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Zile de comemorare, pelerinaj şi reflecţie la Iaşi

Comemorarea sângerosului Pogrom
antievreiesc de la sfârşitul lunii iunie 1941
în cimitirele evreieşti din Iaşi, Podu Iloaiei
şi Târgu Frumos a început în dimineaţa
zilei de 30 iunie 2019 cu „Marşul Vieţii”
şi a fost o călătorie nu numai înapoi, în
istoria noastră recentă, ci şi o călătorie în
prezentul şi viitorul nostru, o călătorie ce
a redeşteptat amintiri dintr-un infern ce nu
trebuie uitat pentru ca niciodată să nu se
mai poată repeta.
„Marşul Vieţii”, aflat anul acesta la
cea de-a cincea ediţie, a fost iniţiat în
anul 2015 de către rabinul Josef Wasserman, din Israel, preşedintele „Fundaţiei
pentru Promovarea şi Dezvoltarea Iudaismului Român”, în colaborare cu Mihai
Chirica, primarul Municipiului Iaşi, şi este
un proiect de o sensibilitate deosebită
pentru poporul evreu şi pentru ieşeni, de
comemorare a victimelor Pogromului de
la Iaşi din 29-30 iunie 1941. Organizat cu
convingerea că înţelegerea şi asumarea
trecutului constituie o punte către construirea unei lumi mai bune, proiectul are
susţinere deplină din partea Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România şi a
Comunităţii Evreilor din Iaşi.
În acest an, la evenimentul comemorativ de la Iaşi au participat oficialităţi
naţionale şi locale, membri ai corpului
diplomatic acreditaţi la Bucureşti, o
delegaţie a Fundaţiei Cavalerilor de Mal-

ta, supravieţuitori şi urmaşi ai victimelor
Pogromului (generaţia a doua şi a treia),
militari ai Armatei române şi ai Armatei israeliene, o delegaţie a locuitorilor oraşului
Ashdod din Israel, membri ai conducerii
FCER, ai Comunităţii Evreilor din Iaşi
şi din localităţi apropiate şi numeroşi
cetăţeni ai Iaşiului, care au dorit să aducă
un omagiu memoriei celor cca. 14.850
de evrei (conform Raportului Final al
Comisiei Internaţionale pentru Studierea
Holocaustului în România), victime ale
odiosului masacru din acele zile tragice.
Mesajul urmaşilor miilor de evrei
înhumaţi în gropile comune din Cimitirul
Păcurari este de reamintire a cumplitelor
zile de la final de iunie 1941 pentru ca ele
să fie cunoscute de generaţiile actuale
şi viitoare.
Despre marş, rabinul Josef Wasserman a spus: „Acest Marş al Vieţii, al cărui
iniţiator am onoarea şi cinstea să fiu, este
un exemplu nu doar pentru România, ci
chiar pentru întreaga lume, că în aceste
zile noi trecem prin clipe grele, când terorismul îşi ridică capul în Argentina, în
America şi omoară în timpul rugăciunii de
sâmbătă oameni bătrâni şi tineri pentru
singura vină că au sânge evreiesc. Dar,
dacă lumea ar face ceea ce face Iaşiul,
atunci acest lucru va aduce aminte de
paginile negre ale istoriei României în
fiecare an. Niciodată nu mai trebuie să

se repete şi cred că acest marş aduce
cinste oraşului, cinste locuitorilor şi conducătorilor”.
Cu toţii, evrei şi neevrei, avem datoria
morală să comemorăm victimele, să-i
cinstim pe supravieţuitori şi pe cei care
i-au ajutat pe evrei, uneori chiar cu preţul
propriilor vieţi, dând dovadă de deplin
curaj şi nemărginită omenie.
Iaşiul a fost printre primele oraşe din
România în care evreii s-au stabilit şi au
avut o contribuţie importantă la dezvoltarea sa social-economică şi ştiinţificoculturală. De asemenea, primarul Mihai
Chirica şi Municipalitatea ieşeană au fost
primii din ţară care şi-au asumat paginile
negre şi însângerate, pline de durere, din
istoria oraşului şi au cerut iertare, întinzând mâna spre colaborare şi prietenie.
„Marşul Vieţii” este un marş al durerii
şi al aducerii aminte, dar şi un marş al
prieteniei dintre evrei şi români, dintre
România şi Statul Israel şi al speranţei
într-un viitor comun senin şi liniştit, într-o apropiere şi o colaborare trainică şi
fructuoasă cu multiple rezultate benefice
pentru ambele popoare şi comunităţi.
Umăr la umăr şi braţ la braţ, participanţii la marş au străbătut dealul spre
Cimitirul Păcurari, cu gândul la tragicele
MARTHA EŞANU
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Dr. Aurel Vainer, preşedintele FCER-CM

Un Muzeu al Istoriei Evreilor şi Holocaustului
din România este oportun şi necesar

Federaţia Comunităţilor Evreieşti
din România-Cultul Mozaic (FCER) a
transmis cotidianului Libertatea un punct
de vedere referitor la proiectul privind
înfiinţarea Muzeului de Istorie a Evreilor
şi Holocaustului din România, având în
vedere faptul că publicaţia îşi exprimase
dorinţa de a afla „şi părerea comunităţii
evreieşti din România” pe acest subiect.
În comunicatul semnat de dr. Aurel Vai
ner, preşedintele Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România-Cultul Mozaic,
acesta reaminteşte „că după ce Consiliul
General al Primăriei Capitalei a refuzat
transferarea către Institutul «Elie Wiesel»
a clădirii din str. Lipscani pentru amenajarea Muzeului, Guvernul României a
avansat propunerea construirii unui imobil pe un teren de circa 5.300 de metri
pătraţi, aflat acum în patrimoniul Muzeului
Antipa”.
În articolul publicat pe 6 iulie pe site-ul
Libertatea şi intitulat „Guvernul vrea 5.300
de metri pătraţi în inima Capitalei pentru a
cinsti memoria evreilor deportaţi şi ucişi”,
ziarista Maria Andrieş citează opinia
personală a unui membru al comunităţii
evreieşti, care se întreabă ce fel de
muzeu se doreşte a se deschide prin
iniţiativa autorităţilor de la Bucureşti, dacă
va fi unul ca Yad Vashem, de la Ierusalim,
sau ca Memorialul din Washington.
Preşedintele FCER a răspuns între
bării şi a precizat că „viitorul muzeu va
trebui să fie un loc din care vizitatorii, ce
tăţeni români sau de peste hotare, evrei
sau nu, vor trebui să afle date privind
cultura evreilor şi contribuţia acestora
la dezvoltarea economică, industrială
şi culturală a României din ultimele se
cole, precum şi privind participarea lor
la Războiul de Independenţă şi la Primul
Război Mondial, când încă nici nu li se
acordase cetăţenia română. Muzeul trebuie însă să arate concludent şi modul in-

credibil în care această minoritate a avut
de suferit în timpul Holocaustului, prin
deportări la Auschwitz sau în Transnistria.
A spune adevărul şi prin acest muzeu
despre modul în care au fost ucişi sute
de mii de evrei din Ardealul de Nord,
aflat atunci sub administrarea Ungariei
horthyste, dar şi din Bucovina şi Basarabia, aflate sub administrare românească,
nu înseamnă decât a acţiona conform
obligaţiilor asumate de România în conformitate cu concluziile Raportului Comisiei Wiesel. Deci, acest Muzeu al Istoriei
Evreilor şi Holocaustului din România
este necesar pentru a înarma tinerele
generaţii din România cu informaţiile
necesare pentru ca Holocaustul să nu
se mai poată repeta nicicând şi niciunde
pe teritoriul ţării noastre. Şi asta cu atât
mai mult cu cât azi vedem, mai puţin în
România, mai mult în majoritatea ţărilor
europene occidentale, un reviriment al
antisemitismului, inclusiv în formele cele
mai violente ale acestuia”. În context, dr.
Aurel Vainer a mai subliniat că „astfel
de muzee au fost inaugurate în aproape
toate capitalele fostelor ţări comuniste,
în dorinţa de a face cât mai accesibile
informaţiile despre evrei, istoria şi cultura
lor, şi despre Holocaust”.
Nimeni nu se îndoieşte de oportunitatea acestui demers, subliniat şi de cele
50 de personalităţi care au semnat recent
o scrisoare deschisă adresată Guvernului României, în care afirmă explicit că
susţin „pe deplin realizarea unui Muzeu
de Istorie a Evreilor şi Holocaustului din
România”. De asemenea, Academia
Română consideră că un Muzeu al Holocaustului „reprezintă o datorie morală faţă
de tragedia trăită de milioane de oameni
în contextul celei mai mari conflagraţii
a secolului XX şi un gest necesar de
conservare a memoriei Holocaustului”
şi „merită cu îndreptăţire un spaţiu

adecvat şi o amplasare conformă cu
menirea sa”.
În acelaşi sens, favorabil proiectului
Muzeului, s-a arătat a fi şi Preşedintele
României, Klaus Iohannis, care în mesajul
său transmis cu prilejul comemorării a 78
de ani de la Pogromul din Iaşi afirma: „Voi
continua să fiu un susţinător al proiectului
unui Muzeu Naţional de Istorie a Evreilor
şi Holocaustului, întrucât existenţa unui
astfel de muzeu în Capitală ar fi o dovadă
de asumare a responsabilită ţii, de afirmare a coeziunii dintre noi şi, mai ales, o
sursă de speranţă că toleranţa şi nediscriminarea, care au stat la baza edificiului
societăţii noastre renăscute în 1989, sunt
în continuare valori fundamentale”.
Revenind la punctul de vedere transmis de preşedintele FCER, în contextul
semnalat mai sus acesta afirmă că „sunt
necesare câteva lucruri pe care dorim
să le subliniem cât se poate de apăsat”.
În primul rând, spune dr. Aurel Vainer,
„proiectul realizării acestui Muzeu nu trebuie politizat, pentru a evita să ajungem
la manifestări antisemite precum cele ale
viceprimarului Capitalei, care nu dorea
să se facă acest muzeu pe str. Lipscani
pentru că aceea este, în opinia sa, «o
zonă plină de românism», «vascularizată
în istoria noastră, a românilor», dar ar fi
fost de acord cu amplasarea în Bucureşti
a unui bust al lui Ion Antonescu.
În al doilea rând, credem că locul
unde va fi amplasat în Bucureşti viitorul
muzeu trebuie să fie unul central, uşor
accesibil populaţiei şi turiştilor, relevant
pentru istoria evreilor şi a contribuţiei lor
la dezvoltarea Capitalei şi a ţării noastre.
Şi, evident, în al treilea rând, pentru
a nu demonetiza acest proiect valoros şi
necontestat de nimeni, el va trebui să fie
finalizat cât mai urgent şi cât mai profesionist”, se mai precizează în materialul
citat. 				
(A.M.)

O vară fierbinte a provocărilor cu care se confruntă Israelul
Israelul trebuie să facă faţă unor provocări încă de la crearea
statului. Problema este felul în care acestea se concretizează
de fiecare dată. În această vară fierbinte am putea aminti,
deocamdată, două: conferinţa de la Bahrein şi ultimele declaraţii
ale Iranului.
Conferinţa de la Bahrein, la care Israelul nu a fost invitat
oficial, a fost destinată statelor arabe din Golf, Autorităţii Palestiniene şi altor ţări arabe interesate de un capitol, cel economic,
al mult-aşteptatului plan de pace american pentru Orientul Mijlociu. Palestinienii, deşi erau principalii interesaţi, au refuzat să
participe, iar din Israel au fost de faţă, neoficial, câţiva ziarişti.
Aspectul economic al planului american a fost prezentat de
Jared Kushner, consilierul (şi ginerele) preşedintelui Trump şi
unul dintre autorii planului. Conferinţa a fost intitulată „Atelierul
Pace spre Prosperitate”. Planul prevede investiţii în valoare de
50 de miliarde de dolari pentru teritoriile palestiniene şi statele
arabe vecine în următorii 10 ani, crearea a un milion de locuri
de muncă pentru palestinieni, reducând astfel şomajul în Gaza
şi Cisiordania.
Preşedintele palestinian Mahmud Abbas a folosit lozinca
„nu ne vindem ţara” pentru a respinge planul, în schimb, majoritatea statelor arabe au privit cu simpatie proiectul, dar au
arătat că trebuie să existe şi o soluţie politică în ceea ce priveşte
situaţia palestinienilor, de aceea aşteaptă să cunoască partea

a doua a planului de pace, care nu va fi dezvăluită decât la
toamnă. Totuşi, mulţi dintre ei nu au fost de acord cu atitudinea
palestiniană dură, impresia multor analişti fiind că pentru statele
arabe, care se confruntă cu ameninţarea iraniană, problema
palestiniană nu mai este prioritară.
De remarcat sunt opiniile unor analişti legate de relaţiile
dintre Israel şi statele arabe, apărute după această reuniune.
Deşi, la prima vedere, reuniunea nu a adus rezultate tangibile,
a deschis uşa pentru relaţii mai apropiate între Israel şi statele
din Golf, s-a subliniat într-un comentariu al Agenţiei France
Presse. „The Times of Israel” citează dintr-un interviu acordat
de ministrul de Externe al Bahreinului, Khalid bin Ahmed Al
Khalifa, corespondentului publicaţiei, aflat la Manama la reuniune. Oficialul declara că „Israelul este parte a acestei regiuni
şi aşa va rămâne”. El şi-a exprimat dorinţa de a vizita în viitor
Israelul şi a sugerat că acest moment va veni când va exista
şi o soluţie politică. Potrivit analistului Elizabeth Dickinson, de
la International Crisis Group, „mesajul Golfului s-ar traduce în
sensul că Israelul ar putea fi un aliat util şi stabil într-o regiune
volatilă, dar numai dacă va exista un acord cu palestinienii”.
Importanţa reuniunii din Bahrein, apreciază International Crisis
Group, a fost că a extins limitele apropierii arabo-israeliene.
Dacă reuniunea de la Bahrein poate fi privită într-o
lumină optimistă, cea de-a doua provocare aruncă o umbră
ameninţătoare asupra Israelului, a regiunii şi a unor ţări din
alte zone ale lumii. Este vorba de încălcarea de către Iran a
acordului nuclear prin depăşirea cantităţii de uraniu îmbogăţit,
prevăzut în acord, urmată de declaraţiile iraniene că procesul
de îmbogăţire va continua. Prin această măsură, Iranul încearcă
să exercite presiuni asupra statelor semnatare ale acordului,
pentru ca acestea să intervină la Washington pentru renunţarea
la sancţiunile economice reimpuse Teheranului.
Premierul Netanyahu, care s-a împotrivit de la început
acordului şi a atras atenţia asupra pericolelor ce decurg din el,
a declarat că Israelul nu va permite ca Iranul să dezvolte arme
nucleare care „ameninţă existenţa noastră şi a întregii lumi.
Încălcarea acordului este un pas foarte periculos”, a spus el.
Potrivit analiştilor israelieni, chiar şi în aceste condiţii premierul Netanyahu se va abţine deocamdată să facă apel la
ultima soluţie: un atac armat împotriva Iranului. Israelul aşteaptă
să vadă cum va evolua această situaţie şi care vor fi reacţiile
celorlalte state, cele semnatare ale acordului şi SUA, faţă de
această escaladare a Teheranului.
EVA GALAMBOS

Silviu Vexler
a iniţiat o lege
care va uşura
cercetarea
istorică privind
comunităţile
evreieşti

Recent, Parlamentul României a votat
Legea nr. 53/2019, care se referă la o
serie de măsuri pentru studierea istoriei
comunităţilor evreieşti din România. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial
nr. 222 din 21.03.2019, deci produce
deja efecte.
Aşa cum prevede textul documentului, prin derogare de la prevederile Legii
privind protecţia informaţiilor clasificate,
„se declasifică hotărârile clasificate
adoptate, precum şi documentele clasificate primite, realizate sau transmise de
Consiliul de Miniştri, Consiliul de Cabinet
sau Consiliul de Stat în perioada 19381989, depozitate la Arhivele Naţionale
ale României şi în Arhiva Secreta
riatului General al Guvernului, privind
comunităţile evreieşti şi/sau formele
de organizare ale acestora, Cultul Mozaic, respectiv organizaţiile, societăţile,
asociaţiile, aşezămintele, fundaţiile
evreieşti/israelite/mozaice”.
Iniţiativa îi aparţine deputatului Silviu
Vexler şi trebuie subliniat că în art. 3 al
legii se mai specifică faptul că „documentele ce conţin informaţiile declasificate
se pun imediat la dispoziţia persoanelor
interesate, la cererea acestora”.
După cum a explicat deputatul comu
nităţii evreieşti pe pagina sa de Facebook, avantajul adus de noua lege este
că aceasta stabileşte pentru prima dată
„măsurile necesare pentru ca arhivele
de stat privind comunităţile evreieşti să
poată fi cercetate integral”.
Accesul la documentele menţionate
este „esenţial pentru activitatea istoricilor actuali şi din viitor, precum şi a
tuturor persoanelor interesate, având o
importanţă majoră şi reprezentând un
imperativ moral al reparării nedreptăţilor
regimurilor dictatoriale.
De asemenea, acest gest reprezintă
o măsură firească de delimitare a statului
român faţă de modul de organizare şi
funcţionare a structurilor represive predecesoare”, a mai subliniat Silviu Vexler,
care a adăugat că „documentul are şi o
importanţă simbolică prin recuperarea
unei părţi din istoria unei comunităţi care
şi-a dedicat întreaga existenţă dezvoltării
şi binelui României”.
Deputatul FCER a adresat mulţumiri
pentru sprijin pe parcursul întregului
proces legislativ deputaţilor Dorel Căprar,
Varujan Pambuccian, Alfred Simonis,
Marian Cucsa. De asemenea, a subliniat „modul profesionist şi deosebit de
eficient” în care a lucrat cu senatorul
Ionuţ Chisăliţă, bunăvoinţa arătată de
senatorul Derzsi Ákos.
„Fac o apreciere distinctă, caldă
pentru suportul primit de fiecare dată din
partea doamnei Silvia Mihalcea, secretar
general al Camerei Deputaţilor. În mod
special, sunt recunoscător pentru sprijinul
fără rezerve şi prietenia arătate de către
domnul senator Claudiu Manda”, a mai
scris pe Facebook Silviu Vexler, care nu a
uitat să le mulţumească „tuturor colegilor
din toate grupurile parlamentare care au
votat favorabil această lege”. (A.M.)
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(Urmare din pag. 1)

zile din iunie 1941 şi cu dorinţa ca odioasele crime să nu se repete niciodată.
NEVER AGAIN!
La trecerea prin poarta Cimitirului
Evreiesc, steagurile României şi Statului
Israel au fluturat înfrăţite, ca o pecete a
prieteniei şi o chezăşie pentru un viitor
de colaborare şi pace.
Poarta, refăcută de Municipalitate în
colaborare cu comunitatea evreiască
ieşeană şi reamplasată recent la intrarea
în cimitir, a fost reinaugurată în prezenţa
sutelor de participanţi la marş, fiind încă
o dovadă a grijii pentru prezervarea patrimoniului spiritual şi cultural evreiesc.
Vorbind despre mutarea porţii, primarul Mihai Chirica a pomenit şi tensiunile
politice iscate la începutul anului legate
de aceasta: „Este un moment emoţionant.
Este pentru prima dată când trecem pe
poarta de intrare reconstruită a Cimitirului
Evreiesc. A fost o istorie foarte chinuită a
acestei porţi, mutată de foarte multe ori
de către cei care nu au înţeles niciodată
că această comunitate trebuie respectată în profunzime, plecând în primul
rând de la cei ce odihnesc în pământul
acestui oraş. Am reuşit în acest an să o
aducem acolo unde îi este locul, la Cimitirul Evreiesc, care este cel mai mare
din România şi care adăposteşte, poate,
cele mai frumoase monumente funerare
care s-au clădit pe acest teritoriu. N-am
să uit răutatea cu care o parte din oamenii
politici ai zilelor noastre au încercat să
pună administraţia locală în conflict cu
una dintre cele mai vechi comunităţi, cum
este cea a evreilor. Am trecut cu bine peste acel moment şi am spus: faptele sunt
cele care pot vorbi mai bine despre ceea
ce suntem noi cu adevărat astăzi şi aici.
Credem că am închis una dintre rănile
acestei comunităţi şi de astăzi înainte
putem să spunem că suntem în cea mai
frumoasă perioadă a acestei comunităţi,
după 78 de ani”.
În Cimitirul evreiesc de pe colina
Păcurari au fost înhumaţi de-a lungul
timpului şapte rabini cunoscuţi şi numeroase personalităţi ale Comunităţii
Evreilor din Iaşi, printre care şi supravieţuitori ai pogromului, ai lagărelor naziste
şi ai Transnistriei. Aici se află, faţă în
faţă, mormintele eroilor evrei din Primul
Război Mondial şi gropile comune în care

Rabinul J. Wasserman

au fost înhumate osemintele victimelor
Pogromului din 1941. Împreună, toate alcătuiesc un imens Panteon al iudaismului
de pe aceste străvechi plaiuri moldave,
un adevărat muzeu în aer liber.
În faţa gropilor comune unde sunt

înhumate victimele Pogromului din iunie
1941 au fost intonate imnurile de stat
ale Israelului şi României şi rabinii Iosef
Harel, rabinul pensionarilor din Armata
israeliană – Tzahal, Josef Wasserman,
Rafael Shaffer, prim-rabin al FCER, şi Yehoshua Aharonovitch, rabinul Comunităţii
Evreilor din Iaşi, au psalmodiat rugăciuni
în memoria celor ucişi în pogrom. De
asemenea, au fost aprinse şase lumânări
în memoria celor şase milioane de evrei
ucişi în Holocaust şi au fost depuse
coroane de flori din partea Preşedinţiei
şi Guvernului României, a Ambasadelor
Statelor Unite ale Americii şi Israelului, a FCER şi Comunităţii Evreilor din
Iaşi, a Primăriei oraşului Ashdod şi a
Primăriei Municipiului Iaşi, a Fundaţiei
pentru Promovarea şi Dezvoltarea Iudaismului Român, a Prefecturii, Consiliului

