netanyahu
Silviu Vexler, deputatul Federaţiei mul pentru toate societăţile civilizate”.

Comunităţilor Evreieşti din România-Cultul
Mozaic, a primit din partea prim-ministrului
Statului Israel, Benjamin Netanyahu, un mesaj prin care şeful Guvernului de la Ierusalim
îl felicită pentru iniţiativa sa, concretizată
în adoptarea noii legi de combatere a antisemitismului:
„Stimate domnule Vexler, În numele Guvernului Statului Israel, vă rog să primiţi profunda mea apreciere pentru noua lege împotriva antisemitismului pe care aţi iniţiat-o
şi care a fost recent adoptată de Parlamentul
României”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook a deputatului Silviu Vexler.
Premierul israelian adaugă: „Ştiu cât de
mult timp şi efort aţi învestit în promovarea
acestei legislaţii, care transmite un mesaj
clar, nu doar către publicul din România,
dar şi către celelalte ţări europene, privind
pericolul pe care îl prezintă antisemitis-

În finalul mesajului, premierul Netanyahu
subliniază că „această lege trasează o

paralelă necesară între antisemitism şi antisionism, un pas important în combaterea
campaniei pline de ură pentru delegitimizarea Statului Evreu”.
Adăugăm şi noi felicitările noastre şi urări
de noi astfel de succese în Parlamentul
României. (A.M.)

Combaterea antisemitismului – iniţiativă
a Preşedinţiei României la Consiliul UE
• Discursul integral al preşedintelui FCER, dr. Aurel Vainer – pag. 7

Unul dintre primele demersuri ale României ca deţinătoare pentru şase luni a preşedinţiei Consiliului UE a fost organizarea la
Bruxelles, la 7 februarie, a unei conferinţe
dedicate combaterii antisemitismului. Intitulat „Lupta împotriva antisemitismului: o
abordare comună pentru a proteja mai bine
comunităţile evreieşti din Europa – de la politică la acţiune”, evenimentul a fost dedicat
memoriei diplomatului Mihnea Constantinescu, un mare prieten al evreilor, căruia îi
datorăm printre altele elaborarea definiţiei
de lucru a antisemitismului, în perioada în
care România a deţinut preşedinţia IHRA.
Au fost invitaţi şi au participat lideri
ai marilor organizaţii evreieşti europene,
americane şi internaţionale – Congresul
European Evreiesc, Congresul Mondial
Evreiesc, Comitetul Evreiesc American, o
delegaţie a conducerii B’nai B’rith Europa

şi BB International, personalităţi politice
din cadrul organismelor UE, cercetători ai
Holocaustului, europarlamentari. Delegaţia
României a avut-o în frunte pe premierul
Viorica Dăncilă, iar din misiune au făcut
parte europarlamentari români, delegaţi din
instituţiile guvernamentale şi reprezentanţi
ai organizaţiilor evreieşti din România. Cu
acest prilej, premierul român s-a întâlnit cu
Frans Timmermans, prim-vicepreşedintele
Comisiei Europene, cu Ronald Lauder,
preşedintele Congresului Mondial Evreiesc,
şi cu Daniel Mariaschin, vicepreşedintele
executiv al B’nai B’rith International.
Conferinţa şi-a propus să analizeze şi să
găsească mijloace şi eventual soluţii pentru
a risipi temerile unor comunităţi evreieşti din
state membre ale UE care se confruntă frecvent cu manifestări antisemite sub diferite
forme, ce ameninţă nu numai securitatea
instituţiilor evreieşti, ci chiar şi viaţa evreilor,
cum au fost atentatele teroriste din ultimii
ani, cu victime din rândul comunităţilor
evreieşti.
Deschizând lucrările conferinţei,
Viorica Dăncilă, prim-ministrul României, a
subliniat în plenul evenimentului că România
a devenit un model regional în combaterea
antisemitismului şi xenofobiei şi un model în
ceea ce priveşte educaţia şi măsurile pentru
păstrarea memoriei Holocaustului. Europa

valorilor comune, a apreciat vorbitoarea, înseamnă combaterea rasismului, a intoleranţei, a antisemitismului şi a discursului bazat
pe ură. Ea a precizat că România contribuie
la păstrarea memoriei Holocaustului.
Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a caracterizat
antisemitismul drept „un virus care ne ucide”
şi a promis că va veni cu măsuri concrete
de combatere a antisemitismului care să
risipească temerile comunităţilor evreieşti
pentru viitorul lor în Europa.
Ronald Lauder, preşedintele Congresului
Mondial Evreiesc, a atras atenţia asupra
pericolului extremismelor, atât de dreapta,
cât şi de stânga, a vorbit despre necesitatea
de a intensifica educaţia despre Holocaust în
rândul tineretului, care nu cunoaşte istoria,
şi a condamnat poziţia antisionistă a conducerii ONU, care a votat 27 de condamnări
ale unor ţări, dintre
care 21 au fost împotriva Israelului.
Citând cuvintele
istorice ale lui Elie
Wiesel „opusul dragostei nu este ura,
ci indiferenţa”, vorbitorul a subliniat
importanţa combaterii atitudinii de
indiferenţă faţă de
antisemitism, tipică
în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial, dar şi astăzi.
Raya Kalenova, vicepreşedintele executiv al Congresului European Evreiesc, a
cerut guvernelor statelor membre ale UE să
colaboreze strâns cu comunităţile evreieşti,
să înţeleagă priorităţile şi nevoile lor.
La cele două mese rotunde organizate în
cadrul conferinţei au luat cuvântul dr. Aurel
Vainer, preşedintele FCER, şi Jose Iacobescu, preşedintele B’nai B’rith România.
Preşedintele FCER a vorbit la Masa rotundă
„Experienţe şi percepţii ale comunităţilor
evreieşti faţă de manifestările antisemite”,
moderată de Daniel Schwammenthal,
despre diferitele forme de manifestare ale
antisemitismului din România, mai ales în
mediul virtual, şi despre legislaţia română
care sancţionează negarea Holocaustului
şi poziţiile antisemite, xenofobe şi de intoleranţă, despre atitudinea proactivă a FCER
pentru a face cunoscute viaţa evreiască şi
contribuţia personalităţilor evreieşti la dezvoltarea României. Jose Iacobescu a arătat
că un bun mijloc de a combate antisemitismul este atragerea populaţiei majoritare
şi a celorlalte minorităţi către comunitatea
evreiască pentru a-i cunoaşte preocupările,
iar cele cinci ediţii ale „Podurilor Toleranţei”,
care au avut loc în România, au servit tocmai
acestui scop.
EVA GALAMBOS
(Continuare în pag.7)
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Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor
Holocaustului marcată la ICR Bucureşti

Bela Krizbai (stg.), Dan Schlanger,
Rafael Shaffer şi J. Wassermann

La 27 ianuarie a.c., Institutul Cultural
Român (ICR), în parteneriat cu UNESCO
România, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România şi Bucharest Jewish
Film Festival, a organizat, la sediul
ICR din Capitală, marcarea Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor
Holocaustului. Sala mare a Institutului a
fost arhiplină, la eveniment participând
vicepreşedintele ICR, Belá Krizbai, preşedintele FCER, dr. Aurel Vainer, membri
ai corpului diplomatic, personalităţi din
cadrul Academiei Române, preşedintele
Camerei de Comerţ România-Israel,
Călin Coşar, prim-rabinul FCER Rafael
Shaffer, un numeros public. Momentul
semnificativ al comemorării l-a reprezentat proiecţia documentarului „Cine ne va
scrie istoria” (”Who will write our history”).
Regizorul Dan Schlanger, preşedintele Bucharest Jewish Film Festival,
moderatorul evenimentului de la ICR, a
subliniat că manifestarea este o ocazie
specială de a evoca tragedia evreilor
europeni din perioada celui de-al Doilea
Război Mondial. Numai dacă spui adevărul, vei putea supravieţui, a subliniat
vorbitorul, arătând că eroii acestui film
au luptat împotriva nazismului înarmaţi
cu acest adevăr. După ce le-a mulţumit
organizatorilor, Dan Schlanger i-a rugat
pe Rafael Shaffer, prim-rabinul FCER, şi
pe J. Wassermann, rabin din Israel, să
rostească rugăciunile în memoria celor
dispăruţi în Holocaust.

În continuare, Rodica Precupeţu,
reprezentantul UNESCO România, a
transmis mesajul UNESCO dedicat
acestei zile. Organizaţia mondială apreciază eforturile educative care vizează
cunoaşterea Holocaustului, un mijloc
împotriva uitării, astfel de cursuri existând
şi în şcolile româneşti. În acest context,
filmele sunt instrumente foarte importante
pentru a pătrunde în conştiinţa generaţiilor tinere, iar Arhiva Ringelblum, subiectul
peliculei prezentate, se află în patrimoniul
UNESCO. Acest patrimoniu cuprinde
multe documente despre comunităţile
evreieşti. De asemenea, patru monumente evreieşti au fost preluate de UNESCO.
Acad. Răzvan Theodorescu, vicepreşedintele Academiei Române şi fost
preşedinte al Asociaţiei Culturale de
Prietenie România-Israel, a subliniat
necesitatea comemorării Holocaustului
la nivel internaţional. În condiţiile intensificării antisemitismului, este important
să arătăm ce s-a întâmplat cu evreii în
perioada războiului şi să ne manifestăm
solidaritatea faţă de ei. Acest film, care
a rulat în numeroase ţări, joacă un rol
deosebit de important în combaterea
antisemitismului.
Dr. Aurel Vainer, preşedintele FCER,
a scos în evidenţă importanţa Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor
Holocaustului. Caracterul cumplit al acestuia nu trebuie uitat de nimeni, de aceea
trebuie să ne însuşim sintagma ”Never
Again”. Cu proiectarea filmului asistăm
la un episod de istorie vie, readucând
în atenţie evenimentele de-atunci, din
Holocaust. Noi încercăm să promovăm
două valori din iudaism – memoria şi
recunoştinţa – şi aceasta din urmă li se
cuvine oamenilor care i-au ajutat pe evrei.
La rândul său, rabinul Wassermann a
îndemnat să nu uităm Holocaustul.
Filmul documentar „Cine ne va scrie
istoria”, regizat şi produs de Roberta
Grossman, a rulat în premieră naţională

în acelaşi timp cu proiecţia de la sediul
UNESCO din Paris, de la Muzeul Holocaustului din Washington şi de la Muzeul
Toleranţei din Los Angeles. De asemenea, în aceeaşi zi şi în acelaşi timp,
peste 400 de cinematografe, sinagogi,
biserici, universităţi, muzee şi centre comunitare din întreaga lume au prezentat
documentarul.
Filmul se concentrează în jurul a
două momente importante, strâns legate:
nimicirea evreilor polonezi, concret, a
celor din Varşovia, şi intenţia unui grup
de intelectuali din ghetoul Varşoviei de
a strânge documente care să reflecte cu
obiectivitate viaţa cumplită şi suferinţele
la care au fost supuşi timp de trei ani,
până la lichidarea ghetoului, evreii care
au trăit acolo. În noiembrie 1940, la doar
câteva zile după ce naziştii au strămutat
450.000 de evrei în ghetoul din Varşovia,
istoricul Emanuel Ringelblum a decis să
creeze o grupare secretă alcătuită din
jurnalişti, profesori şi lideri ai comunităţii,
cunoscută sub codul „Oyneg Shabes”.
Scopul grupării a fost ca pe baza a mii
de documente adunate – articole de
ziar, comunicate, ordine date de nazişti,
jurnale intime şi scrisori, programe de
teatru, de concerte şi alte documente
– să demonstreze lumii adevărata viaţă
din ghetou, contracarând în acest fel
propaganda nazistă. Deşi cei mai mulţi
dintre autorii arhivei au pierit, aceasta
a supravieţuit graţie strădaniilor unor
oameni curajoşi care şi-au riscat viaţa.
Filmul foloseşte imagini rare din arhive,
interviuri cu foarte puţinii supravieţuitori,
dramatizări.
Ceea ce au făcut cei din „Oyneg
Shabes” este o altă formă a rezistenţei
pe care evreii au opus-o nazismului, iar
arhiva este la fel de valoroasă ca lupta
armată dusă de un alt grup de evrei din
ghetoul din Varşovia.
MAGDALENA PORUMBARU

Holocaustul în cultura vizuală din România

La 23 ianuarie 2019, la sediul CSIER
a avut loc dezbaterea cu titlul „Atrocităţile Holocaustului în cultura vizuală din
România”. La prezidiu s-au aflat Adrian
Cioflâncă, directorul CSIER, moderatorul
discuţiei; dr. Cosmin Nasui, istoric de artă
şi senior curator la Muzeul „PostModernism”; dr. Anca Tudorancea, cercetător al
CSIER; şi dr. Mihai Demetriade, cercetător în cadrul CNSAS.
Adrian Cioflâncă a subliniat că, după
al Doilea Război Mondial şi Holocaust,
una dintre marile teme de reflecţie a fost
„modul în care nemaivăzutul putea fi reprezentat, în care ceea ce era imposibil
de înţeles putea fi explicat oamenilor.
În primele decenii de după Holocaust
s-a spus că poezia nu mai este posibilă
(Theod or Adorno). Noi vorbim astăzi
despre modul în care fotografia, reprezentarea artistică, filmul ilustrează, reprezintă şi reconstruiesc realităţile dure
ale Holocaustului, atrocităţile lui fără margini”. Dezbaterea a pornit de la o revoltă
personală faţă de literatura poststructuralistă (Roland Barthes, Susan Sontag),
care considera imaginea un produs frivol,
lipsit de putere şi de cunoaştere. În opinia
vorbitorului, fotografia are un rol major în
cunoaşterea Holocaustului, întrucât ne
oferă un contact direct, vizual, emoţional,
cognitiv cu realitatea crimelor.
Cosmin Nasui a dovedit că imaginea
poate fi o formă de cunoaştere. El a
realizat o incursiune în cultura vizuală
specifică artelor plastice de pe teritoriul
României, având ca tematică Holo
caustul. Pentru istoricul de artă, esenţiale
sunt modul în care Holocaustul a căpătat
o iconografie şi cum pot fi folosite respectivele informaţii ca surse primare asupra
acestei tragedii. Înainte de Holocaust, au
existat artişti care publicau în reviste precum Cuvântul liber, Facla – cu orientare
de stânga. Câteva nume sunt Iosif Ross,

caricaturist (lucrările „Jucăria Reichului”,
„Ordin de deportare”), Leon Alex (tablouri
în care călăul este identificat cu Hitler;
lucrările lui sunt păstrate la Muzeul Ţării
Crişurilor din Oradea), Titina Călugăru
(lucrarea „Nazistul”). Printre primele lucrări legate de Holocaust – înregistrate
de artiştii din România acelei epoci – se
numără cele semnate de Marcel Iancu
(„Hitler et son oeuvre”), Jules Perahim
(„Plecarea în permisie a unui soldat fascist” – aflată în colecţia Muzeului Naţional
de Artă din Bucureşti, dar nu în expoziţiile
lui permanente), Sol. Omovici („Duminica
Aceia”), Lazăr Zin (lucrări care au înregistrat momentele devastării mormintelor şi
a cimitirelor), Aurel Mărculescu (lucrarea
„Cântecul lui Hitler”); artistul a suferit în
urma deportării. A devenit grafician al
revistei Orizont, conduse de Saşa Pană.
Au existat şi artişti evrei care au suferit
în Holocaust – precum Paul Erdöş şi Vasile Kazar, care au intrat în prima linie a
artelor româneşti din anii ’50 şi au creat
şcoli de grafică –, dar nu au reprezentat
vizual aceste evenimente.
Anca Tudorancea a prezentat o comunicare cu titlul „Etica şi estetica imaginii în
Holocaust. Pogromul din Bucureşti”. Din
perspectiva cercetătorului, dar şi a fos-

tului profesor de istorie în sistemul
preuniversitar, vorbitoarea a rememorat participarea sa la tabere de
creaţie menite să-i familiarizeze pe
elevi cu subiectul Holocaustului. A
constatat că mulţi profesori aleg metodele care şochează, proiectând
fotografii şi filme dure, motivate prin
ideea că elevii „plâng şi înţeleg”. De
multe ori, modul brutal în care sunt
livrate aceste imagini declanşează
refuzul elevilor de a se mai apropia
de subiectul evreităţii. Vorbitoarea
a schiţat un istoric al documentării
grafice privind Pogromul de la Bucureşti, cu accent asupra codurilor
vizuale care se cer decriptate. Expunerea
a grupat trei direcţii principale: fotografii
şi poveşti-simbol (incendierea Sinagogii
„Cahal Grande”); poveştile esenţiale (salvarea miraculoasă a rabinului Guttman
şi pierderea celor doi fii, Iancu şi Iosif);
martorii tăcuţi (povestea magazinelor
evreieşti).
Tema abordată de Mihai Demetriade
a fost „Reeducarea legionarilor şi «problema evreiască»” – o relevare a atrocităţilor din spaţiul concentraţionar de la
Aiud. Vorbitorul a cartografiat identitatea
şi natura unităţii de contrainformaţii din
penitenciarul Aiud, reliefând dimensiunea criminală a acestei Grupe Operative
conduse de colonelul Gheorghe Crăciun
şi avându-l drept cel mai important agent
de influenţă pe Victor Biriş, „mânuitorul
de suflete”.
Discuţiile au dezvoltat subiectul artiştilor ale căror lucrări s-au referit la Holocaustul din România (s-au adăugat nume
noi, precum Arnold Daghani ori gravorul
Iulius Fraenkel din Turda), au fost menţionate povestea lui Oliver Lustig şi filmele
documentare despre supravieţuitori ai
Holocaustului din Arhiva Spielberg.
CLAUDIA BOSOI
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Comemorarea
Pogromului
de la Bucureşti
din ianuarie 1941

La Templul Coral din Bucureşti s-a
desfăşurat pe 21 ianuarie a.c. comemorarea Pogromului legionar din ianuarie
1941, în prezenţa liderilor Federaţiei, ai
CEB şi ai B’nai B’rith. Au participat dr.
Alexandru Florian, directorul general al
Institutului Naţional de Studiere a Holo
caustului din România „Elie Wiesel”, şi
Tania Berg Rafaeli, adjunct de şef de
misiune la Ambasada Statului Israel la
Bucureşti, alături de membri şi prieteni
ai comunităţii.
Cu 78 de ani în urmă, în această zi a
început o adevărată vânătoare împotriva
evreilor din Capitală, care au fost arestaţi
şi torturaţi, peste 120 căzând victime
brutalităţilor legionare. Au fost distruse şi
jefuite bunurile evreieşti, au fost incendiate şi desacralizate sinagogile – o „noapte
de cristal” românească! Pogromul, bine
pregătit anterior, s-a desfăşurat în contextul confruntării între forţele generalului
Ion Antonescu şi forţele legionare ale lui
Horia Sima, care doreau să preia întreaga
putere. Hitler, care urma să se lanseze în
războiul antisovietic, l-a preferat pe Antonescu, un militar care îi asigura liniştea şi
ordinea în spatele frontului.
Eduard Kupferberg, secretar general
al FCER, a subliniat că, la nici o săptămână după victimele pogromului legionar,
sunt plânse şi cele ale Holocaustului,
celor din urmă fiindu-le dedicată Ziua
Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului deoarece, în ambele
cazuri, este necesar ca toţi să ştie ce
s-a întâmplat cu evreii, atât cu cei din
România, cât şi cu cei din Europa. Şi
este importantă cunoaşterea adevărului
mai ales acum, când antisemitismul care
bântuie în Europa este în creştere. Chiar
în apropierea noastră, în Bulgaria, au
avut loc atacuri împotriva sinagogilor, a
amintit vorbitorul.

Legionarii au comis
crimă după crimă
Templul Coral este locul unde ne adunăm nu numai în momente de bucurie, ci
şi de tristeţe, ca acum, când ne plângem
martirii, de această dată, pe cei ucişi în
EVA GALAMBOS

(Continuare în pag. 26)

Concert
în memoria
victimelor
Holocaustului

Dedicat Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului,
Concertul, intitulat „Strigăte de la pământ
la cer”, de Şerban Nichifor, a fost interpretat de Orchestra Naţională Radio,
sub bagheta dirijorului israelian Noam
Zur, cunoscut publicului meloman din
România prin desele apariţii, din 2013
până în prezent, pe scena Sălii Radio.
„O muzică cu impact puternic asupra
ascultătorilor”, o caracteriza Noam Zur în
interviul acordat postului Radio România
Muzical. Am asistat la „transformarea
cenuşiului în albastru”, cum sună titlul
unui poem de Iţic Manger, fiindcă muzica, de o melodicitate capabilă să ajungă
la suflet aşa cum puţine compoziţii din
actualitate şi-o pot reclama, ca şi calitatea interpretativă au reuşit să ridice
publicul în picioare s-o aplaude. Printre
spectatori – preşedintele F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer, şi soţia sa Anette, cu vii
aprecieri pentru compoziţie şi prestaţia
artistică a orchestrei şi a dirijorului. (I.D.)
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Victimele Holocaustului comemorate în Rusia

Membrii comunităţii evreieşti din Rusia au organizat, pe 27
ianuarie, o serie de evenimente dedicate Zilei Internaţionale
de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Acţiunile au inclus
întâlniri comemorative, prelegeri şi activităţi educaţionale realizate în unităţile de învăţământ precum şi deplasarea spre
locurile unor gropi comune.
Elevii unor şcoli au fost vizitaţi de supravieţuitori ai Holo
caustului, care le-au povestit despre tragedia petrecută în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial şi au aprins împreună lumânări pentru cinstirea memoriei celor şase milioane de victime
ale Holocaustului. De asemenea, s-au făcut fotografii în cadrul
campaniei Never Forget şi Am Israel Hai.
Comunitatea evreiască din Kaliningrad, împreună cu mulţi
alţi localnici, a comemorat ziua printr-un eveniment care a
cinstit memoria celor peste 7.000 de evrei ucişi în lagărul de
concentrare din regiunea lor. Printre participanţii care au luat
cuvântul au fost consulii Lituaniei, Germaniei şi Poloniei şi noul
Consul General al Israelului la Sankt Petersburg, Olga Slova.
La Moghilev, membri ai grupurilor Kolel Torah şi EnerJew s-au
reunit la Monumentul Victimelor Ghetoului din Moghilev, unde
a fost rostită rugăciunea tradiţională Kadiş. De asemenea, la
Zmievskaya Balka, aproape de oraşul Rostov-pe-Don, au fost
comemorate cele peste 27.000 de victime, evrei şi neevrei, ale
masacrului comis de trupele S.S. în zilele de 11 şi 12 august
1942. Printre aceste victime s-a aflat şi Sabina Spielrein, una
dintre primele femei din lume care a studiat şi practicat psiha

ICR TEL AVIV –

naliza. Haim Danzinger, rabinul comunităţii, i-a îndemnat pe
cei prezenţi „să facă o faptă bună în această zi, în memoria
celor pieriţi”.
Potrivit istoricilor, peste 140.000 dintre soldaţii Armatei Roşii
aveau origini evreieşti, iar circa 1,4 milioane de soldaţi evrei sau
cu ascendenţă evreiască au luptat de partea Aliaţilor în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial.
DAN DRUŢĂ

Dezbatere despre Holocaustul din Transnistria

Sala de evenimente a Institutului
Cultural Român de la Tel Aviv s-a dovedit
neîncăpătoare pentru publicul prezent

în data de 23 ianuarie la evenimentul
„Transnistria – istorie şi memorie”, dedicat marcării Zilei Internaţionale de
Comemorare a Victimelor Holocaustului
şi organizat în colaborare cu Muzeul Yad
Vashem, A.M.I.R. (Organizaţia Israelienilor Originari din România) şi Fundaţia
„Tarbut” – Sighet, se arată într-un comunicat al ICR Tel Aviv, primit la redacţie.
Evenimentul, moderat de Martin Salamon, director al ICR Tel Aviv, s-a desfăşurat în limba ebraică şi a debutat cu o
introducere susţinută de reprezentantul
A.M.I.R., Eyal Fabian. Acesta a subliniat
importanţa contribuţiei evreilor români la
înfiinţarea şi dezvoltarea Statului Israel şi
a apreciat ca fiind o misiune obligatorie
transmiterea memoriei Holocaustului,
deoarece „noi, membrii generaţiilor următoare, vom ridica un pod între trecut şi
viitor”. Fabian a explicat acest proces ca
fiind un mecanism în care „ne reamintim
de trecut însă, de fapt, aducem în discuţie
viitorul trecutului, de care depinde felul în
care vom prezerva informaţia şi memoriile
existente”.
Dr. Alexander Avraham, cercetător în
cadrul Muzeului Yad Vashem, a vorbit
despre „Holocaustul din România – episodul istoric al deportărilor în Transnistria”, făcând o prezentare de ansamblu a
acestui moment tragic din istoria României, cu ajutorul unor documente istorice
şi date ştiinţifice. Transnistria se afla sub
administraţie civilă şi militară română şi
era împărţită în 13 zone, existând cinci
puncte de trecere a Nistrului prin care
evreii erau deportaţi către ghetouri şi
lagăre. Printre documentele de arhivă
prezentate s-a numărat şi o propunere
pe care, la finalul lunii noiembrie 1943,
Ministerul de Interne român i-a prezentat-o lui Wilhelm Filderman – un program
de repatriere a 58.000 de evrei supravieţuitori ai deportărilor din Transnistria.
Intervenţia dr. Avraham a fost urmată de
o serie îndelungată de întrebări şi discuţii

din partea publicului, în rândul căruia s-au
aflat şi supravieţuitori din Transnistria.
Soprana Monica Schwartz, acompaniată de pia
nista Iolanda
Schwartz, a susţinut un program
muzical intitulat
„Memorie muzicală”, prin care
au fost comemorate victimele
Holocaustului în
acordurile unor
celebre cântece
tematice, precum
fragmente din coloana sonoră a
filmelor „Lista lui
Schindler” sau
„La vita e bella”,
cântece israeliene precum „Eli Eli”, „There
were nights” şi „Jerusalem of gold”.
În a doua parte a serii, sub titlul „Holo
caustul în memoria supravieţuitorilor”, au
avut loc prezentări de carte şi vernisajul

expoziţiei „Amintiri din copilărie”, semnate
de Benno Friedel. Artist plastic şi supravieţuitor al deportărilor în Transnistria,
Friedel a vorbit despre artă ca mijloc de
prezervare a mărturiei istorice şi despre
experienţa şi amintirile sale din Transnistria.
Peninah Zilberman, director al Fundaţiei „Tarbut” din Sighet, a prezentat
volumul „Călătorie pe fluviul amintirilor”
(2017, Editura Hasefer) semnat de dr.
Felicia (Steigman) Carmelly, supravieţuitoare a deportărilor în Transnistria,
iar Etgard Bittel, jurnalist, a introdus
publicul în atmosfera şi procesul de realizare ale volumului „Ca să nu uiţi” (2018,
Editura Betapress), semnat de Rosine
Mayan, supravieţuitoare de origine română a lagărului de exterminare de la
Auschwitz.
Evenimentul s-a încheiat cu proiecţia
primei părţi a filmului „Beyond the Nistru” (2016, regia Boris Maftsir), intitulată
„Răzbunarea românilor”, care relatează,
prin ochii supravieţuitorilor, ororile şi experienţa tragică din Transnistria.

Omagiu
diplomaţilor
care au salvat evrei
Expoziţie la Paris:

Cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, la
Paris, în prezenţa preşedintelui Emmanuel Macron şi a omologului său israelian, Reuven Rivlin, a fost inaugurată o
expoziţie în memoria diplomaţilor care în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial
au salvat evrei. Expoziţia este itinerantă
şi a fost organizată de Ministerul de Externe israelian.
Inaugurând expoziţia, preşedintele
Israelului a subliniat importanţa strădaniilor acestor diplomaţi care şi-au riscat
viaţa în demersurile lor. „Cei câteva zeci
de rari diplomaţi curajoşi au fost tot atâtea luminiţe strălucitoare de speranţă în
obscuritatea teribilă a Holocaustului. Ei
au fost gata să-şi rişte posturile, bunurile
şi chiar viaţa lor şi pe cea a familiilor lor
şi au dovedit că întotdeauna indivizii şi
reprezentanţii statelor şi ai popoarelor au
capacitatea şi datoria de a alege”, a afirmat preşedintele Rivlin, care a precizat
că, datorită curajului lor, au fost salvaţi
200.000 de evrei, a relatat cotidianul The
Times of Israel. Rivlin a atras atenţia asupra reînvierii antisemitismului în Europa
şi a cerut conducătorilor europeni să ia
măsuri împotriva manifestărilor extremiste, xenofobe şi de intoleranţă.
Expoziţia prezintă parcursul a 36
de diplomaţi din 20 de ţări, între care
consulul român Constantin Karadja,
Aristides de Sousa Mendes, consulul
Portugaliei la Bordeaux, japonezul Chiune Sugihara, consul la Kovno, Albert
Emile Routier, consulul onorific al Turciei la Lyon, şi diplomatul suedez Raoul
Wallenberg în Ungaria – care eliberau
paşapoarte şi vize în pofida instrucţiunilor ţărilor lor şi sunt astăzi recunoscuţi ca „Drepţi între Popoare” în Israel.
„Memoria Holocaustului nu este doar o
obligaţie de a respect şi fidelitate faţă de
memoria morţilor, ea este şi o datorie de
vigilenţă faţă de cei vii”, a relevat şeful
diplomaţiei franceze, Jean-Yves Le Drian.
În ianuarie 2018, tot cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor
Holocaustului, expoziţia a fost prezentată
şi la Bucureşti. (E.G.)

Expoziţia „Viorica Agarici”: triumful principiilor umanitare

Pe 6 februarie 2019, la Palatul Parlamentului a avut loc eliberarea lagărelor de la Auschwitz: „Astăzi, trăim într-o lume
vernisajul expoziţiei „Viorica Agarici”, în contextul comemorării în care xenofobia, antisemitismul şi intoleranţa există în Europa;
la nivel internaţional, la 27 ianuarie, a victimelor Holocaustului. şi acesta este un lucru foarte îngrijorător nu numai pentru noi,
Evenimentul a fost organizat de Consiliul Judeţean Neamţ prin ca evrei, sau pentru noi, statul evreu, ci şi pentru Europa. Este
Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, sub patronajul Parlamentu- îngrijorător, fiindcă toleranţa se află la baza ideii europene, iar
lui României. Expoziţia a fost documentată de dr. Anca Tudoran dacă Europa nu o să lupte împotriva acestor fenomene, vor fi
cea, cercetător în cadrul CSIER. Personalitatea excepţională şi multe de făcut. În acest context, ce se întâmplă astăzi în Româeroismul Vioricăi Agarici (1886-1979) au fost recunoscute prin nia (de pildă, înfiinţarea Muzeului Holocaustului; organizarea, la
acordarea post-mortem, în 1983, a titlului „Drept între Popoa- Bruxelles, a unei conferinţe privind subiectul Holocaustului) în
re” din partea Yad Vashem. După 1989, o stradă din Roman domeniul luptei împotriva antisemitismului şi a intoleranţei este
îi poartă numele, iar un bust cu figura ei a fost instalat în gara văzut într-un mod pozitiv în întreaga lume şi, mai ales, în Israel”.
Dr. Liviu Beris, supravieţuitor al deportărilor în Transnistria,
din oraş. În 2011 i-a fost atribuit titlul de Cetăţean de Onoare al
oraşului Roman, iar la Cimitirul Bellu, din Bucureşti, FCER-CM a vorbit despre capacitatea omului de a alege, chiar şi în situa fixat o placă de comemorare pe locul unde Viorica Agarici aţiile-limită. Astfel, când Viorica Agarici a văzut ce se întâmpla
în Trenurile Morţii, a ales să acţioneze în virtutea principiilor de
este înmormântată.
Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Ionel Arsene, a umanitate care dirijează acţiunile Crucii Roşii, a cărei preşedintă
declarat: „Istoria are momente de graţie, când oameni obişnuiţi, era. La 3 iulie 1941, ea a hotărât să aplice principiile în care
dar de înaltă ţinută morală, prin faptele lor redau umanităţii dem- credea, riscând totul şi reuşind să reziste ostilităţii concetăţenilor
nitatea. Suntem aici pentru a ne aminti, prin această expoziţie, săi. Dacă până atunci fusese o persoană stimată, de-acum avea
de un astfel de moment şi un astfel de om – doamna Viorica să devină o personalitate excepţională.
Nepoata Vioricăi Agarici a mărturisit că a admirat mereu
Agarici. «Nu vă întrebaţi unde a fost Dumnezeu la Auschwitz;
întrebaţi-vă unde a fost omul!», spunea Elie Wiesel. Un gest ca curajul, demnitatea, modestia bunicii sale şi a mulţumit organizaal doamnei Viorica Agarici ne salvează pe noi toţi, ca societa- torilor pentru acest eveniment. Printre cei prezenţi s-au numărat
ambasadorul SUA în România,
te. Ceea ce facem acum este
ES Hans Klemm, preşedintele
foarte puţin faţă de eroismul
Camerei Deputaţilor, Liviu
acestei doamne, dar nu avem
Dragnea, ministrul de Externe,
voie să uităm. (...) Pentru
Teodor Meleşcanu.
mine, această expoziţie este
Expoziţia este organizată
mai mult decât o restituire isîn interiorul a două reproduceri
torică; este o meditaţie asupra
de vagoane de tren, în care
condiţiei umane, asupra puterii
sunt prezentate fotografii ale
răului şi a fragilităţii binelui,
evreilor care au urcat în Tredar şi un îndemn la respect şi
nurile Morţii. Ulterior, expoziţia
toleranţă”.
va deveni un muzeu purtând
Prezent la eveniment, ES
numele Vioricăi Agarici, care
David Saranga, ambasadorul
va fi amplasat în Gara din
Statului Israel în România, a
Roman.
atras atenţia asupra epocii
CLAUDIA BOSOI
prezente, la 74 de ani de la E.S. David Saranga vorbind la vernisajul expoziţiei.
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Foc în Casa Europei*

Manifest în apărarea umanismului european semnat de 30 de scriitori de renume internaţional, mulţi laureaţi ai Premiului Nobel, care au
răspuns iniţiativei celebrului Bernard-Henri Lévy şi au semnat apelul
publicat în exclusivitate de cotidianul francez „Libération”.
Semnal de alarmă în preajma alegerilor parlamentare europene din mai 2019,
manifestul grupului de intelectuali de notorietate internaţională împotriva pericolelor
ameninţând Europa, prin atingerea unor
cote de popularitate a extremei drepte
nemaiîntâlnite de la sfârşitul celei de-a
doua conflagraţii mondiale până în prezent, readuce în conştiinţa europenilor
umanişti faptul că nazismul a venit la
putere prin alegeri democratice. Arată,
o dată în plus, că delimitările pure între
politică şi cultură, social şi estetic sunt
iluzorii. Eseul e scris din perspectiva occidentalului european, cu sentimentul că
se sfârşeşte o epocă: aceea a credinţei
că, prin căderea Zidului Berlinului şi a
comunismului, Europa unită devine, de
la sine, realitate. Replica subiacentă între
semnatarii apelului şi cititorii lui, inclusiv

în România, asupra căreia vom reveni,
este simpatia născută dintr-o deziluzie-suferinţă comună. Antinomiile sunt perene:
democraţie/ dictatură, cultură/ barbarie.
Contemporană – concreteţea stărilor de
fapt care au generat – sperăm să nu fie
în ceasul al 12-lea – manifestul. (I.D.)

Europa e în pericol. Critici, insulte,
dezertări se adună de pretutindeni
În Apelul, din care reproducem în
continuare, se afirmă că s-a sfârşit cu
construcţia europeană, regăsirea «inimii
naţiunilor», refacerea «identităţii pierdute» care nu există, cel mai adesea, decât
în imaginaţia demagogilor; acesta este
programul comun, răspândit pe continent,
al forţelor populiste.
Atacată din interior de falşi profeţi bol-

navi de ură crezând că le-a venit ceasul,
lăsată-n voia sorţii, peste Canalul Mânecii
şi peste Atlantic, de doi mari aliaţi care, în
secolul XX, au salvat-o de două ori de la
pieire, pradă manevrelor din ce în ce mai
puţin disimulate ale şefilor de la Kremlin,
Europa – ca idee, voinţă şi reprezentare
– este pe punctul de a se destrăma sub
ochii noştri, scriu semnatarii Apelului,
publicat de ziarul Libération, sub titlul „Il
y a le feu à la Maison Europe”.
Dacă nimic nu se schimbă, dacă nimic
nu vine să stăvilească talazul ce se umflă,
înaintează, urcă, dacă nu se manifestă,
foarte repede, pe întreg continentul un nou
spirit de rezistenţă în acest climat vătămă-

Relaţii bilaterale ROMÂNIA - ISRAEL (1966)

1966 – continuarea
colaborării cu firmele
turistice din Israel. Au fost încheiate contracte de colaborare generală între ONT
şi firmele S.A.S. şi K.L.M.
3 ianuarie - 8 februarie, Israel – turneu al Formaţiei de estradă din Bucureşti,
conduse de Horia Moculescu. Au fost
susţinute circa 40 de reprezentaţii, cu
spectacolul „Revista Bucureşti”, în mai
multe localităţi, între care: Tel Aviv, Haifa,
Ierusalim, Ramat Gan, Netanya, Hadera,
Nazaret, Herzliya, Akko, Tsfat, Afula,
Ramle, Beer Sheva, Bat Yam, Ashdod,
Petah Tikva, Ashkelon, Holon, Rehovot,
Kiryat Haim şi Nahariya.
13 ianuarie, România – prin Decretul
nr. 4 al Consiliului de Stat, Valeriu Georgescu a fost numit trimis extraordinar şi
ministru plenipotenţiar al României în
Statul Israel.
7 - 17 februarie, Israel – turneu al
echipei de fotbal „Steaua” Bucureşti. Echipa românească a susţinut trei meciuri, la
Tel Aviv şi Haifa, două fiind jucate în compania selecţionatei Israelului, ambele fiind
pierdute de „Steaua” cu scorul de 1-0. În
cel de-al treilea meci, „Steaua” s-a impus,
la Haifa, cu 4-0 în faţa echipei locale.
21 februarie, Israel – Valeriu Georgescu, ministrul României în Israel, a fost
primit de Abba Eban, ministrul israelian
al Afacerilor Externe, care a evidenţiat
că în privinţa relaţiilor româno-israeliene,
sub aspect cultural, „există un câmp larg
de dezvoltare ca urmare a existenţei [în
Israel, n.n.] a unei mase de cetăţeni originari din România care îşi menţin unele
mijloace de informare în limba română”.
22 februarie, Israel – Zalman Shazar,
preşedintele Statului Israel, l-a primit pe
ministrul Valeriu Georgescu, cu acest prilej discutându-se, între altele, despre normalizarea relaţiilor diplomatice între cele
două state şi aportul evreilor originari din
România din punct de vedere economic,
social şi cultural. Preşedintele Israelului
a evidenţiat importanţa momentului şi a
subliniat că sosirea la post a ministrului
român constituie o „normalizare a relaţiilor diplomatice existente între cele două
ţări”. Z. Shazar a subliniat, de asemenea,
că „evreii din România şi-au adus o contribuţie însemnată la construcţia Statului
Israel”.
1 martie, Bucureşti – încheierea unui
protocol privind majorarea creditului tehnic la Acordul comercial româno-israelian
din 31 octombrie 1957 şi crearea unui
cont de credit reciproc cu o dobândă de
4,5%.
29 aprilie, Israel – interviu acordat
ziarului „Haaretz” de către Abba Eban,
ministrul de Externe israelian. La întrebarea Ce ne puteţi spune despre raporturile
cu R.S. România?, ministrul a apreciat
următoarele: „Nu pot decât să salut tonul pozitiv care domneşte în raporturile
noastre cu R.S. România în ultimii ani.

Guvernul român, care analizează în permanenţă atitudinile sale politice în lumina
unei realităţi în evoluţie, dă dovadă de
multă înţelegere în problema raporturilor
sale cu Israelul (...). Noi ne aşteptăm la
un viitor şi mai bun în raporturile noastre
bilaterale şi la o colaborare sporită”.
3 mai, Haifa – organizarea unei seri
româneşti dedicate vieţii şi operei lui
George Enescu. Evenimentul a fost reluat
la 11 mai, la Tel Aviv.
8 mai, Tel Aviv – organizarea unei
seri de filme documentare româneşti,
cu participarea sportivelor Iolanda Balaş
şi Viorica Viscopoleanu, care au vorbit
despre mişcarea sportivă din România.
16 mai - 2 iunie, Israel – participarea
şahiştilor români (Fl. Gheorghiu, Victor
Ciocâltea ş.a.) la Turneul Internaţional
de Şah din Israel.
1 iunie, Tel Aviv – prezentarea filmelor de scurtmetraj, realizate de Ion
Popescu Gopo, în cadrul unei activităţi
a Ligii de prietenie Israel - R.S.R. Au
participat circa 400 de persoane.
10 august, Viena – conform unui
protocol semnat de Şef-Rabinul Moses
Rosen, pe de o parte, şi dr. F. Wahrha Tig,
ministrul israelian al Cultelor, împreună
cu Charles Jordan, directorul general al
JOINT, pe de altă parte, s-a stabilit că
responsabilii în drept din România predau
mai multe suluri sfinte (Sifrei Torah), ca
dar al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti
din România către comunităţile din Israel.
17 august, Ierusalim – dr. F. Wahrha
Tig, ministrul israelian al Cultelor, a transmis ministrului român Valeriu Georgescu
mulţumiri către autorităţile române pentru
predarea în mod gratuit Statului israelian
a peste 2.500 suluri de Tora, subliniind că
„guvernul R.S.R. este singurul din rândul
ţărilor europene care a adoptat până
acum o asemenea hotărâre”.
2 - 30 octombrie, Israel – turneul
ansamblului artistic „Mioriţa”. Au fost susţinute 31 de spectacole în 21 de localităţi.
Aprecieri deosebite au obţinut colectivul
de dansatori, taraful condus de Ionel
Budişteanu şi solista Angela Moldovan.
Interpretarea cântecului israelian Hava
Naghila a cucerit publicul. Succesul deosebit al turneului a fost confirmat de cele
12-16 bisuri la fiecare spectacol.
20 octombrie – a doua trimitere de
Suluri Sfinte, în număr de 1.084, transport
încărcat în Bucureşti pentru sinagogile
din Israel. Anterior, în luna august, a fost
transmis un prim transport de 1.057 de
suluri.
24 octombrie, Geneva – prelungirea
prin protocol a Acordurilor Comercial şi
de Plăţi între Israel şi România, încheiate
iniţial la 9 septembrie 1954. Volumul de
mărfuri pentru fiecare parte era stabilit la
valoarea de 500.000 $.
16 noiembrie, Israel – audienţa lui
Valeriu Georgescu, ministrul român la
Tel Aviv, la Abba Eban, ministrul Aface-

rilor Externe, căruia i
s-a solicitat, în numele
Guvernului român, sprijinirea candidaturii
ministrului român al Afacerilor Externe,
Corneliu Mănescu, pentru postul de preşedinte al celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Ministrul israelian
a apreciat că omologul de la Bucureşti
este „o importantă personalitate politică
şi diplomatică internaţională cu prestigiu
câştigat, putând să îndeplinească cu
succes deplin funcţia de preşedinte al
Adunării Generale a ONU”.
Decembrie 1966 - ianuarie 1967,
Israel – turneul grupului de artişti români
format din Grigore Vasiliu-Birlic, Niky
Atanasiu şi Silvia Dumitrescu-Timică.
Spectacolele artiştilor s-au bucurat de un
succes deosebit. A fost pusă în scenă, în
33 de spectacole de seară şi 4 matinale,
piesa Birlic, în compania unor artişti israelieni, în mai multe localităţi, precum: Tel
Aviv, Ierusalim, Haifa, Hadera, Netanya,
Nazaret, Tsfat, Afula, Holon, Bat Yam,
Giva’at Haim. Prezenţa artiştilor români a
fost remarcată de Radio ,,Europa Liberă”.
Potrivit presei din Israel, artiştii români
au adus cu ei „o experienţă teatrală fără
precedent pe pământul israelian”.
Dr. FLORIN C. STAN

5

tor, alegerile parlamentare europene, care
se vor derula în mai, riscă să fie cele mai
dezastruoase din câte cunoaştem: victoria
naufragiaţilor; dizgraţia celor care cred
încă în moştenirea lui Erasmus, Dante,
Goethe, Comenius; dispreţul pentru inteligenţă şi cultură; explozii de xenofobie şi
antisemitism: o catastrofă.
Semnatarii fac parte dintre cei care
nu soluţionează acest cataclism anunţat. Sunt patrioţi europeni, mai numeroşi
decât se crede, dar prea adesea resemnaţi şi tăcuţi, care ştiu că – la trei sferturi
de veac după înfrângerea fascismelor
şi treizeci de ani după căderea zidului
Berlinului – se dă o nouă bătălie pentru
civilizaţie. Şi memoria lor de europeni,
credinţa în această mare Idee pe care au
moştenit-o şi o apără, convingerea că ea
singură, această Idee, a avut forţa, ieri, să
mobilizeze popoarele noastre mai presus
de ele însele şi de trecutul lor războinic,
că e singura capabilă, mâine, să le dea
tăria să împiedice venirea la putere a
noilor totalitarisme, întoarcerea apăsată
a nefericirii proprii anilor întunecaţi – totul
le interzice să stea cu braţele încrucişate.
De aceea, această invitaţie la trezire
a conştiinţei civice.
De aceea, acest apel la veghe pentru o alegere a celor care refuză să se
abandoneze groparilor de civilizaţie
europeană.
Şi de aceea, acest îndemn la redresarea unei Europe care, în pofida derapajelor, rătăcirilor şi, uneori, a laşităţilor
sale, rămâne o a doua patrie pentru toţi
oamenii liberi ai lumii.
Generaţia noastră a făcut o greşeală.
Aidoma acelor garibaldieni ai secolului
al XIX-lea repetând, ca un soi de mantra
proprie, «Italia farà da sé», am crezut
că unitatea continentului se va face de
la sine, fără voinţă, fără efort. Am trăit
cu iluzia unei Europe necesare, înscrise în firea lucrurilor, care se făcea fără
noi, chiar dacă noi n-am fi făcut nimic,
fiindcă era „în sensul Istoriei”. Cu acest
providenţialism trebuie s-o rupem. Să ne
luăm adio de la această Europă trândavă,
lipsită de energie şi de gândire stimulativă. Nu mai avem de ales. Când vuiesc
populismele, trebuie să ştim ce vrem:
Europa sau prăbuşirea sa.
În faţa ameninţării, pretutindeni, sau
ne repliem la modul suveran revenind la
voluntarism politic; sau consimţim la ceea
ce ni se impune, pretudindeni, resentimentul, ura şi cortegiul lor de suferinţe.
(Continuare în pag. 17)

Ambasada Federaţiei Ruse la Bucureşti

Expoziţie dedicată victimelor Holocaustului

Pe 30 ianuarie, Centrul Rus pentru
Ştiinţă şi Cultură a găzduit vernisajul expoziţiei fotografice Holocaustul şi salvarea evreilor în Federaţia Rusă, dedicate
Zilei Internaţionale de Comemorare a
Victimelor Holocaustului.
Evenimentul a debutat cu un scurt
moment poetic, bilingv, în rusă şi română.
Ambasadorul Federaţiei Ruse la
Bucureşti, E.S. Valeri Kuzmin, a vorbit
despre importanţa evenimentelor de
acest gen în contextul în care multe dintre
informaţiile care circulă în spaţiul public
sunt false sau doar parţial adevărate. „În
zilele noastre, suntem martorii fenomenului numit fake news, trăim în epoca
post-adevărului. Se vorbeşte despre războaie informaţionale, hibride. Este foarte
important ca noi, copii, nepoţi, strănepoţi
ai celor care au supravieţuit sau chiar
supravieţuitori ai Holocaustului să ţinem
vie această istorie. Este datoria noastră
solemnă să cinstim atât memoria celor
care au avut de suferit în timpul acestei
orori a istoriei, pentru ca generaţiile care
vin să cunoască cu adevărat această
istorie, cât şi a celor care au luptat să
pună capăt acestor suferinţe”, a spus
Valeri Kuzmin.
Preşedintele FCER, dr. Aurel Vainer,
a subliniat relaţia excelentă pe care a
avut-o de-a lungul timpului cu ambasadorii Rusiei la Bucureşti şi în special cu
actualul ambasador, căruia a ţinut să îi

mulţumească pentru atenţia pe care o
acordă acestui subiect prin organizarea
unei astfel de expoziţii: „Asistăm la un
eveniment neaşteptat. Iată că aici, la
Centrul pentru Ştiinţă şi Cultură se vorbeşte despre Holocaust. Despre această
mare tragedie a istoriei omenirii, nu doar
a poporului evreu. Uniunea Sovietică a
pierdut şi ea milioane de vieţi omeneşti în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
Este un lucru mare că astăzi comemorăm
aici victimele Holocaustului. Domnule
ambasador, vă mulţumesc personal pentru toată înţelegerea pe care aţi arătat-o
în decursul timpului, pentru apropierea de
comunitatea evreiască şi vă felicit pentru
organizarea acestui eveniment”.
Evenimentul a fost organizat de Ambasada Federaţiei Ruse la Bucureşti, în
parteneriat cu Federaţia Comunităţilor
Evreieşti din România.
GEORGE GÎLEA
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Medalii şi Diplome oferite de FCER şi CEB la Templul Coral

S. Horn (stg.), P. Schwartz şi A. Vainer

Conducerile FCER şi CEB s-au
reunit pe 28 ianuarie la Templul Coral
într-o ceremonie în care personalităţi,
prieteni şi membri ai comunităţii au fost
medaliaţi pentru contribuţia lor. Pentru
că evenimentul a avut loc la doar o zi
după Ziua Internaţională de Comemorare
a Victimelor Holocaustului, în debutul
întâlnirii a fost organizată o ceremonie
religioasă de comemorare a celor care
au pierit în Holocaust. Reprezentând
cele şase milioane de evrei ucişi, şase
lumânări au fost aprinse, pe rând, de ing.
Paul Schwartz, dr. Aurel Vainer, Sandra
Segal, Liviu Beris, Silviu Vexler şi Jose
Iacobescu. A urmat rugăciunea El Male
Rahamim, rostită de Aurel Ioviţu.
Ceremonia de acordare a medaliilor a
fost deschisă cu intervenţia preşedintelui
FCER, dr. Aurel Vainer: „Bună ziua şi
Şalom, pace între noi şi pentru toată lumea! Să construim această lume a păcii!
Vă mulţumesc tuturor, oameni din comunitate şi prieteni ai comunităţii, pentru tot
ce aţi făcut şi o să faceţi. Mulţumesc mult
tuturor invitaţilor, în special lui Stelian
Tănase, un vechi prieten al nostru. Avem
două misiuni astăzi. Acordarea medaliilor
pentru prietenii noştri neevrei şi acordarea medaliilor pentru devotament celor
care lucrează cu rezultate deosebite, zi
de zi, în FCER”.
Robert Schorr, directorul Departamentului Cultură, Artă, Media, a citit apoi
brevetele distincţiilor şi a invitat, pe rând,
laureaţii pentru a le fi înmânate.
Prima Medalie „Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România” a fost oferită
Arabelei Neazi, solistă a trupei Bucharest Klezmer Band. „Mă simt mai mult
decât onorată. Mulţumesc
domnilor Aurel
Vainer, Paul
Schwartz şi
Silvian Horn şi
în primul rând
îi mulţumesc
lui Bogdan Lifşin că a avut
încredere în
mine. Mulţumesc colegilor din trupă”, a spus Arabela
Neazi la primirea medaliei.
A doua medalie a revenit Rodicăi Doija, instrumentistă şi solistă a aceleiaşi formaţii, care a declarat: „Sunt emoţionată
şi onorată. Aici între prieteni se întâmplă
mereu o comuniune sufletească deosebită. Pentru a avea prieteni trebuie să ştii
să fii prieten. Mulţumesc mult!”.
A urmat medialia conferită lui Cristian
Dragomir, membru al trupei Bucharest
Klezmer Band, care a spus: „Pentru mine
relaţia cu FCER şi Israel înseamnă mai
mult decât prietenie, înseamnă cultură,
artă şi, de ce nu, izbăvire. Înseamnă familie. Mulţumesc lui Bogdan Lifşin, care
ştie să creeze o astfel de familie”.
Medalia de Onoare „Devotament în
activitatea FCER” a fost oferită doamnei
Elena Mudava. Aceeaşi distincţie i-a fost
conferită lui Iancu Ţucărman: „Este o deosebită onoare pentru mine să primesc
această medalie. Speranţa mea este ca
acest salut al preşedintelui Aurel Vainer,
Şalom, să se înfăptuiască în Statul Israel
şi în lume”.
La primirea distincţiei, Sanda Wolf a
adresat mulţumirile sale „în primul rând

lui Israel Sabag, apoi lui Adrian Gueron şi
Monei Bejan”. Aceeaşi distincţie au primit
Sorina Bănescu şi Ery Pervulescu.
A treia categorie de medalii conferite
a fost cea de „Merit pentru Devotament
în Activitatea FCER”. Aceasta i-a fost
acordată lui Sorin Glangher: „Mulţumesc
foarte mult conducerii FCER. Sunt foarte
emoţionat, mai ales că este prima distincţie pe care o primesc. Mi-ar fi plăcut să
fie aici soţia şi părinţii mei”.
„Mă bucur mult să mă aflu printre laureaţii acestei distincţii”, a spus şi Ana One
la primirea aceleiaşi distincţii. Medalia a
fost acordată şi Ancăi Tudorancea, cercetător şi secretar ştiinţific al CSIER: „Sunt
foarte onorată să primesc această medalie, în acest loc istoric special. Când am
ajuns în FCER am continuat o cercetare
din facultate despre cartierul evreiesc.
Mă bucur să văd că după 19 ani găsim
încă foarte multe lucruri interesante în
cercetările noastre în acest domeniu”.
A urmat conferirea distincţiei pentru
membrele trupei de dansuri Hora, coregraf Gabriela Bucăţică. „Mulţumim pentru
această medalie. Am încercat să aducem
tot timpul ceva nou, dar şi autentic în dansurile israeliene şi ne bucură că efortul
nostru este recunoscut”.
Carmen Hannah Ioviţu a fost distinsă,
de asemenea, cu medalia „Merit pentru
Devotament în Activitatea FCER”. „Aşa
cum a spus dr. Aurel Vainer, tot ce facem
este pentru a păstra patrimoniul cultural
evreiesc. Vă mulţumesc pentru această
medalie şi vă spun că lucrurile nu se
opresc aici”.
Pe lângă proiectele de succes, Bucharest Klezmer Band şi trupa de dansuri israeliene Hora, o altă iniţiativă a lui
Silvian Horn a fost revigorarea Corului
Templului Coral, iar o medalie de merit
a fost acordată şi membrilor acestui cor.
Janina Ilie a fost, de asemenea, distinsă cu aceeaşi medalie: „Mulţumesc şi
sunt onorată. Foarte curând voi aniversa
13 ani în FCER şi vreau să vă spun că
această recunoaştere nu este doar rezultatul muncii mele. O întreagă echipă m-a
ajutat să-l obţin”.
Lucia Apostol a primit apoi medalia de
„Merit pentru Devotament”: „Cred că sunt
mult mai onorată că am avut ocazia să fac
acele proiecte pentru care aţi ales să-mi
conferiţi această medalie. Sunt onorată
să lucrez alături de voi la păstrarea patrimoniului evreiesc”.
Dr. Irina Spirescu, cercetător la CSIER,
a spus la primirea medaliei: „Vă mulţumesc pentru această onoare! Mulţumesc
colegilor şi familiei pentru sprijinul acordat
în fiecare zi”.
A urmat conferirea aceleiaşi distincţii
lui George Weiner: „Cred că am colaborat
de-a lungul timpului cu toate departamen-

tele FCER şi este extraordinar că mi se
apreciază munca. Nu cred că am făcut
nimic deosebit, aşa că vă mulţumesc
pentru apreciere”.
Şi corul Hazamir, dirijat de Bogdan
Lifşin şi coordonat de Silvian Horn, a fost
distins în cadrul ceremoniei, medalia fiind
primită de Bogdan Lifşin: „Vă mulţumim
din suflet. Misiunea mea şi a noastră de
a descoperi şi duce mai departe cântecul
evreiesc nu este uşoară, dar este foarte
frumoasă. Cu aceşti oameni minunaţi din
jurul meu putem face lucrul acesta”.
Iolandei Şeinberg i-a fost, de asemenea, conferită distincţia menţionată:
„Profit de ocazie să vă invit pe toţi să
vă faceţi concediile la Borsec, Eforie şi
Cristian, pentru că merită cu adevărat”.
„Mulţumesc mult şi sper să am puterea să muncesc în continuare, aşa
cum am făcut până acum”, a declarat şi
Daniela Gemănaru la primirea medaliei.
Au mai fost distinse cu Medalia de
„Merit pentru Devotament în Activitatea
FCER”: Elena Lăptoiu, Elisabeta Udrea,
Elena Bulugea şi Claudia Marin.
Silvian Horn a anunţat un intermezzo muzical, alături de soprana Daniela
Bucşan.
„Decernăm astăzi unui prim grup
reprezentativ de membri şi membri simpatizanţi ai C.E.B. această Diplomă şi
distincţie de Membru de Onoare al CEB
unor personalităţi care ne-au sprijinit
de-a lungul timpului”, a spus ing. Paul
Schwartz.
Primul laureat al acestei Diplome de
Membru de Onoare a fost istoricul şi omul
de cultură Stelian Tănase: „Trebuie să

aceasta se adresează întregii noastre
organizaţii. Mulţumesc tuturor pentru sprijinul vostru în proiectul nostru european
Podurile Toleranţei. Lucrăm deja la ediţia
de anul acesta”.
„Vă mulţumesc foarte mult pentru
că aţi considerat că munca mea merită
astfel onorată. Mulţumesc şi FCER, dr.
Aurel Vainer, lui Silvian Horn, lui Robert
Schorr şi lui Eduard Kupferberg”, a spus
în discursul său de mulţumire Aurel Ioviţu.
„Paul Schwartz a fost aproape de
mine, când efectiv nu ştiam ce să fac. Nu
intru în amănunte, dar nu i-am mulţumit
niciodată public, aşa că o fac acum”, a
spus Bogdan Lifşin.
A urmat Diploma conferită lui Jerome
Moses, care a declarat: „Sunt emoţionat
pentru aceste aprecieri şi cuvinte frumoase. Mulţumesc tuturor celor cu care
am colaborat şi care m-au ajutat, atât pe
mine, cât şi pe cei care aveau nevoie de
ajutorul nostru”.
„Vă mulţumesc, sunt mai mult decât onorat. Sunt recunoscător lui Paul
Schwartz şi tuturor celor din comunitate.
Dedic această Diplomă unui om la care
ţin şi care traversează momente dificile:
Ţicu Goldstein şi soţiei sale”, a declarat
Adrian Niculescu.
„Vă mulţumesc mult şi cred că ar
trebui să dedic această distincţie postului de radio la care am lucrat: Radio
România Internaţional. Probabil că dacă
nu aş fi lucrat la acest post de radio, nu
aş fi fost atât de apropiată de comunitate.
Am devenit acum membru de onoare al
C.E.B. şi vă mulţumesc pentru asta”, a
spus Ioana Niţescu.

vă mulţumesc că v-aţi gândit la mine.
Sunt mulţi români care ar merita această
distincţie, aşa că mă emoţionează că
m-aţi ales. După 1989 am realizat prima
emisiune despre Holocaust la TVR. A fost
o emisiune contondentă, pentru că în România se încerca ascunderea adevărului.
De asemenea, ultimul episod din serialul
Strict secret s-a numit Cartierul Evreiesc.
Mulţumesc foarte mult că v-aţi gândit la
mine”, a spus Stelian Tănase.
Prof. Mircea Botescu a declarat la
primirea distincţiei: „Întreaga mea gratitudine pentru sprijinul vostru. Mulţumesc
în mod special Irinei Cajal şi Monei Bejan.
Relaţia mea cu CEB este una spirituală,
bazată pe empatie şi simpatie. Mulţumesc mult!”
„Mulţumesc comunităţii. Sunt aproape
60 de ani de când suntem împreună”, a
spus Irina Cajal la primirea Diplomei de
Membru de Onoare.
Victoria Demayo le-a mulţumit pentru
distincţie lui Paul Schwartz şi lui Silvian
Horn, precum şi lui Aurel Vainer şi Jose
Iacobescu.
Preşedintele B’nai B’rith România,
Jose Iacobescu, a primit distincţia acordată de CEB şi a declarat: „Cred că

„Comunitatea face parte din viaţa
mea. Este o activitate fără de care nu
aş putea exista. Familia mea şi cu mine
suntem alături de comunitate de fiecare
dată când ni se cere sprijinul şi ne bucurăm să putem face asta. Mulţumesc
în special domnului Schwartz”, a spus
Sara Wechsler.
„Mulţumesc mult. Îmi pare bine de
fiecare dată când suntem împreună. Mă
bucură aceste întâlniri şi această distincţie”, a declarat Anette Vainer.
Mihai Oporanu a mulţumit conducerii şi
colegilor care l-au ajutat în activitatea profesională, iar Silviu Popa a spus: „Evreii
din România au într-un fel un privilegiu că
s-au născut în această ţară. Mulţumesc
conducerii CEB, lui Paul Schwartz. Este
un moment deosebit pentru mine, mai
cu seamă că astăzi fiul meu împlineşte
12 ani”.
Au mai primit Medalia de Membru de
Onoare din partea Comunităţii Evreilor
din Bucureşti: Sanda Wolf, Israel Tanner,
Anghel Steliana, Nilu Aronovici, Ovidiu
Bănescu, Lya Benjamin, Hary Kuller,
Liviu Beris, Boris Calanter, Radu Cosma,
Rachel Davidovits, Ligia Dobriţă, Hein
rich Falic, Simona Feder Tager, Octavian
Fülop, Andrei Georgescu, Irene Hârlăoanu, Mirela Perlon, Radu Homescu, Mihail
Ionescu, Manole Iosiper, Albert Kupferberg, Radu Lupu, Alexandru Marinescu,
Elena Marinescu, Michal Marinescu,
Silviu Popa, Hermi Proch, Israel Sharli
Sabag, Filip Schwartz, Sandra Segal,
Bogdan Solomonovici, Vasile Teodorescu, Silviu Vexler şi Jana Zalman.
Distincţia a fost conferită post-mortem
pentru Alexandru Elias şi Iulian Herşcovici.

Stelian Tănase (centru) prezent la festivitatea de la Templul Coral
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Combaterea antisemitismului – iniţiativă a Preşedinţiei României la Consiliul UE

1. Introducere
• Iniţiativa prim-ministrului României,
ca preşedinte rotativ al Consiliului Uniunii
Europene, este de mare importanţă şi
binevenită.
În ţările europene se manifestă şi
astăzi, în moduri şi la intensităţi diferite,
diverse acte şi atitudini antisemite.
Sunt cunoscute atacurile antisemite
din Franţa şi din alte ţări, dar şi manifestarea antisemitismului în media scrise,
audio şi vizuale, în diferite forme. De
exemplu, acuzaţii aduse evreilor pentru
evoluţii nedorite din diverse ţări, manifestări potrivnice democraţiei parlamentare
şi neparlamentare, învinuiri aduse sub
aspectul unor conspiraţii mondiale sau pe
plan naţional, diverse moduri de acţiune
ale extremismului de dreapta şi de stânga, cu referiri speciale la Statul Israel ş.a.
O realitate bântuie Europa, dar nu
numai, putând afirma că astăzi există
antisemitism.
2. Antisemitismul în România şi colaborarea sa
• După opiniile Institutului Naţional
pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, „în România de astăzi există antisemitism, direct şi indirect”.
Ø Din sondaje de opinie rezultă că
circa 20-30% dintre cetăţenii României
au o repulsie faţă de evrei, mai mare sau
mai mică.
„Nu se simt confortabil când se gândesc la evrei”.
Ø În spaţiul on-line există mesaje antisemite de o agresivitate şi de un primitivism la nivelul perioadei interbelice din România, deşi numărul evreilor s-a diminuat
substanţial: de la 800.000, înainte de cel
de-al Doilea Război Mondial, la graniţele
României Mari, create la 1 Decembrie
1918, la aproximativ 7.000 în 2019.
Cu alte cuvinte, există astăzi un antisemitism fără evrei sau, am spune, cu
foarte puţini evrei.
• În România democrată pluralistă de
după 1989:
Ø Evreii au redobândit de facto
caracterul de cetăţean român, egal cu
toţi ceilalţi, în drepturi şi obligaţii. Statul
român a adoptat măsuri legislative pentru
comemorarea Holocaustului în România
(Ziua Naţională de la 9 octombrie, când
au început deportările în Transnistria).
Ø În general, legislaţia adoptată până
în anul 2018 s-a referit la Holocaust, la
memoria Holocaustului, comemorarea
victimelor acestuia şi la combaterea negaţionismului.
Ø Au avut loc incidente antisemite de
diferite forme (atacuri la persoană, devalizarea unor cimitire evreieşti, lăcaşuri de
Cult Mozaic).
Ø Acordarea de drepturi de despăgubire pentru evrei şi alte categorii de
cetăţeni ai României, care au suferit din
motive etnice în perioada Holocaustului.
Ø Ca o caracteristică generală,
punerea în aplicare a legilor mai sus
menţionate, cu excepţia celor privind
măsurile compensatorii băneşti, arareori
şi-au găsit rezolvarea în justiţie.
Ø România este singura ţară centraleuropeană, cu prezenţă minimă naţionalistă de extremă dreaptă. În Parlamentul
României nu este reprezentat nici un
partid sau formaţie de acest gen.
3. Legea privind unele măsuri pentru
prevenirea şi combaterea antisemitismului, adoptată în 2018, la iniţiativa
deputatului FCER-CM, dl Silviu Vexler,
constituie un moment de vârf al legislaţiei în materie, prin câteva elemente de
subliniat:
• Pornind de la considerentele din
Expunerea de Motive, rezultă că:
Ø Ideile şi doctrinele antisemite îşi
păstrează, în continuare, efectele nocive, descoperind noi adepţi dispuşi să
le promoveze, fiind prezente în anumite
segmente ale societăţii actuale.
Ø În mod frecvent, antisemiţii acuză
evreii de conspiraţii menite să facă rău
umanităţii, iar evreii, evident, nu doar din
România, sunt de obicei învinuiţi pentru
lucrurile care merg rău sau greşit.

Intervenţia preşedintelui FCER, dr. Aurel Vainer,

la Simpozionul „Lupta împotriva antisemitismului:
o abordare comună pentru asigurarea protecţiei mai bune a comunităţilor
evreieşti din Europa – de la politică la acţiune”, 7 februarie 2019.
• Astfel de acuzaţii se regăsesc în
discursuri publice, în forme de expresie
vizuală, inclusiv stereotipuri calomnioase
şi înşiruiri cu caracter negativ.
• La 1 iunie 2017, Parlamentul European a adoptat „Rezoluţia referitoare la
combaterea antisemitismului, invitând
statele membre, instituţiile şi agenţiile
Uniunii Europene să adopte şi să aplice
definiţia operaţională a IHRA, pentru
sprijinul autorităţii judiciare şi de aplicare
a legii, în a identifica şi a urmări în justiţie
atacurile antisemite în mod mai eficient
şi mai eficace, până la urmă”.
• Noua Lege din 2018 este o premieră
naţională şi internaţională, în sensul că
transpune în Lege definiţia de lucru a
antisemitismului, care a fost adoptată cu
ocazia Reuniunii Plenare a IHRA, care a
avut loc la Bucureşti, în luna mai 2016,
cu participarea a 31 de state membre ale
acestei organizaţii, lucrările fiind conduse
de eminentul diplomat român Mihnea
Constantinescu (Fie-i ţărâna uşoară).
În şedinţa de Guvern din 25 mai 2017
a fost adoptată Declaraţia Guvernului
României de asumare a definiţiei de lucru
a antisemitismului.
În Raportul final al Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului
din România „Elie Wiesel” sunt aduse şi
precizări importante referitoare la relaţia
dintre evrei şi loialitatea faţă de Statul
Israel, inclusiv dreptul poporului evreu la
autodeterminare.
De altfel, criticarea Statului Israel sau
a autorităţilor acestuia trebuie abordată
similar cu atitudinea faţă de oricare stat,
astfel de critici nu sunt considerate ca
antisemitism.
Se poate considera că adoptarea
acestei legi se constituie într-un instrument legislativ esenţial, fiind şi o expresie
a angajamentului politic puternic al României de a se acţiona hotărât împotriva tuturor formelor de manifestare ale acestei
percepţii bazate pe ură împotriva evreilor.
• Parcurgând cu atenţie textul Legii
de care am amintit, spicuim următoarele
prevederi:
a. Prin antisemitism se înţelege atât
percepţia referitoare la evrei exprimată
ca ură împotriva acestora, cât şi manifestările verbale sau fizice, motivate de ură
împotriva evreilor, îndreptate împotriva
evreilor sau neevreilor ori a proprietăţilor
acestora, împotriva instituţiilor comunităţilor evreieşti sau lăcaşurilor lor de cult;
b. Prin organizaţie cu caracter antisemit se înţelege orice grup format din 3 sau
mai multe persoane, care îşi desfăşoară
activitatea temporar sau permanent, în
scopul promovării ideilor, concepţiilor sau
doctrinelor antisemite.
În această categorie pot fi incluse
organizaţiile cu sau fără personalitate
juridică, partidele şi mişcările politice,
asociaţiile şi fundaţiile, societăţile reglementate de Legea Societăţilor nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi orice
alte persoane juridice care intră sub
incidenţa prezentei legi;
c. Prin simboluri antisemite se înţeleg:
drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut,
precum şi orice alte asemenea însemne,
care transmit idei, concepţii sau doctrine
care promovează antisemitismul;
d. Prin materiale antisemite se înţelege: imagini, mesaje, text, conţinut
audio-video, precum şi orice alte asemenea reprezentări, care transmit idei,
concepţii sau doctrine care promovează
antisemitismul;
e. Fapta persoanei de a promova în
public, în orice mod, idei, concepţii sau
doctrine antisemite constituie infracţiune
şi se pedepseşte cu închisoare de la 3

luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi;
f. Distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, prin orice mijloace, de
materiale antisemite constituie infracţiune
şi se pedepseşte cu închisoare de la 1
an la 5 ani;
g. Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri antisemite
constituie infracţiune şi se pedepsesc
cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani şi
interzicerea unor drepturi;
h. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor
antisemite;
i. Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. 1 sau 2, dacă este săvârşită
în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori
educaţiei sau în scopul dezbaterii unor
aspecte de interes public;
De precizat că, în lege, se prevede
în mod expres: „constituie infracţiune
şi se pedepseşte cu închisoare de la 3
ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi
iniţierea sau constituirea unor organizaţii
cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de
organizaţii”.
Ø De la adoptarea acestei legi şi
până în prezent a fost identificat şi catalogat, ca atare, un incident antisemit, de
devastare a Casei Memoriale Elie Wiesel,
de la Sighet, procesul fiind în curs.
4. Prin natura sa funcţională şi organizatorică, FCER-CM şi, în general,
comunităţile evreieşti teritoriale, membre
ale Federaţiei, acţionează pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului sub
diferite forme:
• Reacţii la incidentele aflate sau constatate, de genul devastării unor cimitire,
profanării unor morminte sau lăcaşuri de
cult mozaic. Este adevărat, puţin frecvente în ultimii ani.
Din păcate însă, justiţia a minimalizat
semnificaţia şi importanţa evenimentului,
precum şi pedepsirea vinovaţilor.
• Sesizarea organelor de drept atunci
când se constată inscripţionarea de
mesaje antisemite sau de negare a Holocaustului din România.
• Luarea de atitudine de genul „drept la
replică” sau comunicatele de presă, prin care
se resping diferite manifestări antisemite.
• Organizarea, în mod consecvent, de
evenimente şi acţiuni menite să comemoreze momente tragice din viaţa evreilor
români (Pogromurile din 1940 şi 1941 –
Dorohoi, Ploieşti, Galaţi, Bucureşti, Iaşi),
precum şi Holocaustul din România.
• Conceperea şi punerea în practică
a unor atitudini proactive în favoarea
evreilor şi a istoriei noastre din România,
Israel şi din alte ţări.
Ø Avem în vedere:
Realizarea sistematică a devizei “Prin
cunoaştere reciprocă spre recunoaştere
reciprocă”, astfel încât presa Federaţiei,
revista „Realitatea evreiască”, cărţile
editate la Editura Hasefer şi intervenţiile
noastre în mass-media se adresează
nu numai evreilor, ci şi tuturor prietenilor
noştri neevrei.
Ø De mai multă vreme, Conducerea
FCER-CM a instituit Medalia de Onoare
„Prieten al Comunităţilor Evreieşti din
România” care s-a acordat unui număr
semnificativ de personalităţi din viaţa
socială, publică şi culturală din România
şi din alte ţări.
Ø Sinagogile şi Templele noastre au
devenit, tot mai mult, nu numai locuri
de rugăciune, ci şi locuri de adunare şi
învăţătură.
În Templul Coral din Bucureşti şi în
alte Sinagogi din Bucureşti se organizează, frecvent, manifestări socio-culturale,
artistice, cu participarea unui număr larg
de evrei şi neevrei.

Începând cu anul 2017, Parlamentul
României a adoptat Legea privind Ziua
Naţională a Limbii şi Teatrului Idiş.
Ø An de an, se organizează Festivalul Internaţional „Mihail Sebastian”, la
Brăila, cu o largă participare din ţară şi
străinătate.
Ø Sistematic, se organizează dezbateri publice reunite sub numele „Matineu
de Duminică”, dedicate unor personalităţi
din lumea evreiască, pe diferite teme de
actualitate, cu participarea membrilor
comunităţii şi a unui număr însemnat de
neevrei.
Ø La târgurile naţionale de carte, participarea Editurii Hasefer, iar începând cu
anul 2016 s-a creat şi un stand special
de carte „Pro-Iudaica”, care prezintă cărţi
din alte edituri, cu autori evrei sau cu
tematică din lumea evreiască.
Ø O largă activitate culturală şi educaţională se desfăşoară în Centrele
Comunitare Evreieşti, Bucureşti, Cluj,
Iaşi, Oradea, Timişoara, Botoşani în parteneriat cu Joint Distribution Committee,
în principale oraşe din ţară.
Ø La postul Radio România Internaţional se prezintă frecvent reportaje din
viaţa evreilor din România, iar, de curând,
a început să funcţioneze o emisiune în
limba ebraică.
Ø O performantă activitate artistică
se desfăşoară neîntrerupt, de foarte
mulţi ani, la Teatrul Evreiesc de Stat din
Bucureşti, cu numeroase spectacole în
limba idiş şi în limba română.
Ø Ca organizaţie de reprezentare a
evreilor din România, a minorităţii naţionale, dar şi a Cultului Mozaic, preşedintele este membru al Consiliului Consultativ
al Cultelor Religioase din România, realizând un dialog activ cu Patriarhia Bisericii
Ortodoxe din România, cu Mitropolia
Romano-Catolică şi cu celelalte Culte
Religioase din România.
Ø Nunţiul Apostolic al Bisericii Romano-Catolice de la Bucureşti participă
frecvent la numeroasele activităţi în cadrul FCER-CM.
Ø De un mare succes s-a bucurat şi se
bucură, în continuare, expoziţia „Temple
şi Sinagogi din România – Patrimoniu
Evreiesc Naţional şi Internaţional”, care a
debutat cu un important vernisaj la Palatul
Patriarhal din Bucureşti. A urmat prezentarea acestei expoziţii la Muzeul Naţional
de Istorie a României, la Mitropoliile Ortodoxe din diferite zone ale ţării, precum şi
în unele muzee judeţene din ţară. De un
real succes s-a bucurat Albumul bilingv
(română-engleză), realizat pe fundalul
expoziţiei menţionate.
v
În final, se pot reţine din experienţa
Comunităţilor Evreieşti din România, ca
elemente esenţiale ale prevenirii şi combaterii antisemitismului:
Ø O activitate permanentă de monitorizare şi de reacţie la fenomenele
antisemite (incidente şi altele). De altfel,
utilizăm şi internetul în această direcţie,
pe site-ul FCER-CM şi Centre Comunitare Evreieşti, Facebook ş.a.
Ø Iniţierea şi promovarea de către
deputatul FCER-CM a Legii privind unele
măsuri de prevenire şi combatere a antisemitismului, adoptate de Parlamentul
României, într-o cvasiunanimitate a deputaţilor şi senatorilor;
Ø Politica Proactivă a FCER-CM şi
a comunităţilor, prin formele enumerate
mai sus.

Bibliografie:
Ø Parlamentul României – Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea antisemitismului
Ø Expunere de motive a deputatului
Silviu Vexler
Ø Intervenţia directorului general al
Institutului Naţional pentru Studierea
Holocaustului din România „Elie Wiesel”,
dl Alexandru Florian, la ceremonia de comemorare a Pogromului de la Bucureşti,
ianuarie 1941;
Ø Informaţii de sinteză din activitatea
FCER-CM.
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IUDAICA

Despre faptă şi răsplată

Credinţa că răsplata pe măsura faptelor va fi primită în lumea
care vine, fundamentală atât în religia noastră, cât şi în religiile
creştină şi musulmană, nu este explicită în Tora. Dimpotrivă,
în Dvarim/ Deuteronom 11:13-15 citim despre o răsplată prin
ploaie, grâne, must şi untdelemn. Credinţa că în lumea ce vine
vom fi răsplătiţi a trecut prin viu grai din generaţie în generaţie
şi este menţionată în repetate rânduri în Mişna, în Tosefta (o
colecţie de învăţături editată cu o generaţie mai târziu decât
Mişna) şi în Talmud.
La începutul tratatului Pea, al doilea tratat din Mişna, citim:
„Acestea sunt lucrurile ale căror roade le culege omul în această
lume, iar capitalul îi este păstrat pentru lumea care vine: respectul pentru tată şi mamă, faptele milostive, împăcarea dintre
oameni şi studiul Torei cât toate”. Un text asemănător, dar puţin
extins se găseşte în Tosefta: „Acestea sunt lucrurile ale căror
roade le culege omul în această lume, iar capitalul îi este păstrat
pentru lumea care vine: respectul pentru tată şi mamă, faptele
milostive, râvna cu care aleargă în fiecare dimineaţă şi seară
la casa de studiu etc.” Acest text din Tosefta a fost inclus în
ritualul zilnic de rugăciune şi se găseşte în Sidur Lemaan Ahai
la paginile 50-51.
Talmudul se apleacă asupra acestor texte în tratatul Kiduşin,
filele 39b şi 40a. Obiectul discuţiei este dacă şi în ce cazuri
culegem roadele faptelor bune pe lumea aceasta. Concluzia
este că doar pentru acele fapte bune care aduc folos celor din
jur culegem roadele pe lumea aceasta. Faptul că răsplata este
în toate cazurile păstrată ca un capital de care ne vom bucura
în lumea care vine rămâne în afara oricărei discuţii.
În cazurile, deloc puţine, în care învăţătura din Mişna nu
reiese direct din textul Torei, Talmudul caută în textul Torei locul
în care învăţătura este cel puţin sugerată. În cazul credinţei
că răsplata este păstrată pentru viaţa de veci, Talmudul omite
să-i caute sursele. O explicaţie plauzibilă a acestei lacune ar fi
faptul că era o credinţă unanim acceptată, care nu avea nevoie
de nicio justificare.
Raşi, marele comentator medieval, aduce ca sursă versetul
Dar răsplăteşte îndată pe cei ce-l urăsc pentru a-i duce la pier-

(2)

zanie... (Dvarim/ Deuteronom 7:10). Pentru faptele lor bune,
cei răi îşi iau „îndată”, adică în timpul vieţii, întreaga răsplată.
Astfel nu le vor mai rămâne fapte bune nerăsplătite pentru a-şi
dobândi prin ele viaţa ce vine ci se vor duce „la pierzanie”.
O justificare diferită o găsim în cartea Mesilat Ieşarim (Calea
Celor Drepţi) capitolul 1: „Şi vei vedea că niciun om cu puterea
gândirii nu va crede că rostul creării omului este pentru condiţia
sa în lumea aceasta, căci ce e viaţa omului pe lumea aceasta
sau cine s-a bucurat de linişte adevărată pe această lume? [...]
Câte griji, dureri şi boli şi după toate acestea moartea. Unul din
o mie nu se bucură de desfătare şi tihnă adevărată. [...] Şi dacă
rostul creaţiei ar fi fost condiţia pe lumea aceasta, nu ar fi avut
nevoie de un suflet atât de preţios [... ] mai ales că [sufletul]
nu are nici o plăcere din desfătările acestei lumi. [... ] Ci pentru
condiţia lui în lumea ce vine a fost creat omul şi sufletul l-a primit
pentru ca spre binele lui să trudească şi prin el să-şi primească
răsplata în locul şi la timpul potrivit ...”
Credinţa în răsplata păstrată pentru lumea care vine, dincolo
de răspunsurile pe care ni le dă, ea ne schimbă viaţa în bine.
La necaz ea ne fereşte de disperare. Ne consolează că greul
e doar trecător şi va fi urmat de un bine veşnic. La bine, gândul
că va veni o vreme când vom da socoteală pentru fiecare faptă
ne păzeşte de păcat.
Oricât ar fi de folositoare, această credinţă a dus de-a lungul
istoriei la nu puţine derapaje şi chiar abuzuri. Suferinţa de pe
această lume efemeră a fost nu o dată devalorizată. Unii s-au
complăcut în propria lor suferinţă, alţii s-au folosit de ea pentru
a-şi îndemna supuşii la resemnare. Unii şi-au arogat chiar
dreptul de a-şi schingiui sau a-şi arde pe rug semenii „pentru
a-i ajuta să ajungă curaţi de păcate în lumea ce vine”.
Dacă vom şti să o folosim la timpul potrivit şi cu măsura
potrivită, ea ne va aduce mult bine. Ea va înlătura câteva nelămuriri existenţiale, dar mai ales ne va ajuta să ne asumăm mai
multă răspundere pentru faptele noastre.
(Va urma)
Prim-rabin RAFAEL SHAFFER

Studiile iudaice la Institutul „Moşe Carmilly”

Departamente de studii iudaice,
cu program de licenţă, master sau de
cercetare, există la câteva universităţi
româneşti. Cel mai vechi, Institutul „Moşe
Carmilly”, funcţionează în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca,
există din 1991 şi poartă numele rabinului
profesor universitar Moses WeinbergerCarmilly (1907-2010), întemeietorul lui,
fost rabin al comunităţii evreieşti neologe
clujene. Mult timp, Institutul a fost condus de profesorul universitar Ladislau
Gyémánt. În prezent este condus de
profesor universitar Maria Radosav. Institutul funcţionează în clădirea unei foste
sinagogi, care adăposteşte şi un muzeu

al Holocaustului din Transilvania de Nord,
care deţine atât exponate legate de viaţa evreiască din această regiune şi de
suferinţa îndurată de evreii transilvăneni
în timpul Holocaustului, cât şi o secţie
virtuală. Muzeograf este Lucia Horea,
doctorandă a Institutului. În cadrul Institutului, în aceeaşi clădire, funcţionează
o bibliotecă de studii iudaice, dintre cele
mai bune din România, condusă de dr.
Augusta Costiuc Radosav. Biblioteca şi
muzeul sunt deschise atât studenţilor, cât
şi publicului larg. Institutul a organizat mai
multe simpozioane academice de înalt
nivel, la care au participat atât cercetători
români şi israelieni, cât şi din diferite ţări

Când credinţa foştilor sclavi în Miţraim,
aflaţi în pustiu, începe să şovăie, „Dumnezeu le-a arătat un pom”. Pomii ştiu să
trăiască şi să moară „în picioare”. Avraham „a sădit un pom în Beer Sheva şi
acolo a proclamat numele lui Dumnezeu,
stăpân al lumii”. Omul e dator să respecte
pomul lăuntric al armoniei între regnuri.
Sfidarea poruncii duce la ceea ce, azi,
este din ce în ce mai presant: schimbările
climatice.
Simbolistica sărbătorii e legată de
diversele tipare de viaţă evreiască. În
statul antic, Hamişa Asar BiŞvat marca
începutul unui nou ciclu agricol. Sensul
cabalistic al sărbătorii – fructele, metafore
ale treptelor în Creaţia lumii – a fost instituit de cărturarii evrei din Ţfat în secolul
al XV-lea, serbând Seder Tu biŞvat, azi
răspândit şi în Diaspora.
În cei 2000 de ani de exil, Hamişusă
rul cu rojinkiolăh mit mondlin – roşcove
şi migdale –, aşteptat de copiii atâtor
ştetl-uri est-europene, a menţinut legătura spirituală a evreilor din Diaspora
cu Medinat Israel, perpetuată până azi.
„Baruch Ata Adonai, Eloheinu, Meleh Haolam, Şeheheianu Vekimanu Vehighianu
Lazman Haze”, a binecuvântat fructele
prim-rabinul Rafael Shaffer, înainte de a
fi dăruite celor prezenţi la Templul Coral
din Capitală.

Pentru vatikim – pionierii Israelului
modern – şi olim ai fiecărui val de Alia,
Tu biŞvat se traduce prin acţiunea naţio
nală de plantare a pomilor. Recent, Tu
biŞvat a devenit ocazia de a da replica
incendierilor de păduri provocate de
terorişti palestinieni. În epoca modernă,
Tu biŞvat capătă şi sens de reînnoire
culturală, statală. Este ziua în care au
fost inaugurate Universitatea Ebraică,
Technion-ul, Knesset-ul.

Anul Nou al Pomilor 5779
la Templul Coral din Bucureşti

Anul acesta, când Knesset-ul a
împlinit 70 de ani, premierul Benjamin
Netanyahu, funcţionarii şi preşedintele
Knesset-ului, Yuli Edelstein, au plantat
pomi în faţa instituţiei. Aidoma pomului,
„fiecare om, fiecare suflet are propria individualitate”, a spus Benjamin Netanyahu.
„Vă respectăm şi suntem mândri de
dumneavoastră. Hag Tu biŞvat Sameah
şi Hag Sameah Knesset-ului!”.
IULIA DELEANU

europene şi din SUA, în domenii diferite
ale studiilor iudaice. Printre organizatori
au fost regretatul Moşe Carmilly; fostul rector al Universităţii Babeş-Bolyai,
Andrei Marga; fostul decan al Facultăţii
de Studii Europene, Ladislau Gyémánt;
actualul director al Institutului, Maria Radosav. Institutul publică un anuar academic prestigios în limba engleză, ”Studia
Judaica”, ajuns la numărul 22. Numărul
acesta, de 226 de pagini, a publicat
studii şi cercetări ale unor cercetători
tineri, doctori şi doctoranzi, atât de la
Universitatea Babeş-Bolyai, cât şi de la
alte universităţi, ceea ce arată că studiile
iudaice academice au viitor în România.
În cadrul Institutului sunt predate limba
ebraică, limba idiş, istoria poporului evreu,
istoria evreilor din România, filozofie iudaică, istoria Holocaustului, istoria Israelului.
Limba ebraică este predată de Maria Radosav, cu studii făcute în Israel, autoare
a unui volum de istorie a cărţii ebraice şi
a tiparului ebraic în Transilvania. Limba
idiş este predată de dr. Augusta Costiuc
Radosav, o bună idişistă, o bună vorbitoare şi de limba ebraică, de asemenea
cu studii făcute în Israel. Lectori, conferenţiari şi profesori universitari specialişti
predau celelalte discipline iudaice, fie că
sunt profesori români, fie că sunt oaspeţi
din Israel, Europa şi Statele Unite, care
predau cursuri modulare. Un asemenea
curs modular a fost predat de profesorul
Moshe Idel de la Universitatea Ebraică din
Ierusalim, în domeniul Cabalei. Subsemnatul a predat cursuri de istorie generală
a poporului evreu şi de istorie a evreilor
din România. Unii studenţi primesc burse,
care le dau posibilitatea de a-şi completa
studiile în Israel.
Am discutat cu studenţii şi i-am întrebat ce i-a determinat să se îndrepte spre
studiile iudaice. Studenţii care învăţaseră
teologia (ortodoxă, catolică, protestantă)
şi lucrau ca preoţi sau profesori de religie
au spus că vor să cunoască iudaismul, religia-mamă a creştinismului, şi filozofia iudaică. Studenţii de la istorie au spus că se
interesează de istoria evreilor, despre care
au auzit la cursurile de istorie universală.
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
(Continuare în pag. 25)

Interpretări
ale textului biblic
– fragmentul
„La Stejarii
lui Mamre”

În ziua de 30 ianuarie 2019, Centrul
„Sfinţii Petru şi Andrei”, al Ordinului Augustinian Asumpţionist din Bucureşti, a
găzduit o conferinţă susţinută de prof.
univ. dr. Madeea Axinciuc, coordonatoarea programului masteral de „Studii religioase” de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti.
Preotul dr. Lucian Dîncă a enunţat tema
întâlnirii: „La stejarii lui Mamre: Geneza
18, 1-22. Interpretare pornind de la textul
ebraic”, renumitul text din Geneză în care
cei trei – oameni, îngeri, fiinţe – vin să-l
viziteze pe Avraham.
Madeea Axinciuc a precizat că reluarea textului biblic este mereu călăuzitoare,
întrucât miza profundă a acestui tip de text
este să ne înveţe să restaurăm legătura
cu divinul. Analiza propusă de vorbitoare
evită linia interpretărilor deja existente în
mediul academic şi privilegiază o sondare
a textului, pornind de la varianta ebraică
a acestuia. Primele 22 de versete din
capitolul 18, din Geneză, îl au în centru
pe Avraham, primul patriarh. Acesta se
remarcă printr-o legătură extraordinară cu
Domnul, care hotărăşte să încheie un Legământ cu El – statornicirea acestei relaţii
şi transmiterea binecuvântării nu numai
asupra lui, ci şi a întregii familii şi a întregii
seminţii care se va naşte din Avraham.
În capitolul 18, Domnul a încheiat deja
Legământul cu Avraham. Însemnele unei
teofanii se fac simţite de la începutul textului („Şi s-a făcut văzut către El”). Avraham era în locul potrivit („în deschiderea
cortului”), „şi-a ridicat ochii şi a văzut”.
Desăvârşirea personajului constă în capacitatea lui de a sesiza prezenţa divină
şi a rămâne în contact cu Ea. Cei trei –
îngeri, în spaţiul iudaic; Sfânta Treime, în
cel creştin – „stăteau drept”. Înţelegerea
lui Avraham creşte, iar desăvârşirea lui
este evidentă: nu a fugit, nu s-a speriat,
ci a mers către ei şi li s-a înclinat până la
pământ. „Dacă am găsit trecere în ochii
Tăi, vino şi la mine!” (nu „în casă”, ci interpretat ca „vino cu tot ce eşti, în lumea
mea”). Într-o zonă deşertică, apa este mai
preţioasă decât aurul. Avraham le aduce
apă pentru a li se spăla picioarele.
Cei trei s-au manifestat în trup, s-au lăsat văzuţi cu trup de carne. Nici Sara, nici
slujitorii nu ştiu cine sunt cei trei. Teofania
este, de fapt, pentru Sara, pentru ca şi ea
să ajungă înaintea Domnului şi să acceadă la un nivel superior de înţelegere. Sara
era stearpă, iar cei doi soţi erau bătrâni; şi
totuşi, cei trei îi spun lui Avraham (Sara nu
îi vedea, dar îi auzea): „La anul, pe vremea
aceasta, va avea un copil. Este oare ceva
prea greu pentru Domnul?” Avraham este
cel dintâi care râde. Sara râde şi ea, dar
nu cu hohot, ci în sinea ei. Însă cei trei
întreabă: „De ce a râs Sara?” Acest fragment teofanic este extrem de discret; prin
el se manifestă o pedagogie divină foarte
înaltă. Darul este pentru Sara – de a face
posibilă naşterea lui Iţhac. Ea înţelege că
Domnul este prezent, iar fiecare om poate
avea o relaţie personală cu El.
Discuţiile au dezvoltat aspectul legăturii dintre ospitalitatea lui Avraham şi
bunavestire pe cere îngerii i-o aduceau.
Vorbitoarea a demonstrat că acela care
Îl primeşte pe Domnul primeşte viaţa şi
continuarea ei – urmaşii semnificând
sporirea legăturii cu divinul, până dincolo de fiinţa omului. Când Îl primeşte pe
Domnul, el primeşte naşterea de prunci,
care să trăiască până la venirea lui Mesia.
Astfel se restaurează întreg neamul său
şi cu toţii îşi restabilesc complet chipul,
desăvârşirea ultimă fiind izbăvirea (în
termeni iudaici; pe linie creştină, aceasta
corespunde mântuirii).
CLAUDIA BOSOI
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C o m u n i tAT i
Zalău