E. Kupferberg

Judeţean şi a Garnizoanei Iaşi. Pe tot
parcursul ceremoniei depunerii de coroa
ne au răsunat acordurile solemne ale
Fanfarei militare a Garnizoanei Iaşi.
Ceremonia comemorativă din Cimitirul
Păcurari a fost deschisă de preşedintele
Comunităţii Evreilor din Iaşi, ing. Abraham Ghiltman, care, după ce a salutat
asistenţa, a făcut o succintă prezentare a desfăşurării Pogromului din Iaşi,
considerat „primul pogrom gigant de
la începutul celui de-al Doilea Război
Mondial”: „Comemorăm astăzi 78 de ani
de la unul dintre cele mai sângeroase
pogromuri de pe teritoriul României, din
timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
în care şi-au pierdut viaţa cca. 14.000
de evrei, în mare majoritate bărbaţi, dar
şi femei şi copii de toate vârstele. În
anii trecuţi au mai fost găsite încă 36 de
victime, cu vârste între 2 şi 80 de ani, în
pădurea Vulturi din comuna Popricani,
care, după exhumare, au fost expertizate
la I.M.L. Iaşi şi apoi reînhumate într-o
groapă comună alăturată acestei tribune,
iar monumentul îl vedeţi şi dvs. aici. Nu
se ştie dacă nu mai sunt şi alte locuri în
care să fi fost înhumate victime.“
„La începutul celui de-al Doilea Război
Mondial, din cei cca. 90.000 de locuitori
ai Iaşiului, peste 50.000 erau evrei. Cu
mulţi ani înainte de pogrom, în Iaşi au
apărut mai multe curente antisemite,
după care s-a creat în România o bogată
legislaţie antievreiască, dar declanşarea
masacrului asupra evreilor a pornit în
urma unui telefon dat de conducătorul
Guvernului român de atunci, generalul
Ion Antonescu, în dimineaţa zilei de 27
iunie 1941, colonelului Constantin Lupu,
comandantul Garnizoanei Iaşi, căruia i-a

ordonat «să cureţe Iaşiul de populaţia
evreiască». Atunci a început prigoana
prin scoaterea evreilor din casele lor şi
uciderea lor în plină stradă, după care au
fost jefuiţi de bunuri. În dimineaţa zilei de
29 iunie 1941, în «Duminica aceea», unii
au fost scoşi din case, adăposturi sau alte
locuri unde se găseau, unii au fost ucişi
pe străzi iar majoritatea au fost arestaţi
şi duşi sub escortă, cu mâinile ridicate,
sub ameninţarea armelor, la Chestura
de Poliţie, care se afla pe strada V. Alecsandri. La poarta de intrare în curtea
Chesturii, arestaţii trebuiau să treacă
printr-un cordon format atât din soldaţi
români şi germani, cât şi din civili, toţi
înarmaţi cu bâte şi răngi. Cei loviţi în cap
mureau pe loc, cu capetele sfărâmate,
iar ceilalţi, loviţi în alte părţi ale corpului,
erau înghesuiţi în curte şi ucişi apoi cu
rafale de mitralieră.
În zorii zilei următoare, supravieţuitorii
au fost încolonaţi şi duşi la gara Iaşi, unde
au fost înghesuiţi în «Trenurile morţii»,
două garnituri de tren cu vagoane de
marfă pregătite dinainte.
Atunci a început agonia
acestor oameni care, pe
o căldură caniculară, în
vagoanele încinse de
căldura soarelui şi a varului încălzit, turnat pe podea, au fost plimbaţi ore
în şir. Traseele celor două
garnituri de tren au fost
diferite. Una s-a plimbat
cca. 9 ore între Iaşi şi Podu
Iloaiei, iar cea de-a doua
s-a plimbat pe traseul
Iaşi-Tg.Frumos-RomanCălăraşi.
Dacă am arătat că la
pogrom au participat pe
lângă militari români şi germani, jandarmi, poliţişti şi
unii civili antisemiţi, cărora
li s-a inoculat ani în şir
ura împotriva evreilor, nu
avem voie să nu-i amintim şi pe aceia care au
încercat şi de multe ori au reuşit să-şi
salveze semenii, unii chiar cu preţul vieţii,
cum au fost preotul Grigore Răzmeriţă,
ing. Petre Naum, muncitorul strungar
Ioan Gheorghiu şi alţii, care au rămas
anonimi. De asemenea, în rândul salvatorilor s-au numărat Viorica Agarici, preşedinta Organizaţiei de Cruce
Roşie din Roman, ing. Grigore Profir,
farmacistul Dumitru Beceanu, avocata
Veronica Zosin Gorgos, comisarul de
poliţie Şuvei, comisarul Mircescu, preotul

A. Ghiltman

Paul Teodorescu şi mulţi alţii, rămaşi
anonimi. Din păcate, acum, în această
perioadă de democraţie, au început să
reapară anumite manifestări antiSemite,
pe care avem datoria să le combatem
şi, de aceea, sarcina noastră este de a
comemora victimele acestui pogrom, de
a arăta ce s-a întâmplat atunci pentru
ca asemenea orori să nu se mai poată
repeta. Să ne rugăm ca bunul Dumnezeu
să-i odihnească în pace pe martirii noştri
şi să spunem cu toţii: Amin”.
Şlomo Safir, fiul unei victime a pogromului, a vorbit despre persecuţiile şi
suferinţele îndurate de evreii ieşeni în
timpul războiului şi al guvernării antones
ciene.
În această săptămână, în presa ie
şeană s-a scris despre descoperirea unei
noi gropi comune în Popricani, cercetările

fiind în curs de desfăşurare.
Consilierul de stat Nicoleta Nicolae
a dat citire Mesajului Preşedintelui
României, Klaus Werner Iohannis: „Acum
78 de ani, pe străzile Iaşiului era în plină
desfăşurare o campanie diabolică de
persecuţie, capturare şi exterminare a
populaţiei evreieşti. Lichidarea fizică a
evreilor din Capitala Moldovei făcea parte
dintr-un plan crud şi laş, care i-a vizat,
de asemenea, pe evreii din Basarabia şi
Bucovina. Pe străzile şi în împrejurimile
vechiului târg paşnic şi liniştit a avut loc
un măcel de o brutalitate greu de imaginat
pentru o societate modernă: pe trotuare,
în spaţii deschise, în incinta unor instituţii
publice, în «Trenurile morţii» şi-au dat
ultima suflare mulţi dintre cei care astăzi
se odihnesc în Cimitirul Evreiesc din Iaşi.
Din acel infern al oamenilor – dintre care
nu au lipsit bătrâni, femei şi copii – renegaţi de statul care trebuia să-i protejeze,
o parte au reuşit să supravieţuiască şi
au devenit peste timp mărturisitorii acelor orori, iar moştenirea lor rămâne pe

veci, prin amintire în conştiinţa noastră
colectivă.
Avantajul nepreţuit al timpurilor pe
care le trăim este că putem vorbi liber şi
deschis despre ce au însemnat cu adevărat Holocaustul şi nesfârşita tragedie a
evreilor europeni, putem onora victimele
dând glas memoriei lor şi putem restabili
adevărul exilând minciuna, interpretarea
tendenţioasă, banalizarea crimei. Este
lăudabil demersul autorităţilor locale de a
amenaja fosta Chestură a Poliţiei din Iaşi
ca un spaţiu sacru al memoriei evreilor
ieşeni, unde atâţia şi-au găsit sfârşitul în
zilele pogromului.
România se schimbă şi generaţiile
tinere oferă dovada că înţeleg nevoia
de a mărturisi adevărul dureros despre
propria istorie. Voi continua să fiu un susţinător al proiectului unui Muzeu Naţional
de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului,
întrucât existenţa unui astfel de muzeu
în Capitală ar fi o dovadă de asumare a
responsabilităţii, de afirmare a coeziunii
dintre noi şi mai ales o sursă de speranţă
că toleranţa şi nediscriminarea, care au
stat la baza edificiului societăţii noastre
renăscute în 1989, sunt în continuare
valori fundamentale.
Riscul ca manifestările de ură, antisemitismul, rasismul, naţionalismul şi
extremismul să-şi croiască încet un drum
în societatea noastră nu trebuie să fie
neglijat. Acţiunile de distrugere a unor
cimitire evreieşti, care au avut loc recent
în România, confirmă existenţa acestui
pericol. Nu avem voie să lăsăm astfel de
momente să umbrească rezultatele pe
care le-am obţinut în ultimele decenii.
Din acest motiv, trebuie să fim fermi şi
să acţionăm energic în lupta împotriva
antisemitismului şi a intoleranţei.
Educaţia în spiritul respectului faţă de
lege şi al promovării şi apărării drepturilor
fundamentale ale omului este esenţială.
[…]
(Continuare în pag. 4)
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Zile de comemorare, pelerinaj şi reflecţie la Iaşi
(Urmare din pag. 3)

Astăzi, când aducem un pios omagiu
victimelor inocente ale Pogromului din
Iaşi, să ne acceptăm şi să ne sprijinim
reciproc. Mesajul meu este că toleranţa,
respectul şi solidaritatea sunt elemente
esenţiale, definitorii, care stau la baza
societăţii româneşti contemporane, principii pe care trebuie să le cultivăm şi să le
apărăm. Doar aşa putem menţine pacea
socială şi contribui la a păstra nealterată
memoria traumatică drept un avertisment
că masacre precum cel de la Iaşi nu se
vor mai repeta vreodată.
Fie ca amintirea victimelor să rămână
veşnic în inimile noastre!”
Lilla Debelka, secretar de stat în
Ministerul Românilor de Pretutindeni, a
transmis mesajul Guvernului României.
Bianca Menendez, şefa secţiei politice
a Ambasadei SUA la Bucureşti, a adresat

Evrei închişi în curtea Chesturii
din Iaşi. Foto: Arhiva CNSAS

Oameni aliniaţi la zid pe str. Cuza Vodă.
Foto: Arhiva CNSAS

Membri ai familiei Leibovici, ucişi.
Foto: Arhiva CNSAS

un mesaj-omagiu în memoria victimelor:
„În 1941, la Iaşi a început distrugerea
comunităţilor evreieşti din România prin
masacrarea în masă a locuitorilor evrei.
Să nu uităm lecţiile trecutului!”
Din partea Ambasadei Israelului la
Bucureşti, Tania Berg-Rafaeli, adjunctul
şefului de misiune, a arătat: „Anual, la Iaşi
se comemorează suferinţele victimelor
unei cruzimi odioase de care oamenii au
fost capabili; atunci evreii au fost privaţi de
cel mai elementar drept, dreptul la viaţă”.
Eduard Kupferberg, secretarul ge
neral al FCER, a subliniat: „Evreii sunt
turnesolul omenirii. În anul 1941 străzile
Iaşiului s-au înroşit de sângele victimelor.
Din păcate, în ultimii ani antisemitismul
se înfiripă din nou, au loc desacralizări de
morminte, cum s-a întâmplat de curând la
Cimitirul din Huşi, unde au fost distruse
73 de morminte. Ancheta a stabilit că
făptaşii sunt nişte adolescenţi. Se pune
întrebarea cum au fost educaţi aceştia în
familie şi în şcoală? Pentru cunoaşterea
trecutului, pentru educaţia tinerilor sunt

Victimele Pogromului
comemorate la Tel Aviv

La Centrul Comunitar „Rav Guttman” din Tel Aviv a avut loc, pe 9 iulie
2019, comemorarea anuală a victimelor
Pogromului de la Iaşi. La ceremonie a
participat un public select şi numeros, iar
rabinul originarilor din România în Israel,
Elhanan Guttman, a deschis trista adunare. El a amintit că din cei cca. 40 000
de evrei ieşeni, după Pogrom au rămas
puţin peste 25 000. Bărbaţi, femei şi copii
au murit fără nici o vină.
Au fost aprinse lumânări în memoria
victimelor din Iaşi, dar şi a celor din Basarabia. Rachel Cohen, din Naharia, i-a
emoţionat pe cei prezenţi când a aprins
o lumânare în memoria tatălui ei, care a
fost ucis când ea avea numai şase luni.
Asistenţa a vibrat sufleteşte şi atunci când
Coca Călăraşu, văduva cunoscutului
regizor Andrei Călăraşu, supravieţuitor
al „Trenului Morţii“, a aprins o lumânare
în memoria soţului său.
Prim-rabinul FCER, Rafael Shaffer,
a aprins o lumânare în nume personal
şi în cel al preşedintelui Federaţiei, dr.
Aurel Vainer, în amintirea celor 14 000
de victime.
Semnatarul acestor rânduri, ing. Baruch Tercatin, preşedinte de onoare al Yad
Zikaron le Iahadut România, a dat citire
câtorva fragmente din volumul său „Privind spre Ierusalim”, unde menţionează
cum familia lui s-a salvat când soldaţi ai
armatelor române şi germane i-au omorât
pe vecini dar apartamentul familiei Tercatin nu a fost cercetat, ostaşii crezând că
era o magazie. „Tata era ascuns în lada
de perne de la o canapea, iar familia şi
cu mine eram în podul casei”, şi-a amintit
Baruch Tercatin.
Vorbitorul a menţionat că după mulţi
ani, când fostul şef-rabin al României,
prof. Alexandru Şafran z.l., s-a întâlnit
cu Constantin Simirad, care era primar al
Iaşiului, Şafran şi-a exprimat speranţa că

„asemenea orori nu se vor mai repeta“.
Aşa sperăm cu toţii.
Rabinul Şlomo Rabinovici, nepotul
vestitului fost şef-rabin al Iaşiului, Haim
Rabinovici z.l., a vorbit despre evreii
din Iaşi şi despre importanţa lor în cultura Iaşiului. El a povestit cum bunicul
său s-a salvat graţie Sulului de Tora pe
Lumânări aprinse în memoria evreilor ucişi
în Pogromul de la Iaşi. Foto: Barbu Schachter

care-l ţinuse în mâna sa în tot timpul
pogromului.
Prim-rabinul Rafael Shaffer, venit
special din România pentru acest eveniment, a amintit că Sinagoga Mare din
Iaşi a fost renovată şi reinaugurată de
Hanuca 5779 şi este acum vizitată şi
apreciată de numeroase persoane. De
asemenea, Sinagoga din Hârlău a fost
recent reinaugurată. Prim-rabinul a relatat pe larg cum a decurs comemorarea
Pogromului la Iaşi şi a cerut tuturor să nu
uite ce a fost!
Raya Lopata, cercetătoare la Yad
Vashem, a vorbit despre suferinţele
poporului evreu şi a prezentat multe
fotografii din arhivă. Ea a insistat asupra
titlului de „Drept între Popoare”, acordat
unora dintre salvatorii de evrei în timpul
pogromului. În total, în România 80 de
personalităţi au primit acest titlu, între
care Regina-Mamă Elena.
Comemorarea s-a încheiat cu El Male
Rahamim, Hatikva şi Ani Maamin.
Ing. BARUCH TERCATIN

necesare comemorările anuale ale pogromului, pentru ca ororile de atunci să
nu mai poată fi repetate. Să fie memoria
victimelor veşnic binecuvântată!”
În continuare a avut loc un scurt
pelerinaj în curtea Chesturii de Poliţie
de pe strada V. Alecsandri, acolo unde
a avut loc masacrarea evreilor ieşeni.
Despre groaznicele zile trăite atunci a
vorbit o supravieţuitoare în vâstă de 91
de ani, Jeni Waldman, care din anul 1947
locuieşte în Israel.
De curând, preşedintele Consiliului
Judeţean Iaşi, Maricel Popa, a anunţat

hotărârea Consiliului de înfiinţare în
clădirea fostei Chesturi a unui Muzeu de
Istorie a Evreilor ieşeni şi a Pogromului din
1941. Este încă un act de cinstire a vechii
comunităţi evreieşti din oraş şi de omagiu
adus victimelor Pogromului din 1941.
Comemorarea Pogromului de la Iaşi
s-a încheiat în ziua de 2 iulie 2019 cu un
pelerinaj la gropile comune din Cimitirele
Evreieşti din Podu Iloaiei şi din Târgu
Frumos, unde sunt înhumate 1200 şi, res
pectiv, 643 de victime din „Trenurile Morţii“.
În prezenţa reprezentanţilor autorităţilor locale, a reprezentanţilor Comunităţii
Evreilor din Iaşi şi din Israel, au fost aprinse şase lumânări, au fost depuse coroane de flori, iar rabinii Iosef Harel, Josef
Wasserman şi Yehoshua Aharonovitch
au rostit rugăciuni în memoria victimelor.
Mesajul general, desprins din zilele de
comemorare de la Iaşi, a fost:
„Niciodată din nou, niciodată!”

Sosirea „Trenului Morţii“ în Gara Tg. Frumos. Foto: Arhiva CNSAS

Lagărul uitat de la Călăraşi
Pogromul de la Iaşi, din 29 iunie
1941, a făcut mii de victime. În afară de
evreii împuşcaţi pe străzile oraşului şi
la Chestura poliţiei, o parte dintre ei au
fost îmbarcaţi în aşa-numitele „Trenuri
ale Morţii”, în care cei mai mulţi au murit
sufocaţi. Au fost două garnituri, una care
s-a plimbat aproape o zi întreagă de la
Iaşi la Podu Iloaiei şi Târgu Frumos şi
una pe ruta Roman-Călăraşi.
Dacă despre primul tren există nu
meroase relatări, inclusiv ale supravie
ţuitorilor, despre cel de-al doilea au apărut
mai puţine. De aceea, Adrian Cioflâncă,
directorul CSIER, împreună cu alţi istorici de la institut, au cercetat datele
despre acest tren şi ce s-a întâmplat cu
deportaţii şi au dat publicităţii o parte din
rezultatele acestei cercetări. Ele au fost
făcute pe baza unor documente de arhivă
puse recent la dispoziţia cercetătorilor,
la Arhivele Naţionale ale României sau
la Consiliul Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii, şi din cercetarea de
teren, respectiv o deplasare la Călăraşi
la 8 februarie 2019. Sintetizăm, mai jos,
o parte din documentele care ne-au fost
puse la dispoziţie de Adrian Cioflâncă şi
pentru care îi mulţumim.
„Lagărul de la Călăraşi” era, de fapt,
numele unei instituţii, nu al unui loc
anume. Pentru deţinerea deportaţilor
din Iaşi au fost utilizate mai multe clădiri
din Călăraşi, a relatat Adrian Cioflâncă.
Locul principal de detenţie pentru evreii
deportaţi din Iaşi din ordinul lui Ion Antonescu a fost într-o clădire din cadrul
cazărmii Regimentului 23 Infanterie din
Călăraşi. Din ziua de 6 iulie 1941, când
primul „Tren al Morţii”, cu 1111 supra
vieţuitori dintr-un transport de 2500 de

evrei, s-a oprit la Călăraşi, ni s-a păstrat
o fotografie, aflată în arhiva Centrului
pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, cu oamenii abia coborâţi, aflaţi într-o
stare jalnică (60% dintre ei, conform unei
evaluări, erau complet dezbrăcaţi). Pe
baza fotografiei se poate face identificarea clădirii.
Clădirile Regimentului 23 Infanterie se
găsesc acum în paragină, în proximitatea
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean
Călăraşi.
Clădirea în care au fost închişi evreii
de către armata antonesciană este
imensă şi are forma unei cruci – mai
precis, a crucii Sfântului Gheorghe, cu
aripile, de mici dimensiuni, pe zona
mediană. Acoperişul este în bună măsură
prăbuşit. Cimentul pe care au dormit
evreii, înfometaţi şi dezbrăcaţi, este
acoperit acum cu lemn măcinat, moloz
şi multă mizerie. Din acoperiş stau gata
să cadă noi bucăţi de lemn şi metal. Pe
scurt, locul este neprimitor şi periculos.   
La sosirea în Gara din Călăraşi, în
„Trenul Morţii” se găseau şi 69 de evrei,
mai mult morţi decât vii. „Muribunzii”,
după cum erau numiţi în documentele
vremii, au fost plasaţi de autorităţile
locale într-o altă clădire, în şcoala din
Măgureni, atunci un sat, astăzi cartier al
Călăraşiului. 40 dintre aceştia au murit în
scurt timp, într-un ritm de 5-6 pe zi. Alţi
evrei, aflaţi în stare precară, în jur de 35,
au fost internaţi în spitalul din localitate.
Şi aici au fost câteva decese.
Evreii deportaţi, socotiţi ca numărânduse printre „personalităţile de prim rang
E.G.
(Continuare în pag. 5)
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Lagărul uitat de la Călăraşi
(Urmare din pag. 4)

ale Iaşilor”, vreo 40 la număr, au fost
transferaţi, pe 10 iulie, împreună cu circa
40 de copii şi adolescenţi, în sinagoga de
rit aşkenaz de pe strada Sfântul Nicolae.
Pe 20 iulie, alţi 100 de evrei – intelectuali,
industriaşi şi comercianţi – au fost plasaţi
la sinagoga sefardă, din vecinătate.
Condiţiile de trai erau ceva mai bune, deşi
aglomeraţia era insuportabilă. Cele două
sinagogi nu mai există astăzi. Aceste
redistribuiri au fost posibile ca urmare
a sosirii la Călăraşi a reprezentantului
Federaţiei Uniunii Comunităţilor Evreieşti,
Iancu Abramovici. Acesta a adus haine
şi medicamente. A fost urmat, cu alte
ajutoare, de Fred Şaraga, personalitate a
lumii evreieşti de atunci. Omul de legătură
cu autorităţile locale era liderul comunitar
Samuel Schor. Atmosfera din Călăraşi
nu era la fel de înverşunată împotriva
evreilor ca la Iaşi. Autorităţile, stimulate şi
cu bani aduşi de la Bucureşti, s-au arătat
maleabile. Astfel, în scurt timp, au fost luate câteva măsuri esenţiale de igienă şi
aprovizionare, care au ameliorat situaţia
deţinuţilor.
Tot ca urmare a intervenţiei reprezentantului FUCE, o parte dintre cei 800 de
evrei rămaşi în clădirea Regimentului,
în mare mizerie, au fost redistribuiţi în
magaziile Finţi, de pe malul canalului

sosirea trenului la Călăraşi şi care au
fost examinaţi de un medic legist. La
motivul decesului, cel mai frecvent
apar: septicemia, ca urmare a unor
leziuni prin violenţă care s-au infectat
în condiţiile mizerabile din vagoanele
sigilate de jandarmii antonescieni;
blocaje ale rinichilor şi plămânilor – în
Victimele
condiţiile în care deportaţii au fost
Autorităţile din Călăraşi au întoc- privaţi de apă şi aer; stop cardiac şi
mit mai multe situaţii ale victimelor, hemoragie cerebrală – după un drum
supravieţuitori şi morţi. Astfel, dintr-o care a durat şapte zile. Până pe 28 iulie
1941, muriseră 80
de deportaţi, iar Clădirea din Cazarma Regimentului 23 Infanterie
până la 23 august, transformată în lagăr în 1941. Foto: Maria Irimia
totalul a urcat la
La Călăraşi, morţii au fost îngropaţi
98 de morţi, conform cifrelor oficiale. în gropi comune sau individual în Cimi
O parte dintre de- tirul Evreiesc din localitate, cu sau fără
cese au fost raportate ceremonial religios. În preajma gropilor
târziu, spre toamnă, comune a fost ridicat un monument prin
când evreii fuseseră grija comunităţii evreieşti. În fototeca
trimişi înapoi la Iaşi. CSIER s-a păstrat o fotografie a monuÎn arhive s-a mai mentului, din 1950, din care se disting
păstrat o listă de două gropi comune. Placa ce conţinea
153 de morţi. Unii textul comemorativ dispăruse.
Şcoala din Măgureni. Prin
În 1978-1979, într-o operaţiune secretă
amabilitatea dlui Nicolae Tiripan supravieţuitori au vorbit de 200 de morţi la aprobată de Federaţia Comunităţilor
împărţire pe vârste a deportaţilor aflăm Călăraşi. În cazul câtorva zeci de evrei, Evreieşti şi de regimul Ceauşescu, cel
că 688 aveau între 21 şi 50 de ani, 163 care au murit din cauza regimului de puţin o parte dintre morţii din gropile
erau minori, iar 110 aveau peste 50 de detenţie de la Călăraşi, dizenteria a fost comune din Călăraşi au fost exhumaţi
şi transportaţi în Israel, într-un cimitir din
ani. În august 1941, când a fost făcută principalul motiv.   
La sfârşitul lunii august 1941, auto Holon.
această statistică, din 1006 evrei, 45 erau
În prezent, nici un semn public din
rităţile antonesciene au luat decizia de a-i
transporta pe evreii supravieţuitori înapoi Călăraşi nu pomeneşte de tragedia
la Iaşi. Pe 30 august au sosit în oraşul evreilor din Iaşi care au murit acolo.
moldav 556 de deportaţi, iar la 4 septem- Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
brie, alţi 455, conform datelor oficiale. A România va face demersuri pentru infost întocmită o listă cu cei întorşi, dar stalarea unei plăci comemorative la Gara
din Călăraşi.
aceasta conţine doar 902 nume.
la spital 30, iar şapte aveau domiciliu
obligatoriu. O parte dintre evrei au fost
folosiţi la muncă obligatorie de armatele
română şi germană, în port şi în atelierele
armatei din cazarmă. Mulţi dintre ei au
fost agresaţi şi umiliţi.