„Holocaustul nu aparţine doar poporului evreu, ci întregii omeniri”

Ajunsă la ediţia a 4-a, Conferinţa Internaţională dedicată Zilei Internaţionale de
Comemorare a Victimelor Holocaustului,
sub genericul „Ultimele voci”, a întrunit
peste 520 de participanţi. Manifestarea
a fost organizată pe 30 ianuarie de Comunitatea Evreilor din Zalău, împreună
cu F.C.E.R., Colegiul Tehnic „Alexandru
Papiu Ilarian” din Zalău, Inspectoratul
Şcolar Judeţean Sălaj, în parteneriat cu
Primăria Municipiului Zalău, Centrul de
Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Muzeul
de Artă şi Universitatea „Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca, Trustul Brilliant.
Comunitatea a fost reînfiinţată în
2014, prin energia actualului ei preşedinte, Dan Has. Autorităţi locale, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, mediului
academic, înalţi ierarhi, diplomaţi au pus
în lumină răspunderea liderilor actuali,
laici şi spirituali pentru ca trecutul să nu
devină nicicând viitor.
Medaliile de Onoare primite din
partea conducerii F.C.E.R. de cei patru
supravieţuitori ai Holocaustului prezenţi
la manifestare au arătat că neuitarea
tragediei de acum aproape trei sferturi
de veac este moştenire transmisă din
generaţie în generaţie.
„Holocaustul nu aparţine doar poporului evreu, ci întregii omeniri”, s-a adresat
participanţilor preşedintele CE Zalău,
Dan Has. „Shoah-ul a fost premeditat,
gândit amănunţit şi pus în practică pentru
ca populaţia evreiască din Europa să fie
exterminată. Au fost ucişi de asemenea
romi şi oponenţi ai nazismului de diferite
etnii. Fie-le memoria binecuvântată!”.
Subliniind buna convieţuire în acest
oraş multietnic, viceprimarul Municipiului
Zalău, Teodor Bălăjel, a schiţat preocupările edililor pentru dezvoltarea în toate
domeniile a urbei şi pentru „siguranţa
cetăţeanului şi a proprietăţii”. „Important
este că toţi trăim frumos împreună. Dar,
ca să trăim frumos, trebuie să asigurăm
tuturor condiţii bune de viaţă”.
Prin această celebrare a Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor
Holocaustului, desfăşurată sub deviza

Tulcea

We remember, F.C.E.R. se alătură
campaniei globale de combatere a recrudescenţei antisemitismului, a arătat
secretarul general al F.C.E.R., Eduard
Kupferberg. Deputatul Silviu Vexler s-a
referit la apărarea în Parlament a drepturilor supravieţuitorilor Holocaustului.
Directorul Departamentului Economic
al Federaţiei, Silvian Horn, s-a adresat
cu precădere tinerilor: respectul faţă de
Celălalt să intre în conduita zilnică.
Au fost intonate imnurile de stat al
României şi al Israelului. Un fior de sacralitate: El Male Rahamim, psalmodiat
de prim-rabinul Rafael Shaffer, Kadiş
pentru cei pieriţi, Al Kiduş Haşem rostit
de preşedintele CE Zalău, Dan Has. Clipe de emoţie: şase lumânări aprinse în
memoria celor şase milioane de victime.
Hannah, fiica soţilor Dan şi Chaya Has,
a rostit o rugăciune în ebraică şi română
pentru cei peste 1.500.000 de copii evrei
ucişi în Holocaust.
„Cei aproximativ 550 de evrei care
locuiau la Zalău au fost trimişi în ghetoul
din Cehei, alături de ceilalţi evrei din Judeţul Sălaj. Acolo au fost umiliţi şi torturaţi,
apoi deportaţi la Auschwitz. Dintre ei s-au
reîntors doar 145”, a spus adjunctul ambasadorului Israelului la Bucureşti, Tania
Berg-Rafaeli. „Aceste cifre aveau nume,
erau oameni. Cei de la Memorialul Victimelor Holocaustului din Ierusalim, Yad
Vashem, încearcă şi azi să afle amănunte
despre toţi cei omorâţi. De acolo am aflat
despre familia Greenfeld: soţul, negustor,
soţia sa, Bella, şi copiii lor, Roza şi Martin.
Toţi au fost ucişi la Auschwitz. El avea 32
de ani, Bella – 26. Shemaia Hendler era
morar. El şi soţia sa, Iren, au murit la Auschwitz împreună cu trei dintre fiicele lor:
Haja, Judith şi Seindl. Ignoranţa şi nepăsarea sunt factori care permit xenofobiei,
antisemitismului, intoleranţei să existe
şi astăzi. Este de datoria fiecărui om să
amintească de trecut celor din jur, pentru
a nu se repeta aceleaşi greşeli”.
„Prin încercarea de exterminare a
unui popor, Holocaustul este singular”,
a accentuat ministrul plenipotenţiar al

De la victime şi supravieţuitori
la „Drepţi între Popoare”

Ziua Internaţională de Comemorare a
Victimelor Holocaustului a fost marcată
la Templul Israeliţilor din comunitatea
tulceană. Au participat oficialităţi locale,
reprezentanţi ai filialelor tulcene ale organizaţiilor minorităţilor italiană, tătară, armeană, numeroşi membri ai comunităţii,
membri afiliaţi, prieteni.
Pre şe d i n te l e C E
Tulcea, ing. Solomon
Faimblat, a vorbit despre semnificaţia comemorării. S-au înclinat în
faţa memoriei victimelor
Holocaustului vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Tulcea, Petre
Badea; primarul Municipiului Tulcea, dr.
ing. Constantin Hogea;
P.S. Visarion, episcop
de Tulcea.
În partea a doua a

comemorării, preşedintele comunităţii a
amintit acţiunile de curaj şi omenie ale
Drepţilor între Popoare, titlu conferit de
Institutul „Yad Vashem”, din Ierusalim,
neevreilor care au salvat vieţi evreieşti
riscându-şi-o pe a lor în anii Holocaustului, printre care: Oskar Schindler, Irene
Sentler, Nicholas Winton.
Au fost prezentate fotografii ale lor şi videoclipuri. Nicholas Winton, de
pildă, a putut fi văzut cu o
parte dintre evreii salvaţi,
având drept fundal coloana sonoră din filmul „Lista
lui Schindler”.
Au fost aprinse şase
lumânări în memoria celor şase milioane de victime ale Holocaustului.
SOLOMON FAIMBLAT
preşedinte CE Tulcea

Ambasadei Germaniei la Bucureşti, Kai
Hennig. „După război, în Germania s-a
transmis un mesaj politic clar: să nu se
mai repete! Pentru Germania, propria
culpă a generat propria responsabilitate.
Mulţumesc celor care îşi fac auzită vocea
pentru a reaminti ororile Holocaustului”.
Înaltul diplomat a apreciat, într-o
scrisoare de mulţumire adresată lui Dan
Has, că „a fost o ceremonie demnă şi
emoţionantă“, că a fost impresionat mai
ales de întâlnirea cu supravieţuitorii”,
motiv pentru care atât el, cât şi Ambasada Germaniei „vor da curs invitaţiilor
dvs. viitoare”.
Ministrul-consilier al Ambasadei
Federaţiei Ruse, Igor Iniuşkin, a făcut
o plecăciune de gând în amintirea victimelor Holocaustului şi a celor care şi-au
dat viaţa luptând împotriva nazismului:
„Să ne plecăm frunţile în faţa memoriei
tuturor celor care au pierit în Holocaust
şi a celor care au pus capăt masacrelor”.
„Toţi avem răspunderea de a fi făcut
prea puţin pentru a împiedica Holo
caustul”, a recunoscut consulul general al
Ungariei la Cluj-Napoca, Mile Lajos. „Nu
e suficient să fie evocată tragedia. Noi,
ungurii, avem datoria să ne confruntăm
cu ce s-a întâmplat”.
Î.P.S. Andrei Andreicuţ, Mitropolitul
Clujului, Maramureşului şi Sălajului, şi
P.S. Claudiu Lucian Pop, Episcop auxiliar
al Curiei Arhiepiscopale – Arhiepiscopia
Majoră de Alba Iulia şi Făgăraş, au vorbit
despre iubirea faţă de Cartea Sfântă,
iudaism ca rădăcină a creştinismului şi
islamului, pericolele indiferenţei faţă de
suferinţele semenilor noştri ieri şi azi.
„Susţinem asemenea evenimente,
fiindcă educaţia este esenţială pentru
evitarea greşelilor trecutului”, a accentuat
secretarul de stat în Ministerul Educaţiei,
Irina Kovacs, exprimându-şi dorinţa unui
parteneriat pe această temă cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj şi CE Zalău.
„Misiunea şcolii este de a păstra
valorile umaniste create de generaţiile
anterioare şi de a le integra în sistemul
educaţional actual”. Acesta a fost nucleul
celor spuse de directorul Colegiului Tehnic
„Alexandru Papiu Ilarian”, prof. Ioan Lung.
Directorul Muzeului de Artă, profesor
la Universitatea „Babeş-Boyai” din ClujNapoca, dr. Lucian Nastasă Kovacs a
vorbit despre nevoia de aprofundare a
două direcţii privind istoriografia Holo
caustului: „prezenţa medicilor în lagărele
de concentrare naziste, începând cu firava asistenţă medicală până la teribilele

experimente pseudoştiinţifice, şi destinul
post-Holocaust al medicilor deţinuţi”,
cu referire la cazul medicului Marianne
Kardos, din Cluj.
Mărturiile celor patru supravieţuitori
au transmis audienţei pulsaţia trăirilor
în infern.
Szinetar Agneta Iudita, decorată de
preşedintele României, Klaus Iohannis,
cu Ordinul Naţional „Serviciu Credincios”
în grad de Cavaler, originară din Gherla,
şi-a pierdut la Auschwitz părinţii şi bunicii.
Transferată într-un lagăr din Sudetenland,
a lucrat la o fabrică de sticlă. După eliberare, Agneta a ajuns la Cluj, unde, bolnavă
de tuberculoză, a fost internată la Spitalul
Evreiesc din oraş. A terminat liceul şi Facultatea de Fizică din Cluj. S-a căsătorit,
s-a stabilit la Zalău. A condus comunitatea
până în 1995, când a făcut Alia.
Originar din Rădăuţi, Arno Blei a plecat
în ’40, cu familia, la Cernăuţi. Familia a
fost deportată în Transnistria. Fratele lui
a murit de vărsat de vânt. Au fost cazaţi în
clădirea gării din Obuhov. Şeful de gară,
Vasil Boliuh, le-a salvat viaţa. Ulterior au
ajuns la Moghilev. Când a venit ordin ca
orfanii să fie eliberaţi, mama lui l-a declarat
orfan. Familia s-a regăsit după 23 august
’44. În prezent, locuieşte la Satu Mare.
Vasile Nussbaum, din Cluj, şi-a pierdut
toată familia la Auschwitz. Fratele lui,
de 13 ani, a fost selectat pentru gazare.
Dacă făcea schimb cu altcineva, îl putea
salva. Pentru o jumătate de raţie de pâine, un alt copil a fost de acord să plece
spre crematoriu. A fugit după el şi i-a strigat: „Nu pleca!”. Mulţi dintre cei care se
îmbolnăveau nu se duceau la infirmerie
fiindcă, la orice întârziere a unui transport
de tren, primii trimişi la gazare erau cei de
acolo. Crematoriul trebuia să funcţioneze
24 de ore din 24.
Zoltan Blum locuia cu părinţii la
Gherla. Când au fost luaţi de acasă,
au crezut că vor fi duşi într-un lagăr de
muncă forţată. Au fost duşi la Auschwitz.
Au supravieţuit mai puţin de zece la sută
dintr-o familie numeroasă. În prezent,
locuieşte la Oradea, la fiica lui. Din motive
de sănătate, mărturia sa a fost prezentată
de directorul JCC Oradea, Andrei Seidler.
Preşedintele CE Zalău, Dan Has,
şi-a exprimat dorinţa ca în faţa viitoarei
sinagogi să fie înălţate două memoriale:
unul dedicat victimelor Holocaustului,
celălalt – salvatorilor de vieţi în vremuri
de neomenie.

La Şimleu Silvaniei, ceremonia dedicată Zilei Internaţionale de Comemorare
a Victimelor Holocaustului a avut loc în
27 ianuarie 2019, în incinta Muzeului Memorial al Holocaustului din Transilvania
de Nord, în prezenţa unui număr mare
de elevi, profesori şi cetăţeni.
În cadrul comemorării a fost lansat şi proiectul interactiv de studiere a
Holocaustului Eternal Echoes (Ecouri
eterne), finanţat prin programul ERASMUS şi realizat în cooperare cu Suedia,
Polonia, Ungaria, Lituania şi Austria, pe
baza mărturiilor supravieţuitorilor. Printre
aceştia se numără şi Vasile Nussbaum
din Cluj, supravieţuitor al lagărelor de
la Auschwitz şi Buchenwald, care a fost
invitat să participe la prezentarea oficială
a proiectului educaţional. El a povestit
un episod dramatic din viaţa petrecută
la Auschwitz, legat de încercările de a-l
salva pe fratele lui mai mic, selectat să
fie dus în camera de gazare.
Elevii Colegiului „Simion Bărnuţiu“
au prezentat un moment artistic dedicat
Zilei Internaţionale de Comemorare a
Holocaustului, sub genericul WeRemember, care a cuprins şi o poezie scrisă de
Eli Berkovits-Gross, supravieţuitoare a

lagărelor naziste, originară din Şimleu
Silvaniei.
Prezentarea câtorva dintre materialele
video de pe platforma Eternal Echoes,
bazate pe mărturia lui Vasile Nussbaum,

IULIA DELEANU

Ceremonie la Muzeul Memorial
al Holocaustului din Transilvania de Nord
Şimleu

Daniel Stejerean (stg.) şi Vasile Nussbaum (dr.)

a continuat cu o discuţie în care invitatul
a răspuns întrebărilor adresate de Daniel
Stejeran, directorul Muzeului Memorial
al Holocaustului din Transilvania de
Nord. Elevii au ascultat impresionaţi
cele relatate de către Vasile Nussbaum,
despre experienţa detenţiei în lagărul de
la Auschwitz, pe care a trăit-o când era
de vârsta lor.
ANDREA GHIŢĂ
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C o m u n i tAT i
Oradea

Comemorarea victimelor Holocaustului la Muzeul Istoriei Evreilor

De Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor
Holocaustului, evrei şi creştini din Oradea s-au adunat
în Muzeul Istoriei Evreilor din Oradea pentru a onora
memoria celor care au fost ucişi în masă. Holocaustul
nu este doar istorie, este şi un avertisment lansat către
omenire, o avertizare prin care trebuie să atragem
atenţia tinerei şi viitoarelor generaţii de a nu repeta
această greşeală fatală a trecutului.
Pentru ca acest terifiant genocid să nu se repete, nu
este doar datoria familiilor de evrei să le povestească
urmaşilor despre acest cumplit măcel, în care suflete nevinovate au fost târâte cu forţa în lagărele de exterminare
germane, ci este şi datoria tuturor oamenilor, indiferent
de religie, să povestească tuturor tinerilor cum le-au fost
încălcate cu brutalitate şi violenţă demnitatea, drepturile
fundamentale, cum au fost prigoniţi, discriminaţi şi ucişi
în Holocaust.

Acest episod negru din istoria umanităţii
nu poate fi dat uitării!
Omenirea se confruntă şi-n prezent cu multă violenţă
şi ignoranţă, iar dacă Dumnezeu a introdus ordinea în
natură, atunci misiunea omenirii este să instaureze
ordinea în societate. Această ordine înseamnă empatia faţă de oameni; cu toţii avem loc pe acest pământ,
fără să ne urâm dacă nu aparţinem aceluiaşi cult, să
respectăm faptul că suntem entităţi diferite şi că valorile
şi principiile noastre variază de la un popor la altul, să
înţelegem că în faţa lui Dumnezeu suntem pe deplin
egali cu toţii şi numai iubirea şi respectul pot învinge
pentru a ajunge la normalitate fără a se mai produce
astfel de nenorociri. În acest sens, ca părinţi, bunici sau
instituţii educaţionale, avem datoria faţă de copii să-i
educăm într-un spirit de conştientizare a consecinţelor
Holocaustului, să consolidăm importanţa amintirii victimelor, supravieţuitorilor, dar şi a celor care au contribuit
la salvarea evreilor.

Nu vom uita niciodată!
Programul dedicat memoriei victimelor Holocaustului a debutat cu rugăciunea de dimineaţă, oficiată de
rabinul C.E. Oradea, Shraya Kav. Felix T. Koppelmann,
preşedintele Comunităţii, a deschis programul de
comemorare prin mulţumirile adresate celor prezenţi
alături de comunitatea evreiască în această zi de tristă
amintire. Vorbitorul a continuat cu o reflecţie asupra
trecutului, prezentului şi viitorului, explicând pe scurt
de ce e nevoie să ne amintim de această zi şi de ce
e important să fim cât mai mulţi: „Este ziua în care ne
amintim în primul rând sub aspect religios. Mulţi au
rămas fără aparţinători, nu este cine să spună după
dânşii o rugăciune de linişte sufletească şi o spunem
noi. În al doilea rând, această zi este un semn de res
pect şi de doliu. În al treilea rând, nu putem să uităm
actuala conjunctură. După 30 de ani de la dărâmarea
Zidului Berlinului, după aproape 75 de ani de la terminarea celui de al Doilea Război Mondial, în această
Europă pe care am gândit-o grozavă, n-am găsit cea
mai bună soluţie pentru a preveni reapariţia xenofobiei
şi a antisemitismului, care sunt foarte periculoase. Ce
se întâmplă în ultimii ani în multe ţări, care se pretind
dezvoltate, aproape că s-a şi uitat. Din păcate, Europa
nu a învăţat prea mult din cele Două Războaie Mondiale,
complet inutile şi cu pierderi incomensurabile”.
Cu sentimente de speranţă şi optimism, Felix Koppelmann a dat exemplu Israelul, care în 70 de ani de la
înfiinţarea statului a demonstrat că o ţară poate avea progrese în toate domeniile numai cu unitate şi înţelegere.

O traumă pentru evrei şi întreaga lume
La invitaţia preşedintelui CE Oradea, au spus câteva
cuvinte scriitorul lect. univ. dr. Florin Ardelean şi prof.
univ. dr. Antonio Faur. Florin Ardelean a precizat că nu
este doar o zi tristă, este o traumă, şi nu doar pentru
evrei, ci şi pentru întreaga lume. „Deşi am petrecut
foarte mult timp citind despre Holocaust, mărturisesc
că aproape la fiecare pas revenea o întrebare: cum

de a fost posibil? Întrebarea era cu atât mai stringentă
cu cât Holocaustul a fost pus la punct nu doar de Hitler – pentru că nu o putea face singur –, ci a fost ajutat
de poporul german, care avea cel mai mare indice de
civilizaţie şi de cultură în vremea respectivă. Pentru a
vedea ce s-a întâmplat, am citit foarte multe cărţi, care
narau evenimente absolut cumplite, de nepovestit, în
care omul s-a metamorfozat în bestie. Cum de a fost
posibil? Răspunsul final s-ar putea să nu fie convenabil.
Răspunsuri inteligente şi analitice sunt foarte multe. Dar
lucrurile sunt mult mai complexe. Vă recomand cartea
Masele şi puterea, de Elias Canetti, un evreu sefard
care a luat Premiul Nobel pentru literatură în 1980.
Filozoful german Karl Jaspers are o carte memorabilă
despre culpa germană, în care spunea că este aproape o
neruşinare că mai trăim. Hannah Arendt spunea că scrie
ca să înţeleagă. Eu cred însă că trăim ca să înţelegem.
Iar, în ultimă instanţă, Hannah Arendt vorbeşte de o
co-vinovăţie a noastră, a tuturor, şi se întreabă ce au
special germanii. Ea vine cu două explicaţii extraordi
nare. Dacă veţi citi un tratat de psihiatrie, veţi vedea că
psihopaţii gândesc, au un sistem logic perfect, în schimb
nu au deloc empatie. Un psihopat îşi ucide mama ca pe
o muscă pentru că nu simte diferenţa. În al doilea rând,
Hannah Arendt spune că germanii sunt foarte meticuloşi
şi disciplinaţi. Dacă aceste caracteristici sunt folosite
pentru a face rău şi nu bine, atunci se dezlănţuie iadul
pe pământ. Să nu ni-l imaginăm pe Hitler sau pe cei
din anturajul lui ca pe nişte oameni proşti, dar această
inteligenţă analitică şi-o puseseră în slujba acestui
proiect malefic.
Dacă îl veţi citi pe Paul Johnson, veţi vedea cum
spectrul vinovăţiei devine difuz. Paul Johnson vorbeşte
de penumbra vinovăţiei. Foarte multă lume a închis
fereastra, refuzând să vadă ce se întâmpla afară. Este
o vinovăţie din complicitate, aşadar. Este un subiect
traumatic nu doar pentru evreii care duc în spate această
povară a Holocaustului, ci şi pentru întreaga umanitate.
Din păcate, Holocaustul nu a fost un accident, pentru
că lumea modernă are mania de a uita, de a-şi repeta
episoadele traumatice pentru că există în codul genetic
al lumii atât crima, cât şi groapa comună. Va fi posibil un
alt Şoah? Fără discuţie că da. Nu ştiu în ce formă anume
sau cine ar putea suferi o altă sincopă de umanitate, cine
va ajunge la dimensiunea dezastrului ca în Holocaust
şi care va fi coregrafia acestuia, însă atâta vreme cât
vom rămâne la orgoliul că ne putem administra destinul
în lipsa unei transcendenţe, vom fi sub un asemenea
pericol iminent de a repeta pe pământ iadul”.
În încheiere, Florin Ardelean a spus că „avea dreptate Jaspers când spunea că vina germană ne priveşte
pe toţi, iar faptul că mai suntem în viaţă este aproape
o neruşinare”.

societate sunt multe manifestări de ură, chiar şi la noi,
în alte ţări sau în lume, în general. Şi am observat că
se învaţă asta chiar de când copiii sunt mici. Familiei,
şcolii şi bisericii le revine rolul acesta de a-i educa
altfel pe oameni, de când sunt mici, pentru că dacă îi
educăm în spiritul fanatismului şi al urii faţă de celălalt,
când ajung la 11 ani, nu mai faci nimic cu ei. Instituţia
principală rămâne totuşi familia. Este absolut incredibil
şi este interzis ca o familie, mama sau tata, să-şi educe
copilul în spiritul că este superior altuia – de aici pornesc
toate! Ura porneşte de la preconcepţia că tu eşti mai
bun decât alţii, doar pentru că eşti mai înalt sau mai
puternic. Dacă eşti diferit, nu înseamnă că eşti mai bun
sau superior. Această pedagogie a urii a fost de vină şi
pentru Holocaust, generaţiile de atunci au fost complice
prin faptul că au fost pasive şi înseamnă că le-a plăcut
ce se întâmpla. Apogeul terorii şi urii, monumentul urii
s-a construit la Auschwitz şi Birkenau. Evenimentele sunt
cunoscute, cei 30 de mii de evrei din Oradea şi Bihor
au fost distruşi în proporţie de 90%, iar acum urmaşii
supravieţuitorilor îşi pun probleme; ce facem ca tinerii
din Oradea să fie totuşi decenţi şi civilizaţi, să înveţe
să judece, nu să urască de mici! Dacă, totuşi familia
nu e în stare, atunci şcolilor, profesorilor, asociaţiilor le
revine rolul să-i educe pe tineri, arătându-le obiectele,
fotografiile şi să le povestească întâmplările de atunci,
să ţinem memoria tot timpul vie! Pe steaua pe care am
primit-o voi scrie mesajul «stopaţi ura!», nu se mai poate
continua aşa! Trebuie să luăm atitudine şi să fim cetăţeni
civilizaţi”, a încheiat Antonio Faur.
În continuare, prim-rabinul Shraya Kav a susţinut
ceremonia religioasă de comemorare a victimelor, rostind rugăciunea El Male Rahamim, după care, păstrând
liniştea, a urmat aprinderea celor şase lumânări simbolizând cele şase milioane de evrei ucişi în lagărele
naziste. Prima lumânare a fost aprinsă în numele
femeilor de către Emilia Teszler (preşedinta Asociaţiei
Tikvah), a cărei mamă şi o bună parte din familie au

„Este interzis ca o mamă sau un tată să-şi educe
copilul în spiritul că este superior altuia!
Stopaţi ura, că nu se mai poate continua aşa…
Istoricul prof. univ. dr. Antonio Faur s-a referit la
două aspecte. „Unul ce ţine de istorie şi unul ce ţine
şi de atitudinea civică pe care orice cetăţean cu valori
trebuie să o aibă faţă de asemenea evenimente istorice.
Holocaustul a fost un eveniment unic în istoria umanităţii
pentru că niciodată până atunci nu se propusese distrugerea programatică a unui popor. Genocide au mai
fost, au suferit şi alţii, dar Holocaust, nu. Pentru că în
momentul în care Germania şi-a propus acest obiectiv,
a urmărit să-i distrugă în întregime pe evreii europeni.
Totodată, aş vrea să-i menţionez printre victimele care
au căzut pradă urii şi fanatismului nazist pe slavi, pe
ruşii prizonieri în lagărele de concentrare, pe polonezi,
pe romi sau persoane cu diverse dizabilităţi. Ei au căzut
victime în această perioadă, dintre 1933 şi 1945, când
din ură s-a făcut politică de stat. Prin urmare, ceea ce
trebuie făcut acum de către noi, ca cetăţeni, ar fi să ne
educăm copiii altfel. Am constatat şi eu, cu regret, că-n

fost deportaţi. Laszlo Horvath a aprins cea de-a doua
lumânare, în numele bărbaţilor care au fost deportaţi.
A treia lumânare a fost aprinsă de rabinul Oradei,
Shraya Kav, cea de-a patra, în numele comunităţii
orădene, de către directorul JCC Oradea, Andrei
Seidler. Cu lacrimi în ochi, emoţie profundă şi durere
în suflet, preşedintele Koppelmann a menţionat că, în
speranţa că nu vor fi uitate aceste evenimente cumplite
şi pentru a avea garanţia continuării comemorării acestei
tragedii, a invitat două copile să aprindă ultimele două
lumânări în numele copiilor: tânăra evreică Astrid Mutu
(13 ani) şi tânăra creştină Caroline Bumbu (7 ani),
care a fost alături trup şi suflet în semn de iubire pentru această comunitate, dar şi-n semn de solidaritate
pentru tragedia prin care a trecut întegul popor evreu!
După acest moment solemn a urmat programul „Copacul memoriei” – o activitate ce presupune poziţionarea
în bima din centrul sinagogii a unui copac luminat, în
care cei prezenţi au lăsat câte un mesaj pe un cartonaş
în forma Stelei lui David, în amintirea victimelor Holo
caustului.
Un omagiu a fost adus victimelor Holocaustului şi la
Zalău, unde un grup de enoriaşi ai comunităţii noastre,
sub conducerea rabinului Shraya Kav, a participat la
eveniment. Chiar dacă a lipsit fizic, membrul comunităţii
noastre, Blum Zoltan (92 ani), supravieţuitor al lagărului
Auschwitz-Birkenau, aflat în recuperare, a fost prezent
printr-o înregistrare video în care a înfăţişat aspecte
triste şi emoţionante din timpul deportării sale. Medalia
de Membru de Onoare al FCER, care i s-a conferit, a fost
preluată de către directorul JCC Oradea, Andrei Seidler.
DOINA BUMBU
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C o m u n i tAT i
Arădeni, victime ale Holocaustului european

Cu două zile înaintea Zilei Internaţionale
de Comemorare a Victimelor Holocaustului, istorici şi personalităţi arădene s-au
adunat pentru câteva ore de aducere
aminte la o masă rotundă cu tema „Arădeni
– victime ale Holocaustului european”.
Evenimentul a fost organizat de Centrul de
Studii Iudaice „Academician Nicolae Cajal”
al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad, în colaborare cu Biblioteca
Judeţeană „A. D. Xenopol” şi Comunitatea
Evreilor din Arad. Întâlnirea a avut loc la
Casa Universitarilor şi Studenţilor UVVG
la 25 ianuarie 2019, cu participarea unor
intelectuali arădeni de elită.
Prof. univ. Marius Grec, directorul Centrului de Studii Iudaice, a menţionat faptul
că evreii care au locuit în acea perioadă
în Arad nu au fost deportaţi în lagăre de
concentrare, însă au suferit foarte mult
din cauza legilor rasiale, confiscării averi
lor, izolării sociale, pauperizării rapide ca
urmare a acestor măsuri sau a internării
în lagărele de muncă forţată. În zona
noastră, evreii au fost daţi afară din locurile de muncă, elevii de origine evreiască
au fost scoşi din şcoli, persoanele de
origine evreiască din judeţ au trebuit să
îşi părăsească casele, fiind strămutaţi în
oraşul Arad. Unii dintre ei au găsit adăpost
la rude şi prieteni, evrei şi neevrei, alţii au
fost ajutaţi de comunitatea evreiască. Pe
de altă parte, au fost evrei arădeni pe care
evenimentele i-au surprins în alte zone
ale ţării, de unde au fost fie deportaţi în
lagăre de exterminare, fie „expediaţi” în
Transnistria.

Partea bună, partea rea
Când este vorba de Holocaust, şi nu
numai, sunt persoane care din diferite
motive doresc să diminueze semnificaţia
evenimentelor. Fie că îl neagă total, fie
că spun: „n-au murit decât atâţia“; ori că
nu doresc să ia în seamă suferinţa unei
populaţii care a contribuit la construirea
societăţii, indiferent în ce ţară ar fi fost.
Pentru a ilustra cum un eveniment, fie
el cât de rău, poate fi descris din mai
multe perspective, Ionel Schlesinger,
preşedintele Comunităţii Evreilor din
Arad, a exemplificat cu o anecdotă, subliniind că „evreii fac glume şi atunci când le
merge cel mai rău”. Astfel, Baci Gheorghe
a căzut de pe acoperiş. Partea bună e că
s-a prins de jgheab, cea rea – că s-a rupt
jgheabul, cea bună că era o căpiţă, cea
rea că.... şi tot aşa, o poveste ce poate
fi extinsă mult şi bine, până aflăm că

Braşov

omul nostru a avut mult de suferit. Prin
extrapolare, vedem că evreii care erau
în Arad nu au fost duşi la gazare, însă
toată batjocura, ura sau indiferenţa, toate
legile care i-au dus la marginea existenţei
umane le-au creat un coşmar greu de
imaginat şi cu atât mai greu de trăit.
Ionel Schlesinger îşi aminteşte cum, în
zilele când Aradul a fost temporar ocupat
de armata maghiară, familia lui, ascunsă
în pivniţa casei, a fost salvată prin faptul
că portăreasa, de origine maghiară,
întrebată fiind de către jandarmii maghiari,
csendőrők, dacă în casă sunt evrei, a
răspuns că nu, alegând să fie în primul
rând om. Din păcate, sunt din ce în ce mai
puţini cei care pot depune mărturie asupra evenimentelor de atunci. Gândurile
preşedintelui CE Arad au mers apoi spre
islamismul radical – atenţie, nu religia
islamică –, care pune în pericol civilizaţia
iudeo-creştină a Europei, şi nu numai. Un
exemplu al recrudescenţei fenomenului
antisemit în zilele noastre, susţinut de
corectitudinea politică rău înţeleasă, îl
reprezintă persecutarea Israelului, care a
fost sancţionat de Organizaţia Naţiunilor
Unite de 84 de ori în ultimii doi ani, în timp
ce state care practică execuţii în masă nu
au fost sancţionate.
Dr. Alexandru Dumnici, autorul cărţii
„Istoria medicinei evreieşti din Arad”,
menţionează câteva aspecte ale situaţiei
medicilor evrei din oraşul nostru. Ştiut este
faptul că din cauza legilor rasiale medicii
evrei nu au putut avea pacienţi neevrei
şi nici bolnavii evrei nu aveau voie să fie
consultaţi de medici de alte etnii. Dr. Dumnici a ţinut să menţioneze numele depreciativ de „jizi“ folosit în documentele cercetate
de el. Provenind din zona oraşului Sighetu

Marmaţiei, dr. Dumnici a vorbit despre cei
aproximativ 40 de refugiaţi evrei din Sighet
care au ajuns să se adăpostească la rudele
din Arad. Astfel, spune el, Holocaustul şi-a
pus amprenta foarte puternic pe evreii din
toată ţara.
La masa rotundă s-a lăsat pentru
un moment o linişte apăsătoare după
ce câţiva dintre participanţi se întrebau
cum a fost posibil aşa ceva. Cei care au
vizitat muzeul de la Auschwitz încercau
să înţeleagă cum se poate ca un popor
cult, care a dat omenirii atât de multe
personalităţi, precum poporul german,
să genereze astfel de orori.

O intervenţie binevenită a avut-o
Adelina Stoenescu, muzeograf al Com-

plexului Muzeal Arad şi strălucit pedagog. Ea a povestit despre proiectul pe
care l-a coordonat, „În umbra Şoahului”,
desfăşurat între anii 2008-2010. Datorită
lui, elevii şi profesorii arădeni au putut
studia viaţa evreiască din Arad în secolul
al XX-lea. Astfel, elevii au participat la
activităţile Comunităţii Evreilor din Arad,
s-au întâlnit cu membrii comunităţii şi
au ascultat mărturiile supravieţuitorilor
Holocaustului. Proiectul, cu mare impact
asupra liceenilor, este detaliat pe pagina
în limba română a Muzeului Yad Vashem
din Israel.
Lectorul universitar Stelean-Ioan Boia
a vorbit despre noi posibile colaborări cu
Comunitatea din Arad, deoarece există
foarte multe lucruri din istoria evreilor
arădeni despre care nu s-a scris şi ar fi
păcat să se piardă.
Intervenţii scurte au mai avut prof.
univ. Ioan Cuzman, Horia Truţă, proprietarul Turnului de Apă din Arad (transformat în muzeu), şi drd. Radu Hord, care
studiază istoria comunităţii evreieşti din
zona Aradului. Drintre participanţi îi mai
amintim pe Maria Pantea, cercetător
istoric la UVVG; deputatul Glad Varga şi
conf.univ. Sorin Bulboacă.
MARGARETA SZEGŐ

conferinţe pe această temă. Porrajmos
este numele pe care tragedia o poartă
în limba romani, însemnând genocidul
nazist împotriva romilor, numărul victimelor variind între 200.000 şi 2.000.000
de persoane ucise. Stilul de viaţă adesea
nomad şi lipsa actelor i-au făcut pe romi
să se sustragă uneori mai uşor deportării,
dar au făcut şi ca foarte mulţi să piară
fără să se ştie, fără să rămână urme.
Familii întregi, cu bătrâni şi copii, au fost
ucise, fără ca undeva să rămână amintită
sau consemnată existenţa lor. Alături de
alte victime – persoane cu dizabilităţi
fizice sau psihice, de cei ce aparţineau
minorităţilor sexuale, oponenţi politici,
reprezentanţi ai unor biserici şi culte –, ei
completează marea imagine a crimei din
timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
Amintindu-ne de bunicii, unchii, mătuşile şi rudele noastre îndepărtate, de cei
1,5 milioane de copii evrei şi de cei 4,5
milioane de bătrâni şi adulţi evrei omorâţi
în Holocaust, am comemorat împreună
la 27 ianuarie. Sinagoga Iosefin s-a umplut de enoriaşii Comunităţii Evreilor din
Timişoara şi de invitaţii noştri, reprezentanţii organizaţiei Nevo Parodimos, şi de
participanţi la Conferinţa internaţională.
„Atunci când a curs sânge la experimentele lui Mengele, atunci când s-a murit
în camerele de gazare, în lagărele din
Transnistria nu a mai contat ce erai, sângele şi durerea erau aceleaşi! Ne aducem
aminte împreună şi îi comemorăm pe cei
pe care i-am pierdut acolo. Ca fiu al unui
supravieţuitor al Holocaustului, cred că
azi trebuie să privim înainte, trebuie să
facem tot ce ne stă în putinţă ca Holocaustul să nu se repete”, afirma rabinul
Zvika Kfir cu această ocazie.
Daniel Grebeldinger s-a referit la suferinţa romilor pe teritoriul României şi nu
numai şi a evocat recenta şi scurta istorie
a recunoaşterii exterminării romilor. La
întâlnirea timişoreană am vorbit despre
negaţionism, iar oaspeţii noştri s-au referit

Kfir a povestit o secvenţă în care un tânăr
profesor de istorie privea în ochii unui
supravieţuitor şi îi spunea că se înşală, că
ceea ce trăise el nemijlocit în Holocaust
nu era „corect din punct de vedere istoric”. Ce se va întâmpla când nu vor mai
putea depune mărturie supravieţuitorii?
Cum şi încotro se va manipula istoria?
Când braţele ridate cu numere tatuate nu
vor mai depune mărturie, când cuvintele
nu o să mai strige tragedia trăită, cine
va mai crede şi cine va mai înţelege ce
s-a întâmplat? La aceste lucruri ne-am
gândit când evrei şi romi, împreună, am
făcut acea fotografie-mărturie cu textul
„we remember”.
Prof. dr. Victor Neumann a prezentat,
în cadrul aceleiaşi manifestări comemorative, o foarte interesantă conferinţă
despre ce însemnau limbajul şi mesajul
care au dus, prin repetare succesivă, la
crimă în masă. El s-a referit la un text
despre ce a însemnat cel de-al Treilea
Reich, redactat de Victor Klemperer, un
eminent filolog evreu german originar din
Dresda, căsătorit cu o nemţoaică, educat
în deceniile în care Germania fusese condusă de Bismarck, când se propagaseră
ideea şi crezul unei posibile simbioze
iudeo-germane. El avea o formaţie filologică riguroasă, fiind specialist în literatură
franceză. El exemplifică şi explică în ce
consta antisemitismul, cum s-a articulat
ideologia extremistă pe baza vocabularului social-politic, ce înţelesese Hitler prin
antisemitism şi ce relaţie a stabilit el între
antisemitism şi rasism.
Kadiş şi El Male Rahamim, rostite de
rabin, de oficiantul Ervin Weinberger şi de
Tiberiu Hornung în amintirea celor ucişi,
precum şi lumânările aprinse de fiecare
participant au amintit că avem misiunea
să ne aducem aminte şi să lăsăm copiilor
noştri mărturia. Este singurul lucru pe
care îl mai putem face şi nu ne putem
asuma să ratăm această misiune.
LUCIANA FRIEDMANN

„Holocaustul nu l-au făcut maşinile,
ci oamenii şi cuvintele“
Ionel Schlesinger a răspuns prin cuvintele auzite de la unul dintre supravieţuitorii
deportărilor din Transnistria, dr. Liviu
Beris, care le-a vorbit arădenilor de mai
multe ori despre ororile prin care a trecut.
El are obiceiul să spună că „Holocaustul nu l-au făcut maşinile, ci oamenii şi
cuvintele“. În opinia lui Ionel Schlesinger,
acestea pot avea şi un caracter antisemit religios. „De exemplu, legenda că
evreii l-au ucis pe Isus. Isus s-a născut
evreu şi a murit evreu. De fapt, l-au ucis
romanii şi, chiar dacă ar fi făcut-o evreii,
nu poţi să judeci după 100 de generaţii.
Primii apostoli ai lui Isus au fost tot evrei.
Atunci care evrei l-au ucis?“ întreabă
Ionel Schlesinger.

„În umbra Şoahului”

Porrajmos sau tragedia romilor ucişi
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
La iniţiativa organizaţiei Nevo Paro- Bulgaria şi, evident, România au susţinut şi ei la această mare ameninţare. Rabinul

Timişoara

dimos, a fost organizată la Universitatea
de Vest din Timişoara o conferinţă internaţională dedicată memoriei romilor
ucişi în timpul Holocaustului. Această
primă conferinţă vine la două luni după
o manifestare de amploare, în cadrul
aceleiaşi universităţi, dedicată predării
şi cercetării Şoahului. În calitate de
coorganizator, am fost onorată să iau
parte la un subiect doar recent scos din
anonimat, o realitate a Holocaustului
mai puţin abordată. Profesori şi jurnalişti
din Grecia, Serbia, Albania, Macedonia,

Participare numeroasă
la comemorare

La Comunitatea Evreilor din Braşov,
ca şi în cele mai multe din comunităţile
evreieşti din România, ziua de 27 ianuarie
a fost marcată printr-un eveniment special, desfăşurat cu o prezenţă numeroasă.
Am început cu o pioasă rugăciune în
memoria victimelor nevinovate ale unei
perioade pe care nu o uităm, dar dorim
cu tărie să nu se repete, nici la noi, nici
în alte ţări.
În câteva luări de cuvânt a fost subli
niată cu deosebită putere de evocare
semnificaţia acestei zile de izbăvire
(eliberarea lagărului de la Auschwitz),
dar şi tragicele întâmplări care au existat
înaintea acestei zile.
Un moment special în cadrul adunării l-a reprezentat prezenţa în mijlocul
nostru a două nonagenare, membre ale
comunităţii noastre, medaliate de Preşedinţia României ca supravieţuitoare
ale acelei groaznice perioade, pline de
fapte abominabile comise în lagăre cu
scopul exterminării fizice a evreilor. Au
fost prezenţi şi alţi supravieţuitori ai perioadei 1938-1945, de asemenea membri
ai comunităţii noastre şi pe care îi dorim
cât mai multă vreme în mijlocul nostru.

Arad

În cuvintele calme, dar pline de conţinut,
supravieţuitorii au subliniat că nu pot uita,
dar au depăşit ura pentru cele suferite, şi
că nu pot accepta să se repete nici una
dintre atrocităţile la care au fost supuşi
cei 6.000.000 de evrei ucişi în Holocaust.
S-a accentuat foarte apăsat faptul că
uitarea ar putea deveni germenul repetării

acestor fapte. Negarea Holocaustului
este o metodă de a face să prolifereze
acele forţe care au generat genocidul. Ca
urmare, lupta cu uitarea şi negaţionismul
trebuie să fie permanentă.
Evenimentul comemorării a fost
completat şi ilustrat cu câteva proiecţii
de filme documentare care au evocat
momente ale Holocaustului.
VAL GEORGE
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„ZILELE MEMORIEI”

La sfârşitul lunii ianuarie, Institutul Francez din Iaşi, în parteneriat cu
Europe Direct, AEDO, Universitatea
„Al. I. Cuza” şi TVR Iaşi, a organizat
cea de-a 11-a ediţie a Zilelor Memoriei
Victimelor Holocaustului, ediţie având
tematică „Benjamin Fondane. Axe de
reflecţie”.
În deschiderea evenimentului, conf.
univ. dr. Felicia Waldman, de la Universitatea din Bucureşti, a susţinut conferinţa
„Benjamin Fondane şi istoria evreilor
moldoveni”. Vorbitoarea a prezentat
contextul istoric al stabilirii evreilor în
Moldova, menţionând că prima aşezare
a lor este consemnată la începutul secolului al XIV-lea, la Cetatea Albă. Primele
semne ale existenţei evreilor în Iaşi sunt
monumentele funerare din vechiul cimitir
Ciurchi, unde prima piatră de mormânt
data din anul 1467. Scriitorul Iosef Solomon Delmedigo, în cartea sa „Elim”,
tipărită în 1629 la Amsterdam, vorbeşte
de existenţa unei comunităţi înfloritoare
în oraşul Iaşi la acea dată.

Documente păstrate în diverse arhive
atestă, începând cu secolul al XVII-lea,
prezenţa unor instituţii ale comunităţii
evreieşti (cimitir, casă de rugăciune, baie
rituală, şcoală, spital şi chiar asociaţii de
binefacere), precum şi a unor profesii
practicate de evrei: brutari, măcelari etc.
Existenţa breslelor evreieşti este atestată
începând cu anul 1620.
În conferinţă s-a evidenţiat participarea evreilor la revoluţia din 1848 din Ţările
Române, la Unirea Principatelor din 1859,
la Războiul de Independenţă din 1877 şi
la Marea Unire din 1918 şi s-a subliniat
că, prin Constituţia din 1923, evreii români au primit dreptul de încetăţenire,
România fiind ultima ţară din Europa care
le-a acordat acest drept.
Prin această manifestare, Institutul
Francez şi-a propus să readucă în faţa
publicului un important poet, critic, eseist,
traducător, cineast şi teoretician literar
franco-român, Benjamin FundoianuFondane, cel ce a pornit în lume de pe
meleaguri ieşene.

Întâlnirea deputatului
Silviu Vexler cu membri ai comunităţii

Bacău

Sediul comunitar băcăuan a găzduit
întâlnirea deputatului F.C.E.R., Silviu
Vexler, cu membri ai comunităţii. Au fost
discutate amendamentele la Legea nr.
237/ 2018 modificată şi completată cu Legea nr. 13/ 2019, referitoare la restituirea
unor sume greşit reţinute din compensaţiile băneşti primite de supravieţuitorii
Holocaustului în România. Deputatul a
răspuns întrebărilor din public privind
intrarea în posesia drepturilor cuvenite:
beneficiarii trebuie să înainteze o cerere
către Casa Judeţeană de Pensii, recuperarea urmând a se face într-o singură
tranşă, începând cu 1 martie 2019. A fost
abordată şi problema reabilitării Sinagogii
Cerealiştilor. Oaspetele s-a angajat ca,
împreună cu liderii F.C.E.R., să depună
toate eforturile pentru obţinerea fondurilor
necesare terminării proiectului tehnic.