Andrei Călăraşu, supravieţuitor din „Trenul Morţii“ la staţia terminus Călăraşi

Cum a devenit un nume
de lagăr, unul de familie

Fotografie din 6 iulie 1941, din momentul sosirii
„Trenului Morţii“ la Călăraşi. Fototeca CSIER

care leagă lacurile din jurul oraşului şi
braţul Borcea al Dunării. Începând cu
18 iunie, au fost aduşi în aceste magazii
29 dintre 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 evrei,
la magaziile Finţi 420, în sinagogi 205,

grav bolnavi, de diferite vârste. 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. În lagăr mai
erau: medici, farmacişti, dentişti, ingineri,
brutari, tâmplari, cizmari, zidari, birjari,
lăcătuşi, mecanici, tinichigii, ceapra
zari, frizeri etc. Ştim cu precizie cauza
morţii doar pentru 25 de victime. Sunt
cei descărcaţi deja morţi din vagoane la

Institutul Naţional pentru Studierea
Holocaustului din România a sesizat
Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul
Militar Iaşi despre existenţa în pădurea
Vulturi, în apropierea unei gropi comune din Popricani, a unor oseminte umane. Verificările arheologice au stabilit
că este vorba despre evrei executaţi
probabil în 1941, după Pogromul din
Iaşi. Aceste oseminte au fost descoperite în timpul unor cercetări arheologice
realizate recent în apropierea unei alte
gropi comune, descoperite în 2010 de
către cercetătorul Adrian Cioflâncă şi
echipa lui. În comunicatul magistraţilor
de la Parchetul Militar se arată: „Pe
rolul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi, la sesizarea reprezentanţilor Institutului Naţional pentru
Studierea Holocaustului din România
«Elie Wiesel», a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect descoperirea,
la data de 29 iunie 2019, în satul Vulturi,
comuna Popricani, judeţul Iaşi, a mai

multor oseminte umane, extrase din sol
pe parcursul unei activităţi de cercetare
arheologică, în proximitatea zonei în
care în anul 2010 a fost descoperită o
groapă comună”.
La sfârşitul lunii iunie, perimetrul a fost
delimitat şi au fost descoperite mai multe
elemente de muniţie.
„La data de 30 iunie 2019, procurorii
militari au dispus delimitarea perimetrului
de protecţie a zonei şi de asanare a zonei
de elementele de muniţie, fiind descoperite o grenadă şi un proiectil de mortier de
82 mm, în stare de funcţionare”.
Potrivit declaraţiilor lui A. Cioflâncă,
date Agenţiei France Presse, ultima
descoperire se referă la osemintele a cel
puţin 40 de persoane, inclusiv 12 copii.
În zona satului Vulturi, de-a lungul
vremii, au fost descoperite trei gropi comune, prima în 1945, a doua în 2010 iar
ultima acum, cu osemintele unor evrei
executaţi. Parchetul Militar va continua
cercetările. (E.G.)

Groapă comună cu evrei împuşcaţi,
descoperită la Vulturi

Care dintre amatorii de film ai anilor ’60 n-a savurat măcar
una din comediile lui Andrei Călăraşu? Pentru „Alo, aţi greşit
numărul”, „Vacanţă la mare”, „Şi Ilie face sport” îşi încercau
norocul la „n-aveţi un bilet în plus”, că, la casă, bilete nu se
mai găseau.
Brusc, Andrei Călăraşu a dispărut de pe ecrane. Plecase-n Israel şi cine pleca din ţară era radiat din viaţa publică.
Cum orice sfârşit e şi-un început, pentru el asta a însemnat
televiziunea israeliană; a fost printre fondatori. A făcut filme
după Ephraim Kishon, Şalom Alehem, Beniamin Galai... Prin mâna profesorului
de la Şcoala de Artă Cinematografică „Beit Zvi” din Ramat Gan au trecut generaţii
de actori şi regizori israelieni. După ’67, când relaţiile România-Israel s-au mai
încălzit, regizorul a fost chemat de şef-rabinul Rosen să filmeze Hanuchiade în
ţară, spectacole de Purim la Bucureşti; documentare foarte gustate, mai ales de
originarii din România.
L-am cunoscut în ’97, la prima ediţie internaţională de teatru evreiesc după
căderea Cortinei de Fier. Venise să facă un film despre 120 de ani de teatru idiş,
cum altfel decât la locul naşterii: „Pomul Verde”, urbea natală, „dus şteitale Ios”,
de care-şi aducea aminte cu iubire şi durere. Trăise „duminica aceea” din iunie
’41, fusese-n Trenul Morţii, era unul dintre cei găsiţi în viaţă la staţia terminus din
Călăraşi.
„Numele meu e Bernard Groper”, şi-a început depoziţia. „Am şapte ani. Suntem
mânaţi spre Chestură: tata, fratele şi cu mine. Plouă cu lovituri. Curtea Prefecturii
e plină de sânge. Se trage din toate părţile. Vedem cum se taie degete: inelele
se smulg aşa mult mai rapid. Auzim trosnind maxilare: se caută şi scot dinţii de
aur. Am rămas vii. «Încolonarea!», ni se strigă dimineaţa. Convoiul porneşte spre
gară. Ajungem pe peron. Alt ordin: «Culcat!». Suntem urcaţi în vagoane pentru
vite. Zgomot de lemn lovit. Se astupă ferestruicile. «Aer!». Strigătul devine geamăt,
geamătul, horcăit. Tata şi fratele mă privesc cu ochi străini. Pe urmă nu mai ştiu...
Pe mine m-a salvat, la Roman, Viorica Agarici. A văzut că respir. Trenul s-a pus
iar în mişcare. Peste opt zile ajungem la Călăraşi, staţia terminus. Suntem cazaţi
într-un hangar cu ciment pe jos. Se stropeşte cu apă tot timpul. Eu nu pot să mă
ridic. Umblu în patru labe. Suntem mutaţi într-o sinagogă. Stăm acolo din iunie
până-n octombrie. Când m-am întors acasă, la Iaşi, am aflat că tata şi fratele meu
muriseră. Sora mea a scăpat. Era la Dorohoi. Pe mine m-a luat să mă-ngrijească
o vecină, româncă. Am stat la ea până s-a terminat războiul”.
– Când aţi devenit Andrei Călăraşu?
– După ce-am terminat Facultatea de Teatru şi Film. Reuşisem la un concurs
pentru un post de regizor la Teatrul Armatei din Bucureşti. Directorul, Alexandru
Finţi, îmi zice: «Sunt prea mulţi evrei în teatru. Avem nevoie de nume româneşti.
Îţi schimbi numele în Călăraşu, după lagărul în care ai stat. Andrei te numesc eu»
– Totuşi, v-aţi remarcat în comedie.
– Da, am ales râsul. A fost modul meu de a răspunde celor care...
Nu mai poate continua. Tăcem amândoi o clipă. „Am vrut să-i fac pe oameni
să se bucure. Mi-am zis că e ceva pentru care merită să trăieşti”.
O picătură din oceanul a ceea ce, cu-n termen impropriu, se numeşte literatura
Holocaustului. Nu e. În curând, pe zidul principal, în gara din Călăraşi va fi montată
o placă memorială pentru toţi debarcaţii din „Trenul Morţii“, staţia terminus.
IULIA DELEANU
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„Ziua Victor Brauner” la Sinagoga-Catedrală „Baal Shem Tov” din Piatra-Neamţ

Avangarda merge-n Paradis!

Iată că sunt deja 16 ani (de la sărbătorirea centenarului naşterii artistului, în
2003) de când „Proiectul Victor Brauner”
funcţionează la Piatra-Neamţ. Acum, în
oraşul natal al pictorului, Liceul de Arte
se numeşte „Victor Brauner”, un corp al
acestui liceu e „învelit” (pictură murală) cu
simbolurile consacrate de opera marelui
suprarealist (lucrare realizată de elevii
liceului, sub coordonarea pictorului şi
profesorului Ştefan Potop), există un
bust al lui Victor Brauner (realizat de
sculptorul Lucian Tudorache), iar artistul a
fost declarat (post-mortem) „Cetăţean de
Onoare al Municipiului Piatra-Neamţ”. În
curând va fi aici şi o stradă „Victor Brau
ner”. Astăzi, dacă faci o plimbare prin
Piatra-Neamţ, pe acest itinerar Victor Brauner din prezent sau pe cel imaginar, din
trecut (locul în care s-a aflat cândva Casa
Brauner, de pe fosta str. Col. Roznovanu,
fosta Şcoală de Băieţi nr. 2 – acum unul
dintre corpurile Liceului de Arte, grădina
zoo din Parcul Cozla, Sinagoga Catedrală
„Baal Shem Tov”) îţi dai seama că oraşul
„respiră” memoria acestui artist.

Emil Nicolae-Nadler (stg.) şi Ştefan Potop
înmânând premiul pictorului Mihai Agape

Cu ocazia celei de a VI-a ediţii a „Zilei
Victor Brauner” (care a avut loc în 15 iunie
2019), iniţiatorul proiectului şi omul care-l
duce mai departe, scriitorul Emil NicolaeNadler (totodată preşedinte al Comunităţii
Evreilor din Piatra-Neamţ) ne-a mărturisit:
„Într-o lume în care cuvintele şi imaginile
(mai mult sau mai puţin contrafăcute) tind
să înlocuiască realitatea, eu rămân la
părerea că mai întâi trebuie să te exprimi
prin ceea ce faci şi nu prin mesaje despre
ce ai făcut, faci sau vei face. Încât aş
prefera să-i las pe alţii să comenteze ...
Totuşi, dacă mă întrebaţi, voi recunoaşte
că am o oarecare satisfacţie legată de
ceea ce am făcut pentru Victor Brauner
de 16 ani încoace, respectiv lucruri care
se văd şi lucruri care nu se văd – ascunse/asimilate în mentalul colectiv (deşi se
putea şi mai mult şi, poate, mai bine). De
pildă, faptul că am organizat expoziţia
centenarului naşterii pictorului în 2003
(impulsionat şi sprijinit de Amelia Pavel,
nu uit asta!), la Muzeul de Artă din PiatraNeamţ, la deschiderea căreia a participat
şi acad. Nicolae Cajal (din păcate, a fost
ultima lui ieşire în spaţiul public); că am
organizat apoi, an de an, alte expoziţii şi
evenimente dedicate lui Victor Brauner
şi mişcării de avangardă, în general (nu
doar la Piatra-Neamţ, ci şi în alte locuri din
ţară); că am scris trei cărţi despre viaţa şi
opera artistului (toate apărute la Editura
Hasefer); că am publicat zeci de articole
despre Victor Brauner şi despre rolul artei
experimentale; că am conferenţiat, în
universităţi şi în alte instituţii culturale din
ţară şi din străinătate, pe aceleaşi subiecte ş.a.m.d. Mă opresc aici cu înşiruirea
(stau, ca martori, bibliotecile, revistele,
înregistrările video şi audio, programele,
afişele etc.)... Da, este o satisfacţie să
afli (şi aud asta deseori) că ai contribuit
la vizibilitatea lui Victor Brauner în spaţiul
românesc, unde era aproape uitat (în
afara cercului de specialişti). În plus, mă
bucur că am reuşit să instaurez la PiatraNeamţ nucleul iradiant braunerian, locul
în care s-a născut artistul, locul în care el
s-a încărcat de energiile artistice primare,
locul în care trăiesc şi eu de-o viaţă – în
locul lui Victor Brauner (scuzaţi accesul
paranoid, specific avangardiştilor!)...”
După suita de evenimente diverse

dedicate artistului nostru la Piatra-Neamţ,
de şase ani încoace Emil Nicolae-Nadler
s-a oprit la formatul pe care l-a intitulat
„Ziua Victor Brauner” (totdeauna în data
de 15 iunie, firesc), localizat în Sinagogamonument „Baal Shem Tov” (construită
în 1766, din lemn, unica din Europa păstrată în original). Acţiunea a înregistrat un
crescendo, în timp, care a coagulat un
grup de cercetători preocupaţi constant
de avangarda românească, precum şi
artişti din multiple domenii. Este rezultatul
colaborării Comunităţii Evreilor din PiatraNeamţ cu Uniunea Artiştilor Plastici din
România – Filiala Neamţ, cu Liceul de
Arte „Victor Brauner”, cu Muzeul de Artă
din oraş şi cu Teatrul Tineretului. Fără a
omite, de asemenea, suportul material
acordat constant de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – C.M.
În acest an, „Ziua Victor Brauner” de
la Piatra-Neamţ a cuprins două secţiuni
distincte, deopotrivă interesante. În cursul
dimineţii (de-a lungul a două ore şi jumătate) s-a desfăşurat colocviul „Avangarda
merge-n Paradis”. Despre Victor Brauner,
despre alţi artişti şi despre fenomenul
avangardist au vorbit: istoricul literar Geo
Şerban (Bucureşti), ziaristul şi colecţionarul Vladimir Pană (Bucureşti), istoricul
literar prof. dr. Isabel Vintilă (Suceava),
scriitorul dr. Adrian Alui Gheorghe (PiatraNeamţ), scriitorul, traducătorul şi editorul
Leo Butnaru (Chişinău), istoricul de artă
Cătălin Davidescu (Craiova), scriitorul şi
redactorul-şef al revistei „Expres cultural”
prof. univ. dr. Constantin Pricop (Iaşi), scriitorul, editorul şi redactorul-şef al revistei
„Mozaicul” dr. Petrişor Militaru (Craiova),
scriitorul şi redactorul-şef al revistei „Bucovina literară” Alexandru Ovidiu Vintilă
(Suceava), cercetătorul şi editorul Cosmin
Pană (Bucureşti). Întreaga asistenţă (respectiv, protagoniştii şi publicul interesat)
a fost de acord că noile informaţii documentare şi opiniile originale reprezintă o
contribuţie consistentă la cunoaşterea
avangardei româneşti, mişcare artistică
ocultată şi/sau interzisă multă vreme.
Deşi, în perspectivă istorică, a fost momentul real şi excepţional al sincronizării
culturii noastre cu lumea civilizată.
După-amiază s-a desfăşurat partea
a doua a „Zilei Victor Brauner” (timp de
trei ore), în prezenţa unui public numeros
(deja familiarizat cu activităţile organizate
la Sinagoga „Baal Shem Tov”). Mai întâi,

Geo Şerban

criticul de artă Marius Tiţa (editor-şef la
Radio România Internaţional) a vernisat
tradiţionala expoziţie colectivă a Filialei
Neamţ a U.A.P.R., dedicată memoriei
lui Victor Brauner. Pe simeze au fost
prezenţi artiştii plastici:
Mihai Agape, Grigore
Agache, Dumitru D.
Bostan, Mircea Răsvan
Ciacâru, Viorica Ciucanu, Petru Diaconu, Ştefan Diaconu, Laurenţiu
Dimişcă, Bogdan D.
Enache, Lucian Gogu
Craiu, Dinu Huminiuc,
Ciprian Istrate, Radu
Macavei, Florin Mihai,
Lipa Nathansohn (Israel), Mariana Papară,
Ştefan Potop, Vladimir
Potop (Marea Britanie),
Arcadie Răileanu, Mircea Titus Romanescu,

Foto: Marius Tiţa

Sylvia Trăistariu, Lucian Tudorache,
Gheorghe Vadana, Irina Maria Moldovan,
Vasile Trăistariu. Criticul a remarcat nivelul foarte bun al lucrărilor. A urmat un moment muzical susţinut de elevii Liceului
de Arte „Victor Brauner”, Evelina Barcan
(voce) şi Emanuel La Mancusa (vioară).
Ca totdeauna, cu un interes aparte a
fost aşteptată acordarea Premiilor „Victor
Brauner”. În acest an, ele au încununat
activitatea pictorilor Mihai Agape şi Dumitru D. Bostan. Distincţiile, care s-au
impus şi onorează acum palmaresul /
CV-ul oricărui artist, au fost înmânate de
pictorul Ştefan Potop, şeful Filialei Neamţ
a U.A.P.R.
Trebuie precizat, totuşi, că – după
calendar – aniversarea lui Victor Brauner
coincide cu data comemorării morţii lui
Mihai Eminescu. În acest sens, prozatorul
şi criticul literar Adrian G. Romila a introdus o surpriză în program, redescoperind
şi citind un text pe care poetul evreu B.
Fundoianu (Wexler) i l-a dedicat „poetului
naţional” în perioada tinereţii sale... Asta
ca să infirme prejudecata conform căreia
avangardiştii i-ar fi „dezavuat” pe clasici.
Imediat, în stil avangardist, a intervenit
poetul şi traducătorul Leo Butnaru, care
a ţinut să puncteze prezenţa scriitorilor
avangardaşti de origine evreiască în
spaţiul literaturii ruse. Apoi, o nouă cortină
muzicală a fost introdusă de un foarte
talentat elev al Liceului de Arte, Tudor
Ciobanu, a cărui evoluţie la marimbă
(un fel de xilofon mai sofisticat) a încins
publicul la propriu, în consecinţă trebuind
să execute şi un „bis”!
Cu o noutate, în cadrul domeniilor
obişnuite pe care le-a acoperit „Ziua
Victor Brauner” la ediţiile anterioare
(arte vizuale, literatură, muzică, film
documentar), a venit maestrul de balet
la Opera Naţională din Bucureşti Tiberiu
Almosnino. El a făcut o scurtă incursiune
în istoria baletului românesc, referindu-se
la modernizarea acestei arte în conexiune
cu progresele ei internaţionale. Expozeul
a fost susţinut, vizual şi audio, cu un balet
conceput şi interpretat de Pina Bausch
şi trupa ei. Iar în completarea secvenţei
dedicate artelor spectacolului, regizorul
Horaţiu Mihaiu a propus un moment de-

dicat poetului Gherasim Luca (Locker) în
doi timpi: 1. o lectură a actriţei Loredana
Grigoriu (de la Teatrul Tineretului din
Piatra-Neamţ) din „Inventatorul iubirii”,
spre a familiariza publicul cu textul şi
subiectul poemului; 2. proiecţia unui fragment din spectacolul-imagine cu acelaşi
titlu, realizat la Teatrul de Artă din Deva
(rolul poetului fiind interpretat de actorul
Cornel Răileanu, de la TN din Cluj, adică
fratele scriitorului Petre Răileanu, exeget
al operei lui Gherasim Luca!).
La finalul zilei, „en vedette”, cum se
spune, au intrat „în scenă” (de fapt, pe
bima sinagogii) poetele Nora Iuga (Bucureşti) şi Angela Baciu (Galaţi), de câţiva
ani încoace două prezenţe obişnuite şi
onorante la activităţile de la „Baal Shem
Tov”. Doamna Nora Iuga a transcris din
memorie şi a citit câteva poeme de la
începutul activităţii sale, în cadrul mişcării
oniricilor, promovate de M.R. Paraschi-