Braşov

Pe baza proiectului se va putea obţine o
autorizaţie de construcţie în regim de urgenţă, necesară obţinerii fondurilor pentru
consolidarea monumentului istoric.
Hainrich Brif
preşedinte CE Bacău

Un nou vişin plantat
de Anul Nou al Pomilor

Ca de fiecare dată, la
C.E. din Braşov
sărbătorile sunt
celebrate cu
fastul cuvenit,
întâmpinate cu
plăcere şi savurate de membrii
comunităţii. Aşa
s-a întâmplat şi
de Anul Nou al
Pomilor.
Sărbătoarea a fost bine pregătită şi
s-a desfăşurat plăcut, începând cu plantarea unui nou „locatar” ce completează
anual mica noastră livadă de vişini. Se

pare că Braşovul este singurul loc din ţară
în care acest eveniment este marcat prin
plantarea unui pom, la noi un vişin, pe
care anul acesta, 5779, l-a sădit Nadav
Shapira. Mica livadă, la momentul înfloririi
şi mai apoi la coacerea gustoaselor fructe, oferă privelişti mult apreciate.
Evenimentul a continuat, la ora cuvenită, cu serviciul religios de Oneg Şabat,
cu masa colectivă, prilej pentru a doua
bucurie, şi cu nelipsitele fructe speciale
care au asortat desertul.
Astfel a decurs încă o ocazie de a fi
împreună, de a ne bucura de acest lucru
şi de a rememora semnificaţiile acestei
sărbători.
VAL GEORGE

Noul spaţiu pentru evenimente
comunitare, inaugurat de Tu BiŞvat

Satu Mare

Sărbătoarea de Tu BiŞvat 5779, Anul
Nou al Pomilor, a fost celebrată de membrii C.E Satu Mare prin plantarea uni pom
şi inaugurarea unui nou spaţiu pentru
evenimente comunitare. Inaugurarea a
constituit pentru gospodinele inimoase din
comunitate un prilej să se întreacă în pregătirea de delicatese culinare, apreciate
cum se cuvine de participanţii la festivitate.
A fost fixată mezuza la uşa de la intrare a noului spaţiu pentru evenimente
şi oficiantul de cult A. Pap a rostit binecuvântările de Hanucat Habait. Chiar dacă
primăvara este încă departe, fructele din
Ereţ Israel, gustate în onoarea sărbătorii
de Tu BiŞvat, precum şi plantarea unui

pom, au adus-o mai aproape de sufletele
noastre.
ADRIAN BEŞA
preşedinte CE Satu Mare

Din actul său de naştere, găsit de
către preşedintele Comunităţii Evreilor
din Iaşi, ing. Abraham Ghiltman, la
Arhivele Statului, Direcţia Judeţeană Iaşi,
în Registrul Stării Civile pentru născuţi la
nr. 1051, reiese că Benjamin s-a născut
la 5 noiembrie 1898 ora 1 a.m. în casa
părinţilor săi, Isac şi Adela Vecsler, situată
în strada Ghica Vodă nr. 67 din Iaşi. El
poartă prenumele bunicului matern Benjamin. Într-una dintre şcolile înfiinţate de
bunicul Benjamin Schwartzfeld, „Junimea
2”, a învăţat mai târziu Benjamin Fundoianu, iar cărţile din excepţionala bibliotecă
a bunicului au stat la baza formării sale
intelectuale. De altfel, tânărul Benjamin
a fost „un exemplu tipic de autoformare
intelectuală, în afara şcolii, pe o direcţie
aleasă de el însuşi, cu lecturi foarte
întinse şi cu maeştri pe care tot el i-a
ales, după afinităţi personale”. Compunea versuri de la vârsta de opt ani. Cel
mai puternic a fost influenţat de scrierile
lui Eminescu, pe care le-a citit încă din
copilărie. Bunicul patern fusese arendaş
în comuna Fundoaia (Fundu Herţii), după
care nepotul îşi alege pseudonimul literar.
Debutul anonim al tânărului Vecsler
datează din martie 1914, de la vârsta de
nici 16 ani, când ziarul ieşean „Opinia”
publică o compoziţie a sa. Puţin mai
târziu, la 1 mai 1914, apare în publicaţia
„Valuri”, din Iaşi, sonetul „Dorm florile”
semnat B. Fundoianu. În anul 1919, la
sugestia şi la îndemnul lui Ion Minulescu,
se mută la Bucureşti. Aici este corector
şi apoi redactor la ziarul „Mântuirea”.
Colaborează la „Rampa”, „Lumea ebree”,
„Adevărul literar şi artistic”, „Umanitatea”
etc. După apariţia volumului „Imagini şi
cărţi din Franţa”, în decembrie 1923, Fundoianu se stabileşte în Franţa. De la Paris
colaborează frecvent la revistele avangardei româneşti şi la reviste franţuzeşti.
Alături de creaţia proprie, traduce şi

publică versuri ale lui Tudor Arghezi,
Bacovia, Ion Vinea, Ion Minulescu etc.
Benjamin Fondane a fost activ în
Rezistenţa franceză. În anul 1942 i s-a
retras cetăţenia română, iar la 7 martie
1944, în urma unui denunţ, B. Fondane
este arestat de poliţia franceză împreună
cu sora sa, Lina. La 20 martie este internat în lagărul de la Drancy şi apoi,
la începutul lunii octombrie, este exterminat, prin gazare, în lagărul Auschwitz
- Birkenau. Prietenii săi, printre care s-au
numărat Emil Cioran şi Ştefan Lupaşcu,
reuşiseră să-i obţină eliberarea de la
Drancy, dar Fondane nu a acceptat săşi abandoneze acolo sora mai mare, de
care era foarte apropiat sufleteşte.
A urmat un dialog între prof. univ. dr.
Ştefan Afloroaei şi conf. univ. dr. George
Bondor, de la Universitatea „Al. I. Cuza”,
despre „Filozofia lui Benjamin Fondane”.
S-a subliniat că Fondane aduce deseori
în discuţie experienţa abisului, a angoasei, dreptul la disperare; conştientizează
moartea, iar explicaţia religioasă este
foarte importantă pentru el.
În finalul primei seri a „Zilelor Memoriei” a fost prezentat publicului un foarte
interesant documentar, intitulat „Pe urmele lui Benjamin Fondane”, realizat de
elevi de la Colegiul „Mihai Eminescu”
din Iaşi, coordonaţi de regizorul Dragoş
Zămosteanu.
Ediţia a 11-a a Zilelor Memoriei la Institutul Francez din Iaşi a continuat în ziua
de 28 ianuarie, sub genericul „Fântână
curgi aducerea-aminte”, cu conferinţa
„Poezie şi filozofie la Benjamin Fundoianu-Fondane” susţinută de conf. univ. dr.
Radu Petrescu, de la Universitatea „Al.
I. Cuza” din Iaşi. Vorbitorul a subliniat
că poezia rămâne valoarea supremă
MARTHA EŞANU

(Continuare în pag. 18)

Erwin Şimşensohn
semnează o nouă premieră
în oraşul lui Mihail Sebastian

Brăila

Regizorul Erwin Şimşensohn a revenit
la Teatrul „Maria Filotti” din Brăila natală a
lui Mihail Sebastian (Iosif Hechter) pentru
montarea unui nou spectacol, după ce în
2015 a pregătit cu actori brăileni „Jocul
de-a vacanţa” de Mihail Sebastian, piesă
care se joacă în continuare cu mult succes. (De altfel, piesele de teatru ale lui
Sebastian au mereu priză la public, poate
şi pentru că scriitura şi personajele pun
în lumină probleme mereu actuale – relaţiile dintre oameni, dragostea, prietenia,
idealurile etc. – n.aut.).
Noua montare este „Jake şi femeile
lui”, de Neil Simon (4 iulie 1927 – 26
august 2018), autor evreu de mare
succes în SUA. Regizorul consideră
textul ca fiind „unul dintre cele mai inspirate şi mai frumoase, cu foarte multă
profunzime, dincolo de umorul evreiesc
tipic american” ale lui Neil Simon, după
cum a recunoscut la finalul vizionării cu
public a spectacolului, imediat înainte de
premieră. Printre cei o sută de iubitori ai
teatrului care au asistat la avanpremieră
s-au numărat Nadia Ustinescu, preşedinta C.E. Brăila, precum şi membrii comunităţii, care au primit invitaţii gratuite la
sugestia managerului teatrului brăilean,
teatrologul Lucian Sabados. Acesta din
urmă l-a invitat pe Erwin Şimşensohn în
2015 la Brăila şi a colaborat cu FCER
pentru buna desfăşurare a Festivalului
Internaţional „Mihail Sebastian”, care are
loc anual aici în prima parte a lunii noiembrie şi care în 2018 a avut a VI-a ediţie.
Spectacolul „Jake şi femeile lui” de
Neil Simon, în regia şi ilustraţia muzicală
ale lui Erwin Şimşensohn, poartă semnătura scenografică a Andradei Chiriac,
Lucian Moga este cel care s-a ocupat de
lighting design, iar Călin Ţopa de sound
design. Din distribuţie fac parte actorii

Valentin Terente, Petronela Buda (de la
Teatrul „Fani Tardini” din Galaţi), Monica
Ivaşcu, Elena Andron, Narcisa Novac,
Ramona Gângă, Corina Borş şi două
fetiţe: Sofia Bursuc şi Irina Bălan.
Este o comedie care tratează modul
în care înţeleg unii oameni relaţia de
cuplu şi atinge profunzimile sufletului, de

care adesea nu vrem să dăm seamă ori
de care nici nu suntem prea conştienţi.
Este o piesă despre dragoste, despre
bărbaţi şi femei priviţi altfel, dintr-un
unghi complet imprevizibil. Scena este
aparent monotonă coloristic, dar foarte
atrăgătoare vizual, costumele îmbracă
inteligent personajele, luminile sunt
absolut încântătoare, jocul actoricesc
impecabil. Regia lui Erwin Şimşensohn
pune foarte bine în lumină inteligentul text
al regretatului Neil Simon şi va atrage,
cu siguranţă, mulţi împătimiţi ai Thaliei
din ţară şi din străinătate, la fel cum s-a
întâmplat şi în trecut.
ARMANDA FILIPINE
Foto: Erwin Şimşensohn – lângă
scena teatrului brăilean, în dialog cu
publicul la finalul reprezentaţiei din 25
ianuarie 2019.
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Dorohoi Personalităţi evreieşti din Dorohoi

Academician prof. univ. dr. Alfred B. Teitel

În noaptea de 2 spre 3 februarie
1900, în casa familiei Teitel, de pe strada
Dorobanţi nr. 5, din Dorohoi, s-a născut
Alfred Teitel. Părinţii nou-născutului formau o familie mixtă – tatăl, Bernard, era
de religie mozaică, iar mama, Sofia, era
creştin-ortodoxă. Martori la înregistrarea
naşterii copilului au fost prof. Mihel Waldman şi dr. Moritz Wecsler.
Fiind extrem de inteligent, tânărul Alfred a intrat fără greutate la Facultatea de
Medicină din Bucureşti şi, chiar din anul
al II-lea de studenţie, a lucrat ca asistent
la Catedra de Embriologie, condusă din
1920 de renumitul antropolog român
Francisc Reiner. Acesta a influenţat
formarea ştiinţifică a lui Alfred Teitel şi
domeniul de cercetare ales de acesta.
În 1931 şi-a susţinut cu deosebit
succes lucrarea de docenţă în patologie
experimentală. Până în 1946 s-a specializat în fizică, biologie şi chimie, la Berlin,
şi în fiziologie, la Londra. Abia în 1948,
deci după 29 de ani de studii, practică şi
funcţionare în învăţământul superior, a
fost numit profesor titular al Catedrei de
Farmacologie a Facultăţii de Medicină din
Bucureşti. Venirea sa în cadrul facultăţii a
însemnat consolidarea şcolii moderne de
farmacologie din ţară şi formarea unei noi
generaţii de farmacişti, înarmaţi cu tot ce
era nou şi modern în domeniu. În calitatea
sa de profesor, Alfred Teitel a fost iniţiatorul şi conducătorul primului Cerc Ştiinţific

de Homeopatie din Capitală.
La baza studiilor sale a stat, în primul
rând, experimentul pe viu, pe care îl
considera o sursă de informare pentru
viitorii medici. După cum povestesc colegii lui, Alfred Teitel se conducea după
dictonul: „Nu ştii să răspunzi la o întrebare? Adresează-te structurilor vii, vei afla
răspunsul; depinde de tine să înţelegi şi
să interpretezi corect fenomenul”. El a
introdus noutatea lucrărilor practice de
farmacologie, pe care studenţii le efectuau direct pe animale de laborator. Puţini
ştiu, în afara celor care l-au cunoscut
îndeaproape pe prof. dr. Alfred Teitel, că
el îşi începea ziua de lucru la ora 6:30
dimineaţa şi lucra încontinuu până la 7-8
seara. A scris mai mult de 150 de articole
ştiinţifice de cercetare în domeniile farmaceutic, al mecanismelor colinergice
ale medicamentului, al farmacologiei
contracţiei musculare, al farmacologiei
potasiului, calciului, magneziului, cofeinei
etc. Deşi a călătorit foarte puţin, era foarte
cunoscut peste hotare; lucrările sale –
apărute în cele mai titrate reviste ştiinţifice
străine – i-au creat renume şi popularitate
în lumea ştiinţei internaţionale.
Prof. dr. Alfred Teitel a fost, fără îndoială, un savant cu totul ieşit din comun; şi
totuşi, a fost un om simplu, cu un adevărat
simţ al realităţii şi veşnic preocupat să
aducă ceva nou în domeniul farmacologiei şi în folosul omenirii. Era elegant

în comportare,extrem de generos cu
semenii săi, era drept, avea un deosebit
simţ tehnic şi o remarcabilă ingeniozitate.
Adăugăm aici curajul de a păşi într-un
domeniu aflat la începuturile sale în ţara
noastră. A fost un precursor, un ctitor în
studiul unor fenomene specifice farmacologiei.
Având o cultură enciclopedică, a lăsat
posterităţii descoperiri valoroase. Este
primul din lume care a stabilit „fenomenul de orientare a macromoleculelor
proteice de către lumina polarizată”,
fenomen ce-i poartă numele. După mai
puţin de 10 ani de activitate ca student
şi asistent la Facultatea de Farmacie, în
1930 a descris plasticitatea globulei roşii, lucrare fundamentală în domeniu, cu
idei preluate frecvent în lumea medicală
internaţională.
Numele şi activităţile sale în România
comunistă au fost voit uitate. A fost omis
intenţionat în tratatele de specialitate, iar
opera sa – trecută la index. A decedat la
Aachen, la 24 aprilie 1980, unde este şi
înmormântat. Abia în 1989, prietenii săi
adevăraţi, printre care şi acad. prof. Victor
Voicu, au scos la lumină excepţionalele
realizări ale prof. dr. Alfred Teitel, iar cel
mai mare for ştiinţific din ţară – Academia
Română – a hotărât, în 2006, primirea
sa postmortem ca Membru de Onoare.
O reconsiderare binemeritată.
Prof. ILARION MANDACHI

Din partea celor
decoraţi a mulţumit
ing. Sandra Segal; un discurs construit pe reprezentativitate şi motivaţie a
mulţumirii. „Cine sunt nu este relevant,
pentru că, în clipa aceasta, sunt doar un
simbol. Am avut norocul să mă nasc la
Bucureşti şi nu la 700 km mai la vest sau
mai la est. N-am fost cu nimic mai bună,
mai deşteaptă, mai omenoasă decât
cei 400.000 de cetăţeni români de etnie
evreiască masacraţi în Holocaust. La vest

au murit în camerele de gazare, la est au
fost puşi să-şi sape groapa înainte de a
fi împuşcaţi şi a cădea în ea. Puteam să
mor în Transnistria de foame, frig, febră
tifoidă. Sau – la Iaşi, în Duminica Aceea,
să fiu printre cei 12.000 de evrei ucişi în
pogrom, să fiu în Trenurile Morţii; să fiu
împuşcată în pogromul de la Bucureşti.
Mi-am trăit viaţa întrebându-mă de ce ei şi
nu eu, de ce eu şi nu ei. Decorarea mea
este un simbol: un suport în legătură cu
conştiinţa umanităţii; o recunoaştere a

faptului că, printr-o spălare de creier care
naşte monştri, o parte din acest popor
paşnic, bun, omenos a ucis altă parte din
acest popor – oameni lipsiţi de apărare
şi lipsiţi de orice vină. Este şi un semnal
de alarmă împotriva oricăror instigări la
ură şi violenţă care pot duce la Holocaust.
Este şi o speranţă care arată că se poate
trăi într-o lume mai bună şi mai dreaptă.
În numele celor ucişi şi al meu, daţi-mi
voie să vă mulţumesc”.
În memoria victimelor Holocaustului a
fost ţinut un moment de reculegere.

Palatul Cotroceni – Medalii pentru supravieţuitorii Holocaustului
(Urmare din pag. 1)

Tulcea

Diplomă municipală de merit

Primăria Municipiului Tulcea, în colaborare cu Centrul Cultural „Jean Bart” şi Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean al ICEM Tulcea, a organizat
la Teatrul „Jean Bart” din oraş o festivitate
prilejuită de Centenarul Marii Uniri şi de
împlinirea a 140 de ani de la revenirea Dobrogei la Patria-Mamă. Organizaţiilor tulcene
ale minorităţilor naţionale, printre care şi
CE Tulcea, le-au fost conferite Diplome de
Merit pentru contribuţia la istoria şi armonia
socială a României. A urmat un spectacol
susţinut de Ansamblul Artistic Profesionist
„Baladele Deltei”.
Coresp. SOLOMON FAIMBLAT
preşedinte CE Tulcea

Tecuci

Silviu Vexler – întrevedere
cu membrii comunităţii

Deputatul F.C.E.R., Silviu Vexler, s-a
întâlnit, la sediul Comunităţii din Tecuci,
cu electoratul său din această localitate.
Într-o succintă prezentare a activităţii
oaspetelui în Parlament, preşedintele
comunităţii, Iancu Aizic, a vorbit despre
rezultatele notabile obţinute de Silviu
Vexler în apărarea intereselor obştii noastre şi buna colaborare cu ceilalţi colegi
din Grupul Parlamentar al Minorităţilor
Naţionale (GPMN), condus de prof. univ.
dr. Varujan Pambuccian. A considerat
benefică permanenta legătură cu liderii
comunitari din ţară, cultivată de deputat,
pentru a fi la zi cu ceea ce se petrece în
viaţa evreiască din ţară.
Mulţumind pentru primire, oaspetele a
schiţat principalele sale direcţii de acţiune
în Parlament, rezultatele obţinute şi a
răspuns întrebărilor venite din sală.

Un simpatizant al comunităţii, istoricul
Ştefan Andronache, a evidenţiat aportul
evreilor tecuceni la dezvoltarea urbei,

Silviu Vexler împreună cu evreii din Tecuci.

participarea lor la Războiul de Reîntregire a ţării.
IANCU AIZIC
preşedinte CE Tecuci

In memoriam
Francisc Abraham z.l.

Conducerea Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România-Cultul Mozaic
(F.C.E.R.-C.M.) este alături de membrii
Comunităţii Evreilor din Craiova în profunda mâhnire provocată de stingerea
din viaţă a vicepreşedintelui Francisc
Abraham z.l., se arată într-un mesaj de
condoleanţe transmis de FCER către CE
Craiova, sub semnătura preşedintelui
Federaţiei, dr. Aurel Vainer.

De-a lungul multor ani, Francisc
Abraham s-a remarcat prin abnegaţie,
energie, pricepere şi o rară modestie.
Era întotdeauna gata să vină în ajutorul
oricărui membru al comunităţii craiovene
atunci când avea nevoie, a fost un ajutor
de nădejde pentru preşedintele acesteia,
prof. univ. dr. Corneliu Sabetay, în toate
acţiunile comunitare: sărbători religioase,
evenimente culturale şi sportive, întâlniri
cu ambasadori ai Israelului în România
etc. A contribuit la buna întreţinere a pa
trimoniului evreiesc sacru şi laic. A ştiut
să sprijine dezvoltarea bunelor relaţii cu
autorităţile locale, cu reprezentanţi ai
cultelor religioase și ai organizaţiilor de
minorităţi naţionale din Craiova.
Avea darul să atragă toate segmentele de vârstă înspre viaţa evreiască,
experienţă dobândită în perioada în care
a fost responsabil al Clubului Generaţiei
de Mijloc din comunitate.
Condoleanţe familiei îndoliate, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut.
Fie-i memoria binecuvântată!

„O istorie a evreilor din Galaţi”

La Editura Hasefer a apărut, în ultima
decadă a lunii decembrie 2018, lucrarea
„O istorie a evreilor din Galaţi. File de
cronică de la începuturi până la marea
emigrare”, de dr. Lucian-Zeev Herşcovici
şi Violeta Ionescu. Este una dintre cele
mai importante şi mai ample monografii
asupra unei comunităţi evreieşti din
România, apărând în două volume care
însumează 1056 de pagini. În perioada
interbelică, aceasta era a patra comunitate din România, ca mărime şi organizare.
Lucrarea beneficiază de o prefaţă a
preşedintelui C.E. Galaţi, dr. ing. Sorin
Blumer, şi este structurată în trei părţi:
„Comunitatea Evreilor din Galaţi”, „Personalităţi” şi „Evocări. Galaţii de odinioară
în texte literare şi amintiri inedite”. Prima
parte schiţează un istoric al comunităţii
gălăţene, continuând cu numeroase
aspecte tematice, precum: manifestări
ale tradiţiei şi cultului mozaic la Galaţi
(sinagogi, cimitire, Hevra Kadişa); învăţământ şi educaţie (şcoli israelito-române,
de băieţi sau de fete); aşezăminte de
sănătate (primul Spital Israelit din Galaţi
ia fiinţă în 1846, pe locul fostului Hecdoş);
asociaţii evreieşti (bresle meşteşugăreşti,
asociaţii culturale, sportive, de binefacere); activitatea JOINT la Galaţi; mişcarea
sionistă din România, în cadrul căreia
oraşul Galaţi a ocupat o poziţie centrală;
emigrările dintre anii 1871-1914; dezvoltarea economică, industrială şi comercială a oraşului; implicarea în viaţa publică;
presa gălăţeană (cu un subcapitol privind
tiparul ebraic la Galaţi), instituţii culturale
(librării, tipografii, trupe de teatru).

A doua parte conturează profilul intelectual al unor preşedinţi de comunitate,
activişti sionişti, rabini, consuli, oameni de
afaceri, ingineri, arhitecţi, medici, avocaţi,
profesori, oameni de ştiinţă, aviatori,
scriitori, critici de artă, muzicieni, familii
renumite (printre care Schmierer-Roth,
Pineles, Brociner, Tennenbaum-Bratu)
şi multe alte personalităţi originare din
Galaţi sau a căror viaţă s-a legat de
acest oraş.
A treia parte conţine fragmente literare
publicate (printre care S.Y. Agnon, Panait
Istrati, Aharon Govrin, Ovid S. Crohmălniceanu, Devy Abraham, Iulia Soare, Getta
Berghoff) sau evocări inedite legate de
Galaţi (de pildă, portul Galaţi în literatura
de călătorie ebraică şi idiş a secolelor al
XVII-lea şi al XVIII-lea; David Yeşayahu
Silberbusch, „Lăcrimarea oropsiţilor sau
evreii din România” – cercetare şi traducere de dr. Lucian-Zeev Herşcovici).
Lucrarea constituie o cercetare acribică asupra Comunităţii evreieşti din
Galaţi, desfăşurată de cei doi autori de-a
lungul câtorva ani petrecuţi la Biblioteca
Naţională a Israelului, la Biblioteca „V.A.
Urechia” din Galaţi, la Arhivele Judeţene
Galaţi etc. O sursă de prim rang a constituit-o corespondenţa cu unii evrei gălăţeni
menţionaţi în carte şi care, în marea lor
majoritate, au făcut Alia. Ei le-au oferit
autorilor documente şi mărturii preţioase
menite să întregească monografia pe
care în prezent Editura Hasefer îi invită
pe cititori să o descopere.
CLAUDIA BOSOI
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Tabără împreună

Luna aceasta a avut loc tabăra de Tu
BiŞvat pentru familii cu copii, care s-a
desfăşurat la CIR Cristian, în perioada
7-10 februarie. Tema acestei ediţii a fost
paralela între copaci, rădăcini (rădăcinile
noastre ca evrei) şi fructe. Ce transmitem
mai departe comunităţii. Peste 100 de
participanţi au învăţat şi au petrecut

JCC
IAŞI

Un început de an plin
„Anul Nou al Pomilor” a fost ocazia
ideală pentru a da startul activităţilor JCC
Iaşi în acest an.
Pe 20 ianuarie, copiii au participat
la „Polinger day of children-Tu BiŞvat”,
unde, alături de rabinul Yehoshua Aronovitch din Israel, au desenat şi confecţionat
copaci din hârtie, seminţe şi fructe uscate,
au învăţat despre semnificaţia sărbătorii,
care are sensuri multiple, de renaştere
a naturii, dar şi a Creaţiei, şi au rostit
împreună binecuvântări tradiţionale.
Duminică, 3 februarie, la Sinagoga
Merarilor a avut loc evenimentul „160
de ani de la Mica Unire. Rolul şi meritele
evreilor în dezvoltarea societăţii”, organizat de JCC Iaşi şi C.E. Iaşi, cu sprijinul
Centrului de Istorie a Evreilor şi Ebraistică
„Dr. Alexandru Şafran” din Iaşi.
Organizatorul şi moderatorul mani

JCC
ORADEA

Lumini şi umbre la Oradea
În ianuarie 2019, la JCC Oradea
ne-am bucurat, ne-am distrat şi am plâns
în diferitele momente organizate în cadrul
comunităţii noastre.
Duminică, 20 ianuarie, de la ora
15:00, cu ocazia sărbătoririi Anului Nou al
Pomilor – Tu BiŞvat, la JCC s-a desfăşurat o acţiune numită „Tu BiŞvat – Polinger
Day of Children“. Am ales o activitate
distractivă şi totodată o continuare a
tradiţiei. Această metodă de plantare,
potrivită pentru orice vârstă şi pentru
clima din ţara noastră, şi-a atins scopul
principal de a lega natura şi grădinăritul,
un simbol esenţial în stabilirea legământului nostru faţă de mediul înconjurător,
faţă de lume şi faţă de viitor. Cei prezenţi

JCC
Timişoara

Anul Nou al Pomilor 5779

Sărbătoarea de Tu BiŞvat a fost celebrată la Timişoara printr-un mare Seder
comun, la care au participat peste 150 de
persoane. La loc de cinste, şi de această
dată, au stat cei 21 de copii care au luat
parte şi care au beneficiat de câteva
activităţi educative suplimentare. Mesele
au fost pline cu fructe exotice dar şi autohtone, cu plante amintind de venirea
JCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18
Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro
www.jcc.ro
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Centrele Comunitare Evreieşti
împreună un Şabat şi o Havdala speciale.
Nu rataţi viitoarele tabere organizate
de JCC!

şi subiecte evreieşti, împreuna cu rabinul David Levin-Kruss, director pentru

Din viitorul apropiat

constă într-o serie de două întâlniri la
JCC Bucureşti, luni, 3 martie şi marţi, 4
martie, de la ora 18:00 (urmate de cină),
un weekend la Cristian, între 16 şi 19 mai,
şi o întâlnire online, în direct din Ierusalim, în ziua de 22 septembrie. Detalii şi
înscrieri pe www.jcc.ro.
#Bereshit – au început înscrierile
pentru seminarul de studiu şi atmosferă
evreiască, ediţia a 18-a, care se va
desfăşura în oraşul încărcat de istorie
Alba Iulia. Formulare de înscriere, detalii,
posibilitatea achitării contribuţiei online cu
cardul pe www.jcc.ro.
ADRIAN GUERON

#Vineri, 1 martie, de la ora 18:30 –
Şabat special, cu ocazia Zilei Internaţionale
Împotriva Discriminării, alături de invitatul
nostru surpriză. Şi pentru că este prima
zi a lunii martie, programul include momente speciale dedicate doamnelor şi
domnişoarelor şi… sosirii primăverii!
#”Ibaneh” – un program nou, ce
îşi propune să aprofundeze concepte

educaţie evreiască la JDC Europa. Special: subiectele discutate sunt alese de
cei care se înscriu în program. Acesta

festării, prof. Moshe Groper, colaborator
al C.I.E.E., a deschis seria de conferinţe
arătând că evenimentul pune accent pe
rolul şi meritele evreilor în societatea
românească şi în statul român, evreii
fiind cetăţeni loiali ai României, care au
avut o contribuţie importantă de-a lungul
timpului la prosperitatea şi dezvoltarea
ţării.
Secretarul C.E. Iaşi, Benjamina Ides
Vladcovschi, a vorbit despre prezenţa
evreiască în Moldova, o regiune în care
încă din Evul Mediu au existat vechi obşti
evreieşti, o dovadă fiind pietrele funerare
datând din secolul al XV-lea, descoperite
în Cimitirul Ciurchi din Iaşi.
În continuarea manifestării, prof. univ.
dr. Odette Blumenfeld, de la Universitatea „Al. I. Cuza”, a vorbit despre evoluţia
Comunităţii Evreieşti din România, de la
Mica Unire până astăzi, arătând că evreii
români au supravieţuit, în ciuda tuturor
vicisitudinilor vremurilor, mai ales datorită
unităţii religioase, etnice şi lingvistice.
În prelegerea sa, prof. univ. dr. Alexandru Platon, directorul Centrului de Istorie
a Evreilor şi Ebraistică „Dr. A. Şafran”, a

arătat că Unirea de la 1859 a fost foarte
importantă pentru evreii de pe aceste
meleaguri, pentru că le-a deschis calea
emancipării politice şi civile.
Comandor de aviaţie (r) Mihai Batog
Bujeniţă, un prieten al comunităţii ieşene,
a vorbit despre contribuţia militară a
minorităţii evreieşti care, considerându-se parte integrantă a societăţii româ
neşti şi solidară cu restul locuitorilor
ţării, a participat masiv, în cadrul Armatei
române, la Războiul de Independenţă şi
mai ales la Primul Război Mondial.
Prof. univ. dr. Sorina Bălănescu, de la
Universitatea de Arte „George Enescu”,
a prezentat rolul evreilor în arta româ
nească, în special în teatru, aceasta
arătând că teatrul evreiesc din România
are o tradiţie de 143 de ani, începută în
1876, la Iaşi, când s-a înfiinţat primul
teatru evreiesc profesionist din lume,
şi continuând până astăzi cu Teatrul
Evreiesc de Stat din Bucureşti, care are
un profil distinct, reprezentativ pentru
mişcarea teatrală din România.
La finalul evenimentului, ca un arc
de timp între generaţii, elevul David Lu-

chian a vorbit despre cum crede ca vă
arăta lumea de mâine, cea în care cei
din generaţia sa vor fi adulţi: „România
de mâine va fi aşa cum noi toţi, de la mic
la mare, vom reuşi să o păstrăm, să o
ocrotim şi să o transmitem generaţiilor
viitoare”, a spus elevul, între altele.

s-au echipat cu mânuşi de plastic şi cu
mare bucurie au plantat bulbi de flori şi
seminţe de diverse condimente, în timp
ce rabinul Şraya Kav le-a istorisit pe înţelesul lor însemnătatea sărbătorii de Tu
BiŞvat. Tot cu această ocazie fiecare a
primit câte un platou cu cele şapte fructe
tradiţionale pentru care, tot sub îndrumarea rabinului, au rostit binecuvântările
specifice fiecărui fruct.

Ungaria. După tradiţia câtorva ani în care
brigada artistică a C.E.O. s-a deplasat la
Debreţin pentru desfăşurarea programului artistic de Tu BiŞvat, în acest an cei de
la C.E. Debreţin au fost invitaţi la Oradea.
La sosire au avut parte de o primire călduroasă din partea preşedintelui C.E.O.,
Felix T. Koppelmann, şi a directorului JCC
Oradea, Andrei Seidler, după care, însoţiţi
de ghidul Livia Chereches, s-au deplasat
la Sinagoga Neologă Zion, din centrul
vechi al Oradei, la Muzeul de Istorie a
Evreilor din Oradea, terminând cu vizita
în Sinagoga Mare Ortodoxă din curtea
comunităţii. Masa de prânz a fost servită
în restaurantul ritual caşer al comunităţii.
Festivitatea s-a desfăşurat în sala de
evenimente a JCC Oradea cu cântece
şi dansuri specifice momentului, precum
şi cu un minirecital al formaţiei Hakeshet
Klezmer Band. Toţi participanţii au primit
câte un platou cu cele şapte fructe.
De Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din

27 ianuarie şi la iniţiativa Congresului
Mondial Evreiesc, JCC Oradea a susţinut acţiunea globală #WeRemember. În
acest context, ne-am alăturat campaniei
pentru a lupta contra rasismului şi pentru
a pune capăt xenofobiei, prin povestirea
şi arătarea unor fotografii din timpul Holocaustului. Toţi participanţii au avut ocazia
să-şi exprime un gând legat de eveniment
pe bucăţi de hârtie reprezentând Steaua
lui David, mesaje care au format un pom
al vieţii amplasat în incinta muzeului. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu
Muzeul Istoriei Evreilor din Oradea.
În final, amintim aici şi diversele activităţi ale JCC Oradea care au loc după
un program săptămânal, completat cu ore
de studiere a limbii ivrit, de engleză, de
Talmud Tora, cu diverse activităţi pentru
copii şi tineri, activităţi recreative şi informative pentru toate categoriile de vârstă
şi, nu în ultimul rând, întâlnirile regulate
ale generaţiei de mijloc.
DOINA BUMBU

internaţional în ultimii ani, ca ecologia,
respectul pentru natură, păstrarea intactă
a Creaţiei lui Dumnezeu, aşa cum a fost
lăsată dintru început.

pă la întâlnirile iniţiate de celelalte culte
din Timişoara, corul Shalom venind cu
melodii evreieşti tradiţionale. Rabinul
Zvika Kfir, prezent la Timişoara, a vorbit
la această ocazie despre „conducători
şi judecători” în tradiţia iudaică, aceasta
fiind tema generală a întâlnirii din acest
an. Punctul său de vedere a fost ascultat
cu mare atenţie de toţi participanţii la
eveniment, reuniţi în Biserica Baptistă
Getsimani. Fiecare comunitate religioasă
a venit cu propriul cor, iar grupul muzical
Shalom, condus de Alexandru Fischer,
s-a bucurat de un real succes.

În aceeaşi zi, întreaga comunitate a
serbat Anul Nou al Pomilor, împreună
cu comunitatea înfrăţită din Debreţin,
primăverii şi, desigur, nu a lipsit vinul alb
şi roşu. Rabinul Zvika Kfir a condus ceremonia care ne trece simbolic de la iarnă la
vară, culoarea licorii rituale fiind cea care
face această tranziţie. De asemenea,
reproducând tradiţia introdusă de rabinii
cabalişti din perioada medievală, s-au
consumat roadele pământului şi copacilor
într-o ordine anume, care respectă treptele Creaţiei. A fost o zi de duminică cu
un iz special, în care membrii comunităţii
s-au bucurat să stea împreună, să guste
prăjituri delicioase şi să sărbătorească
împreună cu evreii din întreaga lume
Anul Nou al Pomilor, o celebrare care are
atât de multe valori care sunt promovate
Jcc IaŞi
Str. Elena Doamna 15
Telefon: 023.231.37.11
www.facebook.com/groups/
jcciasi

„Judecători şi conducători”, temă
ecumenică de actualitate
Întâlnirea Ecumenică de la Timişoara
are un specific aparte. Datorită excelentei
colaborări şi a realei prietenii care exista
odinioară între regretaţii prim-rabin dr.
Ernest Neumann şi Mitropolitul Banatului
Nicolae Corneanu, în oraşul de pe Bega
este o noţiune lărgită a acestui termen.
Anual şi Comunitatea Evreiască particiJcc Oradea
Str. Mihai Viteazu 4
Telefon: 025.943.48.43
www.facebook.com/JccOradeaEvenimente

O surpriză din partea organizatorilor
au fost minirecitalurile susţinute între
prelegeri de către formaţia de muzică
klezmer „Nigun”, condusă de prof. Romeo
Luchian, alături de soliştii Tania Luchian,
Albert Lozneanu şi Uri Ferenbac.
SILVIAN SEGAL

LUCIANA FRIEDMANN
Jcc TimiŞoara
Str. Gh. Lazăr 5
Telefon: 025.620.16.98
Pagină coordonată de
GEORGE GÎLEA
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Călăraşi, ultima staţie

Staţia finală pentru primul „tren al
morţii”, care a plecat din Iaşi după Pogromul din 29 iunie 1941, a fost Călăraşi.
Soarta celor o mie şi ceva de evrei care
au supravieţuit şi au fost ţinuţi captivi
două luni în localitatea dunăreană este
destul de puţin cunoscută. Dacă locurile
din Moldova prin care au trecut evreii
deportaţi din Iaşi în vara anului 1941

Inspectoratului, ne-a ghidat în zona
clădirilor părăsite, printre mărăcini şi câini
maidanezi.
Clădirea în care au fost închişi evreii
este imensă şi are forma unei cruci –
mai precis, a crucii Sfântului Gheorghe,
cu aripile, de mici dimensiuni, plasate
în zona mediană. Acoperişul este în
bună măsură prăbuşit. Cimentul pe
care au dormit evreii
dezbrăcaţi este
acoperit cu lemn
măcinat, zidărie şi
multă mizerie. Din
acoperiş sunt gata
să cadă noi bucăţi
de lemn şi metal.
Pe scurt, locul este
neprimitor şi periculos.
La sosirea în
gara Călăraşi, în
„trenul morţii” se
găseau 69 de muribunzi. Aceştia au
Clădirea din Cazarma Regimentului 23 Infanterie fost plasaţi într-o altă
transformată în lagăr în 1941. Foto Maria Irimia clădire – în Şcoala
din Măgureni, atunci
au intrat pe harta memoriei, Călăraşiul un sat, astăzi cartier al Călăraşiului. 40
a rămas un reper vag, cu multe necu- dintre aceştia au murit la scurt timp,
noscute.
într-un ritm de 5-6 pe zi. Alţi evrei aflaţi
Ce însemna, de fapt, „lagărul de la în stare precară, în jur de 35, au fost
Călăraşi”? Era un lagăr clasic? Care internaţi în spitalul din localitate. Şi aici
era regimul de detenţie? Câţi evrei au au fost câteva decese.
murit şi din ce cauze? Ştim numele vicEvreii deportaţi, socotiţi ca numărân
timelor? Unde au fost îngropate? Care du-se printre „personalităţile de prim rang
a fost atitudinea autorităţilor locale? ale Iaşilor”, vreo 40 la număr, au fost
Supravieţuitorii au fost folosiţi sau nu transferaţi, pe 10 iulie, împreună cu circa
la muncă forţată? Acestea şi multe alte 40 de copii şi adolescenţi, în sinagoga de
întrebări au răspunsuri parţiale în isto- rit aşkenaz de pe strada Sfântul Nicolae.
riografie. Mai multe lămuriri se găsesc în Pe 20 iulie, alţi 100
noi documente de arhivă, aflate astăzi la de evrei – intelecdispoziţia cercetătorilor, şi prin cercetări tuali, industriaşi şi
de teren.
comercianţi – au
În ziua de 8 februarie 2019, m-am fost plasaţi la sinadeplasat la Călăraşi, împreună cu Maria goga sefardă, din
Mădălina Irimia, şef Serviciu Arhivă în vecinătate. Cele
cadrul FCER. Din informaţii preliminare, două sinagogi nu
ştiam că „lagărul de la Călăraşi” era, de mai există astăzi. Ni
fapt, numele unei instituţii, nu al unui loc s-au păstrat câteva
anume. Pentru deţinerea deportaţilor din fotografii din anii
Iaşi au fost utilizate mai multe clădiri din ’70, dinainte de a fi
Călăraşi.
demolate.
Aceste redistribuiri au fost posibile
Clădirile lagărului
ca urmare a sosirii la
Locul principal de detenţie a fost într-o Călăraşi a reprezenclădire folosită ca remiză de Regimentul tantului Federaţiei
23 Infanterie din Călăraşi. Din ziua de 6 Uniunii Comunităţilor Evreieşti, Iancu
iulie 1941, când primul „tren al morţii”, Abramovici. Acesta a adus haine şi mecu 1111 supravieţuitori dintr-un transport dicamente. A fost urmat, cu alte ajutoare,
de 2500 de evrei, s-a oprit la Călăraşi, ni de Fred Şaraga. Omul de legătură cu
s-a păstrat o fotografie cu oamenii abia autorităţile locale era liderul local Samuel
coborâţi, aflaţi în stare jalnică (60% dintre Schor. Atmosfera din Călăraşi nu era la
ei, conform unei evaluări, erau complet fel de înverşunată împotriva evreilor ca la
dezbrăcaţi). Pe baza fotografiei se poate Iaşi. Autorităţile, stimulate şi cu bani aduşi
face identificarea clădirii. Locul a fost vizi de la Bucureşti, s-au arătat maleabile.
tat în 2015 de regizorul francez Romulus Astfel, în scurt timp, au fost luate câteva
Balazs, regizorul unui film documentar măsuri esenţiale de igienă şi aprovizionare care au ameliorat situaţia deţinuţilor.
despre Pogromul de la Iaşi.
Tot ca urmare a intervenţiei reprezenRemizele Regimentului 23 Infanterie
se găsesc acum în paragină, în prox- tantului FUCE, o parte dintre cei 800 de
imitatea Inspectoratului Judeţean de evrei rămaşi în clădirea Regimentului,
Jandarmi Călăraşi. Ruinele sunt în admi în mare mizerie, au fost redistribuiţi la
nistrarea Consiliului Judeţean Călăraşi. magaziile Finţi, de pe malul canalului care
Pentru a putea vizita şi fotografia locul, leagă lacurile din jurul oraşului şi braţul
am avut nevoie de aprobare şi de la Borcea al Dunării. Începând cu 18 iunie,
Consiliu, şi de la Inspectorat. Colonelul au fost aduşi în aceste magazii 29 dintre
Dănuţ Ileana, adjunctul de la conducerea supravieţuitorii de la Şcoala din Măgureni
şi 370 de evrei
(comercianţi,
negustori) de la
Regiment, unde
au rămas, în
general, muncitori şi meseriaşi.
Trei medici evrei,
aflaţi printre
deportaţi, au primit
autorizaţia de a
se deplasa liber
între „lagăre”. La
sfârşitul lunii iulie,
la Regiment se
găseau 343 de
Fotografie din 6 iulie 1941, din momentul sosirii
evrei, la Magaziile
trenului morţii la Călăraşi. Fototeca CSIER
Finţi 420, în sina-

gogi 205, la spital 30, iar 7 aveau domiciliu obligatoriu.
O parte dintre evrei au fost folosiţi la
muncă, în port şi în atelierele armatei din
cazarmă. Mulţi dintre ei au fost agresaţi
şi umiliţi.

Victimele
Autorităţile din Călăraşi au întocmit mai
multe situaţii ale victimelor, supravieţuitori
şi morţi. Astfel, dintr-o
împărţire pe vârste a
deportaţilor aflăm că
688 aveau între 21 şi
50 de ani. 163 erau
minori, iar 35 aveau
peste 60 de ani.
Conform împărţirii
pe profesii, cei mai
mulţi erau funcţionari
comerciali (242),
comercianţi (177),
croitori (119), muncitori (106). 33 erau
elevi, 12 studenţi, 11
industriaşi, 4 rabini,
2 profesori, 1 fotograf. Restul: medici,
farmacişti, dentişti, ingineri, brutari,
tâmplari, cizmari, zidari, birjari, lăcătuşi,
mecanici, tinichigii, ceaprazari, frizeri etc.
Ştim cu precizie cauza morţii doar
pentru 25 de victime. Sunt cei descărcaţi
deja morţi din vagoane la sosirea trenului
la Călăraşi. La motivul decesului cel mai
frecvent apar: septicemia, ca urmare a
unor leziuni provocate prin violenţă, care
s-au infectat în condiţiile mizerabile din
vagoanele sigilate de jandarmii antone-

Şcoala Măgureni. Prin amabilitatea
d-lui Nicolae Tiripan

scieni; blocaje ale rinichilor şi plămânilor –
în condiţiile în care deportaţii au fost lipsiţi
de apă şi aer; stop cardiac şi hemoragie
cerebrală – după un drum care a durat
7 zile. Până pe 28 iulie muriseră 80 de
deportaţi, iar până la 23 august, totalul
a urcat la 98 de morţi, conform cifrelor
oficiale. O parte din decese au fost ra-
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Din activităţile de cercetare ale

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

portate târziu, spre toamnă, când evreii
au fost deja întorşi la Iaşi. În arhive s-a
mai păstrat o listă de 153 de morţi. Unii
supravieţuitori au vorbit de 200 de morţi
la Călăraşi. Dată fiind tendinţa autorităţilor
de a subevalua şi a supravieţuitorilor de a

Monumentul de la Călăraşi într-o fotografie
din 1950 din Fototeca CSIER

supraevalua, putem spune că la Călăraşi
au murit în jur de 150 de deportaţi, cei
mai mulţi din cauza afecţiunilor căpătate
sau agravate în timpul pogromului şi în
trenul morţii. În cazul câtorva zeci de
evrei, care au murit din cauza regimului
de detenţie de la Călăraşi, dizenteria a
fost principala cauză.
La sfârşitul lunii august 1941, autori
tăţile antonesciene au luat decizia de a-i
transporta pe evreii supravieţuitori înapoi
la Iaşi. Pe 30 august au sosit la Iaşi 556
de deportaţi, iar la 4 septembrie, alţi 455,
conform datelor oficiale. A fost întocmită
o listă cu cei întorşi, dar aceasta conţine
doar 902 nume.
La Călăraşi, morţii au fost îngropaţi
în gropi comune sau individual în Cimi
tirul Evreiesc din localitate, cu sau fără
ceremonial religios. În preajma gropilor
comune a fost ridicat un monument. În
fototeca CSIER s-a păstrat o fotografie
a monumentului, din 1950, din care se
disting două gropi comune. Placa ce
conţinea textul comemorativ dispăruse.
În 1978-1979, într-o operaţiune secretă
aprobată de Federaţia Comunităţilor
Evreieşti şi regimul Ceauşescu, cel puţin
o parte din morţii din gropile comune au
fost exhumaţi şi transportaţi în Israel,
într-un cimitir din Holon.
În prezent, nici un semn public din
Călăraşi nu pomeneşte de tragedia
evreilor din Iaşi. FCER va face demersuri
pentru instalarea unei plăci comemorative la Gara din Călăraşi.
ADRIAN CIOFLÂNCĂ

„Imaginea evreului în cultura
română” de Andrei Oişteanu
– în versiune italiană

„Imaginea evreului în cultura ro
mână”, carte mult apreciată a etnologului Andrei Oişteanu, îşi continuă
cariera internaţională. După versiunile în
engleză, franceză, germană şi maghiară,
de curând, la Editura Salomone Belforto
a apărut traducerea în italiană a cărţii,
intitulată „L´immagine dell’ebreo: Stereotipi antisemiti nella cultura romena e
dell’Europa centro-orientale”. Volumul a
fost tradus de Francesco Testa şi Horia
Cicortaş
Încă de la apariţia ediţiilor româneşti
ale cărţii, Carlo Azeglio Ciampi, preşe
dintele de atunci al Italiei, i-a conferit autorului cea mai înaltă distincţie acordată
unui cetăţean neitalian: Ordine della
Stella della Solidarietà Italiana. Este a
doua carte a lui Andrei Oişteanu publicată
în Italia. Prima a apărut în 2008, la Edizioni Fiorini din Verona, sub titlul „Il diluvio, il drago e il labirinto: Studi di magia
e mitologia europea comparata”.