Ziaristul şi colecţionarul Vladimir Pană

vescu în anii 60 ai secolului trecut – o
adevărată secvenţă de istorie literară! Iar
Angela Baciu a citit din cartea ei recent
premiată „Charli. Rue Sainte-Catherine
34”, demonstrând cum se raportează
generaţia optzecistă a literaturii române
la avangardă.
Una peste alta, încă o „Zi Victor Brau
ner” destul de încărcată, dar profitabilă
mai ales pentru publicul participant (dar
şi pentru cei care au putut-o urmări prin
intermediul partenerilor media: Radio România Internaţional – Marius Tiţa, Radio
Iaşi – Alex. Aciobăniţei, Radio Trinitas –
Adrian G. Romila, canalul cultural Teodor
Petru Moldovan de pe Youtube, Artinfonews.ro, 1Tv Neamţ, plus publicaţiile on
line şi cele tipărite). Concluzia o lăsăm
în seama organizatorului, scriitorul Emil
Nicolae-Nadler: „Cred că efortul merită,
pentru a scoate în evidenţă valorile culturale pe care le-a produs comunitatea
evreiască din România. Victor Brauner
este un port-drapel, dar nu numai despre
el e vorba aici, cum s-a văzut. Pe de o
parte. Iar pe de alta, faptul că evenimentul
e găzduit de această Sinagogă-monument, care astfel a fost descoperită şi a
devenit vizitată/apreciată şi de locuitorii
oraşului Piatra-Neamţ e un bonus, un
câştig adiacent...”
S.L.
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File din istoria evreimii clujene, ediţia VII

Fidelă tradiţiei, Comunitatea Evreilor
din Cluj a organizat şi în acest an simpozionul „File din istoria evreimii clujene”,
cele şase ediţii anterioare fiind dedicate
„fiilor evrei ai Clujului” care, de-a lungul
unui secol şi jumătate, au jucat un rol
preponderent în economia, ştiinţa, cultura, arhitectura acestui oraş. Tematica

celei de a VII-a ediţii a simpozionului,
desfăşurat pe 11 şi 12 iunie, s-a referit
la personalităţile din viaţa artistică – teatru, film – şi din presa evreiască din Cluj.
Anul acesta, evenimentul s-a desfăşurat
în atmosfera comemorării a 75 de ani de
la deportarea evreilor din Transilvania de
Nord, aflată în 1944 sub administraţia Ungariei horthyste, acest eveniment tragic
ducând la dispariţia aproape completă a
comunităţii evreilor clujeni, refăcută cu
greu după Holocaust.
Simpozionul a fost găzduit de Muzeul
de Artă din oraş. Robert Schwartz, preşedintele C.E. Cluj, i-a salutat pe cei prezenţi, mulţumind pentru participare tuturor invitaţilor, din rândul cărora nu au lipsit
ÎPS Andrei Andreicuţ, mitropolitul Clujului,
Maramureşului şi Sălajului, şi pr. prof. dr.
Ioan Chirilă, preşedintele Senatului UBB
Cluj. Lucian Nastasă-Kovács, directorul
Muzeului, un prieten apropiat al comunităţii, în calitate de moderator al primei
sesiuni de comunicări, a deschis lucrările
simpozionului. El a subliniat momentul
comemorativ al evenimentului, amintind
în context participarea lui la recentul
„Marş al memoriei” de la Auschwitz,
organizat de FCER şi Asociaţia Sionistă
din România. La rândul lui, i-a salutat pe
invitaţii prezenţi. Atât ÎPS Andrei, cât şi
pr. prof. dr. Ioan Chirilă au rememorat
evenimentele tragice ale Holocaustului şi
au transmis sentimentele lor de prietenie
şi apropiere faţă de poporul evreu.
Primul moment l-a constituit lansarea
de către Lucian Nastasă-Kovacs a celui

de al VI-lea volum al seriei File din istoria
evreimii clujene referitor la personalităţile
din viaţa economică clujeană, prezentate
în ediţia din 2018, editat în română şi
maghiară.
Prima secţiune a simpozionului de
anul acesta a cuprins evocarea unor
personalităţi care au jucat un rol de
excepţie în lumea teatrală şi a filmului
clujean. Actorul, regizorul şi profesorul
György Kovács a fost prezentat de
istoricul György Gáal, care a vorbit în
acelaşi timp şi despre istoria teatrului
maghiar din Cluj. El a urmărit etapă cu
etapă cariera marelui actor, cele mai
importante roluri din teatru şi din filme,
perfecţionismul spre care tindea nu numai
în ceea ce priveşte propria persoană, ci
şi la actorii pe care-i îndruma ca regizor
sau la studenţii lui. Dr. Johanan Vass,
din Israel, nepotul actorului, a vorbit
despre caracterul marelui actor, relaţiile
cu familia şi prietenii. În continuare, Adrienne Laskay l-a evocat pe regizorul de
operă Alexandru Szinberger, compozitor
şi profesor la Conservatorul „A. Dima”.
Istoria Teatrului Evreiesc din Cluj, care
s-a format după ce actorii şi regizorii

evrei au fost scoşi din teatrele româneşti
şi maghiare, a fost descrisă într-o lucrare
a lui Daniel Löwy. Din păcate, mulţi dintre
actori au pierit în Holocaust.
În cadrul simpozionului a fost prezentat în premieră un film documentar al lui
Gabor Xantus – „Filmjáték Mozifalván”
(Scene de film din Cinemeşti), care evocă
o istorie puţin cunoscută a producţiei
de film realizate la Cluj în perioada
1913-1920, când majoritatea celor care
s-au dedicat acestei arte au fost evrei.
Regizorii de film Jenö Janovits şi Mihai
Fekete, precum şi actorii care mai târziu
au cucerit lumea internaţională a filmului – Mihály Kertész (Michael Curtiz) şi
Sándor Korda (Sir Alexander Korda) – au

debutat în filme produse la Cluj.
Secţiunea a doua, despre presa şi
ziariştii evrei din Cluj, a fost moderată
de prof.univ. Zoltán Tibori Szabó, el
însuşi publicist. Primele prelegeri au
fost dedicate ziarului sionist „Uj Kelet”
(Noul Răsărit), singurul cotidian evre
iesc din Europa care a apărut la Cluj
între 1918-1940. El a fost reînfiinţat
în Israel în 1948, mai întâi sub formă
tipărită, ca săptămânal, apoi on-line tot ca
săptămânal, ca astăzi să apară aleatoriu,
realizat pe bază de voluntariat. Despre
perioada clujeană a publicaţiei a vorbit
foarte documentat ing. Andrei Zador,
care a subliniat că fondatorii ziarului au
fost importanţi reprezentanţi ai sionismului. Acest periodic le-a oferit evreilor
transilvăneni informaţii, orientare, îndrumare şi apărare, a arătat prezentatorul.
Venită din Israel, Maria Markovits, colaboratoare a publicaţiei, a descris istoria şi
avatarurile prin care a trecut publicaţia
şi care, datorită unui grup de entuziaşti,
continuă să apară.
O interesantă cercetare a fost realizată
de Orsolya Nagyi, care a întocmit, făcând
o muncă asiduă, o listă cu publicaţiile
evreieşti din Transilvania. Ea a vorbit şi
despre dificultăţile întâmpinate de-a lungul cercetării, deoarece peste jumătate
dintre revistele, buletinele şi almanahurile evreieşti au dispărut din biblioteci şi
arhive.
Publiciştii evrei evocaţi au fost Gyula
Csehi, estetician şi critic, prezentat într-un
rezumat al cercetătoarei dr. Lya Benjamin, şi ziaristul clujean Vasile Grunea. El
a fost evocat de colegul şi prietenul său,
scriitorul Constantin Cubleşan, iar Andrea Ghiţă a prezentat un portret realizat
pentru TVR Cluj. Jurnalista Emese Vig a
vorbit despre cei 20 de ani de existenţă a
emisiunii „Şalom” a TVR Cluj, azi inclusă
în cadrul programului „Transilvania
policromă”, transmisă la TVR3.

Oficiul Îndrumare şi Control din
cadrul Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România – CM angajează cu normă întreagă persoană
cu cunoştinţe de contabilitate, dispusă să efectueze deplasări. Cunoştinţe despre iudaism reprezintă
un avantaj. Persoanele interesate
vor depune CV la adresa de mail
hornionel@gmail.com

Birobidjan –
Primul Centru
Evreiesc pentru
Tineret din
Extremul Orient

Luna trecută, la Birobidjan, capitala
Regiunii Autonome Evreieşti din Rusia,
a fost inaugurat primul Centru Evreiesc
pentru Tineret, scrie FJC, publicaţia Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din CSI.
La ceremonie au participat Berel Lazar,
şef-rabinul Rusiei, Alexander Levintal, guvernatorul Regiunii Autonome Evreieşti,
şi Elyahu Riss, şef-rabinul oraşului Birobidjan. Este primul centru pentru tineret
din Rusia, dar nu şi ultimul, a menţionat
Berel Lazar. „Centrul – a precizat Elyahu
Riss – a costat 25 de milioane de ruble
şi aceşti bani s-au strâns din donaţiile
generoase ale evreilor din Rusia şi din

Două momente comemorative, integrate în simpozion, au marcat împlinirea
a 75 de ani de la deportarea evreilor
din Transilvania de Nord. Deoarece
Templul Memorial al Deportaţilor este
în renovare, depunerile de coroane de
flori au avut loc la Monumentul Memorial al Martirilor Holocaustului din Parcul
EVA GALAMBOS
(Continuare în pag. 22)

Laurenţiu Zilberman pentru realizarea evenimentului. Originar
din Germania, cu studii la Essen şi Frankfurt, Vincent Grüger
a dirijat concerte ale Filarmonicilor din Sibiu, Râmnicu Vâlcea,
Ploieşti, Piteşti, reprezentaţii ale teatrelor lirice din Craiova, Cluj,
Iaşi, Bucureşti. Este prim-dirijor la Teatrul Muzical din Galaţi şi
dirijor permanent al Orchestrei de Cameră „Unirea” din Focşani.
„Unul dintre manualele de compoziţie după care am învăţat este cel al lui Salomon Jadassohn”, şi-a mărturisit Grüger
afecţiunea pentru profesorul de pian şi compoziţie cunoscut
în secolul al XIX-lea, cu studii la Conservatorul din Leipzig,
„unul dintre cele mai importante centre universitare muzicale
din Europa, alături de Viena, Paris, Berlin”. A scris peste 140
de lucrări, a fost profesor al multor generaţii de muzicieni. Prin
alcătuirea unui program Jadassohn, Grüger a făcut un gest
reparatoriu faţă de opera sa.
Membrii Cameratei Elite, dirijorul său, reprezentanta Ministerului Culturii, care a făcut posibil evenimentul, au fost felicitaţi
de muzicologul Iancu Ţucărman.
Aplauzele publicului, flori şi cadouri din partea F.C.E.R. au
încheiat seara.
Trataţia de final a fost asigurată de Serviciul Administrativ
(coordonator Jean Bercu).
IULIA DELEANU

Muzica, colocviu cu sine, dialog între om şi Divinitate, înseamnă oficiere. Aşa a şi fost conceput actul muzical în serviciul
religios iudaic. Relaţia între religie şi muzică a fost axul introducerii făcute de secretarul general al F.C.E.R., Eduard Kupferberg, la concertul de la Templul Coral din Capitală al Cameratei
Elite. La pupitrul dirijoral – Vincent Grüger. Vorbitorul a amintit
referirile la muzică din Tanah, faima leviţilor în lumea antică,
faptul că atunci „când a fost adus Chivotul Sfânt în mijlocul lui
Israel” regele David „a cântat şi a dansat în faţa poporului”.
Amfitrion al serii muzicale din ciclul „Mari compozitori
evrei. Pod peste timp”, ediţia a IV-a, directorul DCAM, Robert
Schorr, a evidenţiat calitatea de „premieră
în România” a unui program Jadassohn,
comparativ cu anii trecuţi, când s-a cântat
Mahler, Mendelssohn, Offenbach. Camerata
Elite, având instrumentişti dintre cei mai buni
din ţară, concertmaistru Cristian Balaş, a
devenit o prezenţă statornică a concertelor
de la Templul Coral.
Vorbitorul a mulţumit pentru sprijin Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, a
cărui reprezentantă, Cora Vasile, s-a aflat în
Formaţia „Camerata Elite“
public, şi colegilor săi Silvia Solomonovici şi

Angajare persoană
cu cunoştinţe
de contabilitate

Momente comemorative

Seară muzicală la Templul Coral din Bucureşti

E. Kupferberg şi R. Schorr deschid serata muzicală

7

V. Grüger (stg.) şi Iancu Ţucărman

străinătate. Este locul unde copiii şi tinerii
evrei pot învăţa despre moştenirea lor
evreiască, cultura, tradiţiile, religia şi să
înveţe ebraica. De asemenea, în acest
centru organizaţiile Yahad şi EnerJew
vor putea să se întâlnească cu tinerii,
să organizeze adunări, activităţi de club,
educându-şi mândria iudaică”. Înainte de
ceremonie, şef-rabinul Lazar s-a întâlnit
cu un grup de adolescenţi din localitate,
cărora le-a împărtăşit din învăţăturile
Torei şi a răspuns la întrebări.
Paralel cu inaugurarea Centrului, a
fost deschis şi primul restaurant caşer din
Birobidjan. A fost organizată o degustare
de mâncăruri caşer pentru ca cei prezenţi să-şi dea seama cum vor arăta şi
ce gust vor avea felurile servite la acest
restaurant.
Cu ajutorul comunităţii şi al guvernatorului, comunitatea evreilor din Birobidjan
şi-a mai propus nişte obiective. Ea vrea
să deschidă o mikve, să extindă grădiniţa
şi să înfiinţeze o şcoală evreiască. Guvernatorul Regiunii Autonome a anunţat
şi că în 2020 se va organiza la Birobidjan
un festival evreiesc.
La ora actuală, în cadrul Comunităţii
Evreieşti din Birobidjan funcţionează un
Club al Foştilor Deţinuţi din Ghetouri, un
curs de Talmud-Tora şi Clubul de Tineret
Haverim. În oraş funcţionează o sinagogă
şi mai multe şcoli unde se predă idiş şi
ebraică. În Birobidjan trăiesc aproximativ
4000 de evrei. (E.G.)

8		

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 542-543 (1342-1343) - 1 Iulie – 31 August 2019

IUDAICA

Tişa beAv: de la doliu la speranţă
Ziua de 9 Av (Tişa beAv) este o dată istorică importantă, dar şi o zi a autoanalizei morale individuale. Ca
dată istorică, este o zi în care s-au petrecut evenimente tragice, care au marcat istoria poporului evreu, iar unele
dintre ele au influenţat întreaga istorie a omenirii. Ca zi a autoanalizei morale, este o ocazie pentru fiecare de a
se întreba asupra propriilor greşeli, care pot influenţa asupra propriei vieţi, ca şi asupra vieţii sociale.
De 9 Av au avut loc evenimente tragice legate de
istoria poporului evreu: distrugerea Primului Templu de
la Ierusalim şi cucerirea oraşului şi a regatului iudeu (sudic) de către regele Babilonului, Nabucodonosor, în anul
586 înaintea erei noastre, urmată de exilul babilonian;
distrugerea celui de al Doilea Templu de la Ierusalim,
cucerirea Ierusalimului de către împăratul roman Titus
Flavius Vespasianus ca urmare a „războiului iudeilor”
şi începutul diasporei evreieşti occidentale forţate, în
anul 70 al erei noastre; suferinţe grele în timpul cruciadelor; data-limită a părăsirii Spaniei de către evrei în
urma edictului de expulzare promulgat de regii catolici
Ferdinand şi Isabela, în anul 1492; suferinţe grele în
perioada Holocaustului.
Nu vreau să intru prea adânc în această temă: datele
unor evenimente sunt aproximative, cu diferenţă de circa o zi, însă au fost atribuite zilei de 9 Av. Ea a devenit
cea mai tristă zi a calendarului ebraic, evenimentele
tragice concentrate în această zi rămânând în memoria
colectivă.
O povestire hasidică vorbeşte despre campania
împăratului Napoleon în Polonia. El ar fi ajuns în seara
de ajun de 9 Av într-un târguşor evreiesc. Dar în târguşor nu era nimeni, era lumină numai în sinagogă şi de
acolo se auzeau vaiete. Împăratul a trimis un sfetnic să
vadă ce s-a întâmplat. Sfetnicul s-a întors şi i-a spus
că oamenii plâng distrugerea Templului lor. Napoleon
a întrebat unde este acest Templu, când s-a întâmplat
faptul şi cine l-a comis, cu gândul de a-i ajuta. Atunci

când sfetnicul i-a spus că este Templul de la Ierusalim,
distrus cu circa 1750 de ani în urmă, Napoleon ar fi spus
că poporul israelit merită să existe şi va exista atât timp
cât va păstra această memorie istorică. Să ne amintim
că după distrugerea Templului de la Ierusalim, evreii ar fi
venit la locul unde fusese Templul şi unul dintre învăţaţi
a spus o binecuvântare specială: „Binecuvântat fii Tu,
Doamne, care Ţi-ai revărsat mânia asupra pietrei şi
asupra lemnului, dar poporul lui Israel trăieşte”.
De ce s-au petrecut toate nenorocirile în ziua de 9
Av? O explicaţie talmudică povesteşte că în această zi
evreii au cârtit în Sinai împotriva lui Dumnezeu, deoarece
duceau lipsă de mâncare şi apă. A urmat pedeapsa, dar
nu atunci: la ruga lui Moşe, ea a fost amânată. O legendă
midraşică vorbeşte despre Kamţa şi Bar-Kamţa, despre
confuzia făcută în ziua de 9 Av de un evreu din Ierusalim,
la nunta fiicei căruia fusese invitat duşmanul lui, în locul
prietenului lui. El l-a dat afară, ruşinându-l, deşi omul
respectiv îşi ceruse iertare şi se oferise să plătească
el cheltuielile de nuntă. Ura gratuită, nemotivată, s-a
dovedit a fi mai puternică decât omenia, respectul şi
logica. Înţelepţi din Talmud au afirmat că aceasta este
cauza tragediei şi a alegerii zilei de 9 Av pentru tragediile
care au urmat. Deci explicaţia morală este cerinţa de a
arăta respect faţă de Dumnezeu, ca şi faţă de oameni.
Aici apare elementul autoanalizei: ce trebuie să facem
pentru evitarea nenorocirilor. Doliul începe la 17 Tamuz
şi devine mai greu după 1 Av, când are loc interdicţia
consumului de vin şi de carne, până la 9 Av, urmând

şederea la pământ în seara de ajun şi în ziua de 9 Av.
În cadrul acestui doliu, normele halahice sunt inverse
celor ale îndoliaţilor individuali, deci de la minimum la
maximum şi nu de la maximum la minimum. În ziua de
9 Av postim nu numai în amintirea distrugerii Templului,
ci şi cu scopul corijării morale proprii.
Mişcarea modernizantă evreiască nu a preluat unele
tradiţii legate de ziua de 9 Av şi nici ideea după care
Mesia s-ar fi născut la 9 Av, la Ierusalim. Mişcarea naţională evreiască nu a preluat nici ea data de 9 Av şi nici
postul din această zi în forma existentă, atât morală cât
şi politică. Dar iudaismul religios a păstrat întotdeauna

memoria distrugerii Templului de la Ierusalim în ziua
de 9 Av. Cu mulţi ani în urmă, în tabăra de la Borsec,
condusă de regretatul rabin Naftule Halpert din SatuMare, îmi amintesc că, într-o sinagogă, în ziua de 9 Av
perdeaua Chivotului Sfânt, brodată cu un leu, simbolul
tribului Iehuda, era răsturnată. Apoi a revenit la locul ei.
Era simbolul căderii Templului în ziua de 9 Av şi speranţa
revenirii la glorie, credinţă şi adevăr. Însoţită de speranţa
corijării morale a fiecăruia.
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

Ziua Mondială a Studiului Iudaic la Bucureşti

A XIV-a ediţie a Keshet (Ziua Mondială
a Studiului Iudaic) s-a desfăşurat la Centrul Comunitar Evreiesc din Bucureşti
(JCC), la sfârşitul lunii iunie şi a avut
două teme principale, puse în discuţie
de invitaţii evenimentului: personalitatea
Clarei Haskil şi combaterea antisemitismului.
În prima parte, Ioana Hoisescu, de
profesie inginer, pasionată de muzică,
a vorbit despre artista română de ori
gine evreiască Clara Haskil. „Misterul
interpretării Clarei Haskil“ s-a numit
prezentarea Ioanei Hoisescu, cea care a
parcurs biografia Clarei Haskil, amintind
şi concursurile care poartă numele marei
pianiste, organizate la Sibiu şi la Vevey.
„O fantomă bântuie (încă) prin Europa şi prin lume: antisemitismul“ a fost
dezbaterea moderată de Maximilan
Marco Katz, vicepreşedintele Asociaţiei
Sioniste din România, fondator al MCA
România – Centrul pentru Combaterea
Antisemitismului. La această discuţie au
luat parte istoricul Liviu Rotman, prof.
univ. SNSPA, Petre M. Iancu, jurnalist
la Deutsche Welle, şi Alexandru Victor
Micula, secretar de stat în M.A.E. Marco
Katz a explicat că „fantoma antisemitismului” este un subiect neplăcut, însă

necesar, fiindcă ameninţă cu adevărat
vieţile evreilor.
„Antisemitismul este un subiect important pentru că evoluţia sa este una
îngrijorătoare“, a susţinut în cadrul
dezbaterii Alexandru Victor Micula. În
timpul preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, la Bruxelles şi
la Bucureşti s-au organizat evenimente
majore pentru prevenirea şi combaterea
antisemitismului, a arătat el explicând
importanţa aplicării deciziilor Consiliului
European din decembrie 2018. „În perioada următoare ne propunem să lucrăm în
continuare cu statele UE, după această
preşedinţie rotativă“, a conchis vorbitorul.
Conform unui sondaj recent, 80%
dintre locuitorii Uniunii Europene percep antisemitismul ca fiind în creştere.
Eurobarometrul arată că cifrele nu sunt
foarte îngrijorătoare pentru România, în
comparaţie cu celelalte state europene.
În acelaşi timp, secretarul de stat de la
Externe este de acord că dezbaterea trebuie să fie mutată din sălile de conferinţă
către societatea civilă, inclusiv prin consultarea comunităţilor evreieşti din provincie. Organizaţiile neguvernamentale pot
fi mai eficiente decât autorităţile locale
în privinţa cazurilor de antisemitism, au

Gilbert Şaim, apreciat
de vizitatorii Templului Coral

Am primit la redacţie o scrisoare
semnată de Lynn Loar, care a venit din
SUA pentru a vizita Bucureştiul evreiesc.
Cum dintr-un astfel de tur nu ar fi putut
lipsi Templul Coral, Lynn Loar a sosit
aici, unde l-a văzut pe gabay-ul Gilbert
Şaim susţinând „o prezentare în trei
limbi, simultan, pentru că o problemă de planificare a determinat
ca trei grupuri să ajungă simultan
la Templul Coral”.
Vizitatoarea a mai remarcat „energia şi dedicarea lui G.
Şaim”, precum şi datele privind
„conservarea Templului Coral şi
a tradiţiilor evreilor din Europa de
Est”, ca şi faptul că „el a găsit timp
să se antreneze într-o discuţie
profundă şi atentă despre situaţia
iudaismului european”. Lynn Loar

a subliniat, în final, că oaspeţii de peste
hotare „rămân uimiţi în noua lor apreciere legată de supravieţuirea Templului, a
comunităţii evreieşti din Bucureşti şi din
Europa de Est”.
Alăturăm şi noi felicitările noastre.
R.E.

susţinut participanţii la dezbaterea de la
JCC.
„Prin intermediul conferinţelor încer
căm să împărtăşim propriile valori
umaniste, instrumentele pe care le avem
la dispoziţie în slujba acestora, dar trebuie să mutăm dezbaterile din sălile de
conferinţă către societate. Audieri publice,
consultarea comunităţilor evreieşti din
ţară cu care să completăm programele de
training la nivelul poliţiei şi judecătorilor
pentru a înţelege mai bine cadrul legislativ. Legislaţia românească este bună.
Dar avem nevoie să completăm bazele
de date existente cu monitori“, a fost
concluzia secretarului de stat prezent
la dezbaterea privind combaterea antisemitismului.

Propaganda antisemită online
Prof. Liviu Rotman (SNSPA) a spus
că Adunarea Generală a Naţiunilor Unite
a recunoscut, prin vocea secretarului
său general, că una din marile probleme
este creşterea antisemitismului în lume:
în Europa, în SUA, în America Latină.
Renaşterea neonazismului este o realitate în Europa de azi. „Antisemitismul se
extinde în toată lumea. O mare parte a
evreimii nu se mai simte acasă în Europa“. Unul dintre motive este influenţa
formelor noi de comunicare socială,
multe anonime: comunicarea online.
Izbucnirile de antisemitism sunt foarte
violente uneori în social-media, este de
părere prof. Liviu Rotman. El a explicat şi
care sunt cauzele pentru creşterea antisemitismului în ultimii ani. Pe de o parte,
migraţia unor comunităţi din Orientul
Mijlociu, care influenţează comunitatea
europeană, însă nu esenţial. Explicaţia
lui Liviu Rotman este că într-o Europă în
care structurile acesteia se consolidează,
se creează o anumită adversitate la nivel
naţional. Naţionalismul câştigă teren şi
se formează partide politice extremiste.
Principala cauză ar fi, aşadar, proce
sele care au loc în interiorul Europei, nu
influenţa musulmană, invocată deseori
ca principală cauză pentru antisemitism
la nivel european.
Petre M. Iancu (Deutsche Welle)
susţine opinia lui Liviu Rotman şi explică:
„Fenomenul este evident, avem o
problemă cu antisemitismul. Explozia

lui, însă, nu are legătură doar cu migranţii
musulmani. Ura faţă de evrei este veche,
acum are alte metode de exprimare, în
mediul online. Problema este şi mai gravă
pentru că antisemitismul nu îi vizează
numai pe evrei. Fenomenul nu trebuie
combătut la suprafaţă ci, aşa cum spunea Elie Wiesel, în partea întunecată a
inimii noastre“. În materie de nazism şi
de xenofobie, constatăm un proces de
depreciere, a susţinut jurnalistul Petre
M. Iancu în cadrul dezbaterii: „Ura împotriva evreilor are anumite motive care
ţin de sociologie, de psihologie şi de
economie. Şi această ură devine ura
maximă, ura ucigaşă pe care am văzut-o
manifestându-se în Holocaust. Cum
ajung popoarele civilizate, ca germanii,
să participe la Holocaust? Asta este cea
mai tulburătoare întrebare la care trebuie
să răspundem. Sigur, trimiteţi în şcoli
supravieţuitori ai Holocaustului atâta timp
cât mai există aceşti oameni. Nazismul
e o mişcare globală. Prin ura împotriva
evreului se pot coagula mase. Acesta e
un factor politic. Fanaticii detestă liber
tatea. Or, evreii, datorită iubirii lor de
libertate, constituie pentru ei un factor
de mare alertă. Astăzi, dincolo de evreul
pe care-l avem, există statul evreu, care
este pe lista evreilor detestabili“.
Întâlnirea de la Centrul Comunitar
Evreiesc din Bucureşti s-a încheiat cu
proiecţia peliculei „Murer: Anatomia
unui proces“, o coproducţie AustriaLuxemburg din 2018. Filmul urmăreşte
povestea unuia dintre cei mai căutaţi
criminali nazişti, Franz Murer, supranumit
şi Măcelarul din Vilnius. „În 1963, acesta
a fost adus în faţa justiţiei de către Simon
Wiesenthal însuşi. La momentul arestării
sale, Murer era unul dintre cei mai
bogaţi şi respectaţi membri ai societăţii
austriece, un fapt cutremurător, având
în vedere trecutul său ca lider SS şi artizan al Holocaustului. Filmul surprinde
procesul oficial, care a avut loc la Tribunalul din Graz şi a durat o săptămână,
transformând o sală de judecată într-un
front al ideologiilor, al abominabilului, al
complicităţii colective, dar şi al credinţei
că Răul poate fi răzbunat şi chiar izbăvit“,
aşa cum a fost prezentat şi în cadrul Festivalului Internaţional de Film Cinepolitica.
ANDRA DUMITRU
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Copiii „Realităţii evreieşti“

Interviu cu David Iosef, preşedintele CE Botoşani

Bucuria de a face bine
Anul acesta se împlinesc 20 de ani de când David Iosef
conduce comunitatea botoşăneană, una din cele mai vechi
din ţară, consemnată ca atare în monografia despre oraşul Botoşani scrisă de Artur Gorovei. „Prin demografie,
viaţă religioasă, socială, culturală, comunitatea noastră
era considerată, alături de cea din Iaşi, una dintre cele mai
importante din Moldova”, declară preşedintele său. „Când
i-am devenit preşedinte, asta mi-a indus sentimentul unei mari
responsabilităţi”.
– Cum v-aţi hotărât să candidaţi?
– A fost, iniţial, o propunere din partea
directorilor de atunci ai DASM şi CAjM,
Nilu Aronovici şi Alexandru Elias. Eu
veneam din lumea sportului. Am condus
timp de 45 de ani un club profesionist de
performanţă. Eram arbitru de baschet
divizia A şi internaţional. În acelaşi timp,
activam şi-n viaţa comunitară, făceam
parte din conducere. Am fost ales, mai
întâi, preşedinte interimar pentru şase
luni, apoi – preşedinte titular.
– Care a fost prima dumneavoastră
grijă?
– Au fost şi continuă să fie multe, toate – prioritare: să mă apropii de oamenii
din comunitate, să le aflu păsurile, să le
vin în ajutor, la orice vârstă. N-aş fi reuşit
fără competenţa asistenţilor sociali şi
medicali Mariana Goldenberg şi Daniel
Emanuel Hodinescu, fără sprijinul DASM.
Alte griji: să fim împreună de sărbători,
la evenimente comunitare, să creez o
echipă sudată, să cultiv bune relaţii cu
autorităţile locale.
– Aminteaţi de aprecierea lui Gorovei
la adresa comunităţii dumneavoastră. Ce
argumente o îndreptăţesc?
– Pietre tombale din cimitirul nostru
atestă prezenţa evreiască în Botoşani
înainte de 1540. Faptul e confirmat şi-n
„Arhiva documentelor comunităţii israelite
din Botoşani”, lucrare alcătuită de Iosef
Freifeld. Din statistici rezultă o creştere
semnificativă a populaţiei evreieşti prin
înlesnirile acordate evreilor în secolele
XVII-XVIII, fie de domnitori, fie de boieri,
pentru dezvoltarea economică a ora-

Aron Kodesh-ul Sinagogii din Botoşani.
Albumul „Temple şi Sinagogi“ –
Foto: George Dumitriu

şului, a zonei. De la 1477 de evrei, câţi
au fost înregistraţi în 1832, s-a ajuns,
la recensământul din 1930, la circa
12000. Până acum 50 de ani, ne puteam
mândri cu 70 de sinagogi, ceea ce,
dintr-odată, spune mult despre viaţa
religioasă a comunităţii. Singura salvată
este Sinagoga Mare, construită în 1834,
monument istoric. Este un punct de
atracţie turistică de mare interes, cu impresii la superlativ din partea vizitatorilor.
La începutul secolului XIX existau 558
de familii de meşteşugari evrei, pentru
ca la sfârşitul aceluiaşi secol, când au
apărut „Statutele epitropiei comunităţii
israelite din Botoşani”, să fie consemnată
o diversificare a ocupaţiilor: negoţul cu
vite, morăritul, învăţământul, profesiile

Dorim să reluăm o rubrică
îndrăgită, dar
pentru care nu
am mai primit de
mult materiale
de la cititori. Vă
invităm, din nou,
să ne transmiteţi
fotografii şi informaţii despre
nepoţii şi copiii
dvs. pentru a le
publica în revistă.
Aşteptăm
mesajele dvs!

AD MEA VEESRIM!

Preşedinţi de comunităţi născuţi în lunile august-septembrie

liberale. În 1821 se înfiinţează un spital
evreiesc, în 1866 – Şcoala evreiască
de băieţi. Dr. Emil Tauber, preşedinte al
comunităţii la începutul secolului trecut,
iniţiază în 1936 construirea unei policlinici
moderne, care avea să-i poarte numele.
Comunitatea noastră a dat somităţi în
lingvistică – Alexandru Graur; matematică
– Simion Sanielevici; medicină – Marcu
Cajal; ziaristică – Constantin Graur. Literaţi, pictori, jurnalişti, oameni de teatru,
muzicieni de renume evrei originari din
Botoşani şi împrejurimi sunt mulţi. Mă
opresc din teama de a omite pe cineva
sau a risca o enumerare obosind cititorii.
– Dacă v-aţi referi la prezent, ce puncte de reper aţi alege?
– În primul rând, înfiinţarea Centrului Comunitar Interetnic, cu sprijinul
F.C.E.R., personal, al preşedintelui Federaţiei, dr. Aurel Vainer; al Municipalităţii,
personal, al primarului Cătălin Fluture;
al vicepreşedintelui BBR, ing. Silviu H.
Vechsler. Apoi, modernizarea sediului
comunitar, rezolvarea încălzirii pe timp
de iarnă a sinagogii mici, unde se fac rugăciunile în perioada hibernală – oficiant
de cult, Gustav Finkel – pentru că sinagoga noastră funcţionează permanent.
Tradiţia continuă. Este una din marile
mele satisfacţii.
– În ce constă activitatea Centrului
Comunitar Interetnic?
– Împreună cu liderii altor organizaţii
de minorităţi naţionale (armeni, romi,
ruşi-lipoveni), filiale locale, organizăm
simpozioane, expoziţii, vizionări de filme.
Participă botoşăneni de toate etniile şi
confesiunile. Pe baza parteneriatului cu
instituţii de învăţământ preuniversitar din
oraş, elevi şi profesori comemorează
împreună cu noi victimele Holocaustului
la toate manifestările din acest centru
consacrate memoriei lor.
– Una din problemele actuale acute
este întreţinerea cimitirelor. Care este
situaţia în comunitatea botoşăneană?
– E sub control, cu atât mai mult cu
cât avem şapte cimitire: două în Botoşani, cinci la Bucecea, Suliţa, Frumuşica,
Ştefăneşti, Săveni. De câte ori a fost
necesar, au fost reparate garduri, alei,
capele. Am avut satisfacţia să primesc
cuvinte de laudă din partea numeroşilor
vizitatori, din ţară şi de peste hotare, mulţi
– originari din oraş, pentru felul în care
arată cimitirul în funcţiune. Mulţumesc
directorului DAPI, ing. Rudy Marcovici,
pentru ajutor în modernizare. Mai avem în
custodie încă trei, închise; sunt îngrădite
şi supravegheate.
– Ce vă ajută să vă menţineţi echilibrul
în momente dificile?
– Credinţa în Dumnezeu Unicul, învăţăturile primite de la părinţi, de la rabinul
Moscovici, voinţa de a continua să ajut
oameni în suferinţă, cum a dorit buna
mea soţie.
IULIA DELEANU

n Liviu Lăcătuşu, preşedintele
CE Deva, şi-a pus
priceperea, energia,
timpul în serviciul
comunităţii pe care
o conduce. A reuşit
o performanţă notabilă: reabilitarea
Sinagogii din oraş,
eveniment relatat pe
larg în revista noastră. În parteneriat
cu şcoli din învăţământul gimnazial şi
liceal din Deva, organizează manifestări comemorative dedicate victimelor
Holocaustului. Şi evreii din acest oraş
au fost ghetoizaţi şi deportaţi în lagăre
naziste din Europa Centrală, tragedie de
la care s-au împlinit 75 de ani.
n Robert Steinmetz, preşedintele CE Fălticeni,
luptă cu optimism,
inclusiv prin mijloacele internetului, pentru
restaurarea Sinagogii
din Fălticeni; fiindcă
sinagoga, de certă
valoare arhitectonică
şi artistică, întruneşte
toate condiţiile să fie inclusă pe harta
de interes turistic a zonei. Până atunci,
cine o vizitează este impresionat de
curăţenie. Cimitirul evreiesc din oraş
este, de asemenea, bine întreţinut.
Are grijă ca asistaţii din comunitate să ducă o existenţă decentă şi îi
sprijină atunci când au probleme de
sănătate.
n Igo Kofler, preşedintele CE
Rădăuţi, veghează la
prezervarea Templului din oraş, găzduind
Muzeul Evreilor din
Bucovina, vizitat de
turişti, dar are grijă
şi de Sinagoga din
Siret, obşte arondată.
Se ocupă de buna
întreţinere a cimitirelor, atât a celui din
comunitate, cât şi a celui de la Siret,
care este monument istoric. Anul trecut, comunitatea pe care o conduce a
fost una dintre gazdele primei ediţii a
Festivalului Limbii şi Teatrului Idiş. Vestita ospitalitate bucovineană îşi spune
cuvântul şi-n cazul lui, când primeşte
vizitatori din ţară sau de peste hotare.
n Vasile Dub, preşedintele CE
Tg. Mureş, se remarcă prin înzestrări de
bun gospodar, având
grijă de patrimoniul
sacru. La Tg. Mureş,
Sinagoga a fost printre primele reabilitate, cu ajutorul unor
sponsorizări externe,
în 2001. De curând, a fost inaugurat şi
un muzeu de istorie a evreilor din oraş.
Vasile Dub are şi preocupări artistice: literare, de grafician şi caricaturist. A scos
o carte şi a avut o expoziţie personală
de grafică şi caricatură la JCC Bucureşti.
Participă la programele naţionale anuale
de educaţie iudaică.

n Dan Has, preşedintele CE Zalău, conduce cea mai
tânără comunitate
din ţară, înfiinţată în
urmă cu cinci ani, ca
rezultat al eforturilor,
al optimismului şi al
entuziasmului său.
Meritorii sunt acţiunile de comemorare a
Zilei Internaţionale a Holocaustului, prin
simpozioane cu participare internaţională, cu atât mai mult cu cât în zonă se
află Muzeul de Istorie a Holocaustului
Evreilor din Transilvania de Nord, la
Şimleu Silvaniei. Dan Has îşi concentrează calităţile organizatorice, energia,
devotamentul faţă de comunitate pentru
construirea unei sinagogi la Zalău.
n Haim Rabinovici, preşedintele
CE Bârlad, are grijă
de buna funcţionare a sistemului de
asistenţă socială şi
medicală în comunitate. Este preocupat
şi face tot ce-i stă în
putinţă pentru buna
întreţinere a celor trei
cimitire din oraş, dintre care unul este
monument istoric, şi a celui din Puieşti,
unde nu mai trăiesc evrei. Sunt ani de
când a depus documentaţia pentru
reabilitarea Sinagogii din oraş. În Hanuchiada de acum doi ani au existat
asigurări că-n anul următor se va face.
Nu s-a făcut, dar nu depune armele.
n Valer Plugaru, preşedintele CE Braşov, este
foarte activ în viaţa
culturală comunitară,
are grijă de Sinagoga
Neologă din oraş,
obiectiv turistic foarte vizitat, dată fiind
atractivitatea zonei,
se zbate pentru rezolvarea problemelor de zi cu zi ale comunităţii sale, cultivă bune relaţii cu autorităţile locale, cu reprezentanţii cultelor.
Are eficiente parteneriate cu directori
din învăţământul preuniversitar, elevi
şi profesori participând la acţiunile de
comemorare a victimelor Holocaustului,
inclusiv din România.
n Robert Schwartz, preşedintele CE Cluj, conduce una din cele mai
puternice comunităţi
evreieşti. Membrii
acesteia au la dispoziţie un restaurant ritual,
Sinagoga Deportaţilor
este în curs de renovare, iar renumele
comunităţii este susţinut de intelectualii
evrei de marcă din oraş, de formaţii corale
şi instrumentale de prestigiu. Nu demult
a avut loc încă o ediţie a Simpozionului
„File de istorie”, participarea confirmând
aserţiunea. Beneficiază şi de o echipă
pe care ştie s-o reunească în jurul său,
darul de a lucra cu oamenii fiind una din
însuşirile care-l caracterizează.
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C o m u n i tAT i
Timişoara

Preşedintele României a vizitat Sinagoga din Cetate

Comunitatea Evreilor din Timişoara a
beneficiat de o vizită fără precedent, prin
simbolistică şi semnificaţie. Preşedintele
României, Klaus Werner Iohannis, a inclus în cadrul întâlnirilor din vestul ţării şi
un popas la Sinagoga din Cetate, lăcaşul
de cult impresionant, aflat în plin centrul
urbei bănăţene. Sinagoga, profund degradată, este una dintre cele mai mari şi
importante din ţară. Edificiul a fost construit între 1863 şi 1865, în stil maur, şi a
avut o a doua inaugurare oficială în 1872,
în prezenţa Împăratului Franz Josef, aşa
cum scrie pe placa din interiorul sinagogii.
Lucrările de restaurare au debutat anul
trecut, cu sprijinul substanţial al Guvernului României.

Bacău

Comitetul de Conducere al comunităţii
a avut şansa de a se întâlni cu preşedintele României, iar dr. Luciana Friedmann,
preşedinta Comunităţii, a prezentat, pe
scurt, trecutul şi prezentul acestei comunităţi, mare şi înfloritoare odinioară, mică
şi activă încă şi azi.
Deputatul Silviu Vexler, un sprijinitor
constant al restaurării monumentelor
de cult, a fost prezent la eveniment şi a
explicat necesitatea ca această clădire
de patrimoniu, inclusă în orice traseu
turistic local, să îşi reprimească strălucirea de odinioară. Domnia-sa a făcut
demersuri şi a adus în faţa tuturor celor
interesaţi, de-a lungul timpului, necesitatea renovării unor edificii care reprezintă,
deopotrivă, patrimoniu sacru românesc
şi evreiesc. Maia Morgenstern, aflată la
Timişoara, de această dată în calitate
de Doctor Honoris Causa al Universităţii
de Vest, a transmis la eveniment nevoia
de a fi respectate şi aduse la lumină
valorile culturale evreieşti care au contribuit la dezvoltarea acestei ţări, valori
tangibile sau intangibile, ce nu trebuie
să se piardă.

Preşedintele Iohannis a subliniat, în
cuvântul său, angajamentul pe care îl
are, prin înalta sa funcţie, în păstrarea
valorilor constante, umane şi materiale,
ale comunităţii evreieşti. Domnia-sa a
afirmat, de asemenea, că în contextul
actual, în care la nivel internaţional sunt

momentul Izkor, atât de respectat de
către toţi enoriaşii.
După serviciul religios, cei prezenţi
au gustat din plăcintele „poale-n brâu“
cu brânză şi şi-au urat Hag Sameah! şi
Le-Haim!, cu un păhărel de coniac caşer.

onoare a fost prim-rabinul Rafael Shaffer.
În calitate de oficiant de cult, preşedintele
CE Bacău, Hainrich Brif, a subliniat rolul
familiei Aizic în viaţa comunitară. Prima
parte a serviciului religios de Şahrit a fost
condusă de Oscar Aizic, părţile a doua

atât de multe manifestări antisemite, este
angajat în combaterea acestora şi încurajează o viaţă evreiască activă. Pentru
membrii Comitetului de Conducere al
Comunităţii Evreilor din Timişoara a fost
o întâlnire care a arătat că ceea ce au
făcut înaintaşii acestei comunităţi nu se
va pierde în negura timpului. (L.F.)

Keshet
În actuala ediţie a Keshet-ului, pe
tema „Evrei faimoşi”, au fost realizate
portrete ale unor mari muzicieni evrei
din secolele XX şi XXI: Clara Haskil,
Leonard Bernstein, Arthur Rubinstein,
Vladimir Horowitz, Dan Mizrahi, Daniel
Barenboim, Radu Lupu, Murray Perahia,
Martha Argerich. A conferenţiat Fanny
Kaltman. Ing. Florin Goldring a prezentat
episoade din viaţa lui Albert Einstein.
Irinel Aciobăniţei a interpretat la orgă
compoziţii de Lewandoski, prefaţate de
Dragoş Stoichici. Cei prezenţi au participat la un picnic în curtea sediului comunitar, pregătit cum se cuvine de personalul
comunităţii.