Pe coperta a
patra a cărţii sunt
reproduse scurte
prezentări extrase
din recenzii apă
rute în presa inter
naţională privind
ediţiile în engleză,
franc eză, germa
nă şi maghiară ale
acestei monografii.
Astfel, în ”Times Literary Supplement”,
Vladimir Tismăneanu o apreciază drept „o
carte valoroasă şi foarte necesară”. „Este
un studiu foarte documentat şi inteligent
scris”, a subliniat Moshe Idel în prefaţa
la ediţia americană a cărţii (University of
Nebraska Press, 2009), continuând: „E
o analiză explicită a multor teme privind
imaginea evreului, fiind o critică implicită
a unei componente importante a culturii
române... Mai presus de toate, e o carte
foarte curajoasă”. (E.G.)
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Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a primit cea mai înaltă distincţie a FDGR
Act simbolic de combatere a xenofobiei, rasismului, antisemitismului

Într-un prezent european şi global în
care naţionalismul, cu derapajele sale
extremiste, se află în îngrijorătoare ascensiune, conferirea Medaliei de Onoare
din aur, cea mai înaltă distincţie acordată
de Forumul Democrat German din România (FDGR), preşedintelui F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer, a avut valenţe simbolice
de combatere a xenofobiei, rasismului,
antisemitismului. Demersul a fost salutat
cu satisfacţie de participanţii la festivitate
din partea Legislativului şi Executivului,
membri ai Corpului diplomatic, ai comunităţii evreieşti şi germane: liderul Grupului
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale
(GPMN), prof. univ. dr. Varujan Pambuccian, deputatul F.C.E.R., Silviu Vexler;
Preşedinţia României – consilierul prezidenţial, prof. univ. dr. Sergiu Nistor; Guvern, prin Departamentul pentru Relaţii
Interetnice (DRI) – secretar şi subsecretar
Lacziko Enikö Katalin, respectiv, Aledin
Amet; subsecretar de stat în Ministerul
Culturii, Irina Cajal; E.S. Valery Kuzmin,
ambasadorul Rusiei, E.S. Cord MeierKlodt, ambasadorul Germaniei, reprezentanţi ai Ambasadei Israelului; lideri ai
F.C.E.R., CEB, BBR, AERVH, membri ai
familiei laureatului din România, Israel,
SUA, prieteni.
Ceremonia de la Casa de Cultură
„Friedrich Schiller” din Capitală, deschisă
de vicepreşedintele FDGR, preşedinte
regional din afara Carpaţilor, dr. Klaus
Fabritius, a avut un preludiu muzical alcătuit din pagini de Brahms interpretate
de doi tineri pianişti.
„Prin această distincţie onorăm economistul de frunte, preşedintele, dar mai
ales Omul Aurel Vainer”, a spus preşedintele FDGR, dr. Paul-Jürgen Porr,
accentuând asupra dimensiunii umaniste
a gestului: „Distincţia este un simbol al
colaborării între comunităţile noastre, cea
evreiască şi cea germană. Această colaborare continuă inclusiv în Parlament, în
modul cel mai sincer”. Au fost amintite:
acţiunea de voluntariat a unor tineri etnici germani din Sibiu, care au defrişat
vegetaţia din vechiul cimitir evreiesc din
oraş; faptul că „F.C.E.R. a fost singura
organizaţie care a luat apărarea FDGR,
când aceasta a fost defăimată drept o organizaţie post-nazistă”. A fost evidenţiată
valoarea morală a conlucrării – reper de
conduită într-o „societate românească
dezbinată”.
Laudatio rostită de deputatul FDGR
Ovidiu Ganţ a fost un elogiu la adresa
omului de ştiinţă, liderului în domeniu
economic şi comunitar, parlamentarului.
Acordarea distincţiei, cea mai însemnată
a FDGR – urmare a deciziei Comitetului
său Director –, unui neetnic german este
o premieră, a accentuat vorbitorul, punctând cele mai importante recunoaşteri ale
laureatului în plan profesional: membru în
Comitetul Director al Asociaţiei Române
de Marketing, vicepreşedinte al Societăţii
Române de Statistică, vicepreşedinte al
Asociaţiei Economiştilor din România,
membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă; comunitar internaţional:
membru în Comitetul Executiv al Congresului Evreiesc European; social: deţinător
al Ordinului Naţional al Legiunii de Onoare franceze în grad de Cavaler; al Ordinului Naţional „Steaua României” în Grad de

Comandor, conferit de preşedintele României, Klaus Iohannis. Deputatul Ovidiu
Ganţ a sintetizat reuşitele parlamentarului
ca apărător al intereselor comunităţilor
evreieşti şi susţinător al cauzei României la nivel european şi mondial, rod al
„energiei, devotamentului, determinării”,
exemplu pentru „tinerii săi colaboratori”,
încredinţat fiind că actualul deputat, Silviu
Vexler, „îi urmează calea”. Domnia sa a
exemplificat felul în care dr. Aurel Vainer
concepe dialogul interminoritar şi cel între
minorităţi şi majoritate întru „cunoaşterea
şi asumarea istoriei, construirea unui viitor comun într-o Românie democratică”
prin recenta luare de poziţie a F.C.E.R.,
a preşedintelui său, denunţând public
neadevărurile referitoare la „minoritatea
germană, FDGR, preşedintele României,
Klaus Iohannis”. În nume personal, i-au
fost aduse mulţumiri pentru „prietenia
care onorează şi obligă”.
Discursul de recepţie al preşedintelui
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, i-a prilejuit
– pornind de la numele sediului FDGR
din Bucureşti, „Friedrich Schiller” – un
excurs în literatura umanistă germană,
unde s-au afirmat cu strălucire un număr deloc neglijabil de intelectuali evrei
germani „până la cataclismul reprezentat
de Holocaust”, rezultat al sfidării umanismului. Căutător şi apărător al omeniei,
pentru că „un popor e format din oameni
şi neoameni”, domnia sa a făcut trimitere
la cele două valori de bază iudaice şi universale, memoria şi recunoştinţa. În acest
spirit, vorbitorul a făcut public un proiect
de recuperare a memoriei unor oameni
rămaşi necunoscuţi, români şi neromâni,

care au ajutat evrei în anii Holocaustului.
Acestui demers i se va alătura cunoscutul
istoric Carol Iancu, evreu român francez,
prin cercetări făcute cu metode ştiinţifice.
„Nu ne răzbunăm, dar nu uităm. Vrem să
construim punţi de prietenie şi înţelegere.
Acest lucru l-am făcut împreună cu colegul meu, Ovidiu Ganţ, în Parlamentul
României (...). Doresc din tot sufletul să
continui această colaborare necesară
între puţinii evrei care am rămas, circa
7000 din cei 850.000 câţi eram înainte de
al Doilea Război Mondial, şi puţinii germani care mai sunt. Să conlucrăm pentru
concretizarea unor idei frumoase”. O altă
direcţie a cuvântării a fost rolul evreilor
români, aduşi în ţară de domnitori români
în Evul Mediu pentru a dezvolta economia
ţării, ponderea lor în meserii, industrie,
finanţe, cu precădere, în perioada interbelică. Vorbitorul a mulţumit FDGR
pentru distincţia „extrem de onorantă şi
importantă”, tuturor celor prezenţi.
Apreciind atmosfera prietenească,
individuală şi instituţională, a ceremoniei,

în poziţia lui, în acelaşi timp, extrem de
civilizat, de atent la ce şi cum spune (...)
A adus întotdeauna echilibrul de care
avem din ce în ce mai multă nevoie. Grija
lui pentru detaliu s-a dovedit a fi utilă de
foarte multe ori în situaţii complicate. Nu
l-am văzut vreodată supărat, dar l-am
văzut de foarte multe ori mirându-se ori
de câte ori auzea spunându-se nerozii,
ceea ce a avut un rol formator pentru
mine. Mi se pare extraordinar că sunt împreună două comunităţi având un trecut
cu suişuri şi coborâşuri. Faptul că astăzi
germanii acordă cea mai înaltă distincţie a lor omului, dar şi reprezentantului
comunităţii evreieşti, Aurel Vainer, mi se
pare remarcabil. Trăim într-o lume în care
există riscul să revină cele întâmplate în
anii ’30. Am auzit tot soiul de monstruozităţi despre Forum, despre evrei. Am luat
poziţie, explicând cum stau lucrurile, de
fapt. Dar cel mai rău este când nu auzi
decât ceea ce-i în capul tău. Ceea ce s-a
întâmplat aici face cinste României. În
procesul de votare, la Parlament, a unor

contrapondere a „perioadei complicate”
în care ne aflăm, când „între noi cade umbra intoleranţei”, consilierul prezidenţial
Sergiu Nistor a arătat că dr. Aurel Vainer
reprezintă unul din marile sale modele de
conduită, declarându-se „întristat că unii
dintre conaţionalii noştri nu înţeleg valorile memoriei şi recunoştinţei”. „Cu atât
mai important este ceea ce s-a petrecut
aici. FDGR merită o apreciere deosebită
pentru felul în care ştie să cinstească
fapte şi oameni”.
Pentru liderul GPMN, Varujan Pambuccian, laureatul „a fost şi este în continuare înţeleptul Grupului, ferm şi clar

legi împotriva antisemitismului şi a unor
măsuri reparatorii pentru supravieţuitorii
Holocaustului, o mare parte din Grup a
fost alături de deputatul F.C.E.R. Este,
iarăşi, foarte important. Diversitatea împreună ne dezvoltă”.
E.S. Cord Meier-Klodt a felicitat FDGR
şi pe dr. Aurel Vainer pentru rolul jucat
în contextul politic actual şi denunţarea
publică a calomniilor la adresa Forumului,
bucurându-se că laureatul are atât de
mulţi prieteni.
Recepţia în onoarea laureatului a
încheiat festivitatea.
IULIA DELEANU

Holocaustul în literatură

Detenţia Yvonnei Redgis-Klug
La Editura Meteor au apărut, în 2015,
memoriile Yvonnei Redgis-Klug, „Am supravieţuit. Amintirile unei foste deţinute de
la Auschwitz (1945) prezentate şi adnotate de Jean-Marc Dreyfus”, în traducerea
lui Dan Criste. Este o carte care evocă
experienţa unei femei de 46 de ani care a
trecut prin lagărele de la Drancy, Austerlitz
şi Auschwitz. Şi-a scris povestea la scurt
timp după ce lagărul de la Auschwitz a
fost eliberat de Armata Roşie – de aici
acuitatea observaţiei şi atenţia la detalii.
În iulie 1945 manuscrisul era finalizat, dar
autoarea nu l-a putut publica în timpul
vieţii ei (a trăit până în 1972). Cartea avea
să apară în 2010, în limba franceză.
Yvonne îşi scrie amintirile referinduse strict la cele
cincisprezece
luni petrecute
de ea în lagăre. Traseul biografic îl reface Jean-Marc
Dreyfus, cel
care a îngrijit
ediţia franceză
a cărţii. Aflăm
astfel că autoarea era o
evreică având
cetăţenie franceză şi ameri-

cană care, la 33 de ani, s-a convertit la
protestantism. Dansatoare profesionistă,
Yvonne ţinea în anii ’30, la Paris, cursuri
de dans modern. În 1940 s-a căsătorit
cu Henry Klug, neevreu, apoi a intrat în
Rezistenţa franceză. Amândoi au fost
arestaţi în octombrie 1943 şi duşi la închisoarea Saint-Roch şi, de acolo, la Drancy.
Este lagărul unde, suferind de foame, de
frig şi de lipsa oricărui obiect de igienă,
începe degradarea morală a fiinţei: „Aşa
se face că, încetul cu încetul, se pierde
amintirea zilelor fericite, însă începutul
este greu, iar eu începeam ucenicia prizonieratului. [...] Atunci învăţam doar ce este
mizeria”. Yvonne lucra aici într-un atelier
de croitorie unde confecţiona traiste în
care deportaţii să-şi pună proviziile. Soţului ei i-a fost recunoscută originea ariană
şi a fost eliberat; neavând copii împreună,
ea nu a avut şansa de a-l urma.
Transferată la Austerlitz, ea este în
măsură să ofere o descriere cuprinzătoare a condiţiilor stranii de trai în lagăr, întro abundenţă de bunuri. Aici era „cea mai
mare întreprindere de mutări, de dosire
şi de furt care se putea imagina: toate
bunurile şi obiectele de mobilier furate de
la evrei soseau acolo pentru a fi triate şi
expediate în Germania” – pradă rezultată
din jefuirea a 40.000 de apartamente; de
aici, denumirea „Operaţiunea Mobila”.
La Auschwitz supravieţuieşte datorită

formei sale fizice robuste iniţial (datorită
dansurilor pe care le practicase), fragile
ulterior (din cauza numeroaselor boli
şi infecţii care o ţin la pat, în infirmeria
lagărului, scutind-o pentru un timp de
apelurile de seară şi de munca grea.
Alteori, asemenea altor deţinute, se ascunde în latrină, pentru a se salva de o
zi de muncă epuizantă. Foamea şi setea
erau cumplite: cojile de cartofi erau luate
de pe jos şi mâncate; apa contaminată,
care putea provoca oricând dizenterie ori
febră tifoidă, era băută.
După eliberare, grav bolnavă, Yvonne petrece trei luni într-o mănăstire din
Katowice, unde călugăriţele o ajută să
se întremeze. Aşa cum visase, s-a întors
cu avionul la Lyon. „Apoi au fost trenul,
Parisul, soţul meu, prietenii, câinele
meu! Depeşele, scrisorile, un vârtej şi
apoi dulcea odihnă din Normandia, unde
Marinette [sora lui Yvonne] mă îndoapă
cu lapte şi smântână şi unde încerc să
redevin, puţin câte puţin, eu însămi”.
Autoarea şi-a explicat motivaţia de
a-şi scrie memoriile: „Dacă mă apuc să
povestesc în ce iad am trăit nu demult, o
fac nu pentru că eu socotesc cazul meu
mai deosebit sau mai interesant decât
altele. Dimpotrivă, tocmai pentru că suntem sute de mii care au îndurat aceeaşi
soartă şi foarte puţini cei care au scăpat,
lumea civilizată trebuie să cunoască martiriul care a fost viaţa noastră în lagărele
germane, pentru a face totul ca acesta
să nu se repete” (Katowice, martie 1945).
CLAUDIA BOSOI
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AD MEA VEESRIM!

Preşedinţi de comunităţi născuţi în luna martie
n Emanuel Nadler, preşedintele CE
Piatra Neamţ, conduce o comunitate cu o istorie bogată
în personalităţi literare, filozofice, rabinice, care şi-au lăsat
amprenta în viaţa culturală
evreiască şi românească. O
comunitate cu repere de mare
atractivitate turistică, dacă ar
fi să ne gândim numai la Sinagoga din lemn, unde legenda
spune că s-ar fi rugat Baal Şem Tov, întemeietorul hasidismului. La rândul său, Emanuel
Nadler, istoric de artă, muzeograf, poet, este
un reputat intelectual contemporan.
n Iancu Wexler, preşedintele CE Roman, poartă de multă vreme
răspunderea pentru bunul
mers al comunităţii. Monografia reflectând viaţa evreilor
din localitate publicată recent,
apărută sub semnătura sa,
face dovada contribuţiei evreilor romaşcani la dezvoltarea,
pe multiple planuri, a oraşului.
În timpul unuia dintre mandatele sale de lider comunitar a fost renovată
Sinagoga din Roman. Sunt cultivate cu succes
bune relaţii cu autorităţile locale, reprezentanţii cultelor, filialele organizaţiilor de minorităţi
naţionale.
n Luciana Friedmann, preşedinta
CE Timişoara, s-a remarcat
prin energia, pragmatismul,
devotamentul pentru ridicarea
la cote tot mai înalte a vieţii
comunitare timişorene: viaţă
religioasă şi culturală, asistenţă socială şi medicală. Un loc
aparte îl ocupă atenţia pentru
restaurarea Sinagogii din
Cetate. Faptul de a fi una din
cele mai mari comunităţi din ţară, cu un număr
însemnat de copii şi tineri, comparativ cu alte
comunităţi, face din educaţia iudaică una dintre priorităţi, concretizată printr-un parteneriat
eficient cu JCC.
n Solomon Faimblat, preşedintele CE
Tulcea, este bun organizator
de evenimente la Templul Israelit, renovat nu demult. Pentru
comunitate, multiculturalismul
ţine de normalitate, fiindcă
Tulcea, oraş multietnic, s-a
distins dintotdeauna prin bună
convieţuire şi dialog interreligios. De altfel, comunitatea
participă anual la festivalurile
filialelor locale ale organizaţiilor de minorităţi
naţionale, perseverează în educaţie civică în
şcolile urbei, are o bogată viaţă culturală.

Prejudiciu grav
adus patrimoniului iudaic
şi Sinagogii din Siret
Comunicat

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic
(FCER-CM) a aflat cu stupoare şi revoltă că un site din Israel anunţa
luni, 11 februarie 2019, programarea unei licitaţii pentru vânzarea
Aron Kodeş-ului (Chivotul Sfânt) al Sinagogii din Siret.
După cum sublinia preşedintele Comunităţii Evreieşti din Rădăuţi,
Aron Kodeş-ul Sinagogii din Siret a fost recent restaurat (vara anului
2016).
După verificările făcute de urgenţă de FCER-CM, inclusiv cu ajutorul unui expert, rezultă că există diferenţe între Aron Kodeş-ul original
şi cel existent în prezent în Sinagoga din Siret. Concret, expertul a
afirmat că „se poate susţine că piesa prezentă acum în Sinagogă
este o altă piesă decât cea originală”.
În urma acestor prime demersuri, în ziua de vineri, 15 februarie,
FCER-CM a formulat o plângere penală, depusă la Poliţia din localitatea Siret.
De asemenea, pentru a evita vânzarea unei valoroase piese
aparţinând atât patrimoniului iudaic, cât şi celui naţional român, a fost
transmisă o solicitare de blocare a
licitaţiei.
În funcţie de
evoluţia verificărilor, vor fi sesizate şi organele
israeliene abilitate
prin lege să întreprindă o astfel de
anchetă penală pe
teritoriului Statului
Israel.
Vom reveni cu
detalii, în funcţie
de evoluţia anchetei.
Dr. Aurel
Copia existentă azi
Vainer
în
Sinagoga din Siret
Originalul
după
restaurare
preşedinte

Foc în Casa Europei*

Astăzi, urgent, trebuie să dăm un semnal
de alarmă împotriva incendiatorilor care – de
la Paris la Roma, trecând prin Dresda, Barcelona, Budapesta, Viena
sau Varşovia – vor să dea foc libertăţilor noastre.
Pentru că miza e bine ştiută: dincolo de această stranie apărare,
profilându-se la orizont, a Europei, dincolo de această nouă criză a
conştiinţei europene, înverşunându-se să demoleze tot ceea a conferit
grandoarea, prosperitatea, onoarea societăţilor noastre, punerea în
discuţie – fără precedent din anii ’30 – este a democraţiei liberale şi
a valorilor sale.
Semnatari: Vassilis Alexakis; Svetlana Alexievitch; Anne Applebaum; Jens Christian Grøndahl; David Grossman; Ágnes Heller;
Elfriede Jelinek; Ismaïl Kadaré; Gyõrgy Konrád; Milan Kundera;
Bernard-Henri Lévy; António Lobo Antunes; Claudio Magris; Adam
Michnik; Ian McEwan; Herta Müller; Ludmila Oulitskaïa; Orhan Pamuk;
Rob Riemen; Salman Rushdie; Fernando Savater; Roberto Saviano;
Eugenio Scalfari; Simon Schama; Peter Schneider; Abdulah Sidran;
Leïla Slimani; Colm Tóibín; Mario Vargas Llosa; Adam Zagajewski.

(Urmare din pag. 5)

* „Il y a le feu à la Maison Europe”, Libération, 25 ianuarie 2019

O întâlnire de excepţie

Pe 24 ianuarie 2019, Consulul General al României la New York, Cătălin
Radu Dancu, a fost primit de rabinul
Arthur Schneier la reşedinţa acestuia
din New York.
În cadrul întalnirii, Cătălin Radu
Dancu i-a înmânat rabinului Arthur
Schneier Medalia de Onoare „Prieten
al Comunităţilor Evreieşti din România”, acordată de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Cultul
Mozaic, precum şi Diploma de Onoare
acordată de către preşedintele FCER

ca recunoaştere a activităţii deosebite pe care laureatul o desfăşoară pe
plan internaţional de peste jumătate
de secol.
Rabinul Arthur Schneier are origini
româneşti. Mama este din Râmnicu
Sărat, iar bunicul şi străbunicul matern
au fost rabini ai comunităţii evreilor din
Iaşi. Rabinul Arthur Schneier este o
personalitate cunoscută şi apreciată
în întreaga lume pentru activităţile
dedicate păcii, înţelegerii între oameni,
indiferent de confesiune, respectării
drepturilor şi libertăţilor omului. Pentru
aceste preocupări, rabinul Schneier a
primit numeroase premii şi distincţii
acordate de şefi de stat, organizaţii
internaţionale, lideri religioşi.
In timpul discuţiilor purtate, rabinul
Arthur Schneier a subliniat importanţa
României ca factor de menţinere a
păcii în zona Europei de Sud–Est, rolul
special pe care ţara noastră îl are în
relaţiile cu Statul Israel şi cu S.U.A, inclusiv în contextul preluării preşedinţiei
Consiliului Uniunii Europene.
Au fost trecute în revistă o serie de
evenimente istorice importante, care
au marcat relaţiile bilaterale românoisraeliene de-a lungul timpului, rabinul

Schneier manifestându-şi convingerea
că, în continuare, România va rămâne
unul dintre cei mai activi prieteni ai
Israelului. De asemenea, acesta a
insistat pentru urgentarea numirii unui
nou ambasador al României în Israel,
considerând că proiectele comune nu
pot fi implementate decât în acest mod.
Supravieţuitor al Holocaustului,
rabinul Arthur Schneier este o voce
puternică şi distinctă în lupta împotriva
antisemitismului şi a urii, exprimată
sub diverse forme, considerând pacea
şi întelegerea între oameni, educaţia şi
dialogul ca vectori reali ai progresului.
La invitaţia premierului României,
Viorica Dăncilă, rabinul Arthur Schne
ier va vizita România la sfârsitul lunii
mai, în fruntea unei delegaţii americane.
In finalul întâlnirii, rabinul Schneier
a transmis sincere mulţumiri şi recunoştinţa sa pentru distincţia acordată,
a transmis urări de multă sănătate,
pace şi bine preşedintelui Aurel Vainer şi întregii Comunităţi Evreieşti din
România, tuturor românilor şi a menţionat că va fi o bucurie şi o onoare să
viziteze România.
Av. DUMITRU BĂDRĂGAN
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O nouă datorie:
să luptăm împotriva
inculturii
Sub semnul acestei datorii a înfiinţat UERul Universitatea Populară în anul 1918. În
concepţia conducătorilor Uniunii, drepturile
politice în mâna unei populaţii necultivate, ignorante în tot ce înseamnă cultură generală şi
profesională, drepturi civice şi politice, constituiau un patrimoniu mort. Iată de ce a apărut pentru
UER, ca o datorie sacră, urmărirea, în paralel
cu înfăptuirea legală şi reală a emancipării şi
a altor revendicări, a completării cunoştinţelor
coreligionarilor în domeniul culturii generale şi
în toate celelalte domenii mai sus menţionate.
Programul de studiu s-a bazat pe cele mai
nobile idealuri. Corpul profesoral a fost format
din intelectuali eminenţi: profesori, creatori în
domeniul artei şi literaturii, artişti, diplomaţi,
oameni de ştiinţă, personalităţi din viaţa politică.
În anul universitar 1929-1930 au
funcţionat 34 de lectori dintre care
25 au fost evrei. S-au predat: istoria
poporului român şi a limbii române,
limbile engleză, ebraică, franceză,
germană. Filozofia a fost predată
de prof. Rădulescu-Motru. S-au ţinut cursuri de:
chimie organică, istoria literaturii evreieşti, igienă
şi medicină socială. Trancu-Iaşi, fost ministru la
Asistenţă Socială, a evocat Iaşiul de altădată.
S-a ţinut o prelegere despre opera lui Pasteur.
Odette Collin, de la Institutul de Psihologie
aplicată din Geneva, a vorbit despre psihologie
şi viaţa practică. Gala Galaction a evocat poezia
Psalmilor. Un curs special s-a ocupat de aritmetica comercială şi matematică. S-au exersat
dactilografia şi stenografia.
Programul Universităţii a inclus şi un curs de
educaţie civică şi politică. În acest scop au fost
solicitaţi conferenţiari de la partidele politice, care
să facă istoricul partidului pe care îl reprezentau,
al doctrinei sale politice. S-au dorit expuneri
ştiinţifice, nu propagandă electorală; s-a urmărit
formarea unor cetăţeni cu conştiinţă politică,
care să fie în stare să lupte pentru drepturile lor,
pentru drepturile ţării şi pentru drepturile omului.
Cursanţii proveneau din cele mai diferite domenii de activitate: şcolari, muncitori, funcţionari,
militari de orice rang. N-au existat restricţii de
admitere pe criterii de religie sau origine etnică.
Aşa, spre exemplu, în anul universitar 19291930, 65% din cursanţi erau evrei şi 35% creştini.
Referindu-se la compoziţia cursanţilor, dr. W.
Filderman sublinia că proporţia neevreilor era
apreciabilă. În opinia preşedintelui UER, „Universitatea reprezenta un mediu fertil de prietenie
între cursanţi şi înlesnea fraternizarea dintre ei,
indiferent de origine şi profesie. Conform programului, cursanţii erau pregătiţi „după model
german, unde muncitorii învăţau ştiinţă pură,
filozofia cea mai abstractă. Trebuia făcut şi din
muncitori adevăraţi intelectuali, care să nu înveţe
numai ceea ce au neapărată nevoie”. Vorbind
despre contribuţiile Universităţii, fostul ministru
Trancu-Iaşi sublinia în anul 1929, la deschiderea
noului an şcolar: „Fiecare an şcolar e un asalt
care se dă împotriva cetăţii ignoranţei. Doresc ca
acest asalt să fie cât mai temeinic, cu directorul
în frunte, cu profesorii înainte, iar studentele şi
studenţii după ei, pentru cucerirea luminii”.
Pe lângă atenţia acordată educaţiei culturale, ştiinţifice, politice, o preocupare tot atât
de importantă pentru UER au fost îndrumarea
şi pregătirea profesională a tineretului evreu.
Astfel, în acelaşi timp cu înfiinţarea Universităţii
Populare, în 1918 Uniunea a creat Institutul
de Consiliere Profesională (ICP). Sarcina noii
instituţii nu a fost uşoară, greutăţile au fost cauzate de inerţia şi prejudecăţile sociale. Părinţii
trebuiau convinşi de valoarea muncii manuale,
iar tinerii trebuiau să înţeleagă că orice meserie
este onorabilă, că important este să înveţe să
devină buni meseriaşi. În această activitate,
UER a antrenat psihologi care să ducă muncă
de lămurire atât cu părinţii, cât şi cu tinerii. Ca
regulă, doar copiii cu inteligenţă peste medie,
cu înclinaţii clare către studiu erau încurajaţi să
urmeze liceul şi apoi universitatea. ICP a fost
primul institut de acest fel în România.
În concluzie, scopul UER-ului a fost ca, prin
toate aceste activităţi, să realizeze lumină şi
bunăstare în folosul evreilor, în particular, şi al
ţării, în general.
LYA BENJAMIN

Evrei
în viaţa
publică
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Printr-un demers ştiinţific comparativ,
realizat între creierul uman şi creierul unei
maimuţe, se poate observa că, deşi mult
mai avansat din punct de vedere evolutiv,
creierul nostru poate fi mult mai eficient,
dar şi mult mai puţin rezistent. La aceste
concluzii au ajuns cercetătorii Institutului de Ştiinţă Weizmann din Rehovot,
Israel. Profesorul de neurobiologie dr.
Rony Paz compară creierul nostru cu o
maşină de spălat modernă, sofisticată din
punct de vedere tehnologic, dar mult mai
vulnerabilă în cazul unei defecţiuni. „De
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Creierul uman – sofisticat, dar vulnerabil
predispus la erori. „Evoluţia funcţionează
cu anumite compromisuri”, a spus Pryluk.

ce, pe de o parte, oamenii au abilităţi superioare de învăţare, abilităţi cognitive şi
de adaptare şi, pe de altă parte, această
tendinţă spre anxietate, depresie şi alte
boli mintale? Am arătat că acestea pot fi
două feţe ale aceleiaşi monede”, susţine
dr. Paz.
Raviv Pryluk, student în grupul de
cercetători coordonat de prof. Paz, a con
ceput o modalitate de a testa şi compara
eficienţa codului neuronal din cortexul
prefrontal, acolo unde apar funcţiile superioare precum luarea deciziilor şi gândirea
raţională, cu cel al amigdalei cerebrale
(centrul fricii) – regiune responsabilă de
funcţiile de bază pentru supravieţuire.
Codul neuronal din cortexul prefrontal
„mai evoluat” a arătat o mai mare eficienţă
decât amigdala, atât la oameni, cât şi la
maimuţe. Şi codul neuronal al ambelor
zone din creierul uman a fost mai eficient
decât omologul său de la maimuţă. Dar, în
acelaşi timp, cu cât eficienţa unui anumit
cod neural este mai mare, cu atât este mai

Este posibil să existe un compromis între
eficienţă şi robusteţe, iar creierul nostru
complex, multidimensional a dobândit
primul atribut în defavoarea celui de-al
doilea, explică el.
Constatările echipei, publicate recent în revista „Cell”, ar putea ajuta la
explicarea unor tulburări sau patologii
neurologice precum ADHD, anxietatea,
depresia sau autismul.

numită PPAR-delta, care are potenţialul
de a creşte rezistenţa fizică a celulelor
de a arde mai multă grăsime. Prin urmare, aceste molecule au un potenţial
important în tratarea bolilor grave de ficat
şi a obezităţii, alături de alte afecţiuni.
Un algoritm nou, premiat, dezvoltat în
laboratorul prof. Amiram Goldblum, a
trecut printr-o bază de date un număr de
1,56 milioane de molecule, dintre care a
ales doar 27 cu un potenţial terapeutic
puternic, după criteriile stabilite de biologii de la Novartis Genomic Institute din
San Diego. Integra Holdings, compania
biotehnologică a Universităţii Ebraice din
Ierusalim, a stabilit că 21 dintre cele 27
de molecule au potenţialul de a obţine
un succes farmaceutic, în special ca o
posibilă terapie pentru boala ficatului
gras (cunoscută sub denumirea medicală
de steato-hepatită non-alcoolică). Alte

evaluări sunt în curs de desfăşurare.
Institutul de Cercetări Medicale din Israel
analizează în prezent proprietăţile fizice
de anduranţă ale proteinei PPAR pe
şoareci. Prof. Goldblum este optimist,
dar prudent în acelaşi timp, în ceea ce
priveşte descoperirile echipei sale şi
estimează că în câţiva ani mai multe dintre aceste molecule ar putea intra în stadiul unor teste clinice pe subiecţi umani.
Aceste descoperiri pot fi, de asemenea, utile pentru vindecarea rănilor şi
pentru prevenirea toxicităţii rinichilor în
cazul celor bolnavi de diabet. Cu un astfel
de grup mare de molecule foarte active,
există o mare probabilitate de a găsi
tratamente pentru mai multe boli comune.
Cu toate acestea, înainte de a ne face
speranţe prea mari, ar trebui să aşteptăm
până vor fi realizate toate experimentele”,
a spus dr. Goldblum.

Un grup de cercetători din compania
israeliană Accelerated Evolution Biotechnologies a anunţat opinia publică că sunt
pe cale de a lansa tratamentul prin care
se va vindeca cancerul. Medicul israelian
Dan Aridor afirmă că tratamentul va putea
să fie accesibil pentru cei mai mulţi bolnavi deoarece costurile sunt mult mai mici
decât tratamentele utilizate la ora actuală.
„Tratamentul nostru pentru cancer
va fi eficient din prima zi, va dura câteva
săptămâni şi nu va avea efecte secundare sau acestea vor fi minime. Va
fi la un cost mult mai mic decât cele mai
multe tratamente de pe piaţă”, a declarat

dr. Aridor. El a adăugat: „Soluţia noastră
va fi generică şi personală”.
Tratamentul-minune nu a fost, deo
camdată, testat pe oameni, însă oamenii
de ştiinţă susţin că a avut succes pe
şoareci. De asemenea, ei afirmă că tratamentul la care lucrează este comparabil
cu un antibiotic împotriva cancerului.
În cazul în care toate testele vor confirma previziunile oamenilor de ştiinţă
israelieni, el ar putea fi disponibil pe piaţa
medicală în cel mult un an de zile, ceea
ce ar fi o veste excelentă pentru cei peste
18 milioane de bolnavi de cancer diag
nosticaţi la nivel mondial, în fiecare an.

Arheologii de la Muzeul Israel din
Ierusalim şi de la Autoritatea Israeliană
pentru Antichităţi din Israel au descoperit cel mai vechi vestigiu pe care este
gravată complet denumirea „Ierusalim”.
Numele străvechiului oraş evreiesc a fost
găsit pe o inscripţie de pe o piatră care
făcea parte dintr-un atelier de olărit. În
inscripţiile anterioare identificate, Ierusalim era scris fie „Yeruşalem” sau doar
„Şalem”, şi nu „Yeruşalayim”, aşa cum
este scris şi pronunţat în limba ebraică
contemporană. Inscripţia, gravată cu ca
ractere aramaice şi care se traduce prin
„Hananiah fiul lui Dodalos din Ierusalim”,
datează din secolul I e.n.
Specialiştii au găsit inscripţia în timpul
unor excavări arheologice care precedă
construcţia unei noi şosele în Ierusalim.
În timpul săpăturilor, arheologii au des
coperit fundaţia şi coloanele de piatră
ale unei structuri romane. Una dintre
coloane, o piatră cilindrică, a fost luată
de la o clădire mai veche, care data din
timpul domniei lui Irod cel Mare (37-4
î.e.n.). Pe această coloană a fost găsită
inscripţia. „Să vezi scrierea completă a
acestei denumiri este ceva unic, de obicei

apare în versiunea prescurtată”, a arătat
Yuval Baruch, arheolog la Autoritatea
Israeliană pentru Antichităţi. „Scrierea se
mai întâlneşte doar într-o singură situaţie,
pe o monedă datând din timpul marii revolte împotriva romanilor (66 - 70 e.n.).
Chiar şi în Biblie cuvântul „Ierusalim”
apare de 660 de ori, dar există doar cinci
situaţii în care este scris complet.
În locul unde arheologii au descoperit inscripţia
funcţiona un
atelier de olărit
extrem de mare,
care se pare că
a existat pe o
perioadă de mai
bine de 300 de
ani. „Este cel
mai mare atelier de olărit antic din regiunea Ierusalimului”, a precizat Danit
Levy, de la Autoritatea Israeliană pentru
Antichităţi. După căderea Ierusalimului
în anul 70 e.n., când romanii au cucerit
oraşul, atelierul şi-a reluat activitatea, dar
într-o măsură mult redusă.

Noi molecule împotriva obezităţii

Într-un studiu publicat recent, o
echipă de cercetători de la Institutul
pentru Cercetări Medicale din Ierusalim raportează descoperirea a 27 de
noi molecule care activează o proteină

O navă cosmică
israeliană
va ajunge pe Lună

Compania israeliană SpaceIL plănu
ieşte lansarea în 2019 a unei nave
spaţiale în prima misiune a statului evreu
pe Lună. Aceasta va avea înglobată o
capsulă (time capsule) care va conţine
pasaje din Biblie, imagini ale simbolurilor israeliene precum steagul, cântece,
desene pentru copii şi o broşură despre
supravieţuirea în perioada Holocaustului,
alături de alte materiale. Nava spaţială,
care poartă numele Bereshit (Geneză), va
fi lansată de la baza din Cape Canaveral,
Florida, în cursul lunii februarie. Capsula
cu obiecte şi materiale despre viaţa din
prezent este de aşteptat să rămână pe
Lună o perioadă nedeterminată.
SpaceIL şi Agenţia Spaţială Israeliană
au anunţat în octombrie 2018 o colabo
rare cu Administraţia Naţională Aero
nautică Spaţială care va permite SpaceIL

Tratament-minune împotriva cancerului?

Inscripţie străveche cu numele Ierusalimului

să îşi îmbunătăţească capacitatea de a
monitoriza şi „comunica cu nava spaţială
înainte, în timpul şi după aterizarea pe
Lună”. „Este un alt pas pe drumul nostru
spre Lună”, a declarat Ido Anteby, CEOul SpaceIL.Tot el a afirmat că echipajele
SpaceIL şi IAI au terminat testarea
navei spaţiale şi a sistemelor sale şi se
pregătesc pentru începutul unei călătorii
„uimitoare şi complexe care exemplifică
inovaţia, creativitatea şi curajul”.
„Călătoria istorică a navei spaţiale,
care include şi o misiune ştiinţifică, aduce
o contribuţie semnificativă la progresul
industriei spaţiale şi a subiectului spaţiului
din Israel. Suntem mândri că vom fi prima
entitate non-guvernamentală din lume
care va ajunge la Lună”, a declarat directorul general al diviziei spaţiale, Opher
Doron. „Aselenizarea a fost timp de mulţi
ani un subiect puţin discutat în spaţiul
public, dar recent remarcăm un interes tot
mai mare al superputerilor mondiale de
a încerca să se întoarcă pe Lună, într-o
varietate de misiuni comerciale”.

Grupaj realizat de DAN DRUŢĂ

Gabriela Mistral
– un mare nume

Lucile Godoy şi-a ales pseudonimul
Mistral de la vântul cu acelaşi nume care
adie în Provence şi totodată de la numele
poetului provensal Frédéric Mistral. Undeva a declarat însă că şi-a format pseudonimul din numele a două personalităţi:
Gabriele D’Annunzio şi Frédéric Mistral
sau dintr-un compozit al Arhanghelului
Gabriel şi al vântului mistral.
Gabriela Mistral s-a născut la 7 aprilie
1889, într-un orăşel chilian de 2000 de
suflete. Volumul „Dezolări” este dedicat
locurilor natale. Despre mama ei scria:
„Era mică precum iarba de mentă/ la fel
de fină/ o cunoşteai de departe/ o cunoşteai după zâmbet”. Tatăl era de origine
bască, iar mama, de origine evreiască,
era convertită. Gabriela Mistral a fost
poetă, diplomat, educatoare şi umanistă.
A murit la 10 ianuarie 1957, după o viaţă
extrem de activă.
În 1945 ea a devenit primul autor
latino-american care a primit Premiul
Nobel pentru Literatură „pentru poezia
ei lirică, inspirată de emoţii puternice.
Ea şi-a făcut numele un simbol al aspiraţiilor idealiste ale întregii lumi latinoamericane”. Teme centrale ale poemelor
sale sunt natura, trădarea, dragostea,
iubirea mamei, durerea şi recuperarea,
călătoria şi identitatea latino-americană,
formate dintr-un amestec de influenţe
native americane şi europene.
În primii ani de viaţă, ea a trăit în
sărăcie. La vârsta de 15 ani, se baza
pe munca ei şi a mamei, câştigând puţini bani din croitorie şi lecţii predate în
particular. A început să scrie la diverse
publicaţii, devenind astfel cunoscută.
În 1906, Mistral s-a întâlnit cu Romelio
Ureta, prima ei iubire; acesta s-a sinucis
în 1909. A doua ei iubire s-a încheiat la
fel de tragic. Aceste drame s-au reflectat
în poezia ei timpurie. În 1914 a obţinut
primul premiu cu „Sonete despre moarte”. A mai publicat un al doilea volum,
„Tenderness”. Pasiunea poetei erau
pedagogia şi dragostea pentru copii, în
special cei săraci.
În calitate de diplomat a străbătut
lumea, a cunoscut personalităţi politice
importante. A publicat şapte volume de
versuri, dar mai ales primele i-au adus
recunoaşterea. Sunt versuri pasionale,
expresive: /sub paşii tăi se nasc vipere,
de mă trădezi, sărutările tale devin cenuşă… În poezia ei se aud ecouri biblice,
se întrezăresc profeţii. Ea deplânge
soarta evreilor polonezi, primele victime ale bestialităţii naziste. Urmărită de
poliţia italiană, apoi de cea spaniolă, se
refugiază la Paris. Ajunge în SUA, unde
publică fără cenzura politică din Europa.
A colaborat cu Miguel de Unamuno,
scriitor de origine bască, la fel ca tatăl ei.
B.M.M.

„ZILELE MEMORIEI”

(Urmare din pag. 12) pentru Fondane.

Autorul mizează pe
imposibil, pe Dumnezeu, luptă împotriva
evidenţelor într-o încercare de a provoca
miracolul.
Un moment de referinţă a fost ver
nisajul bustului Benjamin Fondane,
realizat de sculptorul ieşean Vladlen
Babcineţchi şi donat Institutului Francez.
Directorul Institutului i-a mulţumit sculptorului, precizând că va fi amplasat în Sala
Benjamin Fondane.
Un alt moment de referinţă al serii
l-a constituit proiecţia filmului „Benjamin
Fondane – Iaşi, Paris, Auschwitz”, realizat
de Andreea Ştiliuc de la TVR Iaşi.
Documentarul îmbină momente foarte
interesante referitoare la biografia şi ope
ra poetului cu momente din manifestările
organizate de Institutul Francez pentru
omagierea lui Fondane în ianuarie 2012.
Prin acest eveniment comemorativ,
Institutul Francez din Iaşi a dovedit din
nou că este un reper cultural deschis
colaborării, dialogului şi încurajării valorilor comunitare.
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O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile
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Bugetul marilor speranţe

Bugetul pe 2019 a fost întâi
un (prea) „lung prilej de vorbe şi
de ipoteze”, acuzat apoi că ar fi o operă
de science fiction. După votul în plenul
Parlamentului, el s-a cantonat în zona
romanului, aspirând să fie un remake secolul XXI după „Marile speranţe”. Varujan
Vosganian spunea că „acest buget este
un pariu cu noi înşine şi un pariu cu poporul român”, dar să nu uităm că în orice
rămăşag există un fraier şi un şmecher.
Nu putem decât să dorim ca poporul
să câştige această prinsoare dar, ca şi
pentru Pip, drumul până la neaşteptatul
final fericit va fi unul dificil.
De ce e greu ca lucrurile să se termine
cu bine, oricât de mult am vrea şi noi, şi
guvernanţii? Pentru că bugetul e o casă
maiestuoasă, dar construită cu bârne
cam fragile. În primul rând, cheia de boltă este creşterea economică, stabilită la
5,5%, nivel la care veniturile şi cheltuielile
pot fi cele prognozate, dacă este susţinută de nivelul inflaţiei (estimat optimist la
2,8%) şi de cursul de schimb (prognozat
la o valore medie de 4,67 lei/euro).
Aşadar, pentru ca socotelile pe care
se bazează pariul Guvernului cu poporul
român să iasă bine, aşa cum ne-am dori
cu toţii (doar nu vrea nimeni să o ducă mai
rău), ar trebui ca în restul anului 2019 totul

să meargă mult mai bine decât acum.
Ceea ce, ar trebui să recunoaştem, ne
scoate din domeniul romanului şi ne duce
în cel al basmului cu zâne bune.
Să le luăm pe rând. O creştere de
5,5% este optimistă, dacă ne gândim că
în 2018 ritmul de dezvoltare economică
a României a scăzut la 4,1%, de la 7%
în 2017. Iar Banca Mondială şi FMI, ca şi
Comisia Europeană, sunt unanim de părere că în 2019 România va continua să
înregistreze o creştere mai mult decât dublă faţă de media UE, dar că nu va putea
urca mai sus de 3,5%-4%. Argumentele?
Peste două treimi din exporturile ţării
noastre merg spre parteneri europeni,
deci, cu o piaţă în care economia Germaniei a stagnat în ultimul trimestru, iar Italia
e ameninţată de recesiune, e improbabil
să poţi spori livrările. Ca să nu mai vorbim
despre faptul că motorul creşterii României a fost consumul şi umflarea salariilor
şi a pensiilor peste nivelul productivităţii.
Apoi, inflaţia, anticipată la o medie de
2,8% pe 2019, este acum la 3,3% (deci
ar trebui să scadă), iar cursul de schimb
este în prezent de 4,73 lei/euro şi este
afectat de inflaţie şi de dezechilibrul tot
mai pronunţat al contului curent, care a
crescut la 9,4 miliarde de euro, de la 5,9
miliarde în 2017.
Românilor le va trebui mult noroc în
2019, pentru ca marile lor speranţe să

nu devină iluzii deşarte, spulberate de
pierderea pariului guvernului cu poporul.