Bar Miţva
Cinci enoriaşi au fost chemaţi să
citească din Tora, iar pericopa a fost
Reei, din Cartea Dvarim. S-a ţinut apoi

Brăila

Iosif Valter, preşedintele
interimar al CE Bistriţa Năsăud

Participare numeroasă la evenimente

Enoriaşii Comunităţii băcăuane au
sărbătorit Şavuot 5779 la Sinagoga
„Rabin Gaon Avraham Arie Leib Rosen”.
Oficiantul de cult le-a explicat celor
prezenţi că vegetaţia împodobeşte Sinagoga de Şavuot pentru a sublinia că
Muntele Sinai, la momentul primirii Torei
de către Moşe, a înverzit şi a înflorit.
Oficiantul de cult a menţionat denumirile
sărbătorii: Hag HaŞavuot – Sărbătoarea
săptămânilor; Zeman Matan Toratenu –
timpul când ni s-a dat Tora noastră; Yom
HaBikurim – Sărbătoarea primelor roade,
care se aduceau ca ofrandă la Templu; şi
Hag HaKatzir – Sărbătoarea secerişului.

La Sinagoga băcăuană „Arie Leib
Rosen” a avut loc ceremonia de Bar
Miţva a tânărului Oscar Aizic. Invitat de

şi a treia – de oficiantul Hainrich Brif şi
prim-rabinul Rafael Shaffer.
În încheiere, proaspătul Bar Miţva a
ţinut o emoţionantă draşa, în care le-a
mulţumit familiei, prim-rabinului Shaffer,
profesorului său şi tuturor participanţilor
la ceremonie, care au umplut sinagoga
cu acest prilej.
Cei prezenţi au participat apoi la o
frumoasă Mesiba, oferită de familia Aizic
la Restaurantul „Dumbrava”.
HAINRICH BRIF
preşedinte CE Bacău

Despre personalităţi evreieşti

A 14-a ediţie a programului naţional
evreiesc de educaţie religioasă KESHET
a reunit la 23 iunie 2019, în Templul Coral
de la Brăila, în jur de 50 de participanţi.
Ca de fiecare dată, Nadia Ustinescu,
preşedinta CE Brăila, a organizat un
eveniment în care a reamintit audienţei
elemente definitorii ale culturii şi religiei
iudaice.
Câţiva membri ai comunităţii au
prezentat date din biografia unor per
sonalităţi evreieşti din România şi din
lume, din vremurile moderne şi din istorie.
Astfel, prof. Elena Dumitrescu, prietenă

a evreilor brăileni, a vorbit despre Josef
Moses Juran (1904-2008), inginer, consultant de management, născut în România şi trăitor în Statele Unite ale Americii.
Despre Yehuda Halevi (1075-1141), filozof şi medic născut în Spania, considerat
unul dintre întemeietorii poeziei evreieşti,
a vorbit Suchar Goldstein, oficiantul de
cult al CE Brăila. Liliana Chilom a dezvoltat subiectul „Maimonide versus Nahmanide”. Luminiţa Stan a prezentat alte
două personalităţi de seamă ale evreilor:
scriitorul şi chimistul american născut în
Rusia, Isac Asimov (1920-1992), şi actriţa
Maia Morgenstern, directoarea Tea
trului Evreiesc de Stat din Bucureşti,
care vine adesea la evenimentele
CE Brăila şi care a primit, exact în
această zi de 23 iunie, la Festivalul
Internaţional de Teatru de la Sibiu, o
stea pe Aleea Celebrităţilor.
Nadia Ustinescu a ales să-l pre
zinte pe ilustrul academician, medic,
om politic şi filantrop Nicolae Cajal
(1919-2004). Ultima personalitate
din lista zilei a fost nimeni altul decât
Nostradamus (1503-1556) pe numele
real Michel de Nostredame – medic,
cabalist şi farmacist francez, faimos

„Îmi doresc
să mă achit
cu succes
de misiunea
încredinţată”

Bistriţa

pentru Catrenele sale, considerate importante profeţii.

De Șavuot, nu au lipsit nici florile,
nici dulciurile
În zilele de 9 şi 10 iulie s-a desfăşurat şi la Brăila sărbătoarea de Şavuot,
motiv de împodobire a Templului Coral,
conform tradiţiei, cu flori şi ramuri verzi.
Participanţii au adus fructe de sezon, dar
şi plăcintă cu brânză şi prăjituri.
În prima zi au fost rostite binecuvântări, aşa cum cere tradiţia, a fost
citită Cartea lui Ruth, iar la final toţi cei
prezenţi s-au bucurat de ofrandele tipice
sărbătorii.
A doua zi a fost foarte emoţionantă,
deoarece s-a rostit Izkor în amintirea
tuturor rudelor. Toată istoria strânsă în
clădirea Templului Coral, datând din
1862, nu a făcut decât ca dăruirea Torei
să pară că s-a petrecut ieri. Aşa cum s-ar
putea spune şi despre construcţia ridicată
pe fosta Uliţă Ovreiască, pe locul unde se
găsea (ridicată în 1820) fosta Sinagogă
„Francische Shul” şi casa rabinului Iankel
Margulies.
ARMANDA FILIPINE

„După decesul prematur şi fulgerător
al preşedintelui Fredi Deac z.l., am fost
ales să gestionez
treburile curente
pe următoarele
trei luni ale Comunităţii din Bistriţa
Năsăud”, declară
preşedintele său
interimar, ing. Iosif Valter. Un om
încă în puterea
vârstei – s-a născut în 1955 –, a
copilărit şi şi-a
trăit adolescenţa
la Bistriţa. A terminat Politehnica
la Cluj, Facultatea de Construcţii. După
ce a făcut Alia în 1984, s-a reîntors ca
investitor în România. Se întâmpla în
1992. În tot acest răstimp a fost aproape
de viaţa comunitară a oraşului său, cu
implicare puternică în ultimii ani.
Este încredinţat că evreii români
de azi sunt datori nu doar să-şi evoce
înaintaşii, ci şi să le continue opera. Se
vorbeşte mult despre trecut – cultural,
economic, industrial etc. – şi prea puţin
despre prezent. Prin ceea ce face, ing.
Iosif Valter este unul dintre ilustratorii
acestei misiuni în actualitate. N-a cunoscut ghetoizarea şi deportarea evreilor din
Ardealul de Nord, dar este o moştenire
faţă de care se simte responsabil. Este
conştient că menţinerea vieţii evreieşti
în România depinde de seriozitatea,
competenţa, performanţa fiecăruia dintre noi. Ştie că am reuşit să ne facem
respectaţi în plan intern şi extern prin
multitudinea performanţelor în cele mai
diverse domenii: reabilitarea concertată
a sinagogilor, multe devenite centre muzeale (22 din cele 86 rămase în picioare
după demolările din anii ceauşismului);
emergenţa cercetărilor istorice, mod
de a combate, cu argumente ştiinţifice,
antisemitismul vechi şi nou, recunoaşterea meritelor celor Drepţi între Popoare
români; organizarea de evenimente culturale de anvergură. Chiar comunitatea
din Bistriţa Năsăud este un exemplu prin
felul în care a reuşit să facă din sinagogă
un reper muzical de renume. După cum
este convins că nimic nu se poate realiza
fără atragerea de surse de finanţare din
ţară şi străinătate.
Nu e simplu să preiei „din mers”, aşa
cum o face el, problemele unei comunităţi
mici, dar active. E şi prematur să pună
în circulaţie proiecte cu bătaie lungă,
când are la dispoziţie un interval de timp
atât de scurt. „De aceea, în perioada
interimatului – spune el – voi încerca
să rezolv problemele curente. Împreună
cu echipa, dorim să asigurăm asistenţă
socială şi medicală pentru cei care au nevoie. Îmi doresc să-i reunesc pe membrii
comunităţii în jurul meu, înţelegându-le
dificultăţile, aspiraţiile. Am în vedere, ca
şi alţi lideri comunitari, reabilitarea patrimoniului nostru sacru, eficientizarea la
cote cât mai ridicate a celui economic.
Comunitatea noastră a avut şi continuă
să aibă bune relaţii cu autorităţile locale,
cu reprezentanţii cultelor din oraş şi din
zonă, cu conducerile de organizaţii ale
altor minorităţi naţionale. Îmi doresc să
mă achit cu succes de misiunea încredinţată”.
IULIA DELEANU
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Oradea

Profesionalism, emoţie şi respect

Au trecut 75 de ani de la deportarea
evreilor din judeţul Bihor

Duminică, 16 iunie 2019, a fost o zi
importantă şi în acelaşi timp dureroasă
pentru cei prezenţi: comemorarea
deportării evreilor din Bihor, acţiune
desfăşurată în Muzeul Istoriei Evreilor
din Oradea şi Bihor.
S-au împlinit 75 de ani de când peste
33.000 de evrei au fost deportaţi din
întregul judeţ Bihor în lagărele naziste.
Acel moment tragic a fost marcat de Comunitatea Evreilor din Oradea printr-un
program comemorativ religios.
Preşedintele comunităţii, ing. Felix
Koppelmann, a deschis programul prin
salutarea publicului, format din evrei şi
neevrei, după care cunoscutul istoric prof.

au fost aprinse de doi supravieţuitori
prezenţi, Zoltan Blum şi Clarisa Popescu.
Livia Cherecheş a aprins cea de-a treia

lumânare în memoria propriei mame,
deportate alături de întreaga familie, iar
ultimele trei lumânări au fost aprinse de
rabinul Meir Tzachor, istoricul Antonio
Faur şi preşedintele Felix Koppelmann.
În încheiere, corul „Gyuri Vilan”, acompaniat de o parte din formaţia Hakeshet
Klezmer Band, au oferit publicului un
recital emoţionant până la lacrimi, cu
melodii în limba idiş ce descriu perfect
durerea acestei zile.

În centrul atenţiei
univ. Antonio Faur a susţinut o prezentare despre cum s-a desfăşurat întregul
proces de deportare a evreilor. Un
moment solemn şi dureros a fost aprin
derea lumânărilor în memoria celor 6
milioane de evrei exterminaţi. Lumânările

Craiova

Pe lângă multe alte activităţi din
cadrul DASM Oradea, programul „Case
calde” iniţiat de Israel Sabag se bucură
de un real succes. Efortul colectivului
comunităţii orădene este concentrat pe
creşterea calităţii vieţii supravieţuitorilor,
aceştia având ocazia de a-şi petrece

Ziua Eroilor

Cu prilejul Zilei Eroilor, la Cimitirul Evreiesc din Craiova a avut loc o solemnitate
militară şi religioasă, ca omagiu de veşnică amintire şi recunoştinţă a memoriei militarilor evrei care au căzut eroic pe câmpurile de luptă din Primul Război Mondial.
Ceremonialul a fost oficiat de Mircea Băloi.
La monumentul ridicat în memoria militarilor eroi evrei din Primul Război Mondial
au fost depuse coroane de flori din
partea Prefecturii Dolj, Consiliului
Judeţean Dolj, Consiliului Local al
municipiului Craiova, Comunităţii
Evreilor din Craiova, Regimentului
61 Rachete Antiaeriene „Pelendava”.
În încheierea ceremoniei, garda
militară a dat onorul eroilor evrei
căzuţi la datorie în Primul Război
Mondial.

Târgu
Mureş

timpul într-un mod cât mai plăcut şi stimulativ, ceea ce generează şi sentimentul de
siguranţă şi apartenenţă la comunitate.
Susa Erzsike, şefa centrului care
acordă servicii de îngrijire şi asistenţă
la domiciliu Yad Be Yad, îndeplineşte
perfect misiunea programului „Case
calde” întrucât, aşa cum cere protocolul
FCER-CM, de fiecare dată participă şi
ajută la organizarea celor două întâlniri
lunare ale celor opt asistaţi, alături de
perechile acestora.
„Aceste întâlniri sunt un mare sprijin pentru asistaţii înscrişi în program,
deoarece le oferă ocazia să socializeze
(factor mult mai important decât servirea
meniului, cel din urmă ocupând o poziţie
secundară în acest context), dar şi să-şi
împărtăşească bucuriile sau greutăţile
prin care au trecut de-a lungul timpului”,
spune responsabila pe Oradea a acestui
program, Susa Erzsike.
Fiecare întâlnire este organizată să
se desfăşoare la o gazdă constantă, iar
oaspeţii sunt mereu aceiaşi. Uneori, în
zilele de sărbătoare, ies la restaurant,
unde prim-rabinul Shraya Kav este invitat să discute câte o temă iudaică de
interes pentru beneficiarii programului
„Case calde”.
În această lună, gazda fiind familia
Horvath, am avut ocazia să aniversăm
zilele de naştere ale membrilor comunităţii
Stern Petru şi Domotor Elek. Maria Horvath a fost o gazdă primitoare şi amabilă,
toţi oaspeţii s-au simţit foarte bine, fiind
întâmpinaţi cu mâncăruri caşer foarte
gustoase, preparate în casă.
Sărbătoriţii s-au bucurat din plin de
atenţia prietenilor din jurul lor, de tort şi de
cadouri. Li s-a cântat „Mazal Tov” şi li s-au
adresat multe urări şi mesaje de bine.

Yom Yerushalayim
sărbătorit cu mare fast la CEO
Pe 2 iunie, comunitatea evreiască
orădeană a avut o dublă sărbătoare. În
aceeaşi zi am celebrat, în prima parte
a zilei, Polinger Day of Children, şi apoi
Ziua Ierusalimului. A fost o zi specială,
plină de energie pozitivă, când mulţi
membri ai comunităţii s-au reunit în curtea
CEO pentru a sărbători Oraşul Sfânt –
Ierusalim.
A fost o zi în care binevoitorii prezenţi
au donat diferite sume de bani în urma

Inaugurarea Monumentului
comemorativ al deportaţilor

În ziua de 5 iunie, la Târgu Mureş a
fost inaugurat Monumentul comemorativ
al deportaţilor pe fostul amplasament al
ghetoului improvizat în mai-iunie 1944 în
incinta fabricii de cărămizi Corunca.
Ideea de a marca acest moment tragic
din viaţa Târgu-Mureşului nu este nouă.
Cum probabil se ştie, graţie domnilor Bernardt Sauber şi Alexandru Ausch, fruntaşi
de marcă ai comunităţii evreilor din Târgu
Mureş, în 2003 s-a ridicat Monumentul
Holocaustului, operă a sculptorului Izsak
Marton, el însuşi supravieţuitor al calvarului detaşamentelor de muncă forţată.
În 2018, Vili Fogel, din Israel, ne-a
transmis propunerea unui grup de foşti
târgumureşeni din Israel de a organiza o
întâlnire şi în oraşul nostru, în parteneriat
cu comunitatea evreiască locală. Acest
proiect a devenit realitate, întâlnirea
având loc în zilele de 5-6 iunie, cu câteva
momente speciale, unul dintre ele fiind
inagurarea, la 75 de ani de la plecarea
ultimului transport spre Auschwitz, a
Monumentului ghetoului. Un rol important
l-a avut Kiraly Istvan, directorul Editurii
Mentor, care ne-a dus la Bocskai Vincze,
un remarcabil sculptor din Sovata. Împreună, am urcat la cariera de piatră de
la Sovata-Cserepes, unde artistul a ales
blocul de piatră, încă încastrat în munte.

Trecând peste peripeţiile extragerii şi ale
transportului, am reuşit să amplasăm monumentul pe fundaţia din incinta Universităţii „Dimitrie Cantemir” în 31 mai 2019,
cu patru zile înaintea sosirii oaspeţilor
noştri din Israel, Germania, SUA, Belgia,
Olanda. Mulţumirea organizatorilor a fost
recompensată de bucuria de a-i avea
printre noi pe trei dintre supravieţuitorii
ghetoului, tristă anticameră a Auschwitzului: Mark Mordechai (Elemér), Abraham
Péter, Kárpelesz Leopold.
Prof. dr. Alexandru Simionescu, rectorul Universităţii „Dimitrie Cantemir”, a
rostit cuvinte pline de căldură adresate
celor prezenţi. Au mai vorbit Vasile Dub,
preşedintele comunităţii, prof. dr. Zvi Eisikjovits şi Mark Elemer, care a dezvelit
monumentul.
Au fost prezenţi oaspeţii noştri veniţi
de pe trei continente, membri ai comunităţii evreilor din Tg. Mureş, numeroşi
prieteni. Monumentul, în viziunea celor
care au participat la crearea lui, s-a dorit
să fie simplu, invitând la meditaţie. Textul,
în patru limbi (română, maghiară, ebraică, engleză) a fost decis printr-o largă
consultare: „Din ghetoul aflat în acest
loc, în mai-iunie 1944, 7500 de evrei din
Târgu Mureş şi împrejurimile sale au fost
trimişi la Auschwitz, unde au pierit 5943

dintre ei. Fie-le amintirea veşnică”.
Iată cum evrei plecaţi din România,
împreună cu cei rămaşi am putut să realizăm un obiectiv comun, desigur greu
de materializat fără sprijinul sufletesc şi
material al grupului animat de prietenul
nostru Vili Fogel.
VASILE DUB

Noaptea Muzeelor – un succes
pentru comunitate
Înscrierea Sinagogii Status Quo şi a
micului nostru muzeu „Colţul Israel” în
lanţul de evenimente prilejuit de „Noaptea Muzeelor” s-a dovedit încununată de
succes. Între orele 18,30 -2.00, sinagoga,
muzeul, chiar şi curtea au fost pline de
vizitatori. După calculele noastre, au fost
400 - 500 de curioşi, vrednici participanţi
la acest eveniment.
Cu această ocazie am tras şi concluziile privind evenimentul de anul viitor:
vom afişa ore diferite pentru ghidarea
vizitatorilor în limbile maghiară, română
şi eventual în alte limbi. Merită efortul!

unui spectacol caritabil oferit de tinerii
asociaţiei Down România. Bucuria a fost
de ambele părţi, tinerii obţinând suma
considerabilă de 3007 lei din donaţii, iar
publicul generos a fost fericit că fapta lor
a reuşit să aducă bucurie.
Programul de Yom Yerushalayim a
început cu salutul adresat de preşedintele
Felix Koppelmann şi de prim-rabinul
Shraya Kav, după care s-au intonat
imnurile Statului Israel şi României. Au
urmat scurte discuţii despre sărbătoare
şi despre ceea ce face ca acest oraş să
fie atât de special. Spre finalul evenimentului, corul „Gyuri Vilan” al comunităţii,
dirijor Alexandru Sani, a oferit un recital
cu melodii vesele, specifice acestui eveniment. Un plus de sărbătoare a fost adus
de momentul vesel al dansatoarelor
noastre din trupa „Or Neurim”.
Pe tot parcursul programului, celor
prezenţi li s-au servit delicioase preparate
caşer: fâşii crocante de pui, chifteluţe,
salată de sezon, cartofi prăjiţi, legume
pane (ciuperci, vinete şi dovlecei), puse

la dispoziţie de JCC Oradea şi preparate
de către personalul iscusit al cantinei
comunităţii.
DOINA BUMBU

Roman

Comemorarea
victimelor din
„Trenul Morţii”

De apreciat ideea organizării unei
adunări comemorative care să cinstească
victimele evreilor ieşeni din „Trenul Morţii” în drum spre lagărul de la Călăraşi,
şi pe eroina Viorica Agarici, preşedinta
Comitetului de Cruce Roşie Roman, din
iulie 1941.
Consiliul Judeţean şi Complexul Muzeului Neamţ au organizat o expoziţie la
Parlamentul României, apoi materialele
au fost aduse la Roman şi expuse în faţa
Primăriei. Moderatorul le-a dat cuvântul
prefectului, vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean, primarului municipiului Roman,
unui urmaş al familiei Agarici, preşedintelui comunităţii evreilor. Au fost evocate
amănunţit şi comentate evenimentele
din 3 iulie 1941, s-au urmărit fotografii
expuse într-un vagon de marfă CFR,
special amenajat. Pe peronul gării s-au
depus coroane de flori la baza nişei care
adăposteşte statueta eroinei şi o placă
memorială care explică valoarea excepţională a faptei din iulie 1941. Ploaia
a împiedicat vizitarea celor două gropi
comune din Cimitirul evreiesc, în care îşi
dorm somnul de veci peste 400 de evrei
ieşeni. Vizitarea se va efectua la o dată
ulterioară.
Asistenţa numeroasă a înţeles că
evreii ieşeni decedaţi au fost victime ale
Holocaustului, ale pogromului ordonat
de guvernanţii de atunci ai ţării, iar Viorica Agarici merită pe deplin aprecierea
ca „Erou în două ţări, punte între două
religii”. După cel de-al Doilea Război
Mondial, eroina a fost ajutată material
de evrei şi de FCER, când ea însăşi a
devenit victimă a noului regim.
În şcoli gimnaziale şi în licee se organizează anual adunări comemorative
pentru ca generaţia tânără să cunoască
temeinic evenimentele şi de ce Viorica
Agarici a fost distinsă cu înaltele titluri de
„Drept între Popoare” în Israel şi de Cetăţean de Onoare al Municipiului Roman.
I. WEXLER
preşedinte C.E. Roman
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Iaşiul, înfrăţit cu oraşul israelian Ashdod

Duminică 30 iunie 2019, la Primăria
Municipiului Iaşi, primarii Yehiel Lasri
(Ashdod) şi Mihai Chirica (Iaşi) au semnat
Acordul de înfrăţire între cele două oraşe.
Înfrăţirea a fost aprobată în şedinţa Consiliului Local Iaşi din 28 februarie 2019.
„Ashdodul este un oraş frumos în
care trăiesc oameni minunaţi. Au fost mai
multe vizite, atât din partea noastră, cât şi

din partea edililor de acolo. Am convenit
cu domnul primar să realizăm această
înfrăţire şi astăzi am ajuns la acest moment fericit. Sper ca generaţiile care vor
veni să nu îngroape acest document, ci
să-l folosească pentru a strânge şi mai
mult legăturile dintre ieşeni şi cetăţenii
oraşului Ashdod, dintre evreii de aici şi
evreii de acolo, dintre românii de aici
şi evreii din statul lor”, a declarat edilul
Municipiului Iaşi, Mihai Chirica.
La rândul său, primarul Yehiel Lasri
a arătat: „Sunt bucuros că am ajuns în
acest moment. Sunt foarte emoţionat şi
de prietenia cu domnul primar Chirica.
Voi face totul pentru ca acest acord să
nu fie doar o bucată de hârtie, ci să fie o
colaborare în toate domeniile. Sunt sigur
că acest pas va fi benefic pentru locuitorii
ambelor oraşe”.
Cu acest prilej, ziaristul Dragoş Ne

Satu Mare

Ing. Iancu Ţucărman, supravieţuitor al
„Trenului Morţii” Iaşi-Podu Iloaiei, cu deo
sebită emoţie în glas a reliefat faptul că 30
iunie este o zi specială pentru toţi evreii
din lume, zi în care privesc cu tristeţe spre
trecut şi cu
speranţă
spre viitor.
Pentru el
ziua de 30
iunie, în
care în
urmă cu
78 de ani
a rămas în
viaţă după
groaznicele
chinuri şi
suferinţe
din tren,
este, după
cum
a
destăinuit
publicului,
o a doua zi
de naştere,
pe care o
serbează
anual. În
privinţa
comandamentelor ce l-au călăuzit în întreaga sa
viaţă, Iancu Ţucărman a spus că acestea
sunt: „Ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face”
şi „Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine
însuţi”.
În Holocaust evreii au fost victimele
conducătorilor de atunci ai statelor lumii,
a spus vorbitorul, subliniind atitudinea
deosebită de respect faţă de memoria
victimelor manifestată de conducătorii
de azi ai României şi ai Iaşiului, în trecut
oraş al pogromului, ce va fi cunoscut în
viitor ca oraş al recunoaşterii crimei, al
omagierii suferinţei şi al prieteniei interetnice şi interconfesionale”.
MARTHA EŞANU

Heisler András. Preşedintele CE Satu
Mare l-a invitat pe preşedintele FCEU să
viziteze comunitatea sătmăreană, ceea ce
a fost acceptat cu plăcere.