2

Şi israelienii au probleme
cu traficul

Israelienii, în special cei care locuiesc
în zona Tel Aviv-ului, sunt cel puţin la fel
de deranjaţi de aglomeraţia din trafic,
ca şi cei din România, în special din
Bucureşti sau Cluj. Conform unui sondaj
efectuat în 2018, israelienii sunt mai iritaţi
de blocajele în trafic decât de creşterea
preţurilor sau de tensiunile religioase.
Guvernul de la Ierusalim a angajat
un expert (Dan Ariely), care a studiat
problema şi a ajuns la concluziile (citate
de site-ul CTECH) pe care le simţim şi
pe pielea noastră, în România: oamenii
cer un sistem de transport public eficient
pentru a renunţa la maşina personală,
iar trenurile nu trebuie să aibă întârzieri.
Pe de altă parte, sistemul de carshar
ing (folosirea în comun a unei maşini)
nu funcţionează dacă infrastructura de
transport e deficitară, pentru că nu e
important „dacă stai singur sau cu încă
trei persoane într-un blocaj din trafic”,
a spus Tal Shavit, decanul Facultăţii de
Management al Afacerilor, subliniind că
naveta pe o distanţă de 16 km către şi
dinspre Tel Aviv poate dura şi o oră. Din
acestă cauză, în intervalul 2014-2017,

Maia Morgenstern la lansarea proiectului transatlantic
Eminescu-Poe

Când, în 2004, începeam o cores
pondenţă telefonică din Statele Unite
pentru Radio România Actualităţi cu versurile din Annabel Lee: „It was many and
many a year ago / In a kingdom by the
sea…” (A fost cu mulţi ani în urmă / Într-un
regat de lângă mare) nu îmi imaginasem
atunci că mă aflu la celălalt capăt al unui
arc poetic transatlantic.
Fundaţia culturală Hesperus realizase, în 2014, o premieră naţională prin
organizarea unui recital Eminescu-Poe
în ziua de 16 ianuarie (de obicei, toate
evenimentele legate de Eminescu se
terminau pe 15 ianuarie, însă data de 16
fusese aleasă în intervalul dintre ziua de
naştere a poetului român şi cea a poetului american – 19 ianuarie). La respectivul
eveniment, din Sala Auditorium a Bibliotecii Metropolitane „Mihail Sadoveanu”
din Bucureşti, au fost invitaţi actorii Maia
Morgenstern şi Nicolae Călugăriţa.
Recent, în aceeaşi sală a avut loc
lansarea Proiectului transatlantic Eminescu-Poe. Fundaţia culturală Hesperus,
iniţiatoarea proiectului, a avut acum ca
parteneri media Agenţia MCP Press
(Germania), „Mangalia News” (România)
şi canalul de televiziune Arca TV (SUA).
Marea actriţă Maia Morgenstern a
avut o contribuţie primordială la lansarea
acestui proiect (inspirat din conceptul
prof. univ. dr. George Munteanu „triada
precursoare: Poe-Baudelaire-Eminescu”), dar şi din relaţionarea Poe-Novalis
(cele patru nume fiind marii precursori
ai liricii moderne). Proiectul îşi propune
realizarea unui schimb transatlantic de
experienţă pe trei secţiuni: a) poezie,
literatură, teatru, muzică, artă; b) media

şi c) sprijinirea, prin concerte caritabile,
a copiilor afectaţi de cancer, dar şi suport pentru copiii talentaţi, în memoria
profesoarei de matematică Livia Iacob,
dispărută la nici 51 de ani, în urma unei
boli necruţătoare.
Maia Morgenstern a avut o contribuţie
primordială în lansarea acestui proiect
întrucât implicarea sa a atras atenţia
unor personalităţi şi jurnalişti de pe
ambele maluri ale Atlanticului şi a oferit
credibilitate şi prestigiu proiectului. La
lansare au fost citite mesaje de adeziune
din Canada, SUA, Franţa, Germania,
Ungaria, Marea Britanie şi, evident,
România. Dintre personalităţile care au
transmis mesaje îi amintim pe părintele
profesor Theodor Damian (New York),
Tudor Petruţ (Los Angeles), prof. dr. John
Gruesser (ex-preşedinte al Asociaţiei de
Studii Poe, SUA), prof. univ. dr. Robert
Tally Jr. (Texas State University), jurna
listul Marian Petruţa (preşedintele North
American Romanian Press Association,
Chicago), jurnalistul Adrian Ardelean
(Montréal, Canada), interpreta canadiană
Cătălina Mirică (promotoare a versurilor
lui Eminescu în franceză şi română), interpreta Marine Goldwaser (Franţa), prof.
univ. dr. Doru Scărlătescu (eminescolog,
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi), prof.
Traian Lupu („Mangalia News”, reprezen-

* Iacob, Ioan, Arc poetic transatlantic: Mihai
Eminescu-Edgar Allan Poe, Iaşi, Editura JUNIMEA,
Colecţia Eminesciana, 2017

La 27 ianuarie, cu ocazia Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor
Holocaustului, Teatrul Evreiesc de Stat din
Bucureşti a prezentat cea mai recentă premieră a sa, Luminile Ghetoului, scenariul
şi regia fiind semnate de Andrei Munteanu.
Spectacolul – în română şi idiş – ilustrează un itinerar istoric, marcat de momentele-cheie din perioada Holocaustului, trăite
în mod individual, decupaje din viaţa în
vechiul Cartier Evreiesc al Bucureştiului,
locuri şi edificii-simbol precum Templul
Spaniol, distrus în timpul Pogromului din
Bucureşti, precum şi imagini-document din
istoria recentă a României.
Regizorul Andrei Munteanu a afirmat
că „unirea acestor poveşti nu a fost un
lucru dificil, pentru că toate au un numitor
comun: suferinţa în timpul Holocaustului”.

Pe parcursul spectacolului, actorii prezintă rând pe rând aceste mărturii cu valoare
documentară, fragmente din Jurnal în
vremuri de prigoană de Emil Dorian, din
romanul Delirul de Marin Preda şi altele.
Ilustraţia muzicală este alcătuită din vechi
cântece compuse şi interpretate în ghetourile din Europa, păstrate de-a lungul
vremii de supravieţuitori ai Holocaustului.
Din distribuţie au făcut parte actorii:
Mihai Ciucă, Geni Brenda-Vexler, Dorina Păunescu, Roxana Guttman, Mircea
Drâmbăreanu, Viorica Bantaş, Lucian
Ionescu, Andrei Miercure şi Mihai Niţu.
Conducerea muzicală a fost asigurată de dirijorul Bogdan Lifşin, alături de
TES Orchestra – Rodica Gancea, Feras
Sarmini, Sergiu Marin şi Mihai Pintenaru.
DAN DRUŢĂ

tantul canalului american de televiziune
Arca TV).
În timpul recitalului Eminescu-Poe,
Maia Morgenstern a dat dovadă de o
intuiţie artistică deosebită atunci când,
cu tact şi politeţe impecabilă, l-a invitat
pe dr. Sorin Marcel Colesniuc, directorul
Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa, să recite în duet
poemul „Glossă”. Marcel Colesniuc
(care venise însoţit de dr. Dorin Popescu,
preşedintele Asociaţiei Casa Mării Negre
/ Black Sea House din Constanţa), a
mărturisit, în intervenţia sa, că ziua lui
Eminescu fusese marcată la muzeul din
Constanţa cu o zi înainte printr-un moment poetic (şi recitase câteva versuri).
Toată lumea se aştepta ca Marcel Coles
niuc să decline invitaţia, dar el a răspuns
senin provocării acestei Mari Doamne a
scenei româneşti şi astfel a fost realizat
un moment artistic divin, spre încântarea publicului şi a jurnaliştilor prezenţi.
Momentul a fost evocat şi în emisiunea
„Serviciul de noapte”, cu Alexandru Rusu,
din 18 ianuarie, de la Radio România
Actualităţi.
IOAN IACOB

„Luminile Ghetoului”
– o nouă premieră la TES
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numărul autovehiculelor din Israel a crescut cu 16%, mai mult decât cei 12% cu
cât a sporit numărul celor care foloseau
transportul în comun. O veste bună este
că peste cinci ani se vor termina lucrările
de lărgire a autostrăzii spre Tel Aviv cu
încă două benzi.

3

O problemă în Venezuela:
prezenţa Hezbollah

Eventuala schimbare de regim de la
Caracas nu va rezolva şi problema prezenţei Hezbollah în ţară, afirmă revista
Foreign Policy. Mike Pompeo a spus
într-un interviu că Administraţia Trump
consideră că Hezbollah va menţine celule
teroriste active în ţara latino-americană
şi că astfel Iranul loveşte şi în poporul
venezuelean.
De altfel, organizaţia teroristă şiită
este prezentă de multă vreme în regiunea
de frontieră dintre Argentina, Paraguay şi
Brazilia, iar în Venezuela şi-a construit o
vastă structură pentru trafic de droguri,
spălare de bani şi contrabandă. Un cap
de pod pentru Hezbollah este insula
Margarita, unde membrii organizaţiei se
pot retrage în siguranţă.
Juan Guaido, susţinut de SUA şi UE,
va combate mai activ Hezbollah decât
Maduro, susţinut de Rusia, China şi
Iran.
ALX. MARINESCU

Despre
Mihai Eminescu,
în Israel

Manifestările din acest an dedicate
„Zilei Culturii Naţionale” în Israel au fost
concepute de ICR Tel Aviv şi realizate
în colaborare cu Cercul Cultural şi HOR
Haifa, Teatrul Karov din Tel Aviv şi Asociaţia Scriitorilor de Limbă Ebraică. Sub
genericul „Eminescu – publicist şi poet”,
în zilele de 16 ianuarie (la sediul HOR
din Haifa) şi 17 ianuarie (la sediul ICR
Tel Aviv) au avut loc două reuniuni la care
au fost invitaţi să conferenţieze scriitorul
Emil Nicolae Nadler (despre „Eminescu
în secolul XXI”) şi istoricul dr. Lucian-Zeev
Herşcovici (despre „Evreii în publicistica
lui Eminescu”), momentele poetice (cu
versuri de M. Eminescu, în limbile română
şi ebraică) fiind susţinute de actorii Nicu
Nitai şi Yoav Sadovski. Activităţile au fost
coordonate de Martin Ladislau Salamon
(director al ICR Tel Aviv) şi de scriitoarea
Cleopatra Lorinţiu (director adjunct al ICR
Tel Aviv).

Au participat un public numeros (în
majoritate format din evrei care au făcut
alia din România de-a lungul timpului),
dar şi scriitori israelieni de limbă română
(Rodica Grindea, Francisca Stoleru, Madeleine Davidson, Beatrice Bernath, Roni
Căciularu, Etgard Bitel ş.a.), scriitoarea
de limbă ebraică şi română Riri Sylvia
Manor, traducătorul Paul Farkas (care
a transpus versurile Anei Blandiana în
limba ebraică), pictorul Lipa Nathansohn,
poeta Hava Pinhas Cohen (din conducerea Asociaţiei Scriitorilor de Limbă
Ebraică), poeta Marlena Braester (preşedinta Asociaţiei Scriitorilor de Limbă
Franceză) etc.
Cu aceeaşi ocazie, Emil Nicolae
Nadler (care este şi preşedintele C.E.
Piatra-Neamţ) a purtat discuţii cu israelienii originari din Piatra Neamţ şi a
donat ICR-ului, Bibliotecii Naţionale din
Ierusalim şi bibliotecii HOR din Haifa romanul „Manuel sin Marcu” de A.L. Zissu
(publicat recent de Editura Hasefer). R.E.
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Declaraţia Consiliului UE cu privire la combaterea antisemitismului

La 6 decembrie 2018, Consiliul Uniunii
Europene a adoptat o declaraţie vizând
combaterea antisemitismului şi elaborarea unei abordări comune de securitate
pentru a proteja mai bine comunităţile şi
instituţiile evreieşti din Europa. Motivele
care au determinat adoptarea acestei
declaraţii au fost, potrivit textului, creşterea îngrijorătoare în ultimii ani a discursurilor ce incită la ură, a numărului de
fapte penale determinate de ură, rasism,
xenofobie şi intoleranţă în Europa. Toate
acestea, se arată în document, au afectat
minorităţile şi grupurile vulnerabile, inclusiv evreii, aşa cum a reieşit din datele
oficiale adunate de unele state membre.
În plus, în unele state membre ale UE,
comunităţile evreieşti se simt vulnerabile
faţă de atacurile teroriste, consecinţă a
creşterii în ultimii ani a unor incidente violente şi atacuri teroriste. Aceste atacuri şi
diferite alte forme de hărţuire a populaţiei
evreieşti din Europa contravin valorilor
fundamentale şi drepturilor omului, principiile fundamentale ale Uniunii Europene, aşa cum se prevede în Articolul 2 al
Tratatului UE.
O serie de documente ale UE, inclusiv ultimul Raport anual al Comisiei
Europene împotriva Rasismului şi Intoleranţei, din iunie 2018, vorbesc despre
o puternică îngrijorare legată de faptul
că situaţia populaţiei evreieşti nu s-a
îmbunătăţit substanţial şi că ura cu
caracter antisemit rămâne larg răspândită, că antisemitismul, indiferent de ce
fel de grup politic sau religios extremist

îl propagă, afectează securitatea şi
bunăstarea evreilor şi capacitatea de
a-şi exprima identitatea. Antisemitismul,
inclusiv când acesta se ascunde sub
masca unor concepţii politice, cum ar
fi şi neonazismul, provoacă îngrijorări
serioase comunităţilor evreieşti din diferite state membre. De aceea, mai multe
state membre au luat măsuri politice,
financiare şi strategice pentru a-şi proteja
comunităţile evreieşti, conştiente şi de
faptul că răspândirea discursului antisemit în mediul virtual permite răspândirea
propagandei antisemite şi teoriilor
cons piraţioniste, precum şi negarea
Holocaustului. Declaraţia subliniază că
cetăţenii evrei sunt, au fost întotdeauna
şi vor fi o parte integrantă şi inseparabilă
a societăţilor europene, fiind cetăţeni
cu drepturi depline care trebuie să se
bucure de securitate şi bunăstare, la fel
ca toţi cetăţenii UE.
Recunoscând aceste realităţi, Declaraţia cere statelor membre să adopte şi
să pună în aplicare o strategie globală
pentru a preveni şi a lupta împotriva
tuturor formelor de antisemitism ca o
parte a strategiei de prevenire a rasismului, xenofobiei, radicalizării şi violenţei
extremiste. Statele membre care nu au
adoptat încă definiţia de lucru a antisemitismului, aşa cum a fost elaborată de
IHRA, trebuie să o folosească drept
instrument util orientativ în educaţie, în
pregătirea profesorilor şi a autorităţilor
îndreptăţite să aplice legea, în eforturile
lor de a identifica şi investiga mai efici-

ent atacurile antisemite. De asemenea,
cere statelor membre să-şi intensifice
eforturile în asigurarea securităţii comunităţilor, instituţiilor şi cetăţenilor
de origine evreiască şi, în acest sens,
să intensifice măsurile de protejare a
comunităţilor şi instituţiilor evreieşti, să
ofere finanţare şi să pună în aplicare
măsurile de securitate necesare pentru
comunităţile, instituţiile şi cetăţenii de
origine evreiască, să folosească fondurile europene pentru protejarea spaţiilor
publice, să ia măsuri corespunzătoare
pentru combaterea incitărilor la ură şi
violenţă împotriva populaţiei evreieşti şi
să pună în aplicare Decizia Consiliului
Europei de combatere a unor forme
şi expresii rasiste, xenofobe şi altor
forme de intoleranţă. În Declaraţie se
cere statelor membre să se ocupe de
pregătirea autorităţilor pentru a duce la
bun sfârşit proiectele de combatere a
rasismului şi antisemitismului, pentru a
pune în aplicare legislaţia, să intensifice
educaţia în domeniul Holocaustului şi
pregătirea profesorilor, să elaboreze, în
cadrul strategiei generale de combatere
a rasismului, xenofobiei şi altor forme de
intoleranţă, alte măsuri de combatere şi
prevenire a tuturor formelor de antisemitism. Declaraţia atrage atenţia asupra
discursurilor de ură din mediul virtual şi
cere ca în cadrul Forumului Internet al
UE să se ia măsuri împotriva răspândirii
formelor de antisemitism în acest
mediu.
(E.G.)

Născut pe 12 februarie 1899 (d. 10
august 1980), Isac Nathan Peltz provenea din familia modestă a unui croitor
evreu care locuia în cartierul bucureştean
Văcăreşti. A fost un autodidact; heiderul
este singura etapă cunoscută a studiilor
lui formale. La 16 ani devenea redactorul
revistei „Îndrumarea”, înfiinţată de el şi
având o apariţie scurtă. În 1916 a publicat
un eseu cu titlul „Menirea literaturii”, în
care pleda pentru angajamentul moral şi
social al scriitorilor.
Ca publicist, a semnat articole în
numeroase reviste ale epocii, precum
„Scena”, „Presa liberă”, „Literatorul”,
„Chemarea”, „Facla”, „Adevărul”, „Dimineaţa”. A frecventat cenaclul „Sburătorul”
(condus de Eugen Lovinescu), iar până
în 1940 şi-a continuat activitatea publicistică, numele lui fiind regăsit în „Viaţa
românească”, „România literară”, „Bilete
de papagal”, „Adevărul literar şi artistic”
ş.a. De tânăr a fost redactor-şef al revistelor „Caiete lunare” (1927 – sau 1929,
după alte surse) şi „Zodiac” (1930-1932).
Uneori îşi semna articolele cu pseudonime: I.P. Aniurg, Enter, Ipel, Logicus, I.
Pajură, Rix. În perioada postbelică a fost
redactor permanent sau colaborator la
„Drapelul”, „Era nouă”, „România liberă”,
„Steagul roşu”, „Munca”, „Luceafărul”,
„Veac nou”, „Albina”, „Flacăra”, „Pentru
patrie”, „Revista cultului mozaic”.
A făcut parte din rândul evreilor eliminaţi din Societatea Scriitorilor Români
şi puşi sub interdicţie în timpul legilor
antievreieşti ale regimului Antonescu. În
1949 a fost arestat şi, până în 1953, a
fost încarcerat la Rahova, Jilava, Gherla
şi Aiud. În literatură debutase în 1918, cu
volumul de poeme „Fiori”. Scriitor prolific,
va publica proze scurte – „Stafia roşie”
(1918), „Meşterul viaţă” (1919), „Paiaţe”
(1921), „Fantoşe vopsite” (1924); piese
de teatru – „Crima”, „Ediţie specială”;
romane – primul a fost „Viaţa cu haz şi
fără a numitului Stan”, de factură satirică,
apărut în 1929.
Va obţine succes de critică şi de public
prin romanele „Calea Văcăreşti” (1933) şi
„Foc în Hanul cu Tei” (1934), fresce ale
mahalalei evreieşti ante- şi interbelice.
Personajele lui luptă neîncetat pentru
supravieţuire într-un univers restrâns,
sufocant, repetitiv şi promiscuu, din care
speranţa evadării dispare: „Ficu n-avea
de unde să ştie că unele din femeile de

marmură – care îşi mişcă, vesele şi nepăsătoare, buclele de la un bărbat la altul
şi sorb, cu infinite nuanţe, şampania – au
şi ele, poate, acasă mizeria lor cruntă...
Au şi ele, poate, o mamă în preajma sfârşitului, un tată paralitic sau copii anemici
cărora nopţile albe ale mumii le asigură
viaţa... N-avea de unde să ştie că fiecare
zâmbet e plătit cu sânge şi fiecare hohot
de râs cu ani scurtaţi dintr-o viaţă devastată de toate dramele posibile” (Calea
Văcăreşti).
Alte romane şi proze scurte sunt „Ţară
bună” (1936), „Nopţile domnişoarei Mili”
şi „Pui de lele” (1937), „Israel însângerat” (1946), „Vadul fetelor” (1949), „Max
şi lumea lui” (1957), „Inimi zbuciumate”
(1962), „Până într-o zi” (1963), „Fauna
burzuluiţilor” (1965), „Instantanee comice
– şi nu prea...” (1967), „Microbar” (1971).
A fost activ şi în zona traducerilor litera-

re; a transpus
în limba română o parte din
operele lui George Sand, Henri
Murger, Sarah
Bernhardt, O.
Henry, Konstantin Fedin, Ivan
Yefremov, Arseniy Golovko,
Pyotr Pavlenko,
Alexander Rekemchuk ş.a. A
fost onorat cu
distincţii literare
atât în plină ascensiune în carieră (Premiul Societăţii Scriitorilor Români – 1929),
cât şi către finalul ei (Premiul Special al
Uniunii Scriitorilor Români – 1979).
CLAUDIA BOSOI

În mai 1943, după ce evreii care nu
reuşiseră să se refugieze din Germania
au fost deportaţi şi ucişi, naziştii au declarat oraşul Berlin, capitala ţării, „judenfrei”,
adică „liberă de evrei”. Numai că nu era
adevărat. Aşa cum s-a aflat din diferite
surse, 7000 de evrei au rămas în oraş,
cei mai mulţi în ascunzători, dar unii dintre
ei arătându-se în plină zi.
Filmul „Invizibilii”, scrie publicaţia
online Jewish Telegraphic Agency (JTA),
prezintă povestea a patru dintre ei, personaje reale, care s-au ascuns de nazişti.
Tema a mai fost abordată în 1982, într-o
carte scrisă de Leonard Gross: „Ultimii
evrei din Berlin”.
„Invizibilii” este o combinaţie de film
documentar şi artistic care, pe baza unor
interviuri cu patru supravieţuitori, devine
o docudramă oarecum ficţionalizată.
Regizorul şi coautorul scenariului, Claus
Rafle, a arătat că a aflat despre aceste
cazuri în 2004, în timpul realizării unui documentar despre Salonul Kitty, faimoasă
casă de toleranţă din Berlin unde veneau
elita societăţii germane şi demnitari străini. În secret, mulţi dintre ei erau ascultaţi,
filmaţi şi apoi şantajaţi ca să spioneze
pentru Germania. Acolo, un bătrân i-a
povestit cazul unei tinere evreice, ascunse chiar de proprietarul stabilimentului.
Tânăra a plecat apoi în America. Claus
Rafle a fost uluit când a aflat că un evreu

reuşise să supravieţuiască în Berlin şi şi-a
dat seama de posibilităţile cinematografice ale unui astfel de subiect. Cu ajutorul
istoricilor, a găsit şi a intervievat aproximativ 20 dintre cei care au rămas atunci
la Berlin. Pentru film a ales doi bărbaţi şi
două femei: Ciona Schonhaus, Eugen
Friede, Hanni Levy şi Ruth Gumpel. Ei
se ascundeau în clădiri abandonate sau
au fost ascunşi de germani care ulterior
au primit titlul de „Drepţi între Popoare”.
Dar evreii nu au stat cu mâinile în sân:
Schonhaus se ocupa de falsificare de
paşapoarte şi a folosit unul dintre ele
pentru a trece graniţa în Elveţia cu puţin
timp înainte de a fi prins. Friede a participat în Rezistenţa evreiască, a împărţit
manifeste şi i-a descoperit pe trădătorii şi
informatorii evrei care
colaborau cu naziştii.
Rafle s-a gândit
că prezentarea întâmplărilor şi vieţii
celor patru sub forma
unui film artistic ar
avea un succes mai
mare şi oamenii ar
înţelege mai bine ce
s-a întâmplat. Totuşi,
nu a făcut decât 55
de copii ale filmului
pentru distribuţie în
Germania, dar pelicu-

Un portret al lui Isac Peltz 120 de ani de la naştere

Despre evreii
din România
la Festivalul
Culturii
Esperanto

La jumătatea ultimei luni a anului
trecut, la Białystok (Polonia) a avut
loc cea de-a XIX-a ediţie a Festivalului
Culturii Esperanto „Zilele Zamenhof”.
Manifestarea a cuprins şi două evenimente româneşti: prezentarea expoziţiei de fotografie Imagini din Bucureştiul evreiesc şi lansarea cărţii Max
Blecher – Opere (aproape) complete,
în limba esperanto. Festivalul de la
Białystok este una dintre cele mai
importante manifestări dedicate culturii esperanto din Europa, având loc
chiar în oraşul de origine al creatorului
acestei limbi, Ludwik Zamenhof, de la
a cărui naştere se împlinesc 160 de
ani în decembrie 2019.
În deschiderea evenimentului a
fost vernisată expoziţia de fotografie Imagini din Bucureştiul evreiesc.
Fotografiile din expoziţie înfăţişează
lăcaşuri şi obiecte de cult, imagini de
epocă şi contemporane din vechiul
cartier evreiesc, chipuri şi îndeletniciri specifice comunităţii evreieşti din
Bucureşti, şi provin din albumul Imagini din Bucureştiul evreiesc, autoare
Felicia Waldman şi Anca Tudorancea
Ciuciu, publicat de Noi Media Print în
2011.
Al doilea eveniment cu conţinut
românesc a fost prezentarea unui
volum apărut toamna trecută la Editura Ars Libri din Lublin, conţinând
operele lui Max Blecher, traduse în
limba esperanto de Tomasz Chmielik
şi Ionel Oneţ. Cu această ocazie, cei
doi autori ai traducerii cărţii au vorbit
despre opera şi viaţa lui Max Blecher,
precum şi despre literatura română
tradusă în limba esperanto.
Festivalul „Zilele Zamenhof” este
organizat de Centrul pentru Cultură
al oraşului Białystok şi de Asociaţia
Esperantiştilor Polonezi şi se află sub
Patronajul Onorific al Primarului oraşului Białystok. Evenimentele româneşti
sunt realizate în colaborare cu Institutul Cultural Român de la Varşovia.
GEORGE GÎLEA

Hitler nu a reuşit să facă Berlinul „judenfrei”

la a fost vizionată de peste 100.000 de
germani, astfel că a decis să se lanseze
şi pe plan internaţional. Filmul a avut
premiera americană la New York şi Los
Angeles, la 25 ianuarie 2019. Paradoxal
este însă că bunicul lui Rafle a fost nazist;
de aceea el s-a temut de felul cum va fi
primit filmul în Israel, dar publicului i-a plăcut. Filmul a avut succes şi la Festivalul
de Film Evreiesc de la New York.
Nu toate reacţiile au fost pozitive.
După prezentarea lui în Germania, neo
naziştii l-au atacat în social media. La
rândul ei, Hanni Levy, care a apărut la
televiziunea franceză, a primit ameninţări.
Acestea au fost considerate atât de serioase încât s-a făcut apel la poliţie. (E.G.)
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Panait Istrati şi prietenii săi evrei
Cu ocazia mesei rotunde „Panait Istrati, scriitor român, scriitor levantin”, organizate la 15 ianuarie de Institutul pentru Studii Avansate
pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, în parteneriat cu Asociaţia
„Prietenii lui Panait Istrati” şi Asociaţia Lingua Economica, Mugur
Popovici, fost consilier diplomatic, a prezentat comunicarea „Panait
Istrati şi prietenii săi evrei”, pe care o reproducem mai jos.
În tumultuoasa sa existenţă, Panait
Istrati a pendulat între România, Orientul
Mijlociu şi Occident. Sunt douăsprezece
ţări pe care le-a străbătut, iar dintre cele
din Levant a vizitat, între 1906 şi 1912,
Egiptul, Libanul, Palestina (oraşul Jaffa),
Siria.
Întâlnirea la Brăila cu rusul Mihail
Kazanski va fi cea care va declanşa
imboldul plecării spre noi tărâmuri, fie
împreună cu acesta, fie de unul singur.
O bună parte dintre cei întâlniţi şi evocaţi
în povestirile sale din lumea Mediteranei
provin din România. Cu unii s-a însoţit,
împărţind multele necazuri, efemerele
bucurii: Moritz Feldman (Musa), Herman
Binder, Sarkiss, Bakâr, Sara şi Isaac
Perlmutter…
Sigur că Istrati a vibrat la frumuseţea Mediteranei, dar a găsit Nilul mâlos
aidoma Dunării. L-au impresionat maiestuozitatea Sfinxului şi a piramidelor,
dar şi a cedrilor din Munţii Libanului, i-a
plăcut acel dolce farniente al oamenilor
puşi pe taifasuri, care îi vorbeau despre
propriile probleme familiare, de dorul de
casă, de speranţa unui trai mai omenesc.
Fiinţe care se luptau cu greutăţile vieţii
dar, mai ales, victime ale propriilor iluzii.
Va vorbi despre ei – turci, arabi, armeni,
evrei – nemurindu-i în opera sa.
Ştim că în 1907 se află la un moment
dat în Jaffa, unde munceşte în port. Peste
ani, în 1929, a avut o conversaţie, probabil în România, cu Itzhak Ben-Aharon
(unul dintre liderii Partidului Muncii din
Palestina), în care s-a interesat de situaţia tinerilor evrei aşezaţi în Palestina ca
agricultori. Aharon a publicat o relatare a
întâlnirii în revista „Ketuvym” din Tel-Aviv
în 1930.
„Personajele mele evreieşti nu sunt
fictive. I-am întâlnit pe toţi. Pe unii în
România, pe alţii în timpul peregrinărilor
mele în Egipt, în Turcia, în Grecia”. Fiind
apreciat că i-a evocat cu atâta dragoste
şi compasiune – fapt pentru care unii
occidentali credeau că Istrati era evreu
– Istrati răspunde că în ochii săi toate
popoarele sunt egale, dar că vorbeşte
astfel despre evrei pentru că verbul său
se îndreaptă spre cei persecutaţi şi frustraţi: „Paria micii Românii de ieri, paria
marii Românii de azi, ţapul ispăşitor al
României de mâine. Eu am trăit cu poporul evreu, căruia oamenii îi datorează
o parte a progresului său. Cunosc bunătatea evreului şi compasiunea sa”.
„O, evrei ! Pe lângă multele nedreptăţi
care vă copleşesc, am vrut să spun într-o zi ce umanitate ataşantă am întâlnit
deseori în mizerabilele voastre ghetouri,
în ciuda faptului că eram un goi, detestat
de religia voastră”.
Pentru Istrati nu există ,,priorităţi” în
materie de suferinţă, toţi oamenii sunt
egali: „Când văd pe cineva cum cade,
mă grăbesc să îl ajut, fără să îl intreb
cărui Dumnezeu se roagă”. „Voi sunteţi
buni sau răi, niciodată mediocri. Evreul
este viaţa în mersul ei”, spune unul dintre
eroii săi în „Familia Perlmutter”. Ceea ce
Istrati le reproşează totuşi este faptul că
sunt prea pasivi în faţa nedreptăţilor pe
care le îndură, îndemnându-i la acţiune.
Memorabile rămân întâlnirile sale cu
Moritz Feldman (Musa), pe care l-a cunoscut în 1907, comparat cu vagabonzii
lui Gorki: „Printre oamenii pe care i-am
cunoscut şi iubit în viaţa mea, Musa era
unul din rarii tovarăşi de drum care ştiu
să ţină capul sus în vicisitudinile vieţii
şi să rămână un prieten fidel în condiţii
neprielnice”. Povestirea „Musa” a apărut
în 1925 şi relatează aventurile lui Moritz
Feldman, plecat să-şi găsească fata ajunsă prostituată în Egipt şi să o determine
să se întoarcă acasă. Un alt personaj plin
de culoare, prezent în povestirea „Isaac,
împletitorul de sârmă”, apărută în 1927,

este bătrânul Herman Binder, evreu din
Galaţi, care s-a ruinat ţinând o locantă în
Alexandria, unde servea feluri româneşti
şi unde arbora steagul românesc de ziua
naţională. Istrati a ţinut mult să îl revadă în
1930, numai că autorităţile britanice i-au
interzis intrarea în Egipt, tocmai acum,
când călătorea în condiţii de deplină
legalitate.
Internat în 1918 în sanatoriul elveţian
Sylvana sur Lausanne, Panait Istrati îl
întâlneşte pe scriitorul şi jurnalistul Josué Jéhouda, director al „Révue juive”
din Geneva, care îi recomandă opera lui
Romain Rolland, cel care va deveni mai
apoi tatăl său spiritual. Cei doi se vor
regăsi bucuroşi opt ani mai târziu, vor
semna împreună „Familia Perlmutter”,
apărută în 1927. Volumul este o suită
de povestiri, în care eroii săi sunt membrii unei familii de evrei din Constanţa ai
cărei copii, într-un climat de antisemitism,
emigrează în America sau în Egipt. Peste
ani, Josué Jéhouda va scrie studiul-evocare „Panait Istrati – o prietenie între un
grec şi un evreu”, în care sintetizează
personalitatea prietenului său: „Viaţa lui
e în întregime dăruită cultului prieteniei.
Mărturia mea – după patruzeci de ani, de
când ne-am cunoscut – vrea să pună în
lumină o personalitate de o intransigenţă
excepţională, un om flămând de ideal şi
dreptate, care biciuia orice fel de opresiune, de oriunde ar fi venit”.
Isac Horowitz a fost, fără îndoială,
cel mai bun prieten evreu al lui Istrati.
Originar din Popricani (Iaşi), a părăsit

România la 16 ani pentru America, unde
devine jurnalist. Vine în ţară în 1931
pentru o serie de reportaje, printre care
şi unul cu Panait Istrati. Deşi trebuiau să
petreacă împreună preţ de-un interviu,
vizita s-a prelungit în răstimpul a câtorva
luni, concretizată într-o mare prietenie
şi o carte scrisă în idiş, „Teg un nekht
mit Panyit Istrati” (Zile şi nopţi cu Panait
Istrati), publicată la New York. Horowitz a
fost martorul direct sau indirect al ultimilor
ani de viaţă ai lui Istrati, cei mai dramatici,
despre care dă seama în această carte,
inclusiv despre acuzaţiile că în această

destinată mie şi adresată ţie. O scrisoare
a unuia care te-a căutat în opera ta şi a
găsit-o în tine. Inutil să-ţi spun cât de mult
m-aş simţi recompensat dacă cel puţin o
parte din cititori ar putea să te regăsească
în carte. Dar nu pot să-mi imaginez o carte, fie ea cea mai bună, care să valoreze
o prietenie. De aceea îţi cer asentimentul
pentru a o publica. Prefer să o rup decât
să fac un rău prieteniei noastre. Isac

perioadă Istrati ar fi devenit antisemit.
Cartea are un motto din Walt Whitman:
„Cine atinge această carte, atinge un
om”. În locul unei prefeţe, un schimb de
scrisori între cei doi:

Când cartea a apărut, în 1940, Panait
Istrati murise de cinci ani. Există două lucrări care, în opinia mea, ar trebui traduse
pentru mai buna cunoaştere a legăturilor
lui Panait Istrati cu prietenii săi evrei: prima este cea a lui Isac Horowitz; cea de-a
doua se intitulează: „L’existence juive
dans l’oeuvre de Panaït Istrati”, scrisă
de David Seidmann, apărută în 1984 în
Franţa, foarte bine documentată şi solid
argumentată. David Seidmann, originar
din Bucovina, a fost profesor de literatură
franceză la Universitatea din Tel Aviv.
MUGUR POPOVICI

Dragă Panait,
Am notat zilele şi nopţile pe care
le-am petrecut amândoi în casa ta,
care ne-au adus multe bucurii, dar şi
multe dureri. Din aceste note s-a născut
cartea mea. În ea vorbesc despre tine
şi opera ta. Nu este o biografie sau un
eseu critic, este mai mult o scrisoare

Răspunsul nu va întârzia:
Dragă Isac,
E de la sine înţeles că îţi dau acordul
pentru publicarea cărţii tale. Mă mir chiar
că mi-l ceri. Ştiu foarte bine că aceste zile
şi nopţi vor rămâne fără seamăn printre
zilele şi nopţile pe care le-am trăit. Ştiu că
te ascultam până în zori fără să mă satur.
Deseori mă credeam într-o poveste cu
zâne, atât de mult mi se părea fantastic
filmul orelor eroice ale unei vieţi prea pline acolo, dincolo de mări şi munţi, unde
destinul te-a purtat. Inutil să îţi spun că
m-aş bucura dacă ai reveni pe aceste
tărâmuri, pentru a retrăi alte zile şi nopţi.
Dar cu cine? Poate cu umbra sufletelor
noastre. Panait

Ierusalimul în imagini

fotografilor veniţi la IeruDupă declararea independenţei, în
salim – englezi, francezi, urma războiului din 1947-48, Israelul
italieni, germani, americani pierde o parte din Ierusalim, de fapt parşi mai târziu ruşi, greci şi tea veche a oraşului, inclusiv cartierul
armeni – a fost de a dovedi evreiesc, astfel că între 1948-1967 se
existenţa locurilor descri- poate vorbi despre un Ierusalim restrâns
se în Biblie, Ierusalimul şi dar care trezeşte în continuare interesul
Locurile Sfinte, în condiţiile fotografilor. Lista se îmbogăţeşte, în peîn care puţină lume avea rioada interbelică şi după, cu foarte mulţi
posibilitatea de a veni în fotografi evrei germani care s-au refugiat
Ţara Sfântă. Astfel, între aici şi care practică de-acum fotojurnalis1844-1920 au venit în Pa- mul. Astfel, de pildă, este imortalizată priH. Philips. P.E.F., Mishkenot Shaananim, 1865
lestina 300 de fotografi, ma zi a declarării independenţei statului,
La Muzeul Suţu din Bucureşti a avut
dintre care unul singur s-a urmărindu-se reacţia oamenilor.
loc, pe 24 ianuarie, conferinţa „Ierusalimul ocupat exclusiv cu aspectul religios.
Perioada 1967-2017 se remarcă, în
văzut de fotografii săi”, susţinută de dr. Astăzi, fotografiile se găsesc în colecţii primul rând, prin imaginile din Războiul
Ruth Oren, conferenţiar la Universitatea particulare, în arhive sau colecţiile unor de Şase Zile, cu celebra fotografie a padin Haifa. De origine din România, Ruth instituţii, în diferite albume.
raşutiştilor care au cucerit Zidul Plângerii.
Oren nu este pentru prima dată prezentă
Tematica lor este diferită, dar cele După 50 de ani, un fotograf a încercat să
în media românească. Ea a fost invitată din secolul al XIX-lea sunt imagini cu refacă această imagine, căutându-i pe
de mai multe ori la universităţi din Bucu- subiect religios – Muntele Templului, Zi- cei care apăreau în fotografia originală.
reşti şi Cluj pentru a ţine prelegeri despre dul Plângerii, biserici, multe
istoria fotografiei din Israel, despre rolul fotografii despre Sfântul
pe care imaginile l-au jucat în dezvoltarea Mormânt, despre drumul lui
Israelului, înainte şi după declararea sta- Isus cu crucea. Foarte des
tului, despre pasiunile unor artişti fotografi fotografiată este iarna la Iede a realiza cât mai multe fotografii din rusalim, mai puţin obişnuită
Ţara Sfântă. În acest curent s-a înscris în această zonă.
în mod firesc prezentarea Ierusalimului,
Dacă în primele fotografii
pentru care exista un mare interes, atât lipseau oamenii, mai târziu
de partea creştină cât şi de cea iudaică. apar atât personaje repre„Aparatul fotografic, produs al universului zentative din populaţia arabă
ştiinţific, a fost adus din Occident spre cât şi din cea evreiască,
Ţara Sfântă şi în special spre Ierusalim figuri exotice pentru un public
pentru a dovedi în mod obiectiv existenţa european.
fizică a acestui spaţiu şi astfel, pentru a
Apropiindu-ne de cumpădărui noi puteri credinţei. Sau pentru a na dintre secolul al XIX-lea şi
Luigi Fiorillo, 1880. Via Dolorosa
satisface un apetit colonialist din seco- începutul secolului al XX-lea,
lul al XIX-lea pentru Orientul Mijlociu”, îşi fac apariţia fotografii evrei, printre care Apare acum de foarte multe ori steagul
a explicat conferenţiara marele interes şi Robert Capa. Fotografia evreiască, a Israelului, dar sunt şi multe imagini straal fotografilor din Europa sau America subliniat Ruth Oren, era laică, având ca dale, cu grupuri mari de oameni, ca de
pentru Oraşul Sfânt, şi de aceea nu este subiect noile cartiere şi instituţii care se pildă din timpul unor demonstraţii.
de mirare că foarte mulţi fotografi au fost creau în Ereţ Israel, ca de pildă Şcoala
Prelegerea a fost ilustrată cu cele mai
creştini – catolici şi protestanţi. Merită evreiască de Arte Bezalel. Încep să apară interesante imagini care au caracterizat
menţionat acest lucru deoarece există şi fotografiile artistice, care imortalizează atât stilul şi interesul unor artişti-fotografi,
nuanţe diferite în fotografiile lor, în ale- noul aspect al oraşelor evreieşti, inclusiv cât şi specificul locurilor redate. Ele au
gerea subiectului şi în unghiurile din care al Ierusalimului, unde sub mandat brita- reuşit, ca întotdeauna, să-i atragă pe cei
au fotografiat.
nic se construieşte modern, cu clădiri ce consideră Ierusalimul un loc special.
Prima fotografie despre Ierusalim a impozante. Exista o pleiadă de fotografi
fost făcută în 1844. Unul dintre scopurile dedicaţi fotografiei artistice.
EVA GALAMBOS
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„The Holocaust does not belong only to the Jewish
people, but to all mankind”
The International Conference „Last Voices”, dedicated
to International Holocaust Remembrance Day, Zalău, January 30, 2019

At its 4th edition the International Conference dedicated
to the International Holocaust Victims Remembrance Day,
under the title Last Voices, had multiple symbolic valences,
bringing together over 520 participants in Zalău. The event
was organized by the Jewish Community from Zalău, together
with FJCR, the Technical College in Zalău Alexandru Papiu
Ilarian, Sălaj County School Inspectorate, in partnership with
Zalău City Hall, Sălaj County Culture and Art Center, Museum
of Art, the University „Babeş-Bolyai” from Cluj-Napoca and the
Brilliant Trust.
The community was re-established in 2014 thanks to the
energy of its current president, Dan Has. Local authorities,
representatives of the Ministry of Education, academia, senior
hierarchs, diplomats have highlighted the responsibility of the
current secular and spiritual leaders to prevent the past from
ever becoming future.
The Honor Medals from the FJCR received at the event by

the four Holocaust survivors showed that the indifference to the
tragedy of nearly three-quarters of a century ago is a legacy
passed down from generation to generation.
„The Holocaust belongs not only to the Jewish people,
but to all mankind”, said Dan Has, president of the Jewish
Community in Zalău, addresing the participants. „The Shoah
was premeditated, thought thoroughly and put into practice in
order to exterminate the Jewish population in Europe. There
have also been killed Roma and opponents of Nazi from different
ethnic groups. Blessed be their memory! „
Emphasizing the good coexistence in this multiethnic
city, Teodor Bălăjel, Deputy Mayor of Zalău, outlined the
preoccupations of the citizens for the „citizen and property
safety”. „The important thing is that we all live together nicely”,
he said.
Six candles were lit in the memory of the six million victims.
„The approximately 550 Jews who lived in Zalău were sent to the
Cehei ghetto, together with other Jews in Sălaj County. There
they were humiliated and tortured, then deported to Auschwitz.
Only 145 of them returned”, said Tania Berg-Rafaeli, Deputy
Head of Israel’s Diplomatic Mission to Bucharest.
„By trying to exterminate a nation, the Holocaust is singular”,
emphasized the Plenipotentiary Minister of the German
Embassy in Bucharest, Kai Hennig. „After the war, a clear
political message was sent to Germany: do not repeat it! For
Germany, its own fault has generated its own responsibility. I
thank those who make their voice heard to remind the horrors
of the Holocaust”.
Igor Iniushkin, Russia’s Embassy Minister-Counselor, asked
the assistance „to honour the memory of all those who perished
in Holocaust and of those who put an end to masacres”.
„We all have a responsibility to have done too little to prevent
the Holocaust”, admitted the Hungarian General Consul in
Cluj-Napoca, Mile Lajos. „It is not enough to evoke the tragedy.
We, Hungarians, have a duty to confront what has happened”.

Combating anti-Semitism
– at the heart
of the European Union’s concerns
The Declaration of the EU Council

On December 6, 2018, the Council of
the European Union adopted a declaration
aimed at combating anti-Semitism and
developing a common security approach
to better protect the Jewish communities
and institutions in Europe. The reasons
for adopting this declaration have been
the worrying rise in recent years of hate
speech, the number of hate crimes,
racism, xenophobia and intolerance in
Europe. All this has affected minorities
and vulnerable groups, including Jews.
In addition, in some EU member states,
the Jewish communities feel vulnerable
to terrorist attacks. Recognizing these
realities, the EU Council Declaration
calls on the member states to implement
a comprehensive strategy to prevent
and combat all forms of anti-Semitism,
to adopt the working definition of antiSemitism, as elaborated by the IHRA, to
increase its efforts to ensure the security
of communities, institutions and citizens
of Jewish origin, to step up measures
to protect Jewish citizens, communities
and institutions and to take appropriate
measures to combat the incitement to
hatred and violence against the Jewish
population.

Brussels Conference
to Combat Anti-Semitism
Romania, holding for six months the
presidency of the EU Council, organized a
conference on combating anti-Semitism in
Brussels on February 7, entitled Fighting
anti-Semitism: a common approach to
better protect the Jewish communities
in Europe. From politics to action.
Leaders of large European, American
and international Jewish organizations,

political figures from EU organizations,
Holocaust researchers, European MPs
participated. Romania’s delegation was
led by Prime Minister Viorica Dăncilă
and among the participants there were
representatives of Jewish organizations in
Romania including FJCR President Aurel
Vainer and Jose Iacobescu, President of
B’nai B’rith Romania.
Vi o r i c a D ă n c i l ă s t r e s s e d t h a t
Romania has become a regional
model in combating anti-Semitism and
xenophobia and a model for education
and measures to preserve the memory
of the Holocaust. Frans Timmermans,
European Commission Vice-President,
characterized anti-Semitism as “a virus
that kills us” and promised concrete
measures to combat anti-Semitism.
Ronald Lauder, president of the Jewish
World Congress, drew attention to the
danger of extremism, both right and
left, and spoke of the need to intensify
Holocaust education among youth.
Dr. Aurel Vainer and Jose Iacobescu
spoke at the conference. FJCR
president spoke about the different
forms of manifestation of anti-Semitism
in Romania, especially in the virtual
environment and about the Romanian
legislation sanctioning Holocaust denial
and anti-Semitic, xenophobic and
intolerant positions as well as about the
proactive attitude of FJCR. The BBR
president has shown that a good way
to combat anti-Semitism is to attract the
majority population and other minorities
to know the Jewish community in order
to understand the latter’s concerns, and
that the five editions of the Bridges of
Tolerance have served precisely this
purpose.

M.P. Silviu Vexler
congratulated
by Prime Minister
Benjamin
Netanyahu

Silviu Vexler, M.P. – Chamber of
Deputies, on behalf of Federation of
Jewish Communities of Romania-Mosaic
Cult, received from Israel’s Prime Minister
Benjamin Netanyahu a message by which
the head of the Jerusalem Government
congratulates him on his initiative, which
resulted in the adoption of the new law
against anti-Semitism:
“Dear Mr. Vexler, on behalf of the
Government of Israel, please accept my
deep appreciation for the new law against
anti-Semitism that you initiated and that
was recently adopted by the Romanian
Parliament”, reads the message posted
on the Facebook page of Silviu Vexler,
M.P. The Israeli Prime Minister adds:
“I know how much time and effort you
invested in promoting this legislation,
which sends a clear message not only to
the Romanian public but also to the other
European countries regarding the threat
of anti-Semitism to all civilized societies”.
At the end of the message, Prime Minister
Netanyahu points out that “this law also
draws a necessary parallel between antiSemitism and anti-Zionism, an important
step in combating the hateful campaign
to de-legitimize the Jewish State”.
We also add our congratulations and
wishes for such new successes in the
Romanian Parliament.

The Commemoration of the
Bucharest Pogrom from January 1941

On January 21 at the Coral Temple
in Bucharest the commemoration of
the Iron Guard Pogrom in January
1941 took place, in the presence of the
Federation, JCB and B’nai B’rith leaders,
Dr. Alexandru Florian, the general director
of the Elie Wiesel National Institute for
Holocaust Studies in Romania, and Tania
Berg Rafaeli, deputy ambassador of the
State of Israel in Bucharest, together with
community members and friends.
78 years ago a real hunt began on
this day against the Jews in Bucharest
who were arrested and tortured, over
120 falling victims of legionary brutality.
The Jewish goods were destroyed and
robbed, the synagogues were burned and
vandalized – a Romanian “Kristalnacht”!
The pogrom was well-prepared and took
place in the context of the confrontation
between the forces of General Ion
Antonescu and the legionary forces of
Horia Sima, who wanted to take over the
whole power.
Eduard Kupferberg, general secretary
of FJCR, stressed that less than a week
after commemorating the victims of the
legionary pogrom, Holocaust victims
were also remembered. In both cases
it is necessary that everyone would
know what happened to Jews, both with
those from Romania and with those in
Europe. And it is important to know the
truth especially when anti-Semitism that
haunts Europe is growing, he said.
In the Văcăreşti-Dudeşti district the
legionnaires committed murder after
murder, raised parishioners from the
synagogues, part of them being taken
and shot in Jilava Forest, said Dr. Aurel
Vainer, who also spoke about the true
miracle of Rabbi Guttman staying alive.
Eng. Paul Schwartz, president of
the JCB, said that there are many less
known details about the January 1941

Pogrom, and highlighted the ill-fated
role of the Legionnaire Labor Corps,
which organized crimes and numerous
massacres.

The commemoration of the Pogrom in
Bucharest is also an opportunity to learn
history, to remember the victims and to
see what we can do in crisis situations,
stated Dr. Alexandru Florian, general
director of the Elie Wiesel Institute. In the
online environment there is a vehement
anti-Semitism. The Elie Wiesel Institute
is trying to react but it’s not enough. The
institutional reality shows that we have
very good laws but they are not enforced.
There have been clear cases of denial of
the Holocaust, but they have not reached
the courts, Dr. Florian added.
Historian Adrian Cioflâncă has shown
that it is an obligation for the states to
ensure respect for the right to memory. In
fact, the rules on human dignity extend to
the dead, which implies their identification
and care for their graves. The Romanian
state has the duty to take all measures
so that such a tragedy as the Holocaust
would not be repeated.
Finally, the participants responded to
Eduard Kupferberg’s call and formed a
living chain joining the call We Remember.

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 532-533 (1332-1333) - 1 – 28 Februarie 2019		

„Împlinirea înseamnă să nu te consideri împlinit niciodată”
Dr. Hary Kuller la 90 de ani

Pentru etnosociologul Hary Kuller, comunitatea
face parte din viaţa
lui, dăruindu-i, de
peste 30 de ani,
energia, timpul şi
capacitatea spre a
lăsa viitorimii cărţi de referinţă. Mărturie-i
stau volumele de factură enciclopedică,
scrise după ’90 până azi şi apărute la
Hasefer, printre care: „Contribuţia evreilor din România la cultură şi civilizaţie”;
„Evrei din România anilor 1944-1949”;
„Mituri, rituri şi înţelepciuni iudaice”, scris
împreună cu Irina Cajal şi Lya Benjamin;
„Opt studii de istorie a evreilor”; albumul
„Obiecte de cult iudaic”, în colaborare
cu Irina Cajal şi Paul Petrescu. Mottoul
cărturarului: fuga de mediocritate.
Deşi foarte parcimonios în mărturisiri,
deduc că nonagenarul „coace” o nouă
carte: memorialistică, de astă dată.
„Mi-aş împărţi viaţa în trei mari capitole. Primul – sfâşierea din copilărie prin
moartea fratelui meu. El avea 7 ani, eu
– 12. La înmormântare, am vrut să mă
arunc în groapă. Părinţii au fost şocaţi.
Până la 50 de ani, îmi veneau lacrimile
când îmi aminteam de el. O rană încă
necicatrizată. Al doilea – trăiri din anii
Holocaustului, îmbrăţişarea sionismului,
odiseea slujbelor în comunism. Al treilea
– revenirea la evreitate activă şi dorinţa
de independenţă reală”. Metoda de lucru
obişnuită pentru cercetător e proiectul
unui program de relectură: „Vreau să fac
o sinteză a preocupărilor mele de lector,
să recitesc circa 1500-2000 de cărţi din
domeniile care m-au interesat mai mult”.
– Care au fost primele experienţe de
viaţă?
– Locuiam la Moineşti. A venit ordin
– era imediat după ce începuse războiul
– ca toţi evreii din aşezările semiurbane
şi rurale să fie evacuaţi în capitalele de
judeţ. O imagine care-mi stăruie şi acum
în faţa ochilor: convoiul de peste 2 000
de oameni, pe jos sau în căruţe, în drum
spre Bacău. Ajunşi acolo, tata a început
să se zbată să găsească locuinţă. Eram
patru: părinţii, eu şi fratele meu. A găsit o
casă spaţioasă, dar tare friguroasă. Fratele meu s-a îmbolnăvit de meningită. Ar
fi putut fi salvat, dacă ar fi fost internat la
spital. Dar spitalele – aşa era legea – nu
primeau copii evrei. Cu greu am rezistat
un an în casa aceea. Anul următor ne-am
mutat într-o locuinţă mai mică, dar mai
suportabilă. Tata a fost luat la muncă obligatorie într-o fabrică de armament lângă

La mai mare,
Jurnalul
Săptămânii!

Revista israeliană de limbă română
Jurnalul Săptămânii a ajuns la numărul
600! Dacă facem o mică socoteală,
această cifră înseamnă peste 11 ani.
Faptul că ea a reuşit să se menţină, în
condiţiile în care numărul cititorilor de
limbă română din Israel este din ce în ce
mai mic, se explică prin calitatea ridicată
pe care şi-a păstrat-o, oferind informaţii
interesante, comentarii valoroase din
realitatea israeliană, românească şi
internaţională, toate într-o limbă română frumoasă, nealterată. Revista se
bucură de colaborarea unor publicişti
de valoare, atât din Israel, cât şi din
străinătate, de un colectiv de redacţie
şi o conducere care, în pofida a numeroase dificultăţi, au reuşit să evite toate
recifurile, stâncile subterane care ar fi
putut provoca eşuarea acestei „corăbii“,
puse sub comanda „căpitanului” Doina
Meiseles. Îi dorim să o poată menţine
în aceiaşi parametri ridicaţi până la numărul 1200, sau mai simplificat,… încă
120 de ani!
Realitatea Evreiască

Făgăraş. Lucram în paralel cu şcoala – un
liceu evreiesc din Bacău –, să ne putem
întreţine. Când am împlinit vârsta, am
fost şi eu trimis la muncă obligatorie pe
un aeroport german. Trebuia să ridicăm
pereţi despărţitori între avioane, să nu fie
toate distruse, dacă ar fi căzut o bombă.
În timpul unui discurs în aer liber al lui
Antonescu, sosit acolo, a picat un avion
german, lovit de sovietici. „Începutul
sfârşitului”, a zis un general din preajma
dictatorului. „Să fie evacuat aeroportul!”,
s-a dat ordin. Noi, evreii, predaţi unui
militar român, am fost ţinuţi afară, să
fim văzuţi de ruşi în caz de atac. „Dacă
mişcaţi, vă-mpuşc!”, ne-a ameninţat. O
bombă a explodat lângă noi. Militarul
român s-a făcut nevăzut. Noi am luat-o
la fugă pe câmp spre Bacău. Am ajuns
acasă. Tancurile sovietice intrau în oraş.
– Cum aţi ales sociologia?
– Am avut îndoieli la început, certitudinea a venit prin pasiunea pentru lectură.
Am dat examen concomitent la medicină,
filozofie şi drept. Am intrat la toate, dar
am absolvit numai Facultatea de Filozofie a Universităţii ieşene. Mi-am ales ca
subiect pentru lucrarea de licenţă scrierile
lui Dimitrie Gusti privitoare la vocaţia agricolă a României, în care demonstram că
sintagma „România – ţară eminamente
agricolă”, considerată atunci peiorativă,
are şi o parte fabuloasă. Teza mea l-a
entuziasmat pe Gulian. Am fost repartizat
la Institutul de Filozofie din Bucureşti, de
unde, după opt ani, am fost dat afară:
eram sionist. Aderasem la mişcarea
sionistă din ’44. Conduceam organizaţii
sioniste din Galaţi şi Roman. Când organizaţiile sioniste au fost desfiinţate, pentru
noi au început persecuţiile. Făceam parte
dintre tinerii care „nu aveau perspective
de dezvoltare în gândirea marxistă”; aşa
s-a exprimat secretarul de partid al Institutului. Timp de nouă luni am lucrat într-un
depozit la subsolul Bibliotecii Academiei,
unde misiunea mea era să car ziare. Dar,
în depozitul acela, am citit enorm. Apreciindu-mă, directorul Bibliotecii, Gheorghe
Vlădescu Răcoasa, discipol al lui Dimitrie
Gusti, mi-a schimbat statutul, dându-mi
un post de bibliotecar. Pe aceeaşi poziţie,
am lucrat o vreme la Institutul de Cercetări Energetice, în afara Bucureştiului. Cât
am fost în cercetare, am avut posibilitatea
să cunosc şi oameni de calitate. Unul
dintre ei – profesorul de logică Athanase
Joja, preşedinte al Academiei Române
între 1959-1963. Participam la o sesiune
ştiinţifică a Secţiei de Ştiinţe Economice,
Juridice şi Sociologice a Academiei. Joja
prezenta o comunicare. „Ce e cu dumneata, unde lucrezi?”, m-a întrebat la
sfârşit. I-am spus. M-a readus cercetător
principal la Institutul de Filozofie. Mi-am
luat doctoratul în sociologie cu o teză
despre Gurvitch. Am început să public

cărţi: „Cunoaşterea sociologică”, „Sociologia cunoaşterii”. În 1974, la Congresul
al XI-lea al PCR, Ceauşescu a zis: cine
nu e membru de partid n-are ce căuta în
ideologie. Nu mai puteam rămâne acolo.
Am avut noroc să obţin un transfer la
Institutul de Etnografie şi Folclor, care nu
era considerat ca făcând parte din sfera
ideologiei.
– Când v-aţi reapropiat de comunitate?
– Înainte de ’89. Era încă epoca
Rosen. Am făcut voluntariat: ţineam
conferinţe în Bucureşti şi în ţară. După
’90, la una din întrunirile rabinului Rosen cu intelectuali evrei apropiaţi vieţii
comunitare, când libertatea de exprimare începuse să-şi facă loc şi aici,
i-am criticat autoritarismul, atrăgându-mi, fireşte, nemulţumirile lui. Când
acad. Nicolae Cajal a devenit preşedinte al Federaţiei, m-a angajat la CSIER,
unde am scos o serie de cărţi profilate
pe istoriografia multor personalităţi evreoromâne îmbogăţind cultura ţării, istorii ale
presei evreieşti din Capitală şi din ţară.
Multe cărţi au fost reeditate. În unele
am inclus capitole noi. În „Mituri, rituri şi
înţelepciuni iudaice”, de pildă, am inclus
capitolul „Profeţii”. Şi serialul „Haftorele”,
din Realitatea Evreiască, l-am cuprins
acolo. M-a bucurat ecoul lor pozitiv în
societatea românească. De exemplu, „O
istorie a evreilor din România în date” a
fost lăudată de acad. Dinu Giurescu. Tot
ce-am făcut a reprezentat o canalizare
spre iudaism a cunoştinţelor mele de
sociologie, filozofie, ştiinţe, literatură...
– Ştiu că ziua dumneavoastră de
naştere este şi ziua căsătoriei cu Lya
Benjamin, cunoscut istoric, specialistă în
istoria Holocaustului. Câţi ani împreună
sărbătoriţi?
– 67. O relaţie sufletească şi intelectuală aparte, care m-a ajutat să depăşesc toate impasurile. O viaţă în acord
profund cu natura. Bicicleta făcea parte
din familie. Ajungeam des la Snagov, la
Căldăruşani. Făceam vacanţe la 2 Mai.
Aveam cort, barcă pneumatică. Urcam
drumuri de munte, ascultând muzică
clasică la tranzistor. Mergeam la teatru,
operă, concerte. Într-o vreme marcată de
oprelişti sociale aberante, Lya m-a ajutat
să-mi menţin echilibrul.
– Dăinuirea prin lucrarea spiritului e
realitate sau paliativ?
– Profesiunea, înţeleasă ca vocaţie,
trebuie trăită şi atunci ceea ce facem e
o treaptă pentru cei care vin după noi, a
răspuns, pentru amândoi, Lya Benjamin.
– Valori în care credeţi?
– Bunătatea şi capacitatea de a iubi,
singurele care dau conţinut afectiv vieţii.
– Ce înţelegeţi prin împlinire?
– Să nu te consideri împlinit niciodată.
IULIA DELEANU

My Voice – un proiect educaţional contemporan

Prof. Ileana Wisket, de la Colegiul Naţional „Traian” din municipiul Drobeta-Turnu
Severin, alături de un grup de elevi ai Colegiului, au prezentat cu ocazia Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului proiectul educaţional My Voice
(Vocea mea).
Acesta este un demers artistic neconvenţional, care tratează problema Holocaustului, extremismului şi discursului care promovează ura. Mai curând, el atrage atenţia
asupra lipsei de informare şi a riscului ca evenimente tragice din istoria recentă a
omenirii – altminteri considerate trecute sau depăşite de contextul politic actual – să
fie uitate sau să fie transferate în registrul desuetului. Conceput într-o manieră artistică
actuală, proiecţia debutează în mod simbolic cu scena în care Hanna Schygulla interpretează melodia Lili Marleen, din binecunoscuta dramă muzicală cu acelaşi nume, în
regia lui Rainer Werner Fassbinder. Trimiterea la evenimentele din cel de-al Doilea
Război Mondial aduce în atenţia unor elevi de liceu o problemă delicată, cu multiple
dimensiuni – istorice, etice şi politice – axa trecut-prezent-viitor şi poziţionarea lor şi
a noastră în această ecuaţie. Aparenta stare de securitate dobândită în cei peste 70
de ani de pace se dovedeşte a fi extrem de volatilă. Una dintre experienţele recente
– atentatul armat de la sinagoga Pomul Vieţii din Pittsburgh – ne dovedeşte din plin
acest lucru. Scepticismul unuia dintre personaje – creionat poate prin asociere cu
unele mesaje sau atitudini din ce în ce mai des întâlnite în prezent – este depăşit
printr-o experienţă de cunoaştere. Jurnalul Annei Frank, printre altele, transmite o
mărturie care nu poate fi ignorată. Unde se situează acel punct terminus al trecutului
şi de unde începe prezentul? Aceasta este o întrebare asumată ca parte a mesajului
acestui proiect educaţional, dincolo de informaţiile şi lecţiile de istorie înglobate cu
realism şi corectitudine.
DAN DRUŢĂ
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Controverse
în jurul
noului Muzeu
al Holocaustului
de la Budapesta

O serie de neînţelegeri în rândul
evreilor din Ungaria întârzie deschiderea
unui nou Muzeu al Holocaustului la Budapesta, relatează cotidianul ”The Times of
Israel”. Muzeul, denumit Centrul Memorial al Holocaustului, este situat în incinta
fostei gări de unde au fost deportaţi evreii
din capitala Ungariei. În faţa clădirii se
află două turnuri de câte 15 metri, formate
din vagoane pentru transportul vitelor,
legate cu un uriaş pod de metal care
formează o Stea a lui David.
Complexul muzeal a fost terminat în
2015, dar nu a fost inaugurat din cauza
suspiciunilor manifestate de o parte
dintre evrei, care consideră că acest
nou muzeu, prin panourile şi exponatele
sale, intenţionează, de fapt, modificarea
istoriei maghiare din perioada respectivă, susţinând teza actualului Guvern
Fidesz şi a premierului Viktor Orban că,
deoarece la 18 martie 1944 forţe armate
germane au intrat în Ungaria, vina pentru
deportarea celor 600.000 de evrei unguri
la Auschwitz, care a avut loc în mai-iunie
1944, revine integral Germaniei naziste.

În luna septembrie a anului trecut,
guvernul a anunţat că va numi EMIH (Comunitatea Israelită Maghiară Unificată)
drept proprietar al complexului. Această
organizaţie are relaţii apropiate cu Habad
şi cu premierul maghiar Viktor Orban.
Faptul că EMIH a decis să colaboreze
cu istoricul Maria Schmidt, de asemenea
un apropiat al premierului Orban, a cărei
activitate în organizarea „Casei Sorţii”,
muzeul dedicat victimelor comunismului,
a provocat mari controverse, a stârnit
îngrijorarea MAZSIHISZ (Federaţia Comunităţilor Evreieşti din Ungaria), organizaţie care cuprinde cea mai mare parte
a evreilor unguri. „EMIH nu dispune de
expertiza corespunzătoare, iar Schmidt
are reputaţia de a «albi» Holocaustul. Nu
este considerată de experţi credibilă şi nimeni nu ştie care va fi mesajul muzeului”,
a declarat Andras Heiszler, preşedintele
MAZSIHISZ.
În muzeul dedicat victimelor comunismului, Schmidt a prezentat numai
perioada 1938-1948, fără să se ocupe
de creşterea antisemitismului şi omiţând
introducerea primei legi antievreieşti în
Europa de după Primul Război Mondial
de către guvernatorul Miklós Horthy.
Reprezentanţii MAZSIHISZ şi experţi
internaţionali, printre care şi de la Muzeul Yad Vashem, şi-au dat demisia din
Consiliul Consultativ al noului muzeu din
cauza conceptului distorsionat prezentat
de Schmidt. Pe de altă parte, Guvernul
Orban apreciază că este de bună credinţă
faţă de comunitatea evreiască, a introdus
în şcoli educaţia despre Holocaust ca
materie de predare, a finanţat construirea
unui alt muzeu al Holocaustului la Budapesta şi renovarea mai multor sinagogi.
Dar evreii unguri cunosc străduinţele lui
Orban de a prezenta Ungaria ca victimă
a Germaniei naziste, iar deportările – ca
fapte în răspunderea exclusivă a germanilor. Ideea este grăitor ilustrată de un
monument ridicat în 2014, care transmite
acest mesaj şi induce prin sculpturile sale
ideea nevinovăţiei Ungariei.
EVA GALAMBOS
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כ"ו שבט תשע"ט  -כ"ג אדר א' תשע"ט

כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

אזכרת פרעות בוקרשט שחלו בינואר 1941

ב 21-בינואר השנה נערך בהיכל
הכוראלי שבבוקרשט טקס אזכרה
לפרעות הליגיונרים מינואר  .1941הטקס
נערך בנוכחותם של ראשי הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה ,של קהילת
יהודי בוקרשט ושל ארגון בני-ברית .נוסף
על חברי הקהילה וידידיה השתתפו ד"ר
אלכסנדרו פלוריאן ,מנכ"ל המכון הלאומי
לחקר השואה ברומניה ע"ש אלי ויזל,
וטניה ברג רפאלי ,סגנית ראש המשלחת
בשגרירות ישראל בבוקרשט.
בתאריך זה לפני  78שנים ,החל
המצוד אחרי יהודי עיר הבירה ,ואלה
נעצרו ועונו .יותר מ 120-איש מהם נפלו
קורבן לאכזריותם של הליגיונרים .נכסים
בבעלות יהודית נהרסו ונשדדו ,בתי-כנסת

נשרפו וחוללו " -ליל הבדולח הרומני"!,
ליל הפרעות ,שהיה מתוכנן היטב מראש,
התפתח במהלך עימות בין כוחות הגנרל יון
אנטונסקו לבין כוחות הלגיונרים של הוריה
סימה ,שרצו לתפוס את השלטון לעצמם.
אדוארד קופפרברג ,מזכ"ל הפדרציה,
הדגיש שפחות משבוע מאזכרת הקורבנות
של פרעות הלגיונרים ,נערך יום אזכרת
קורבנות השואה .בשני המקרים האלה יש
צורך שכולם יידעו מה קרה ליהודים ,גם
ליהודי רומניה גם ליהודי אירופה .וחשוב
לדעת את האמת ,במיוחד עכשיו ,כאשר
האנטישמיות שפוקדת את אירופה נמצאת
בעלייה.
באיזור וקרשטי-דודשטי פשעו
הלגיונרים פשע אחר פשע ,הוציאו

מתפללים מתוך בתי כנסת ,ואת חלקם
הביאו אל יער ז'ילאואה וירו בהם למוות,
ציין ראש הפדרציה ,ד"ר אאורל ויינר,
ודיבר גם על הנס מעצם הישארותו בחיים
של הרב גוטמן.
המהנדס פאול שווארץ ,יו"ר קהילת
יהודי בוקרשט ,ציין שיש פריטים רבים
פחות מוכרים הקשורים בפרעות בוקרשט
מינואר  .1941בדבריו גם הבליט את
תפקידו הרע של הארגון "גוף הפועלים
הלגיונרים" שאירגן מעשי רצח ופורענות
רבים .אזכרת פרעות בוקרשט היא גם
הזדמנות ללמוד היסטוריה ,לזכור את
הקורבנות ולראות מה יכולים לעשות
במצבים של משבר ,הכריז ד"ר אלכסנדרו
פלוריאן ,מנכ"ל המכון "אלי ויזל" .ברשתות
מתנהלת מתקפת אנטישמיות עוצמתית.
מכון "אלי ויזל" אמנם מגיב ,אבל לא די
בכך .החוקים נגד האנטישמיות טובים
וקיימים ,אבל הם אינם מופעלים .היו
מקרים ברורים של הכחשת השואה ,אבל
אלה לא הגיעו בפני הערכאות ,הוסיף
אלכסנדרו פלוריאן.
ההיסטוריון אדריאן צ'יופלנקא אמר
שזו חובתן של המדינות להבטיח את כיבוד
הזכות לזיכרון .בעצם ,הכללים לגבי כבוד
האדם מתרחבים גם על המתים ,דבר
שמחייב את זהותם ואת הדאגה לבתי
הקברות .למדינה הרומנית יש חובה לנקוט
בכל האמצעים על מנת שאסון כמו השואה
לא יישנה לעולם.
בתום הטקס ,המשתתפים ענו לפנייתו
של אדוארד קופפרברג ועשו שרשרת חיה,
מאחורי הדף הכתוב "אנחנו זוכרים".

"השואה אינה שייכת רק לעם היהודי ,אלא לעולם כולו"

הוועידה הבינלאומית "הקולות
האחרונים" ,מוקדשת ליום הבינלאומי
לאזכרת קורבנות השואה ,זאלאו 30 ,בינואר
.2019
הוועידה הבינלאומית המוקדשת לאזכרת
קורבנות השואה ,שכותרתה "הקולות
האחרונים" ,הגיעה למהדורה הרביעית שלה
והיו לה השפעות סמליות רבות .בוועידה
זו ,שהתקיימה בזאלאו ,השתתפו  520איש.
אירוע זה אורגן על ידי קהילת יהודי זאלאו
בשיתוף הפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה ,המכללה הטכנית "אלכסנדרו
פאפיו אילריאן" מזאלאו ,הפיקוח החינוכי
האזורי סאלאז' ,בשיתוף עם עיריית זאלאו,
המרכז לתרבות ואמנות של מחוז סאלאז',
המוזיאון לאמנות ואוניברסיטת "באבש-
בוליאי" מקלוז'-נאפוקה ,ההתאגדות
המסחרית בריליאנט.
הקהילה הוקמה מחדש בשנת ,2014
במאמצי היו"ר הנוכחי שלה ,דן האס.
רשויות מקומיות ,נציגים של משרד החינוך,
נציגים של המסגרת האקדמית ,אנשי
כנסייה בכירים ודיפלומטים הבליטו את
האחריות של המנהיגים הנוכחיים ,חילוניים
ודתיים ,כדי שהעבר לא יישנה לעולם
בעתיד.
אותות הכבוד מטעם הנהגת הפדרציה
שהוענקו לארבעה ניצולי שואה שנכחו
באירוע ,הבהירו שהטרגדיה מלפני כמעט 75
שנה נותרה בזיכרון כירושה שעוברת מדור
לדור.
"השואה אינה שייכת רק לעם ישראל,
אלא לעולם כולו" ,אמר למשתתפים יו"ר
קהילת יהודי זאלאו ,דן האס" .השואה
תוכננה ,חשבו עליה לפרטי-פרטים והיא
הוצאה אל הפועל במטרה להשמיד את
האוכלוסייה היהודית של אירופה .נהרגו גם
צוענים ומתנגדי המשטר הנאצי בני עדות
שונות .יהי זכרם ברוך!".
בהדגישו את החיים המשותפים
הטובים בעיר של בני עדות רבות ,תיאר
סגן ראש עירית זאלאו ,תיאודור בלצל ,את
מאמציהם של חברי מועצת העיר להבטיח
את "ביטחונו של האזרח ורכושו"" .חשוב
שכולנו נחיה יפה ביחד" ,אמר.
שישה נרות הודלקו לזכר שישה מיליון
קורבנות השואה" .היהודים שגרו בזאלאו,

כ 550-במספר ,גורשו לגטו שבצ'כיי,
הם ויהודים אחרים ממחוז סאלאז' .שם
הושפלו ועונו ,ולאחר מכן גורשו לאושוויץ.
רק  145מהם חזרו" ,אמרה סגנית ראש
המשלחת הדיפלומטית של מדינת ישראל
בבוקרשט ,טניה ברג-רפאלי.
"משום הניסיון להשמיד עם שלם,
השואה היא יחידה במינה" ,הדגיש הציר
המוסמך של שגרירות גרמניה בבוקרשט,
קאי חניג" .אחרי המלחמה ,בגרמניה הועבר
מסר פוליטי ברור :לא לחזור עוד! בשביל
גרמניה ,האשמה של עצמה הפכה לאחריות

של עצמה .אני מודה לאלה שמשמיעים את
קולם כדי להזכיר את זוועות השואה".
הציר היועץ של שגרירות רוסיה ,איגור
איניושקין ,ביקש מהמשתתפים "להרכין
ראש לזכר כל הקורבנות שמתו בשואה ושל
אלה ששמו קץ לטבח".
"כולנו נושאים באחריות לכך שעשינו
מעט מדי כדי למנוע את השואה" ,הודה
הקונסול הכללי של הונגריה בקלוז'-
נאפוקה ,צילה לאיוש" .לא די להזכיר
את הטרגדיה .אנחנו ,ההונגרים ,חייבים
להתעמת עם מה שקרה".

חבר הפרלמנט סילביו וכסלר קיבל ברכה
מאת בנימין נתניהו

סילביו וכסלר ,חבר בפרלמנט מטעם הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה – דת
משה ,קיבל מראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו מסר ,ובו ראש הממשלה מירושלים
בירך אותו על יוזמתו לקבלת חוק חדש של מאבק באנטישמיות" .מר וכסלר הנכבד,
בשם ממשלת מדינת ישראל ,הנני מבקש ממך לקבל את הערכתי העמוקה לגבי החוק
החדש נגד האנטישמיות שיזמת ואשר התקבל לא מכבר על ידי הפרלמנט של רומניה",
נאמר במסר שפורסם בדף הפייסבוק של חבר הפרלמנט סילביו וכסלר.
ראש ממשלת ישראל הוסיף" :ידוע לי כמה זמן ומאמץ השקעת בקידום החקיקה
הזאת ,שמעבירה מסר ברור ,לא רק לציבור מרומניה ,אלא גם לכל המדינות האירופיות
האחרות ,לגבי סכנת האנטישמיות לכל החברות התרבותיות".
בסוף המסר ,ראש הממשלה נתניהו מדגיש ש"זה חוק שמצייר מקביל דרוש בין
אנטישמיות ואנטי-ציונות ,צעד חשוב במאבק נגד מערכת השנאה למען דלגיטימציה של
המדינה היהודית".
אנחנו מוסיפים את הברכות שלנו ואיחולים להצלחות חדשות מסוג זה בפרלמנט של
רומניה.

המאבק באנטישמיות
– במרכז העסקות של
האיחוד האירופאי

הצהרת מועצת האיחוד האירופי
ב 6-בדצמבר  ,2018מועצת האיחוד
האירופי קיבלה הצהרה לגבי המאבק
באנטישמיות ועבור פעילות ביטחונית
משותפת על מנת להגן טוב יותר על
הקהילות והארגונים היהודיים מאירופה.
הסיבות שגרמו לקבלתה של ההצהרה
הזאת היו העלייה המדאיגה בשנים
האחרונות בהיקף הנאומים המסיתים
לשנאה והמעשים הפליליים שנבעו
מתוך שנאה ,גזענות ,שנאת זרים וחוסר
סובלנות באירופה .כל אלה פגעו במיעוטים
ובקבוצות חלשות ,ובכלל זה ביהודים .נוסף
לכך ,במדינות אחדות החברות באיחוד
האירופי ,הקהילות היהודיות מרגישות את
עצמן חשופות בפני התקפות של מחבלים.
תוך כדי הכרה במציאות הזאת ,הצהרתה
של מועצת האיחוד האירופאי מבקשת
מהמדינות החברות בה להפעיל אסטרטגיה
גלובלית כדי למנוע את כל הדרכים שבהן
מובעת האנטישמיות וללחום נגדן ,לקבל
את הגדרת העבודה של האנטישמיות כפי
שחוברה על ידי הארגון הבינלאומי של
מאבק בגזענות ובאנטישמיות ,לחזק את
מאמציהן להבטחת ביטחונם של הקהילות,
המוסדות והאזרחים ממוצא יהודי ,לחזק
את אמצעי ההגנה של הקהילות והמוסדות
היהודיים ולנקוט אמצעים מתאימים
למאבק בהסתות לשנאה ואלימות נגד
האוכלוסייה היהודית.
ועידת בריסל נגד האנטישמיות
רומניה ,מדינה שקיבלה על עצמה
את נשיאות מועצת האיחוד האירופי
לשישה חודשים ,אירגנה בעיר בריסל ב7-
בפברואר השנה ועידה מיוחדת למאבק
באנטישמיות ,שכותרתה" :המאבק
נגד האנטישמיות :יוזמה משותפת כדי
להגן טוב יותר על הקהילות היהודיות
מאירופה – ממדיניות לפעילות" .בוועידה
הנ"ל השתתפו מנהיגים של הארגונים
היהודיים הגדולים באירופה ,ביבשת
אמריקה ,ובהעולם כולו ,אישי ציבור מן
המוסדות של האיחוד האירופאי ,חוקרי
שואה ,חברים בפרלמנט האירופאי .בראש
המשלחת הרומנית עמדה ראש ממשלת
רומניה ,ויוריקה דנצ'ילא ,ובין המשתתפים
היו גם נציגים של הארגונים היהודיים
מרומניה ,בכללם יו"ר הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה ,ד"ר אאורל
ויינר ,ויו"ר בני-ברית רומניה ,ז'וסה
יעקובסקו.
ויוריקה דנצ'ילא הדגישה שרומניה
הפכה לדגם אזורי במאבק נגד
האנטישמיות ונגד שנאת הזרים ודגם לגבי
החינוך והאמצעים לשמירת זכר השואה.
סגן יו"ר הראשון של הוועדה האירופאית,
פראנס טימרמן ,תיאר את האנטישמיות
בתור "וירוס שיכול להרוג" והבטיח
אמצעים מוחשיים למאבק באנטישמיות.
רונלד לאודר ,נשיא הקונגרס היהודי
העולמי ,הזהיר לגבי סכנת הקיצוניות
מימין ומשמאל ,ודיבר על הצורך לחזק את
חינוך השואה בקרב הנוער.
במסגרת הדיונים בוועידה דיברו
ד"ר אאורל ויינר וז'וסה יעקובסקו .יו"ר
הפדרציה דיבר על הצורות השונות של
הבאת האנטישמיות ברומניה ,במיוחד
במסגרת הווירטואלית ,ועל החקיקה
הרומנית שמענישה בגין הכחשת השואה
והעמדות האנטישמיות של שנאת הזרים
וחוסר סובלנות – וכמו כן על העמדה
הפעילה של הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה .יו"ר בני-ברית
הראה שהאמצעי הטוב ביותר למאבק
באנטישמיות הוא לקרב את האוכלוסייה
הרומנית ואת המיעוטים האחרים אל
הקהילה היהודית על מנת להכיר את
דאגותיה ואת חמש המהדורות של "גשרי
הסובלנות" ששימשו דווקא ליעד זה.
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O mare capitală a Lumii Noi

Simona şi Victor Neumann

La începutul lunii noiembrie am vizitat
pentru întâia oară o ţară din America de
Sud. Pentru mine şi pentru soţia mea
(Simona, expert în relaţii internaţionale,
director al Asociaţiei Timişoara, Capitală
Europeană a Culturii) s-a întâmplat să fie
Argentina, mai precis capitala acesteia,
Buenos Aires.
Buenos Aires este un oraş cosmopolit,
deschis la nou, o capitală cu milioane de
locuitori, cu mii de palate şi zeci de zgârie-nori, cu bulevarde largi şi agitate, dar
şi cu nenumărate cartiere liniştite, aparent situate în afara timpului şi spaţiului.
Chiar dacă limba majorităţii e spaniola,
fascinantă e diversitatea umană, omul
obişnuit, preocuparea pentru profesie
şi munca de fiecare zi. Un amalgam de
idei sociale şi politice atrag după sine
continue nemulţumiri şi demonstraţii,
probând libertatea de a se exprima a
oricărui grup. Fascinant e ataşamentul
argentinienilor pentru muzică şi dans, un
mod de recuperare a minţii cu ajutorul
instinctelor corporale.
Muzeul Malba de Artă Contemporană
este un muzeu senzaţional, colecţiile lui
incluzând tot ceea ce e reprezentativ
în creaţiile artistice argentiniană şi sudamericană din ultima sută de ani. E un
muzeu populat la orice oră din zi, fiind
vizitat nu doar de localnici, ci şi de turişti
veniţi din întreaga lume. Nu numai valoarea exponatelor, nu numai originalitatea
stilurilor şi a şcolilor îl face de neuitat,
ci şi înţelesul dat de curatori acestora.
Circulaţia temelor, a ideilor, a modelelor
spune ceva nou despre globalizare, despre ce va fi experimentul latino-american.
Colecţiile de la Malba descriu precis şi
prin exponate de valoare arta conceptuală ori arta de avangardă a secolului al
XX-lea. Malba este o instituţie deschisă
dialogului intercultural, asocierii artei,
ştiinţei şi muzicii. E minunat să observi
că vizitatorii – indiferent de locul în care
s-au născut ori s-au format – se familiarizează îndată cu un astfel de muzeu.
Comunică şi se regăsesc mai bine decât
oriunde altundeva. Malba – dar şi alte
muzee şi centre – mi-au dat multe motive
de încântare.

Tomas Abraham,
Europa Centrală şi Argentina
Când l-am întâlnit întâia oară pe
Tomas Abraham, nu m-am gândit nici o

clipă că prin el voi descoperi un fragment
necunoscut al geografiei lumii. Nu m-am
gândit nicicând că voi avea surpriza să
discut cu un alter ego al meu, că amalgamul identitar americano-central-european
îmi este familiar, că referinţele noastre
social-culturale se întâlnesc dincolo de
limbă şi confesiune, de şcoală şi naţiune,
de politică şi aspiraţii intelectuale. Un colocviu care s-a desfăşurat la Budapesta
în primăvara anului 2017 fusese întâmplarea care ne-a adus faţă în faţă, un
colocviu la care am fost invitaţi să vorbim
despre identitatea multiplă a europenilor
din centru şi a americanilor din sud. O
comparaţie aparent dificilă. Relatarea
lui Tomas Abraham avea să sugereze
ceva ce cu greu admit adepţii etnicităţii,
etnonaţiunii, monoculturalităţii, anume,
identitatea multiplă.
Ce altceva a fost şi este evreitatea
central-europeană modernă din care
provine acest intelectual nonconformist?
E una care se defineşte prin mai multe
limbi şi culturi, prin amalgamarea mai
multor tradiţii, simboluri şi valori. Tomas
povesteşte cum în familia lui vorbeau
germana şi maghiara, cum cel dintâi
cuvânt pe care l-a pronunţat a fost în
maghiară, cum erau părinţii şi cum au
supravieţuit Holocaustului. În fine, cu o
voce tremurândă, descrie decizia familiei de a părăsi locurile natale şi de a se
reinventa undeva, la capătul lumii. La
vârsta de un an şi zece luni a emigrat
în Argentina împreună cu părinţii săi.
De aici, interogaţiile privind identitatea.
Înţelesese devreme că numele de Abraham e semnul inconfundabil al evreităţii
sale. Şi tot astfel, a înţeles că a fi evreu
e o dificultate oriunde în lume. În pofida
neajunsurilor, şi-a demonstrat sieşi că
Argentina este echivalentul lumii libere,
că aceasta îi este patria. Filozof de formaţie, absolvent al şcolii pariziene de
filozofie şi de ştiinţe umaniste, Tomas
Abraham nu e doar un scholar marcat
de lectura maeştrilor francezi ai secolului al XX-lea. E, mai ales, altceva, un
intelectual jucăuş, curios din fire, tentat
să întrebe despre orice şi oricine, dornic
să politizeze tot ceea ce consideră că
are legătură cu realitatea socială în care
trăieşte. Lui îi datorez vizita în Argentina,
ideea de a conferenţia la Buenos Aires şi
de a fi descoperit câteva dintre locurile
exotice ale cosmopolitei capitale.

Cooperarea lui Tomas cu Ambasada
României, dar mai cu seamă cu admirabila doamnă ambasador Carmen Podgorean, a contribuit la programarea şi
diversificarea vizitei noastre. Cu modestie
şi cu o bună înţelegere a oamenilor şi a
lucrurilor, doamna ambasador ne-a consiliat, ne-a însoţit în nenumărate vizite,
ne-a familiarizat cu un univers uman şi
urban total necunoscut. Domniei Sale îi
suntem recunoscători pentru bucuria de a
întâlni profesori şi cercetători, bibliotecari
şi muzeografi, galerişti şi librari. Sau de
a fi văzut monumente, cartiere, galerii,
centre culturale, librării conferind particularitate capitalei sud-americane. Îmi
aduc aminte cu mare plăcere de iniţierea
în tainele unor instituţii de cultură – sunt
multe şi foarte atractive în BA – precum
Fundaţia Proa, Uzina de Arte, Muzeul de
Arte Frumoase.

Un experiment – o nouă identitate
Atunci când am decolat din Buenos
Aires nu ştiam că întâlnirea G20 din
capitala Argentinei va fi şi ocazia unei
întâlniri dintre câţiva cunoscuţi scriitori
argentinieni contemporani – e vorba
de Damian Tobarovsky, Pola Oloixarax,
Silvia Hopenhayn, Gonzalo Garcés – şi
preşedintele francez Emmanuel Macron.
Mi-am zis că o asemenea întâlnire ar fi
agreat-o şi Jorge Luis Borges. De altfel,
numele şi opera acestuia au reprezentat
cea mai importantă referinţă a ineditului dialog franco-argentinian, Borges
fiind invocat pentru ideile şi viziunea
sa extraordinare prin care a făcut posibilă mondializarea culturii Argentinei.
Găzduind evenimentul, frumoasa şi
faimoasa librărie El Ateneo a devenit
încă o dată referinţa de vârf a vieţii
culturale a Buenos Airesului. Tot ce se
întâmplă în Argentina, dar şi în alte ţări
ale Americii de Sud, arată un interes ieşit
din comun pentru literatură, arhitectură,
muzică, arte vizuale, dans, sport şi chiar
filozofie. Nu cred că greşesc atunci când
spun că argentinienii experimentează,
invitându-ne să fim atenţi la creaţiile lor.
Îndepărtata Argentină şi Patagonia ei
sunt o speranţă în timpul crizelor noastre
de conştiinţă. E şi acesta un motiv pentru
care merită să-i cunoaştem cultura şi
societatea.
VICTOR NEUMANN

Studiile iudaice la Institutul
„Moşe Carmilly”

Mai mulţi studenţi mi-au spus că îi interesează istoria Holocaustului: au auzit de această tragedie şi vor să o cunoască, să afle despre suferinţa poporului evreu, să facă totul pentru ca o asemenea
monstruozitate să nu se repete. Majoritatea au scris lucrări de masterat asupra
Holocaustului evreilor din România. Alţi studenţi au mărturisit că sunt admiratori
ai Israelului şi vor să cunoască istoria acestei ţări, care a ajuns la mari realizări.
Studenţi de la filologie au spus că vor să înveţe limba ebraică, alături de alte limbi
moderne, sperând să lucreze în cadrul relaţiilor economice româno-israeliene.
Un student mi-a povestit că l-a atras spre studii iudaice faptul că a avut un bunic
evreu, care însă nu i-a povestit nimic despre iudaism. Interesul şi curiozitatea aduc
prieteni obştii evreieşti din România, precum şi Statului Israel.

(Urmare din pag. 8)

Alberto Moravia sau demnitatea scriitorului

În zilele de azi, analfabeţii ştiu să citească şi să scrie, spunea
Moravia, cu un umor amar, în „Iubitul nefericit”. Se potriveşte
şi zilelor noastre. Nu este singur cine e singur, ci e singur
cel ce se simte singur. Cu cât eşti mai fericit, cu atât dai mai
puţină atenţie fericirii („Dispreţul”, 1954). Este mai greu să nu-l
invidiezi pe un prieten fericit, decât să fii generos cu un prieten
nefericit („Noile romane”, 1954). Viaţa e alcătuită din obişnuinţe;
până şi cinstea e doar o obişnuinţă; însă din momentul în care
obişnuinţele ni se schimbă, viaţa devine un infern, iar noi, nişte
diavoli dezlănţuiţi, fără respect nici faţă de noi, nici faţă de ceilalţi
(„Iubitul nefericit”).
Prin aceste citate ilustrăm spiritul unui scriitor de valoare
ca Alberto Moravia (28 noiembrie 1907-26 septembrie 1990),
unul dintre cei mai de seamă romancieri italieni şi europeni ai
secolului al XX-lea, jurnalist, nuvelist, romancier, eseist, dramaturg, scenarist, figură majoră a literaturii prin abordarea modernă
a sexualităţii, a alienărilor mentale şi a existenţei propriu-zise.
La vârsta de 20 de ani, îi apărea prima povestire, apoi, în 1929,
îşi publică pe propria cheltuială, la Milano, romanul „Indiferenţii”,
devenind astfel un pionier al existenţialismului literar în Italia.

Mulţi importanţi regizori de film (Bernardo Bertolucci, Jean-Luc
Godard, Mario Monicelli, Vittorio de Sica, Luchino Visconti etc.),
atraşi de succesul prozelor lui, le-au adaptat pentru marele
ecran. Scriitorul-scenarist a contribuit astfel la cristalizarea
neorealismului cinematografic italian. Printre cele mai cunoscute
romane ale sale se numără „Mascarada” (1941), „Conformistul”
(1951), „Dispreţul” (1954), „Ciocciara” (1957), „Urâtul” (1960)
sau „Voyeuristul” (1985).
Începând din 1927, şi-a construit o carieră jurnalistică de
succes, colaborând la cotidienele La Stampa, Gazzetta del
Popolo, Corriere della Sera. Inovatoare şi incendiare, romanele
sale explorează subiecte precum alienarea socială, sexualitatea
lipsită de iubire sau ipocrizia vieţii contemporane. Până acum
au fost traduse în limba română: „Dispreţul” (1954), ecranizat
de Jean-Luc Godard în 1963; „Ciocciara” (1957), ecranizat de
Vittorio de Sica în 1969; „Voyeuristul” (1985); „Cum să trăieşti
cu o soţie necredincioasă” (1990); „Mascarada”, „Amorul conjugal”, „Cei doi prieteni”, „O zi de decembrie”, „Iubirea care a
rupt lumea în două”, „Băiatul de pe pod”.
B.M.M.
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Doi înalţi
diplomaţi evrei
ai SUA despre
istoria relaţiilor
sino-americane

Celebrarea a 50 de ani de la înfiinţarea Comitetului Naţional pentru
Relaţiile SUA-China a fost marcată
printr-o serie de evenimente. Un moment special l-a constituit un dialog
între foştii secretari de stat Henry Kissinger şi Madeleine Albright, moderat
de preşedintele Comitetului, Stephen
Orlins. Cei doi au rememorat episoade
importante din istoria recentă a diplomaţiei americane, în mod special din
perspectiva relaţiilor cu China.
Fostul consilier prezidenţial pe
probleme de securitate naţională şi
mai apoi secretar de stat în timpul
Administraţiilor republicane Nixon şi
Ford, Henry Kissinger a abordat subiectul normalizării relaţiilor cu China
de la sfârşitul anilor ‘60. Un exemplu
elocvent prezentat de el, care indica
starea relaţiilor dintre S.U.A. şi China
de la acea vreme, este valoarea balanţei comerciale, care se situa sub
cea a comerţului cu Honduras. Întâl-

nirile dintre consilierul pe probleme de
securitate naţională şi prim-ministrul
chinez Zhou Enlai din 1971 au reprezentat primele contacte oficiale între
cele două state după mai bine de 22
de ani. Efortul de a îngloba China în
sistemul de înţelegeri şi organizaţii
internaţionale a constituit un obiectiv
prioritar, a arătat laureatul Premiului
Nobel pentru Pace. De asemenea, el
a mărturisit că disensiunile din ce în ce
mai frecvente dintre U.R.S.S. şi China
au ridicat o provocare importantă pentru conducerea de la Washington. Diplomatul a afirmat că, în eventualitatea
escaladării vreunui conflict între cele
două state comuniste, S.U.A. nu ar fi
avut nici un interes ca partea chineză
să iasă înfrântă.
Madeleine Albright, secretar de
stat în perioada 1997-2001, în timpul
mandatului preşedintelui Bill Clinton,
a subliniat importanţa demersurilor
de normalizare a relaţiilor S.U.A. cu
China, continuate de consilierul pe probleme de securitate Zbigniew Brzezinski, în timpul administraţiei Carter. De
asemenea, un moment important a
fost includerea Chinei în Organizaţia
Mondială a Comerţului, în anul 2001.
În ceea ce priveşte dinamica actuală a relaţiilor, Madeleine Albright a arătat că terorismul constituie o provocare
ce ar putea fi depăşită prin colaborarea
şi schimbul de informaţii dintre cele
două superputeri. Despre experienţa
relaţiilor cu Coreea de Nord, ea şi-a
amintit despre invitaţia primită de
preşedintele Bill Clinton de a efectua
o vizită la Phenian. Întâlnirea sa cu
Kim Jong-Il, din anul 1997 a fost o
experienţă inedită, cu atât mai mult cu
cât nu exista o ambasadă americană
acolo, iar liderul nord-coreean nu avea
o reputaţie frecventabilă. Negocierile
purtate nu au fost lipsite de succes,
partea nord-coreeană acceptând
atunci ca trupe americane să rămână
staţionate în Coreea de Sud.
DAN DRUŢĂ
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V i c t i m ele Holocaustului,
c o m e m o r a t e la Parlamentul Europe an

morminte. Prevederile privind recurenţa înseamnă, în cazul nostru, obligaţia
statului român de a lua toate măsurile
pentru ca o astfel de tragedie cum a fost
Holocaustul să nu se repete. Convenţia
ONU garantează dreptul de a nu fi supus
abuzurilor istoriei, a conchis directorul
CSIER.
La sfârşitul adunării comemorative,
prim-rabinul Rafael Shaffer şi cantorul
Emanuel Pusztai au rostit Kadiş şi El
Male Rahamim în memoria celor decedaţi în timpul pogromului. De asemenea,
participanţii au răspuns la apelul lansat
de Eduard Kupferberg şi au format un
lanţ viu, în spatele îndemnului ”We Remember”.