în memoria celor dragi, a fost rostit Izkor,
sinagoga a fost neîncăpătoare.
N-a lipsit ilustrarea gastronomică pe
bază de lactate, bucurându-se de aprecierea participanţilor. Bunătăţile au fost
pregătite de pricepute gospodine din
comunitate.

KESHET XIV

În sala Centrului Cultural Interetnic
au avut loc lucrările Keshet şi, deşi
participanţii nu mai sunt tineri, ba chiar
mulţi au probleme de sănătate, nimic
nu-i împiedică pe evreii botoşăneni şi pe
prietenii acestora să ia parte la activităţile
Centrului.
Preşedintele David Iosif a rostit cu
vântul de bun-venit, iar consilier Gustav Finkel a subliniat cât de vastă, dar
şi frumoasă este tema abordată de
Keshet XIV: „Evrei faimoşi”. Au venit şi
prieteni dragi: Gabriel Alexe, profesor
de matematică şi poet, precum şi Mihai
Babei, bun cunoscător al vieţii evreieşti
de odinioară.
Într-un expozeu documentat, prof.
G. Alexe i-a purtat pe cei prezenţi prin
lumea fermecată a copilăriei petrecute la Câmpina, unde un profesor
de engleză, evreu, Alex Blanc, i-a
trezit gustul pentru lectură, observaţie
şi analiză. In anii studenţiei, tânărul
Alexe avea să fie marcat de uriaşa personalitate a academicianului Solomon
Marcus, pe care l-a cunoscut la Facultatea de Matematică din Bucureşti. Cu
origini botoşănene, marele matematician s-a remarcat prin multe lucrări
în domeniu, precum şi ca fondator al
Olimpiadei Naţionale de Lingvistică
Matematică. În marea sa modestie,
Solomon Marcus susţinea: „A afirma
că eşti matematician este un mare act
de curaj”. Autor al lucrării „Zece nevoi
umane“, marele matematician a intrat în
dispută cu Nichita Stănescu, cel care,

Comemorare la Nyiregyhaza a deporării evreilor

În cadrul parteneriatului între CE Satu
Mare şi CE Nyiregyhaza (Ungaria) a avut
loc o întâlnire între preşedintele CE Nyiregyhaza, Färber György, şi preşedintele
CE Satu Mare, Adrian Beşa, prilejuită de
comemorarea a 75 de ani de la deportarea evreilor din Transilvania de Nord de
către Ungaria fascistă. Din Nyiregyhaza
au fost deportaţi 5 000 de evrei.
Participarea la ceremonie a fost numeroasă, fiind organizată de autorităţile
locale şi de CE Nyiregyhaza. La Cimitirul
evreiesc din oraş a avut loc o ceremonie
religioasă. A fost ţinut un moment de
reculegere.
Şabatul, petrecut împreună, a fost onorat de prim-rabinul cultului mozaic din Ungaria, Róna Tamás. La sediul comunităţii
din Nyiregyhaza a avut loc o întrevedere a
preşedintelui CE Satu Mare, Adrian Beşa,
cu preşedintele Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din Ungaria (FCEU – Mazsihisz),

Târgovişte

lersa, preşedintele Asociaţiei Scriitorilor
de Limbă Română din Israel, i-a decernat primarului Mihai Chirica „Premiul de
prietenie România-Israel” şi Medalia de
Recunoştinţă „Ierusalim, Terra Santa”,
considerându-l „un prieten cum rar au
evreii în lume”.
De asemenea, preşedintele Comu
nităţii Evreilor Iaşi, ing. Abraham Ghiltman, a primit „Diploma de Excelenţă” din
partea Primăriei Municipiului Iaşi, însoţită
de o scrisoare de preţuire semnată de
primarul Mihai Chirica: „Permiteţi-mi să vă
adresez cele mai calde mulţumiri pentru
faptul că aţi fost cu noi la Marşul Vieţii şi
vă asigur că voi fi întotdeauna împreună
cu Domnia Voastră la toate proiectele menite a pune în valoare bogata moştenire
a comunităţii evreieşti din Iaşi”.
Acelaşi cuvânt, „preţuire”, care vădeşte bunele relaţii ale Comunităţii ieşene,
ale preşedintelui Abraham Ghiltman, cu
autorităţile locale apare, în mod semnificativ, şi într-o dedicaţie la volumul „Jandarmeria ieşeană în slujba cetăţeanului
şi pentru siguranţa acestuia”. Şeful Jandarmeriei ieşene, Mircea Tulică, îi dedică
această carte lui Abraham Ghiltman, „cu
desoebit respect şi preţuire”(foto).
În seara zilei de 30 iunie 2019, la
Palatul Culturii a fost prezentat publicului
ieşean şi oaspeţilor din ţară şi străinătate
filmul „Cine ne va scrie istoria”, des
pre Ghetoul din
Varşovia, deosebit de interesant
şi emoţ ion ant,
produs şi regizat de Roberta
Grossman.
Î n d e s c h i 
derea evenimentului cultural ie
şean, poetul Adi
Cristi a citit versuri din ciclul „Poemele Menorei”.

Botoşani

Şavuot 5779
Şavuot, celebrarea momentului în
care ne-a fost dăruită Tora pe Muntele
Sinai şi una din cele trei sărbători – alături
de Pesah şi Sucot – de pelerinaj la Templul din Ierusalim, a reunit la sinagogă un
mare număr de membri ai CE Satu Mare.
În cea de-a doua zi a sărbătorii, când,

Personalităţi istorice
şi contemporane
Sub genericul „Evrei faimoşi”, temă
care a atras un număr mare de participanţi
la cea de-a XIV-a ediţie a Keshet, membri
ai comunităţii sătmărene şi prieteni ai săi
au ascultat interesante expuneri pe teme
biblice despre patriarhi şi regi ai Israelului
dar şi despre personalităţi contemporane:
prim-miniştri israelieni, laureaţi evrei ai
Premiilor Nobel şi Oscar.
ADRIAN BEŞA
preşedinte CE Satu Mare

Ceremonie comemorativă

În Cimitirul Evreiesc din Târgovişte
a avut loc un ceremonial de comemorare şi depunere de coroane de flori la
mormântul eroului evreu Herman Kornhauser. Manifestarea a fost organizată
sub auspiciile Prefecturii, alături de
Consiliul judeţean Dâmboviţa, Primăria
Municipiului Târgovişte, Garnizoana
teritorială, Asociaţia Veteranilor de
Război, Asociaţia Cultul Eroilor. Coorganizator – Asociaţia Centrală de Prietenie şi Colaborare Culturală cu Israelul,
Bucureşti. După ceremonia de onor dat
de militari, în sunet de goarnă, a urmat
depunerea de coroane din partea repre
zentanţilor autoritaţilor publice locale,
şi ai organizaţiilor centrale evreieşti din
Bucureşti: Ambasada Statului Israel de

la Bucureşti, F.C.E.R.-C.E.B., Camera
de Comerţ şi Industrie România-Israel,
Forumul B’nai B’rith România, ACPCCI.
În alocuţiunile lor, toţi vorbitorii au elogiat jertfa eroului, care nu a precupeţit să
plătească cu viaţa umanismul său. Încercând să uşureze suferinţa prizonierilor din
lagărul organizat de germani chiar lângă
locuinţa sa, în iarna anului 1916 le-a oferit
deţinuţilor îmbrăcăminte şi hrană, chiar
şi contacte cu familia etc. A fost prins
de nemţi şi condamnat la moarte, fiind
executat prin spânzurare în martie 1917.
Serviciul religios a fost asigurat de
Menahem Boaz, din partea Rabinatului
de la Bucureşti. În final, elevi ai Şcolii
„Smaranda Gheorghiu” (Eliza şi Iosef
Samuel) din Târgovişte, împreună cu

directoarea şcolii, au depus flori, păstrând
un moment de reculegere.
Întreaga manifestare a avut un puternic
impact emoţional asupra participanţilor.
Am folosit momentul pentru a-i îndemna
pe elevi să nu renunţe niciodată la patriotism, dar să nu îl transforme, niciodată,
în naţionalism.
ILEANA GHENCIULESCU

într-o poezie abracadabrantă, îl ironiza
într-o manieră subtilă. Cartea pe care
prof. Alexe a primit-o cu dedicaţie de la
Solomon Marcus se intitulează „Marcus
nonagenar“. Oricât de bogată ar fi o
alocuţiune, nu ar putea epuiza bogăţia
activităţii marelui evreu, matematician
şi pedagog de excepţie.
Într-un domeniu diferit ne-a purtat prof.
Beatrisa Finkel, care a vorbit despre celebrul cântăreţ algerian de origine evreiască
Enrico Macias (Gaston Ghrenassia,
numele lui de naştere – 11 decembrie
1938). Macias reprezintă pentru o lume
întreagă o voce sensibilă, vibrantă şi
plină de căldură umană. Prin cântecele
sale „Adieu, mon pays”, „Zingarella”, „Le
mendiant de l`amour”, „Je t`aimerai pour
deux” etc. Macias a cucerit aplauzele miilor de spectatori şi admiraţia lui Charles
Aznavour. Enrico Macias a însemnat şi
înseamnă sufletul evreiesc, în puritatea şi
bogăţia lui.
Bunul nostru prieten Butnaru a vorbit despre Războiul de 6 zile (1967),
subliniind faptele de eroism ale trupelor
israeliene, care au eliberat partea estică
a Ierusalimului, aflată până atunci sub
stăpânire musulmană. Vorbitorul a reliefat
faptele de vitejie ale poporului evreu din
Ţara Sfântă, pe care israelienii o păzesc,
de multe ori cu preţul vieţii, într-o mare
de ostilitate.
Atmosfera creată, prieteniile mai vechi
sau cele care au fost legate chiar atunci,
intervenţiile documentate ale vorbitorilor
au făcut din Keshet XIV o amintire dragă,
de neuitat .
prof. BEATRISA FINKEL
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Fălticeni

Ziua Culturii Fălticenene

Sâmbătă, 15 iunie, Asociaţia „Fălticeni
Cultural”, Federaţia Comunităţilor
Evreieşti din România şi Comunitatea
Evreilor din Fălticeni au organizat
„Ziua Culturii Fălticenene”, manifestare
găzduită de Sinagoga Mare.
După slujba de pomenire a
personalităţilor fălticenene, oficiată de
un sobor de preoţi la Catedrala „Învierea
Domnului”, de la ora 18,00 programul
a continuat la Sinagoga Mare, cu un
spectacol extraordinar la care au participat Corul Marii Uniri din Iaşi, condus de
tenorul Andrei Fermeşanu, Cvartetul Passione din Bucureşti şi Grupul „Moldava” al
Clubului Copiilor din Fălticeni. Pe lângă
piesele de muzică clasică, Cvartetul
Passione a oferit şi un recital, gustat şi

aplaudat de public, cu cele mai cunoscute
piese din folclorul tradiţional evreiesc. La
rândul său, Grupul „Moldava”, pregătit
de solista de muzică populară Lenuţa
Rusu, a interpretat cele mai cunoscute
cântece pe versurile poetului naţional
Mihai Eminescu.
La sinagogă au fost vernisate şi
patru expoziţii: „Fălticeniul în viziunea
caricaturistului Doru Axinte”, „Fălticeniul
de altădată” a colecţionarului de fotografii
Marinel Dănilă, expoziţia „Radu Bercea”
şi expoziţia „Regina Maria – regina soldat”.
În cadrul evenimentului au fost pre
zentate publicului volumele „Maladii
postcomuniste” şi „Cine suntem şi ce ne
ţine împreună – Reflecţii post-Centenar
despre natura democraţiei în România”,
purtând semnătura profesorului universitar Daniel Şandru, al doilea volum

avându-l coautor pe politologul Radu
Carp. Lansarea a fost moderată de
Gabriel Cheşcu, secretar de redacţie al
revistei „Polis”, cărţile fiind prezentate de
prof. univ. dr. Doru Tompea, rectorul UPA
din Iaşi, prof. univ. Sorin Bocancea şi de
conf. univ. dr. Dan Dascălu.
Manifestarea a inclus şi un concurs
de recitări din lirica română şi universală.
Deschiderea Sinagogii Mari din
Fălticeni pentru manifestări culturale este
un proiect comun al lui Robert Steinmetz,
preşedintele Comunităţii Evreilor din
Fălticeni, şi al preotului Liviu Mihăilă,
preşedintele Asociaţiei „Fălticeni Cultural”, sprijinit de Federaţia Comunităţilor
Evreieşti din România.
„Proiectul acesta a apărut în urma unei
discuţii cu preotul Liviu Mihăilă,
preşedintele Asociaţiei «Fălticeni
Cultural», care, în urma unei vizite la sinagogă, a apreciat dimensiunile mari şi calitatea sunetului.
„Pentru noi, în calitate de comunitate evreiască, nu a fost nici o
problemă să ne implicăm alături
de Asociaţia «Fălticeni Cultural»
în organizarea şi desfăşurarea
unui eveniment, care este de
înaltă ţinută. Nu trebuie să uităm
contribuţia majoră a comunităţii
evreieşti la dezvoltarea vieţii culturale.
Comunitatea evreiască din Fălticeni a
fost majoritară o bună bucată de vreme;
potrivit statisticilor, în anul 1920, 63% din
populaţie erau evrei, care şi-au pus amprenta pe toate aspectele vieţii sociale,
economice, culturale. A venit şi rândul
nostru, chiar dacă comunitatea noastră
este mult redusă faţă de anii anteriori,
să ne punem amprenta pe linie culturală.
Ne-am implicat pentru că şi comunitatea
evreilor din Fălticeni a avut foarte multe
personalităţi, cel mai cunoscut fiind şefrabinul dr. Moses Rosen, membru de
onoare al Academiei Române, care a
copilărit şi a făcut şcoala la Fălticeni, a
slujit în sinagogile din Fălticeni, inclusiv
în sinagoga în care ne aflăm acum”, a
spus Robert Steinmetz, preşedintele
Comunităţii Evreilor din Fălticeni, pentru
publicaţia „Monitorul de Suceava”.

Rezidenţii Căminului Rosen,
invitaţi la sinagogă

Rezidenţii Căminului Rosen au avut
bucuria de a fi invitaţi la un eveniment
de profundă însemnătate iudaică. Un
grup de copii, cinci băieţi şi cinci fete, au
devenit Bar Miţva şi Bat Miţva. Sinagoga
Yehoshua Tova era neîncăpătoare pentru
numărul mare de participanţi. Oaspeţi de
seamă: Excelenţa Sa David Saranga,
ambasadorul Israelului în România, primrabinul Rafael Shaffer, Israel Sabag, directorul Joint România, Carmen Hannah
Ioviţu, directoarea Muzeului de Istorie şi
Cultură a Evreilor din România.
Mândri că au devenit majori din punct
de vedere religios, încântaţi că sunt în
centrul atenţiei, dar şi conştienţi de importanţa evenimentului, sărbătoriţii au
recitat, au dansat, au cântat, răsplătiţi
fiind de aplauzele entuziaste ale celor
prezenţi. Un moment emoţionant a fost
când tinerii au fost chemaţi pe rând la
altar pentru a li se înmâna o diplomă şi
a primi în dar un Sidur. N-au venit însă
singuri, ci însoţiţi de părinţi, de bunici, de
fraţi şi surori, de întreaga familie. Mamele
le-au adresat sfaturi, cuvinte calde de
îndemn şi încurajare pentru a deveni buni

Holocaustul prin ochii unei fetiţe din Cernăuţi

Nu este adevărat că trebuie să ai cel
puţin cinci ani ca să ţii minte ce ţi s-a întâmplat. Eu îmi aduc aminte de la doi ani
şi jumătate, spune la începutul amintirilor
sale Elite Olshtain, autoarea unei interesante cărţi de memorii. În ce măsură
acestea se bazează pe povestirile familiei
şi în ce măsură pe amintirile ei, nu se
ştie precis dar, de fapt, nici nu contează.
„Cuptoarele de teracotă ale copilăriei
mele – Povestea unei fetiţe dintr-un
orăşel numit Cernăuţi” (în limba engleză,
Ed. Dorrance Publishing, Pittsburgh) ne
prezintă un aspect mai puţin cunoscut
al Holocaustului, personajele principale
supravieţuind în condiţii speciale.
Născută în ajunul celui de-al Doilea
Război Mondial, într-o familie evreiască
cu o situaţie materială bună, Elite, care,
la ocuparea Cernăuţiului de armata română, a fost încredinţată bunicilor din
partea mamei, a avut norocul să nu fie
deportată, unul dintre unchi obţinând un
„permis Popovici” de evreu util, permisul
răsfrângându-se şi asupra familiei. În
schimb, părinţii fetiţei au avut altă soartă.
În timpul anului de ocupaţie sovietică a
Cernăuţiului, tatăl a fost mobilizat în armata sovietică şi aruncat în război. Timp
de patru ani, familia a fost convinsă că
el murise, ca până la urmă să revină la
Chişinău, după ce a fost rănit de mai
multe ori, a participat la bătălia de la
Stalingrad dar, neştiind nimic despre cei
rămaşi la Cernăuţi, şi-a găsit o iubită rusoaică. Mama Litikăi (alintul de la Elite),
o femeie puternică, inteligentă şi descurcăreaţă, a fost deportată în Transnistria,
dar a avut norocul să se oprească într-o
localitate cu condiţii mai acceptabile,
unde şi-a găsit de lucru, şi-a făcut nişte
relaţii, a avut o nouă relaţie de dragoste,

a reuşit să supravieţuiască, s-a întors
câteva zile la Cernăuţi, apoi a plecat la
Bucureşti, lăsându-şi fetiţa în continuare
la bunici.
Ceea ce li s-a întâmplat părinţilor
sunt două episoade care nu ocupă un
loc prea mare în carte şi mai ales nu
reprezintă amintirile directe ale fetiţei,
ci le-a reconstituit după povestiri. În
schimb, o mare parte din cele redate
în carte se referă la felul în care au supravieţuit ea, bunicii şi rudele rămase la
Chişinău. Fetiţa nu a trebuit să se mute
în ghetou deoarece casa bunicilor se
afla pe acest teritoriu, dar condiţiile insuportabile, nesiguranţa în care trăiau,
hoţii care le-au călcat casa şi le-au luat
tot, îi obligă să se mute mai în centru,
la nişte rude care nu
s-au bucurat prea
mult de prezenţa lor.
Fetiţa este conştientă că existenţa lor
era zilnic ameninţată,
ştiind că în orice clipă
puteau fi deportaţi.
De asemenea, îşi dă
seama de eforturile
uriaşe ale bunicii de
a găsi nişte mijloace de supravieţuire.
Din interacţiunea cu
familia, rudele sau
oamenii de pe stradă,
fetiţa adună o serie
de informaţii şi date;
la început ele i se păreau incoerente, abia
mai târziu le poate
folosi ca amintire.
Relaţiile cu părinţii
ocupă un loc aparte
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în carte. Autoarea recunoaşte că pentru
a-şi scrie amintirile a trebuit să aştepte
dispariţia părinţilor. Adevărul este – şi ea
recunoaşte acest lucru – că s-a produs
o înstrăinare între ea şi părinţi, care nu a
putut fi niciodată depăşită, chiar şi după
ce părinţii se împacă şi se decid să-şi reia
viaţa de familie la Bucureşti, aducând-o şi
pe Elite la ei. Apoi, când pleacă în Israel,
fetiţa, de-acum adolescentă, preferă să
rămână într-un kibuţ, unde îşi face şcoala,
decât să se mute cu părinţii în oraş.
Despărţirea de bunici o face pe fetiţă
nefericită şi dezorientată. „Vindecarea”
este Israelul, pe care-l priveşte şi-l primeşte cu un imens entuziasm. Elite, la
13 ani, îşi vede împlinirea în Israel, într-un
kibuţ, unde este gata să facă toate muncile cu mare plăcere,
deşi era orăşeancă
get-beget.
Elite Olshtein s-a
decis să-şi scrie memoriile după ce în
2006 face o vizită la
Cernăuţi împreună cu
familia, redescoperă
casa copilăriei, chiar
şi cuptoarele de teracotă cu care obişnuiau
să se încălzească.
Ea s-a simţit datoare
să-şi împărtăşească
experienţa de copil,
aducând în faţa cititorilor un caz mai puţin
obişnuit de supravieţuire, o altă faţetă a
încercărilor prin care
au trecut evreii în Holocaust.
EVA GALAMBOS

evrei, respectând obligaţiile înscrise în
Sfânta Tora. La rândul lor, taţii au aprins
câte o lumânare.
Amfitrionii acestui eveniment memorabil au fost Rav. Naftali Deutsch,
mentorul Sinagogii şi Risha Deutsch,
animatoarea permanentă a festivităţii.
Participând la acest eveniment
emoţionant, noi, cei de la Căminul Rosen,
am simţit inimile bătând puternic şi ochii
ni s-au umezit. Aceşti minunaţi tineri sunt
viitorul, ei sunt speranţa noastră. Ei vor
fi cei care vor împlini visul nostru de aur:
un Israel înfloritor, acceptat, apreciat,
admirat şi respectat de toate popoarele.
Un Israel care să-şi poată construi o viaţă
fericită în linişte şi pace.
Potrivit tradiţiei, în final întreaga asistenţă s-a delectat cu tot felul de specialităţi culinare israeliene delicioase.
POMPILIU STERIAN

O nouă
recunoaştere
pentru Maia
Morgenstern

Directoarea Teatrului Evreiesc de
Stat, actriţa Maia Morgenstern, a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor din
Parcul Central din Sibiu în cadrul unei
ceremonii de onorare a personalităţilor
din lumea artistică, parte a Festivalului
Internaţional de Teatru de la Sibiu. În

cadrul momentului desfăşurat în seara
zilei de 22 iunie, prezentat de Constantin
Chiriac, directorul Teatrului „Radu Stanca” din Sibiu şi Irina Margareta Nistor,
au primit de asemenea câte o stea
Sidi Larbi Cherkaoui, Pippo Delbono,
Stan Lai, Emmanuel Demarcy-Mota şi
Michael Thalheimer. Evenimentul a fost
urmat de o Gală a Celebrităţilor, care a
avut loc la Filarmonica de Stat din Sibiu.
Tot în cadrul Festivalului Internaţional
de Teatru, actriţa Maia Morgenstern a
primit Premiul pentru întreaga activitate,
înmânat de David Saranga, ambasadorul Statului Israel în România. (D.D.)