Doi poeţi, doi oameni de cultură – Dumitru Velea, din Petroşani, şi Menachem
Falek, originar din Bistriţa, ierusalimitean
din 1964, fost preşedinte adjunct al Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Ebraică –, au
scos împreună o carte de 100 de pagini,
bilingvă, conţinând versuri scrise în română de Dumitru Velea, traduse în ebraică
de Menachem Falek (cu coperte realizate
de Hava Tzutrin Natan, Editura Zurr-Ott,
Ierusalim): „Convoi spre Babilon”, un Babel reînviat. Citez din versiunea română,
pe care am citit-o: „Omul a obosit. Este
mai bătrân ca/muntele, mâna abia o mai
ridică/ pentru a decide soarta celor din
vale”. (Steagul de pe munte); „Pe stâncă
este un loc unde-ai putea sta/ să ciopleşti
forma norului ce trece peste tine/ te-acoperă cu palma în scobitura stâncii/ să nu te
orbească flacăra din mijlocul său”. (Norul);
„Pânza-i uşoară ca norul cu focul deasupra/ sau grea ca norul cu focul dedesubt”.
Un alt splendid poem: „Corturile de
safir văzute de Xerxes”. Ne aflăm într-un
Orient mirific, cu milenii în urmă. O istorie
de muncă şi sânge, cum altfel este istoria
biblică? Numeroase trimiteri la Biblie,
pilda cu leul lui Samson, mierea s-a adunat în trupul leului mort; lupta cu îngerul.
Apoi istoria se schimbă, „pe câmpul de
bătaie/de veacuri se tot schimbă/ împărat
şi haine/ hainele şi împăratul”, „sub norul
de fum omul se zbate/ jumătate cărbune
aprins/ jumătate cenuşă” (cum să nu ne
amintim Holocaustul?). Adesea apare
pilda copilului din Judecata lui Solomon,
dar transfigurată: alegerea o are copilul.
O carte care musteşte a istorie, a destin.
Revenim la autor şi la traducător. Dumitru Velea este născut în 1948; licenţiat
în Filologie, la Craiova, a publicat poezie,
eseuri în mai toate revistele de cultură din
ţară şi din străinătate, piese de teatru, în
română, engleză, suedeză, albaneză,
germană, rusă, ivrit. Este membru UNITER şi al Uniunii Scriitorilor din România.
În prezent editează o revistă trimestrială,
voluminoasă, „Banchetul”, cu participarea
unor literaţi români, evrei şi de alte etnii.
Menachem Falek s-a născut în 1951.
A studiat la Ierusalim filozofie şi lingvistică, a publicat 20 de volume originale în
ebraică, 12 cărţi în alte limbi, inclusiv în
română, a tradus cărţi, a apărut în antologii. A fost distins cu premii, unele în
Israel, altele în România şi Italia, iar ICR
i-a acordat titlul de Ambasador Spiritual
al Bucovinei. Un frumos exemplu de colaborare culturală dintre România şi Israel.
BORIS MEHR

Una din partiturile cele mai dificile pe
care pianistul, compozitorul, profesorul
Dan Mizrahi z.l. (1926-2010) s-a îndărătnicit s-o stăpânească prin încredere în
sine, forţa de a rezista celor două dictaturi – antonesciană şi comunistă –, ironie
elegantă şi amară, a fost propria-i viaţă.
„Să ştii că pianul, taburetul, afişele
de concert sunt, toate, aşa cum erau
când Dan trăia”, spune soţia sa, Cecilia
Mizrahi, ea însăşi renumită muziciană.
Mă face să revăd cu ochii minţii cum a
început să-mi schiţeze – era primul interviu cu el – momente definitorii pentru om
şi artist, acompaniindu-se la pian când
simţea nevoia. Mi-a revenit întreg filmul
de-atunci. Vocaţia muzicală moştenită
de la tatăl său, ofiţer de carieră, trăind
remuşcări fiindcă şi-a îngropat talentul
şi nevrând să lase să se repete greşeala
cu fiul lui. Sentimentul prigonirii suferite
în anii de ascensiune a nazismului în
Europa, a fascismului din România, pornind de la efectele legislaţiei antisemite
din 1940, când a fost eliminat de la Liceul
„Spiru Haret” şi de la Academia Regală
de Muzică şi Artă Dramatică. În contrapondere – sentimentul demnităţii: mersul
de sărbători la Kahal Grande – Templul

Sefard din Bucureşti, distrus
de legionari în
pogromul din
ianuarie 1941;
studiul în particular al ebraicii
şi Tanah-ului;
ceremonia de
Bar Miţva, cu
binecuvântarea marelui rabin sefard
Sabetai Djaen; continuarea pregătirii
muzicale la Academia de Muzică din Ierusalim, în perioada mandatului britanic.
Suspectat, când s-a întors în România,
c-ar fi fost „agent imperialist”, a fost privat de libertate timp de 28 de luni, fără
judecată şi condamnare.
„De ce nu scrieţi totul într-o carte?”.
Din întrebarea aceea s-a născut „Aşa a
fost”, volum apărut la Hasefer. Aplaudat
pe mari scene ale lumii, cu precădere
pentru interpretarea lui Gershwin, laureat,
multe ediţii, al Festivalului „Crizantema
de aur”, Dan Mizrahi a fost dintotdeauna
apropiat de comunitate, din solidaritate
şi dorinţă de perpetuare a moştenirii
iudaice.
IULIA DELEANU

despre Holocaust, ceea ce înseamnă o
ameninţare.

Adunările Generale
ale Congresului Evreiesc European
şi Fondului European Evreiesc
Delegaţii la Adunarea Generală EJC

La sediul său din Bruxelles, Parlamentul European a comemorat Ziua
Internaţională a Victimelor Holocaustului.
Evenimentul a fost organizat de Congresul European Evreiesc şi Grupul de lucru
al Parlamentului European împotriva
antisemitismului. Au participat miniştri,
europarlamentari, supravieţuitori ai Holocaustului, diplomaţi. În cuvântarea sa,
Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului, a afirmat că trebuie să ne amintim
de fiecare dată Holocaustul pentru a nu
mai repeta greşelile trecutului. „Europa a
învăţat din istoria ei, a construit un viitor,
axat pe libertatea şi centralitatea individului. Cu toate acestea, există antisemitism.
Violenţa împotriva comunităţilor evreieşti
din Europa este în creştere. De aceea,
trebuie să fim vigilenţi şi să nu ne temem,
deoarece valorile şi istoria noastră sunt
mai puternice decât ura şi intoleranţa, a
spus el. Tajani şi-a manifestat regretul că
un număr din ce în ce mai mare de evrei
părăsesc Europa şi a considerat că trebuie să se ia măsuri pentru a contracara
această tendinţă prin sporirea sentimentului de securitate al evreilor europeni.

Viorica Dăncilă, prim-ministrul Românei,
ţara care deţine preşedinţia rotativă a
Consiliului UE, a subliniat necesitatea
de a lupta împotriva antisemitismului şi
a negării Holocaustului. La rândul său,
M. Kantor, preşedintele Congresului
Evreiesc European, a transmis un mesaj.
Isaac Herzog, preşedintele Agenţiei
Evreieşti din Israel, a atras atenţia că
evreii sunt din nou ameninţaţi pe străzile
Europei. În ceea ce priveşte antisemitismul, este una dintre perioadele cele mai
negre din istoria modernă. El a lansat un
apel statelor membre ale UE să adopte
definiţia de lucru a antisemitismului, elaborată de IHRA. Antisemitismul în Europa
se manifestă din nou cu vehemenţă. Şi el
trebuie oprit. Sunt prea multe exemple pe
care am putea să le cităm, a spus vorbitorul, care a adăugat că acest sentiment
de lipsă de securitate este împărtăşit de
evreii din toate ţările. „Când 90 la sută
dintre evreii europeni spun că în ţările
lor a crescut antisemitismul, am înţeles
că este vorba de o molimă”, a afirmat
Herzog, avertizând, de asemenea, că
30 la sută dintre europeni nu ştiu nimic

Pogromul legionar
din ianuarie 1941,
a afirmat dr. Aurel Vainer, preşedintele
FCER. Legionarii au făcut victime mai
ales în cartierul evreiesc, unde au pătruns în timpul rebeliunii legionare, care
a marcat despărţirea definitivă dintre Antonescu şi Horia Sima. În zona VăcăreştiDudeşti legionarii au comis crimă după
crimă, i-au ridicat pe enoriaşi din incinta
sinagogilor, o parte dintre ei fiind duşi
şi împuşcaţi în pădurea Jilava, a arătat
preşedintele Federaţiei, care a vorbit şi
despre adevăratul miracol al rămânerii
în viaţă a rabinului Guttman, împuşcat
de două ori. Federaţia, împreună cu
Institutul „Elie Wiesel”, intenţionează să
ridice un monument la locul masacrului
din această pădure. Va fi o lecţie de
istorie şi pentru evrei, şi pentru români,
a conchis vorbitorul. Existenţa Statului
Israel, a comentat E. Kupferberg, este o
garanţie ca un nou Holocaust să nu se
mai întâmple.
Ing. Paul Schwartz, preşedintele
CEB, a menţionat că sunt multe detalii
mai puţin cunoscute legate de Pogromul
din ianuarie 1941 şi a scos în evidenţă rolul nefast al formaţiunii legionare
muncitoreşti Corpul Muncitoresc Legionar, care a organizat crime, masacre şi
numeroase violuri, despre care nu s-a
pomenit. Printre victimele rebeliunii legionare se găseau foşti militari ai Armatei
Române, mulţi decoraţi în timpul Primului
Război Mondial, dar pentru legionari
acest fapt nu a contat. Aceste victime
sunt îngropate în Cimitirul Giurgiului
din Bucureşti. Nu avem voie să uităm
aceste evenimente tragice pentru că tot
ce se uită se repetă, a spus preşedintele
CEB.
Există dezinformări incredibile cu
privire la cine au fost legionarii, a relatat
Sandra Segal, care a povestit cum persoane care fac parte din elita românească
i-au spus că legionarii erau nişte idealişti
care voiau să elimine corupţia din societatea românească. De aceea, ea a decis
să povestească episoade din copilărie,
din timpul rebeliunii legionare, legate de
familia ei. Legionarii, care ştiau că este

vorba de o familie înstărită, i-au arestat
pe tatăl şi pe unchii ei şi numai după ce
s-a plătit o sumă uriaşă au reuşit să scape. Atât despre „idealismul” legionarilor!
Sandra Segal a ţinut să povestească
aceste lucruri pentru ca generaţiile tinere
să cunoască adevărul.

În contextul reuniunii comemorative
a Parlamentului European, s-au desfăşurat şi lucrările Adunările Generale ale
Congresului Evreiesc European (EJC) şi
Fondului European Evreiesc (EJF). După
transmiterea mesajului lui M. Kantor, preşedintele EJC, la Adunarea Generală a
fost prezentată Declaraţia Consiliului UE
cu privire la combaterea antisemitismului
şi au fost dezbătute teme, dintre care
menţionăm: O eră nouă în relaţiile IsraelDiaspora; Supravegherea discriminării
şi crimelor împotriva evreilor din UE; şi
Campania pentru alegerile europene. În
cadrul lucrărilor a fost adoptată execuţia
bugetară 2017 şi 2018.
La lucrările Fondului European Evreiesc s-a prezentat Raportul anual al
Fondului şi au fost abordate mai multe
subiecte legate de activitatea comunităţilor
europene. La ambele întruniri au participat
reprezentanţi ai comunităţilor evreieşti din
Austria, Belarus, Belgia, Bosnia-Herţegovina, Cehia, Croaţia, Danemarca, Estonia,
Finlanda, Franţa, Gibraltar, Grecia, Germania, Italia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Slovacia,
Serbia, Suedia, Turcia, Elveţia, Marea
Britanie, Ucraina, Ungaria. România a
fost reprezentată de ec. Ovidiu Bănescu,
vicepreşedintele FCER.
EVA GALAMBOS

Comemorarea Pogromului de la Bucureşti din ianuarie 1941
(Urmare din pag. 3)

Antisemitismul bântuie lumea
Comemorarea Pogromului de la Bucureşti este şi un prilej de a învăţa istorie,
de a ne aminti de victime, de a scana
realităţile societăţii româneşti de astăzi
şi de a vedea ce putem face în situaţii
de criză, a declarat dr. Alexandru Florian,
director general al Institutului „Elie Wiesel”. Realitatea este că antisemitismul
bântuie lumea, inclusiv România. Nu sunt
suficiente comemorările, deoarece ne
confruntăm cu un fenomen – ignorarea
de către societatea românească a Holocaustului. Există în România, a precizat
vorbitorul, un antisemitism direct şi unul
indirect. Potrivit unui recent sondaj, 23
la sută din societate manifestă repulsie
faţă de evrei. În mediul online există un
antisemitism vehement. Institutul „Elie
Wiesel” încearcă să reacţioneze, dar este
prea puţin. Realitatea instituţională arată
că avem legi foarte bune, dar ele nu sunt
aplicate. Au fost cazuri clare de negare
a Holocaustului, dar ele nu au ajuns în
faţa instanţelor. Ziua de comemorare
este un prilej de a ne analiza şi de a lua
public o atitudine critică faţă de diferitele
forme de manifestare a antisemitismului.
Democraţia impune o atitudine civică.
Toţi trebuie să ne asumăm Holocaustul şi
consecinţele sale şi să acţionăm ca atare,
a declarat directorul general al Institutului
„Elie Wiesel”.
Istoricul Adrian Cioflâncă a vorbit
despre prevederile legate de comemorări cuprinse în Convenţia ONU privind
Drepturile Omului. Comemorările nu
pot fi impuse unor persoane, dar este
o obligaţie pentru state să asigure
respectarea dreptului la memorie. De
altfel, regulile privind demnitatea umană
se extind şi asupra morţilor, ceea ce
implică identificarea lor şi grija pentru

Tandem
româno-ebraic

Dan Mizrahi z.l., nouă ani
de la trecerea în nefiinţă
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Andrei Banc (z.l.), un ziarist dedicat cunoaşterii

Andrei Banc, unul dintre foştii noştri colegi, o voce întotdeauna
ascultată în redacţie, a plecat dintre noi, după o lungă suferinţă. Ziarist
de prestigiu, atât în presa scrisă (inclusiv la Realitatea Evreiască), cât
şi în audiovizual – a lucrat la Televiziunea Română şi la Radiodifuziune,
Andrei s-a ocupat în primul rând de problemele de ştiinţă, înfiinţând
după 1989 la radio o redacţie specializată. Ani de zile a fost şi preşedintele Asociaţiei Ziariştilor de Ştiinţă. Aceste preocupări le-a avut şi
la Realitatea Evreiască, redactând lunar o pagină despre realizările
oamenilor de ştiinţă evrei din Israel şi din lume.
Memoria lui va fi păstrată de familie – cei doi copii şi cei doi nepoţi
–, de colegii cu care a colaborat şi de prieteni.
Dumnezeu să-l odihnească şi să îi fie amintirea binecuvântată! 		
(R.E.)

In memoriam Peri Blănaru (z.l.)

Ne-a părăsit de curând una dintre colegele
noastre cele mai dragi, Peri Blănaru. Nimeni
nu poate uita felul ei de a fi, veşnicul zâmbet
de pe buze, apropierea de oameni, înţelegerea pe care o manifesta pentru problemele
fiecăruia. Inginer de profesie, domeniu în care
a avut o carieră frumoasă, noua ei ocupaţie la
FCER, de şefă a protocolului, parcă era croită
pentru ea, calităţile pe care le-am enumerat
anterior servind-o în relaţiile ei cu toţi cei cu
care a avut de-a face. Aceste calităţi au fost
remarcate şi de către cei care au vorbit la
tristul moment al ceremoniei de înhumare.
Eduard Kupferberg, secretarul general al
FCER, a caracterizat-o drept o figură luminoasă şi caldă, cu simţul umorului, care aducea
bună dispoziţie. A fost un om deosebit, care
nu s-a lăsat bătut de soartă. Paul Schwartz,
preşedintele CEB, care a colaborat cu Peri şi
în cadrul conducerii Comunităţii din Bucureşti,
unde ea ocupa funcţia de secretar, a arătat că a
fost un om deosebit, un model de omenie şi de
seriozitate, care căuta să găsească mijloacele
de a se înţelege cu cei din jur. La rândul său,
Silvian Horn, vicepreşedintele CEB şi director

în cadrul FCER, a
transmis mesajele
de condoleanţe ale
preşedintelui FCER,
dr. Aurel Vainer, şi ale
preşedintelui BBR,
Jose Iacobescu, iar în
nume propriu a vorbit
despre excelenta colaborare, timp de12
ani, cu Peri. El a scos în evidenţă spiritul ei
de familist, bucuria şi satisfacţia pe care le-a
avut la naşterea nepoţilor, mândria resimţită
pentru întreaga ei familie. Cantorul Emanuel
Pusztai care, împreună cu oficiantul de cult
Iehuda Livnat, a ţinut slujba de înmormântare,
a transmis mesajul de condoleanţe al primrabinului Rafael Shaffer.
În cer, un înger între îngeri, iar pe pământ,
o voce care va răsuna în inimile tuturor celor
ce au iubit-o.
Nu te vom uita niciodată, suflet bun, vei
rămâne o amintire vie!
Să-i fie drumul lin şi Dumnezeu să o odihnească.

Surica Rosentuler, regretată şi apreciată de cei care au
cunoscut-o, de la
personalităţi ale sferei financiar-bancare
la familie, prieteni şi
oameni cărora le-a
schimbat viaţa într-un
fel sau altul, s-a retras în eternitate, mult prea devreme, cu exact
o săptămână înainte de a fi împlinit 72 de ani.
Mamă şi bunică excepţională, a pus mereu
familia şi bunăstarea celor dragi pe primul
loc, refuzând să devină o povară când, spre
sfârşit, au lăsat-o puterile. S-a descurcat
singură acasă, demnă, cu resurse interioare
nebănuite, fără nici un ajutor, până în săptămânile finale.
Ca profesionist, Surica Rosentuler a
creat istorie, făcând parte din echipa „Şcolii
de la Banca Naţională’’, şcoala sfârşitului de
secol XX şi începutului de secol XXI care a
transformat şi a consolidat această instituţie.
A „văzut”, a „mirosit” şi a contribuit direct şi
nemijlocit la mersul Băncii Naţionale, al politicii

monetare şi valutare, al cercetării economiei
româneşti din ultimele trei decenii. Zeci de
mii de pagini de buletine lunare/trimestriale/
anuale/cincinale, sute de mii de slide-uri viu
colorate, mii de pagini de rapoarte şi note trimise Consiliului de Administraţie, cărţi şi teze
de doctorat i-au trecut prin filtrul ochiului său
critic. Prin conştiinciozitate şi rigurozitate, şi-a
pus amprenta pe fiecare din aceste pagini, şi
pe fiecare dintre colaboratori şi cei care au
beneficiat de pe urma înţelepciunii, inteligenţei şi experienţei ei. A continuat în funcţia de
conducere mult peste vârsta de pensionare,
cu putere de muncă şi entuziasm, şi a rămas
un colaborator de bază al Băncii până foarte
aproape de final.
Mesajele de condoleanţe şi de apreciere
au continuat să curgă, de la vârful conducerii
BNR şi nu numai, surprinzător de multă vreme
de la despărţire.
Ea trăieşte prin fiica ei, prin cei trei nepoţi
mititei din Israel, pe care i-a învăţat româneşte, prin cei pe care i-a format, cei care au
iubit-o, prin tot ce a lăsat în urmă.
Familia Rosentuler-Barnatan,
prietenii şi colegii

La despărţirea de Surica Rosentuler

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
Amintesc celor ce l-au cunoscut pe RUDI SCHREIBER,
din Brăila, că se împlinesc 40
de ani de când ne-am despărţit de el.
Fie ca Dumnezeu să-l
odihnească în pace, împreună
cu Anna, soţia lui, şi fiul lor,
Albert (Abi).

Familia îndurerată anunţă
împlinirea a 6 luni de la dispariţia
lui IZAC (ISAC) HAFNER, născut
la Bucecea în 10 februarie 1922,
supravieţuitor al Holocaustului şi
veteran de război, înhumat în 7
octombrie 2018, la cimitirul evreiesc Giurgiului, Bucureşti.
Fie-i memoria binecuvântată!

Pe data de 19 Adar A (28 februarie)
se împlinesc 3 ani de când a plecat de
lângă noi IŢHAK ŞLOIM (IZU GOTT)
z.l., lăsând un gol imens.
Hana soţie, Sorina fiică, Ami fiu, Ronen ginere, Rolanda noră, scumpii Robi
şi Liel nepoţi, Priel şi Lavi strănepoţi,
Carol şi Etti, frate şi soră, cu familiile
lor, Carin şi toţi oameni cu care a lucrat.
Nu îl vom uita niciodată.

Colegii din cadrul redacţiei revistei „Realitatea
Evreiască” şi Editurii Hasefer sunt alături de Ileana
Buculei şi Virginia Valasuteanu în greaua încercare
pricinuită de trecerea la
cele veşnice a mamei lor
HERMINA MANOLE. Dumnezeu să o odihnească!

Cu mare durere şi dor, familia aminteşte celor care l-au
cunoscut că pe 26 Şvat 5779
(1 februarie 2019) s-a împlinit
un an de la decesul scumpului
nostru tată, socru, bunic şi
străbunic ŞOIL PETRARU.
Dumnezeu să-l odihnească în pace! Petraru Filip.
La 15 februarie (27 Şvat)
se împlinesc 31 de ani de
la dispariţia lui ISRAEL
BERCOVICI, om de teatru,
scriitor, poet de limbă idiş, a
cărui rară personalitate ne va
lipsi mereu.
Dr. Mirjam Bercovici, soţie, Emanuel Ulubeanu, nepot, şi toţi cei ce l-au îndrăgit.

Înhumaţi în cimitirele CEB în luna ianuarie 2019: SCHREIBER ALBERT (71 de ani, Cimitirul Sefard);
FRINCU NATALIE (92 de ani, Cimitirul Giurgiului); DINCA MARIANA (77 de ani, Cimitirul Sefard);
COJOCARU SIMONEL (71 de ani, Cimitirul Giurgiului); VAISER SENDER (71 de ani, Cimitirul Giurgiului.
Înhumaţi în cimitirul Giurgiului în luna februarie 2019: CUNICER GREGORY; BLĂNARU PERI;
MANOLIU ANCA SIMONA.
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Evrei născuţi în luna martie

Evrei decedaţi în luna martie

Yitzhak Rabin – general şi om
politic israelian. Născut la Ierusalim, 1
martie 1922. Prim-ministru al Israelului
1974-1977, 1992-1995. Premiul Nobel
pentru Pace. Asasinat în funcţie, 4
noiembrie 1995.
Solomon Marcus – matematician
şi filozof. Născut la Bacău, 1 martie
1925. Membru al Academiei Române. Lucrări de lingvistică matematică,
analiză matematică, filozofie a ştiinţei
şi culturii. Decedat la Bucureşti, 17
martie 2016.
Sholem Aleichem (Solomon Naumovici Rabinovici) – scriitor de limbă
idiş. Născut la Pereiaslav, 2 martie
1859. Printre romane: Romanul unui
om de afaceri; Halal de mine, sunt
orfan; Stele rătăcitoare. Decedat la
New York, 1916.
Eugen Relgis (Siegler) – scriitor.
Născut la Iaşi, 2 martie 1895, emigrat
în Uruguay, întemeietor al curentului
umanitarist. Decedat la Montevideo,
1987.
Joseph Schmidt – tenor. Născut
la Davideni, Bucovina, 4 martie 1904.
Cantor la Templul Coral din Cernăuţi,
prezent ulterior pe scenele teatrelor
de operă; i-a fost dedicat filmul Un
cântec străbate lumea. Decedat în
lagărul de refugiaţi de lângă Zürich,
1942.
Giorgio Bassani – scriitor. Născut
la Bologna, 4 martie 1916. Printre
romane: Grădina lui Contini, despre
suferinţele evreimii italiene în Holo
caust. Decedat la Roma, 2000.
Rosa Luxemburg (Rozalia Luksenburg) – teoreticiană marxistă.
Născută la Zamosc, Polonia, 5 martie
1871, stabilită în Germania, 1898.
Printre organizatorii revoluţiei din Germania, 1918-1919. Ucisă la Berlin,
ianuarie 1919.
Malbim (Meir Leib ben Yechiel
Michel Weiser) – rabin. Născut la
Volocysk, Volhinia, 7 martie 1809.
Rabin al oraşului Bucureşti, 18581864; expulzat din România, 1864.
Autor de comentarii la Biblia Ebraică
şi de scrieri literare ebraice. Decedat
la Kiev, 1879.
Albert Einstein – fizician. Născut
la Ulm, Germania, 14 martie 1879,
emigrat în SUA, 1933, autorul teoriei relativităţii. Premiul Nobel pentru
Fizică, 1921. Pacifist şi susţinător al
cauzei sioniste. Decedat la Princeton,
SUA, 1955.
Raymond Aron – filozof. Născut la
Paris, 14 martie 1905. Printre scrieri:
Opiul intelectualilor; Democraţie şi
totalitarism. Decedat la Paris, 1983.
Solomon Mikhoels (Shloyme
Vovsi) – regizor şi actor de limbă idiş.
Născut la Dvinsk, 16 martie 1890. Director artistic, Teatrul Evreiesc de Stat
din Moscova. Preşedintele Comitetului Antifascist Evreiesc din Uniunea
Sovietică, 1941-1948. Asasinat din
ordinul lui Stalin, Minsk, ianuarie 1948.
Yigael Yadin – general şi arheolog. Născut la Ierusalim, 21 martie
1917. Profesor la Universitatea Ebraică din Ierusalim, a condus săpături
arheologice la Qumran, Masada,
Hatzor, Tel Megiddo. Viceprim-ministru al Israelului, 1977. Decedat la
Ierusalim, 1984.
Aryeh Levin – rabin. Născut la
Orla, Polonia, 22 martie 1885, emigrat
în Palestina. Capelan al închisorii
evreieşti din Ierusalim, 1931, cunoscut
pentru vizitele făcute arestaţilor evrei
din Hagana, Etzel, Lehi şi pentru ajutorarea săracilor şi bolnavilor. Decedat
la Ierusalim, 28 martie 1969.
Jerome Isaac Friedman – fizician.
Născut la Chicago, 28 martie 1930.
Premiul Nobel pentru Fizică, 1990,
pentru cercetări în domeniul fizicii
experimentale.
Moise Maimonide (Rabi Moşe
ben Maimon; Rambam) – rabin, filozof,
medic. Născut la Cordoba, Spania, 30
martie 1135, a trăit la Cairo. Printre
scrieri: Călăuza rătăciţilor. Decedat
la Tverya (Tiberiada), 1204.

Serge Gainsbourg (Lucien Ginsburg) – muzician. Născut la Paris,
1928. Una dintre cele mai importante
figuri ale muzicii populare franceze, a
compus mai mult de 500 de cântece.
Decedat la Paris, 2 martie 1991.
Georges Perec – scriitor. Născut
la Paris, 1936. Printre romane: W sau
amintirea copilăriei; Îmi amintesc. Decedat la Ivry-sur-Seine, 3 martie 1982.
Moses Gaster – rabin, savant în
domeniul studiilor iudaice şi al studiilor
româneşti. Născut la Bucureşti, 1856.
Expulzat din România, 1885, stabilit la
Londra, devenit şef-rabin al evreilor
sefarzi din Commonwealth-ul britanic.
Decedat la Londra, 5 martie 1939.
Max Jacob – scriitor. Născut la
Quimper, Franţa, 1876. Poet care face
legătura între simbolism şi suprarealism. Deportat, ucis în lagărul de la
Drancy, 5 martie 1944.
Menachem Begin – om politic israelian. Născut la Brest-Litovsk, 1913,
emigrat în Palestina, 1942. Prim-ministru al Israelului, 1977-1983. Premiul
Nobel pentru Pace, 1978. Decedat la
Ierusalim, 9 martie 1992.
Anne Frank (Annelies Marie
Frank) – născută la Frankfurt,1929,
mutată cu familia la Amsterdam,1933.
Ascunsă împreună cu familia la
Amsterdam, 6 iulie 1942, până la
deportare, 3 septembrie 1944. Autoarea unui jurnal personal, iunie 1941 –
septembrie 1944. Decedată în lagărul
de la Bergen-Belsen, probabil la 12
martie 1945.
Yehudi Menuhin – violonist şi
dirijor, fost elev al lui George Enescu.
Născut la New York, 1916. Primul
violonist evreu care a cântat în Germania în fostul lagăr Bergen-Belsen,
1945. Decedat în Marea Britanie, 12
martie 1999.
Karl Marx – filozof şi economist.
Născut la Trier, 1818; convertit la luteranism de către tatăl său la vârsta de 6
ani, a păstrat interes pentru problema
evreiască. Întemeietor al filozofiei materialist-dialectice. Decedat la Londra,
14 martie 1883.
August Paul von Wassermann
– bacteriolog şi igienist. Născut la
Bamberg, 1866. În 1906 a dezvoltat
un test de depistare complementară a
diagnozei sifilisului. Decedat la Berlin,
16 martie 1925.
Norbert Wiener – matematician şi
filozof. Născut la Columbia, Missouri,
1894. Părintele ciberneticii ca ştiinţă.
Decedat la Stockholm, 18 martie
1964.
Bernard Malamud – scriitor. Născut la Brooklyn, New York, 1914. Premiile Pulitzer şi National Book Award.
Roman pe teme iudaice: Portretele lui
Fidelman. Decedat la Manhattan, New
York, 18 martie 1986.
Marc Chagall – pictor. Născut la
Liozna, Vitebsk, 1887, stabilit în Franţa, 1923. Picturi, vitralii şi tapiserii pe
teme biblice şi iudaice, influenţate de
folclorul evreiesc. Decedat la SaintPaul-de-Vence, Franţa, la 28 martie
1985.
Nicolae (Nicu Aurelian/Nuhăm)
Steinhardt – scriitor. Născut la Pantelimon, Bucureşti, 1912. Convertit
la ortodoxie în închisoare, ca arestat
politic, autoidentificat evreu de sânge
şi român de cultură. Decedat la Baia
Mare, 29 martie 1989. Opera principală: Jurnalul fericirii.
Leon Blum – om politic. Născut la
Paris, 1872. Prim-ministru al Franţei
în trei rânduri (4 iunie 1936-22 iunie
1937; 13 martie 1938-10 aprilie 1938;
16 decembrie 1946-22 ianuarie 1947).
Decedat la Jouy-en-Josas, Franţa, la
30 martie 1950.
Julius Barasch (Yehuda ben
Mordekhay) – medic, filozof, publicist
maskil în ebraică, română, germană.
Născut la Brody, Galiţia, 1815, stabilit
la Bucureşti, 1841. Printre scrieri:
Tezaurul ştiinţelor; Minunile naturii.
Decedat la Bucureşti, 31 martie 1863.
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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Drumul
spre teatru

Pădurea spânzuraţilor

Pregătit în Anul Centenarului Marii Uniri,
spectacolul de la TNB Pădurea spânzuraţilor nu se vrea omagial şi cu atât mai puţin
festivist.
Adaptarea după capodopera lui Liviu Rebreanu urmăreşte, fără îndoială, firul narativ pe dominanta
psihologică. Insistă pe criza morală şi sufletească a lui Apostol Bologa, sublocotenent în armata chezaro-crăiască, ajuns prin 1917 pe frontul românesc.
Obligat să tragă în ai săi, eroul va dezerta, va fi prins şi executat. (Poveste
„în oglindă” cu soarta lui Emil, fratele prozatorului). La TNB accentul se mută
pe o temă ce pare universală şi stringentă azi. Este vorba despre apărarea
libertăţii individuale şi a libertăţii de conştiinţă prin refuzul înregimentării în
idealuri colectiviste şi ideologii constrângătoare alienante; prin respingerea
oricărei justificări a războiului; prin condamnarea oricărei Puteri care cultivă
spiritul de turmă, care face din om un animal dresat, un robot, o fiinţă total
alienată.
Radu Afrim (adaptarea şi regia) converteşte lectura cărţii într-un spectacoldezbatere, critic, interogativ-provocator privind „neputinţele noastre”. „Vreau
să provoc oamenii, vreau să le spun să se uite la ei, prin ei, lângă ei; să
facem bine, să ne uităm la ceea ce suntem cu adevărat, după o sută de ani”.
De altfel, montarea aceasta polemică, pamfletară începe chiar din rama
prezentului cu şocul unei imagini de o cruzime gratuită care l-a îngrozit şi
indignat pe naratorul teatral: oroarea priveliştii mai multor câini atârnaţi de
copaci, undeva în Deltă…
Pe firul prozei lui Rebreanu sunt amplificate referinţele din istorie, cu
documente (fotografii, statistici, citate) de epocă. Se face apel şi la scrisorile
lui Emil… Se creează o stare de intens dramatism, prin fundalul întunecat,
cer sumbru, sfâşiat de fulgere şi reflectoare (scenografia: Cosmin Florea).
Pentru a sugera rădăcinile protagonistului şi a-i dezvălui coordonatele
spirituale, stările şi vămile destinului, Afrim evocă lumea profundă şi eternă
a satului românesc. Evocare, transfigurată liric prin aducerea în scenă a melosului (şi etosului) românesc arhaic, transfigurat, pe viu, de către cele două
interprete populare autentice, parcă venite din alte vremuri. Funcţie îndeplinită şi de măştile folclorice şi de iconografia picturii naive pe sticlă, dar şi de
rezonanţele graiului ardelenesc (impecabil însuşit de interpreţii unor ţărani).
Scenaristul transferă o parte din trăirile şi gândurile lui Bologa (jucat de
Alexandru Potocean ) unui Dublu, numit Conştiinţă; personajul acesta imaginar (Marius Manole) are însă şi funcţia de comentator, stimulator al atitudinii,
punte între epoci.
Monumental (dar şi lungit peste măsură – până la patru ore!), spectacolul alternează dramatismul sumbru cu sarcasmul; un comic împins spre un
grotesc strident şi un kitsch nu întotdeauna inspirat! Regăsim predilecţia lui
Afrim pentru o teatralitate modernă, pregnant vizuală şi nu o dată şocantă.
Amplul caleidoscop de imagini scenice, sculptate uneori şi din lumină este
modulat şi prin proiecţii cinematografice şi video.
Există şi secvenţe, în timp real, ce captează, măresc şi amplifică dialogul
personajelor. Semnificative sunt şi componentele sonore, de mişcare, de ritmare a jocului (printr-o sintaxă nervoasă ce mizează pe contraste şi rupturi).
Este o adevărată minune că în acest cadru atât de compozit (epic, dramatic,
liric, figurativ şi simbolic), în acest Babilon de efecte scenice actorii rămân
pilonii statuari ai spectacolului, ca expresii ale prezenţei omenescului şi magiei
artei. Dintr-o foarte amplă şi admirabil condusă distribuţie îi reţinem, pentru
valorizarea cuvântului şi intensitatea trăirilor, pe Alexandru Potocean, pe
Richard Bovnoczki şi pe Ciprian Nicula ca interpreţi de vârf ai generaţiei lor.
NATALIA STANCU
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Ura antisemită inundă străzile

Al 14-lea asalt al vestelor galbene împotriva
Franţei, cel de sâmbătă, 16 februarie, a marcat
escaladarea a încă unei trepte în manifestările
antisemite care maculează de multă vreme
această mişcare născută ca un protest împotriva înrăutăţirii condiţiilor de trai din Hexagon.
Vorbind despre injuriile adresate de mai
mulţi manifestanţi filosofului şi academicianului francez de origine evreiască Alain Finkiel
kraut, tratat drept „sionist de c..t”, îndemnat
„să se care” pentru că „noi suntem poporul” şi
„Franţa este a noastră”, trebuie să subliniem,
pe de o parte, că manifestările antisemite nu
sunt o noutate în comportamentul vestelor
galbene şi, pe de alta, că astfel de atitudini
nu sunt limitate numai la Franţa.
Desigur, insultele adresate celebrului
intelectual au fost mai vizibile datorită notorietăţii acestuia, de unde şi reacţiile virulente
ale elitei politice franceze. Dar ele nu sunt cu
nimic mai grave decât înjurăturile adresate
unei bătrâne evreice în metroul parizian de
trei manifestanţi purtând binecunoscutele
veste, sau decât faptul că un copac, plantat în
memoria lui Ilan Halimi, a fost doborât şi tăiat
cu aceeaşi ură cu care fusese torturat şi omorât tânărul evreu în 2006. Să mai adăugăm
la isprăvile antisemite ale vestelor galbene
şi că un participant la demonstraţia de la
Strasbourg, din 2 februarie 2019, a urinat pe
zidul sinagogii, în timpul serviciului de Şabat!
Toate exemplele de mai sus, a căror listă
poate continua, au o trăsătură comună: ura
împotriva evreilor, mascată, uneori, ca ură
împotriva Israelului, a sionismului, sau ca o
dorinţă de a sprijini lupta palestinienilor. De
altfel, asta a declarat şi Alain Finkielkraut:
„Am simţit o ură absolută şi, din nefericire,
nu a fost pentru prima oară”!
Desigur, cineva ar putea să creadă că la
Paris şi Strasbourg au fost câţiva descreieraţi
care au profitat de tulburări pentru a-şi striga
ura antisemită. Dar nu e deloc aşa, având
în vedere că în ultimul deceniu, în Franţa
au fost ucişi 10 evrei, iar o recentă statistică
guvernamentală arată că în 2018, infracţiunile violente comise din ură antisemită au
crescut cu 74%! Ceea ce a şi determinat 14
dintre principalele partide politice să-i cheme
pe francezi la un miting uriaş, la Paris, pe 19
februarie 2019, la care au luat parte 20 000
de oameni. Nu pot decât să aplaud iniţiativa
organizatorilor (Partidul Socialist). E nevoie
ca de aer de astfel de manifestaţii, care să
lase antisemiţii în minoritate şi pe stradă,

nu numai în congresele,
conferinţele şi seminarele organizate de
politicieni, care îşi au importanţa lor, dar nu
răspund la pretenţia nefondată „noi suntem
poporul” şi „Franţa este a noastră”.
Punerea în minoritate ŞI PE STRADĂ a
antisemiţilor (ca şi condamnarea lor în justiţie)
sunt cu atât mai necesare cu cât manifestaţiile
vestelor galbene s-au extins deja în Marea
Britanie, Olanda, Belgia şi Germania. Ţări
în care antisemitismul a avut recent creşteri
alarmante, ceea ce i-a făcut pe mulţi evrei
să plece în Israel sau să îşi exprime această
intenţie. Guvernul de la Berlin a dat publicităţii
o statistică din care rezultă că în 2018, în Germania, infracţiunile violente împotriva evreilor
au crescut cu 60% faţă de anul precedent. 43
de persoane (aproape 4 pe lună!!!) au fost
rănite în aceste incidente. În 2018, extremiştii
nemţi de dreapta au comis din ură 19.000 de
infracţiuni. În acelaşi an, în Marea Britanie,
1652 de infracţiuni au fost îndreptate împotriva
evreilor, iar 100 au fost comise cu violenţă.
Ca atare, agresarea lui Alain Finkielkraut
nu este nici un fenomen izolat, nici unul circumscris frontierelor Franţei, dar pretenţia că
manifestanţii violenţi şi antisemiţi „sunt poporul” ridică o mare problemă pentru gruvernele
europene, pe care viitoarele alegeri naţionale
şi europarlamentare nu vor face decât să o
amplifice: o falie tot mai adâncă se cască între
partea cea mai vizibilă a „poporului” şi politicieni. Emmanuel Macron a scris pe Twitter
că „injuriile antisemite sunt negarea absolută
a ceea ce suntem noi şi a ceea ce ne face o
mare naţiune”. Întrebarea este ce a mai rămas
din spiritul poporului care se alinia în spatele
devizei „Libertate! Egalitate! Fraternitate!”. Cât
a mai rămas azi din spiritul popoarelor europene care au răspuns chemării guvernelor lor de
a lupta împotriva lui Hitler? Dorinţa de a vota
antisistem, de a fi corect politic cu imigranţii
de dragul cărora târgurile şi decoraţiunile
luminoase au devenit „de iarnă”, aşa cum, la
noi, comuniştii l-au botezat Moş Gerilă pe Moş
Crăciun, fac ca spiritul democratic european
să se clatine sub loviturile antisemitismului
autohton sau de import!
Atenţie la „bestia hidoasă ascunsă în
mijlocul gloatei anonime”, cum i-a descris
purtătorul de cuvânt al Guvernului francez
pe agresorii lui Finkielkraut, dar care nu sunt
nici singuri, nici puţini, nici limitaţi la graniţele
Franţei!
ALX. MARINESCU

Wilhelm Filderman: jurnal din anii Holocaustului

Apariţia volumului
al II-lea al însemnărilor rămase de la dr.
Wilhelm Filderman,
liderul istoric al evreilor din România în
perioada interbelică
şi în timpul celui de Al
Doilea Război Mondial, survine în contextul
unor dezbateri intelectuale tot mai susţinute, pe plan european,
provocate de creşterea îngrijorătoare a antisemitismului.
Acest al doilea volum este cu atât mai
actual, cu cât, deşi în România nu ne
confruntăm cu acest fenomen periculos,
la cotele alarmante la care s-a ajuns în
Europa Occidentală, riscul unei contaminări rămâne ridicat. Mai ales în condiţiile
în care negaţioniştii nu au dispărut, din
păcate, din spaţiul public românesc.
Volumul al II-lea de Memorii & Jurnale*,
apărut (ca şi primul) la Editura Hasefer, în
colaborare cu Institutul „Elie Wiesel” şi tradus din engleză de dr. Nicolae Drăguşin,
Realitatea
cărţii

după ediţia originală de la Yad Vashem,
priveşte tocmai anii cei mai negri din istoria evreilor români, şi anume 1940-1952.
Ani în care Holocaustul – inaugurat prin
legislaţia rasială din 1938 – avea să fie
ridicat la rangul de politică de stat şi să
ducă, printr-un complex de măsuri aplicate sistematic, la dispariţia a 280.000 de
evrei aflaţi sub jurisdicţie românească.
Aceştia s-au adăugat celor 140.000 trimişi
la Auschwitz de către autorităţile ungare,
din partea de nord-vest a Transilvaniei
ocupate de regimul horthyst.
Însemnările lui Wilhelm Filderman,
ajunse în aceşti ani, nu sunt, fireşte, o
lectură comodă. Liderul evreu (decăzut
de regimul antonescian din funcţiunile
sale oficiale, prin desfiinţarea forţată a
organizaţiilor comunitare evreieşti, dar
recunoscut în continuare ca lider informal)
a notat alb, cu precizie de arhivar, tot ceea
ce privea viaţa evreilor români, atât în anii
războiului, cât şi în cei de după instalarea
regimului comunist.
Textul său este fundamental atât în
combaterea negaţioniştilor Holocaustului, cât şi în respingerea unei alte teze
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tendenţioase a antisemiţilor actuali, şi
anume, aceea că evreii ar fi adus comunismul în România. Însemnările lui Filderman atestă indubitabil existenţa unei
politici de stat a Holocaustului, menite
să ducă (prin exterminare fizică sau prin
emigrare forţată) la anihilarea completă
a populaţiei evreieşti de sub jurisdicţia
statului român. De asemenea, că evreii
români au privit Uniunea Sovietică drept
unica lor speranţă de salvare, dar instalarea regimului comunist nu s-a făcut cu
concursul lor şi nici nu le-a fost favorabilă.
Prin naţionalizări şi exproprieri, prin desfiinţarea organismelor comunitare (de-abia
revenite la viaţă în 1944) şi înlocuirea lor
cu simulacre comuniste, regimul instalat
de armata de ocupaţie sovietică nu a
fost nicidecum unul favorabil evreilor.
Însemnările din jurnalul lui Wilhelm Filderman – obligat să emigreze, spre a-şi
salva viaţa! – sunt limpezi în acest sens
şi confirmă, cu puterea autenticităţii participării la evenimente, cercetările istorice
pe această temă.
Memorii & Jurnale, volumul 2, merită
la fel de mult ca şi primul o dezbatere
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aplicată, nu numai din partea
istoricilor de profesie, ci şi a altor
intelectuali. Pe
lângă cunoaşterea trecutului
românesc aşa
cum a fost (memorialistul inventariază, de
pildă, pe lângă
prigoana din anii
Holocaustului,
şi gesturile de
omenie şi solidaritate ale unor români faţă
de compatrioţii lor evrei), acest document
de excepţională relevanţă constituie şi o
şcoală de democraţie şi spirit civic. De
care avem urgentă nevoie.
RĂZVAN VONCU

*Wilhelm Filderman – Memorii & Jurnale, vol.
2, Jean Ancel (ed.), actualizări şi adnotări de Leon
Volovici şi Miriam Caloianu, traducere din limba
engleză de Nicolae Drăguşin, Editura Hasefer şi
Institutul Naţional pentru Studiul Holocaustului în
România „Elie Wiesel”, Bucureşti, 2017.
Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei. Abonamentele pentru cititorii din provincie se vor face la comunităţile
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RUGAŢI SĂ COMPLETEZE ADRESA EXPEDITORULUI
PE CUPON! Pentru cei din Bucureşti – la sediul F.C.E.R.
din str. Sfânta Vineri nr. 9 – 11, cod poştal 030202. Cod
fiscal F.C.E.R.: 7426470. Abonamentele se mai pot
achita şi prin mandate poştale fie pe adresa F.C.E.R.
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swift: DAFB RO22. Pentru EUROPA, un abonament pe
un an costă 45 de euro (cu toate taxele incluse). Pentru
EXTRA EUROPA, un abonament costă 95 de dolari USA
(cu toate taxele incluse). Pentru Israel, un abonament pe
un an costă 40 de dolari USA.