14		

JCC

ROMÂNIA

JCC
Bucureşti

Şabat împreună

La JCC Bucureşti, fiecare zi de vineri
este un motiv de a întâlni vechi prieteni,
a aprinde lumânările şi a primi Şabatul,

JCC
IAŞI

Keshet ieşean
La Sinagoga Merarilor a avut loc cea
de a XIV-a ediţie a evenimentului naţional
Keshet, cu tema „Evrei faimoşi de-a lungul istoriei”.

Directorul JCC Albert Lozneanu a
subliniat importanţa Keshet în viaţa

JCC
ORADEA

De Polinger Day, JCC Oradea
a susţinut un act caritabil
Pe 2 iunie, la JCC Oradea în cadrul
petrecerii de Ziua Internaţională a Copilului a avut loc o activitate caritabilă
dedicată tinerilor cu sindrom Down.
Scopul nostru a fost repararea microbuzului Asociaţiei Down. 12 tineri, membri
ai Asociaţiei Down Oradea România
(ADOR), au prezentat un spectacol
inspirat după o poveste populară din
folclorul maghiar intitulată Turtiţa, aceştia
reuşind să impresioneze întregul public.
Menţionăm că o tânără a ADOR este
evreică halahică şi a fost membră activă
a comunităţii noastre până la vârsta de

JCC
Timişoara

Experienţe de viaţă şi întâlniri
fascinante la ediţia XIV a Keshet

Ediţia cu numărul XIV a Keshet la
Timişoara a stat sub semnul frumuseţii,
nostalgiei, amintirilor şi prieteniei. Programul a debutat cu prezentarea Agnetei
Nica, vocea care timp de aproape 40 de
ani a răsunat la Radio Timişoara. Născută
Holtzer, într-o familie evreiască ce a pierdut mulţi membri în timpul Holocaustului,
protagonista dimineţii Keshet a povestit
cum se făcea jurnalismul profesionist de
odinioară şi a relatat câteva întâmplări
care au marcat-o. Cunoaşterea minerilor
în profunzimea pământului, a infractorilor
din închisori, a chirurgilor în timp ce operau, a copiilor străzii de după Revoluţie,
toate acestea i-au rămas întipărite în
JCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18
Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro
www.jcc.ro
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ŞTIRI DESPRE

Centrele Comunitare Evreieşti
în tonul melodiilor compuse de rabinul
Shlomo Carlebach.
Şi totuşi, vineri, 5 iulie, un număr
record de 140 de membri ai comunităţii
au ales să întâmpine Şabatul la JCC,
ediţie ce a avut ca temă taberele de vară,
fapt marcat prin oferirea câtorva tricouri
special concepute şi distribuite exclusiv
participanţilor la tabere. Şi tu eşti binevenit să întâmpini Şabatul alături de prietenii

de la Centrul Comunitar, în fiecare zi de
vineri, de la ora 18:30.
Şabat Şalom şi o vară frumoasă!
ADRIAN GUERON
Salutări de la Mahane Mishpahot
2019, Cristian - Tabăra pentru Familii cu
Copii. Ne vedem în următoarele tabere,
la munte sau la mare!

comunităţilor şi interesul tot mai mare pe
care acest eveniment îl suscită, dovadă
fiind numărul participanţilor care este tot
mai mare la fiecare ediţie.
Prof. univ. dr. ing. Daniel Condurache, prorector al Universităţii Tehnice
„Gh. Asachi” din Iaşi, a susţinut prima
conferinţă cu tema „Evrei laureaţi ai
Premiului Nobel”. Faptul că iudaismul
este fundamentul moralei şi gândirii occidentale iar poporul evreu e supranumit
„popor al Cărţii” ar putea fi două dintre motivele pentru care lista evreilor
laureaţi ai Premiului Nobel în diverse
domenii este foarte lungă, a afirmat el.
Preşedintele C.E. Iaşi, ing. Abraham Ghiltman, a susţinut următoarea
conferinţă, vorbind despre personalităţi
evreieşti ieşene şi despre rolul acestora în dezvoltarea economiei, culturii
şi învăţământului ieşean.
A treia sesiune de comunicări a fost
susţinută de ing. Martha Eşanu cu o

prelegere despre Golda Meir, prima femeie din Israel şi a treia din lume care a
avut funcţia de prim-ministru şi a condus
Israelul şi în timpul Războiului de Iom
Kipur.
Ing. Filip Petraru a continuat cu o
prezentare despre politicianul şi omul de
stat Shimon Peres, în care a evidenţiat
atât rolul jucat de acesta în diferite etape
ale istoriei Statului Israel, cât şi faptul că a
fost un om al păcii, care a avut curajul să
creadă că pacea este opţiunea strategică
pentru viitorul ţării sale.
Prelegerea despre personalitatea
lui Sigmund Freud a fost susţinută de
psiholog dr. Miron Itzhak, care a arătat
că fondatorul şcolii de psihanaliză a
avut o contribuţie esenţială în punerea în evidenţă a existenţei şi acţiunii
inconştientului în viaţa psihică şi în explicarea pe această bază a personalităţii
umane.
Ultima sesiune a fost susţinută de jur-

14 ani, dar problema medicală pe care o
are a împiedicat-o să mai participe activ la
programele din cadrul CEO. Suma totală
obţinută în urma acestei campanii a fost
de 3007 lei.
Invitaţi la Polinger Day of Children
au mai fost 45 de copii aflaţi în sistemul
de protecţie al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Bihor, precum şi 22 de copii ai membrilor
comunităţii evreieşti orădene.
JCC Oradea a pus la dispoziţia
participanţilor un aparat de făcut vată

de zahăr, fructe şi diferite gustări, iar un
animator profesionist i-a antrenat pe copii
în tot felul de jocuri şi activităţi distractive.
Cu sprijinul directorului JDC România, Israel Sabag, am reuşit să le oferim copiilor
o petrecere de neuitat.
Pe 9 şi 10 iunie am sărbătorit Şavuot
– ziua când Dumnezeu a oferit Tora întregului popor israelit pe Muntele Sinai.
Am decorat sinagoga cu flori, plante şi
crengi verzi. Timp de două zile, în timpul
serviciului de rugăciune s-a citit Meghilat
Ruth iar la prânz au fost oferite membrilor
comunităţii meniuri cu preparate specifice
de Şavuot.
Pe 23 iunie s-a desfăşurat cea de-a
XIV-a ediţie a Keshet, unde au fost
prezente 58 de persoane iar tematica
„Evrei faimoşi“ a fost una dintre cele mai interesante. Preşedintele Felix Koppelmann
a deschis evenimentul cu o informare
generală despre evenimentele interne şi
internaţionale, mai exact despre România

minte. Relaţia cu interlocutorii nu se încheia după reportaj sau interviu. Multora
dintre cei cu care a discutat la microfon
le-a urmărit destinul ulterior. Cei prezenţi
au ascultat, în final, o secvenţă dintr-un
interviu de odinioară cu maestrul Ioan
Holender, care a condus aproape două
decenii Opera Vieneză dar care se consideră, în primul rând, timişorean.
Victor Schwimmer i-a invitat apoi pe
cei prezenţi într-o călătorie în „Spania ascunsă”, ilustrată cu minunate imagini. El a
prezentat călătorii în regiunile accesibile
doar cunoscătorilor şi „excursioniştilor
profesinişti” din Peninsula Iberică. Casele în stâncă ale „troglodiţilor”, castelele
dantelate, dar şi moştenirea ascunsă a
evreilor marani i-au fascinat pe privitori.
Verona Botiş, profesoară de muzică
şi secretară, de aproape 10 ani, a C.E.
Timişoara, a relatat, într-un mod foarte
interesant, care este cheia unei vieţi
active la „vârsta de aur”. O minte mereu
preocupată, aprecierea culturii şi frumosului, călătoriile, prieteniile, activitatea

organizată şi disciplinată, toate acestea îl
fac pe om să nu simtă povara anilor. Dintr-o bogată experienţă personală, Verona
Botiş a împărtăşit care sunt acele lucruri
care îi luminează existenţa, pe care cu
dărnicie le-a împărtăşit celor prezenţi.
În compania Rebecăi Barnea, cei mici
s-au distrat, dar au şi învăţat câteva noţiuni de bază din iudaism. Programul s-a
încheiat cu o gustoasă masă de prânz,
în care de această dată sarmalele, caşer
desigur, au fost vedete.

Jcc IaŞi
Str. Elena Doamna 15
Telefon: 023.231.37.11
www.facebook.com/groups/
jcciasi

Jcc Oradea
Str. Mihai Viteazu 4
Telefon: 025.943.48.43
www.facebook.com/JccOradeaEvenimente

nalistul Silviu Labes, care a vorbit despre
Itzhak Perlman. Vorbitorul a încheiat cu
un citat al unui critic muzical, care a spus
că „Perlman a ajuns în vârful piramidei
sprijinindu-se în cârje, primul şi singurul
care a făcut aşa ceva, în pofida unor
ziduri de scepticism”.
Şi copiii s-au bucurat de un eveniment
special. În paralel, sub coordonarea Benjaminei Ides Vladcovschi, s-a desfăşurat
„Keshet-ul copiilor”, în care cei mici s-au
jucat, au desenat, au colorat, au învăţat
să confecţioneze brăţări şi morişti de vânt
din hârtie.
Din evenimentele organizate în luna
iunie nu putea lipsi tradiţionalul Oneg
Şabat, desfăşurat la sediul JCC, într-o
atmosferă caldă, de familie, care a reunit
30 de prieteni care au petrecut împreună
o seară frumoasă, cu mâncare gustoasă,
cântece tradiţionale şi multă veselie.
SILVIAN SEGAL

şi Israel, teme discutate în cadrul unei
conferinţe la care a participat de curând.
Prezentările în cadrul seminarului
Keshet au fost grupate în diferite sesiuni,
subiectele fiind prezentate în plen de
către rabinul Meir Tzachor, Adam Freundlich şi Robi Rezmuves. Temele alese de
Israel Sabag şi Ery Pervulescu au fost
următoarele: Cei trei patriarhi; Primii trei
regi ai Israelului; Prim-miniştri ai Israelului; Evrei câştigători ai Premiului Nobel;
Evrei câştigători ai unui Premiu Oscar;
Theodor Herzl.
DOINA BUMBU

Jumătate de lună de distracţie
şi învăţătură

Timp de două săptămâni, copiii de la
JCC Timişoara au beneficiat de o tabără
de zi – de la ora 10 la ora 14 – de care
am văzut că, realmente, s-au îndrăgostit.
La programul pregătit de Adina Barnea şi
Michaela Nanu copiii au venit în fiecare
dimineaţă cu foarte mare plăcere. Cele
două tinere le-au făcut zi de zi un program
divers şi atractiv, mereu cu un anumit
conţinut evreiesc. Copiii au învăţat limba
engleză cu Liliana Donath, venită în mod
voluntar la acest program, au aflat câteva
noţiuni de ebraică, obiectele de cult evreieşti şi despre sărbători de la rabinul Zvi
Kfir. La fel s-au bucurat copiii şi de ieşirile
în parcuri, de orele petrecute la cinema
şi, mai presus de orice, de joaca mult mai
plăcută în compania prietenilor. Cei mici
au făcut pizza şi apoi fiecare şi-a mâncat,
cu mândrie, propria „creaţie”.
LUCIANA FRIEDMANN
Jcc TimiŞoara
Str. Gh. Lazăr 5
Telefon: 025.620.16.98
Pagină coordonată de
GEORGE GÎLEA
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Din activităţile de cercetare ale

Fascism, 1914-1945), care unui pol alternativ şi filogerman nazist
pentru perioada interbelică în România. Abia din 1937 se schimbă
împărţea în trei segmentul lucrurile. Garda de Fier ajunge a treia
de dreapta – conservatoare, forţă a ţării, obţine 15% din voturi, iar
Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România
radicală şi fascistă –, vorbi- PNC 9%: „Din acest moment putem testa timp la putere, multe dintre măsurile lui
torul a afirmat că Goga s-a cât din ceea ce ştim despre Goga din Goga au continuat să se aplice, cea mai
menţinut pe culoarul dreptei punctul de vedere al retoricii antisemite importantă şi mai dureroasă fiind aceea
radicale, care în privinţa se pune în practică. (...) Dacă ne uităm a revizuirii cetăţeniei, când peste 220.000
„problemei evreieşti” şi a la primele măsuri luate de Guvernul Go- de evrei au rămas fără cetăţenie română”.
temei naţionaliste nu a fost ga-Cuza, vedem că mituri precum evreul
Ioan Stanomir a evaluat cartea drept
mai puţin radicală decât care otrăveşte poporul cu alcool, evreul „un model de cercetare ştiinţifică” şi s-a
fascismul. Aceasta l-a con- care corupe tinerele românce îşi găsesc oprit asupra neînţelegerii care poate
ecouri normative în măsuri ca interdicţia plana asupra titlului ei, care i s-a părut
Valentin Săndulescu (stg.), Ioan Stanomir şi Răzvan Pârâianu dus la cultivarea relaţiilor cu
Germania nazistă începând acordării de licenţe pentru alcool evreilor inspirat: „Goga a nutrit o ambiţie teribilă
cu 1933, după venirea lui sau interdicţia ca evreii să mai angajeze de-a lungul întregii sale vieţi. A fost un
În 3 iulie 2019, CSIER „Wilhelm Filderman” a organizat o dezbatere în jurul Hitler la putere. Friedrich Weber, un slujnice românce sub 40 de ani”. Obsesia mare frustrat, pentru că pontificatul literar
cărţii „Octavian Goga, Sacerdote of the reprezentant al serviciului de presă al că „evreii controlează presa” are ca rezul- la care a aspirat a fost îndeplinit doar parNation. Revisiting the Romanian National Reichului în România, îl vede pe Goga ca tate interzicerea publicaţiilor percepute ca ţial; iar în materie de politică, atunci când
Idea”, de Răzvan Pârâianu, lect. univ. dr. pe un potenţial aliat în context românesc, „vândute evreilor” (Adevărul, Dimineaţa, s-a văzut stăpân peste România, a fost
la Universitatea „Petru Maior” din Târgu inclusiv din postura de prim-ministru Lupta) şi retragerea biletelor de liberă numai pentru două luni, după care i-a luat
Mureş. Alături de autor (care a fost şi (ceea ce a şi devenit, pentru două luni), circulaţie pe CFR a peste 200 de gazetari locul Miron Cristea. (...) Din momentul în
moderatorul evenimentului) au fost invi- pentru că avea o relaţie bună cu Carol evrei. „Vedem că, atunci când un mesaj care Goga a trecut munţii în România
taţi lect. univ. dr. Valentin Săndulescu, de al II-lea. Uniunea lui Goga cu A.C. Cuza antisemit este persistent în discursul unui a fost salutat ca «Vocea Transilvaniei».
la secţia de Studii iudaice a Facultăţii de (în Partidul Naţional Român, 1926) s-a politician, când va găsi contextul potrivit el
CLAUDIA BOSOI
Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea realizat „cu binecuvântarea” Palatului şi a va pune în aplicare toate lucrurile anun(Continuare
în pag. 22)
din Bucureşti, şi prof. univ. dr. Ioan Sta- germanilor, în sensul că se dorea crearea ţate, rând pe rând. Deşi s-a aflat puţin
nomir, de la Facultatea de Ştiinţe Politice
a Universităţii din Bucureşti.
A fost supusă atenţiei „o carte hiperspecializată, despre un personaj foarte
În cadrul conferinţelor organizate de Centrul pentru Studiul încercat să atragă de partea lor o serie de persoane, printre
cunoscut din cultura română a secolului
Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman”, directorul care şi rabini. În prima parte, pierd lupta împotriva şef-rabinului
al XX-lea, care are în biografia sa un verinstituţiei, Adrian Cioflâncă, a prezentat pe 26 iunie a.c. confe- Alexandru Şafran. Chiar dacă între Filderman şi Şafran au fost
sant politic şi ideologic mai puţin studiat”,
rinţa „Wilhelm Filderman înfruntă comunismul (1944-1963). O mici neînţelegeri, cel dintâi apare ca o personalitate luminoasă,
a afirmat în deschidere directorul Adrian
analiză bazată pe documente inedite din Arhivele Yad Vashem, care nu s-a lăsat amăgit de comunişti. În continuare, Adrian
Cioflâncă. El a apreciat volumul drept „un
USHMM (Muzeul Holocaustului de la Washington) şi CNSAS”. Cioflâncă a prezentat măsurile luate pas cu pas împotriva orstudiu sistematic, cu scanarea integrală
Wilhelm Filderman, liderul organizaţiilor evreieşti din Ro- ganizaţiilor evreieşti şi a unora dintre lideri: încetul cu încetul
a operei [lui Goga], cu digitalizare şi premânia timp de trei decenii, până după cel de-al Doilea Război este desfiinţată presa evreiască şi este promovată concepţia
lucrare, care combină efortul de reconstiMondial se arată printre altele în invitaţia la conferinţă, „a stalinistă de a nu trata suferinţele evreilor separat de cele ale
tuire documentară cu literatura teoretică
ţinut piept atât tendinţelor extremiste, în perioada interbelică, întregii populaţii, o altă abordare atrăgând după sine acuzaţia
pe care Răzvan Pârâianu o controlează
cât şi regimurilor dictatoriale – carlist, legionar, antonescian de separatism şi naţionalism. Regimul comunist creează orfoarte bine. (...) Această carte face o
şi comunist. Imediat după 23 august 1944, Filderman a luat ganizaţii evreieşti paralele şi îi recrutează pe colaboratorii lui
analiză biografică, politică şi culturală a
poziţie faţă de tendinţele dictatoriale ale Partidului Comunist Filderman. La început, şi mişcarea sionistă, cu numeroasele
activităţii lui Goga şi a rolului pe care el îl
Român. Curând, Filderman a ajuns un adversar al noii puteri sale orientări, este folosită de comunişti, mai ales discursurile
joacă în special în anii ’20-’30”, a conchis
comuniste, fiind arestat pentru scurt timp, vizat de campanii de organizaţiilor sioniste de stânga.
vorbitorul.
presă, boicotat în interiorul organizaţiilor în fruntea cărora era şi
În corespondenţa lui Filderman studiată în ultima perioadă,
Răzvan Pârâianu a susţinut că,
lăsat fără posibilitatea de a conduce destinele lumii evreieşti”. a subliniat vorbitorul, apare pregnant atitudinea anticomunistă a
prin cercetarea laborioasă pe care a
Înainte de a intra în subiectul conferinţei, Adrian Cioflâncă lui Filderman, faptul că era conştient că regimul comunist este
întreprins-o, a urmărit să înţeleagă ce
a arătat că, drept omagiu pentru întreaga lui activitate, FCER totalitar, este o dictatură care îi transformă pe liderii evrei în
a însemnat sfârşitul secolului al XIX-lea
a decis să schimbe titulatura CSIER, adăugând la aceasta marionete. Lumea evreiască, a arătat el, a fost o lume divizată,
în cazul României. În istoriografia românumele lui Wilhelm Filderman. Activitatea liderului evreu se ca şi cea românească. La început, regimul a avut dificultăţi în a
nească, această perioadă este reflectată
remarcă încă înaintea şi în timpul Primului Război Mondial, face recrutări din comunitatea evreiască, dar mai târziu a avut
lacunar, spre deosebire de literatura de
când devine şeful Delegaţiei organizaţiilor evreieşti la Confe- succes. În acest context, Adrian Cioflâncă a vorbit despre rolul
specialitate a altor ţări (Ungaria, Austria,
rinţa de Pace de la Paris şi obţine drepturi importante pentru nefast al unor lideri evrei ca Rosenkranz, Sărăţeanu şi Şraier.
Franţa, Germania, Italia), unde lucrărievreii din România. Filderman a fost un liberal de stânga care Acesta din urmă, ajuns la Ministerul de Interne, a fost cel mai
le dedicate aceleiaşi perioade dezbat
a luptat întreaga lui viaţă împotriva extremismelor, a subliniat important personaj în procesul de comunizare a organizaţiilor
subiecte precum crizele modernităţii,
directorul CSIER. Noile documente descoperite acoperă o evreieşti din România.
sursele radicalismului politic şi social.
perioadă esenţială din istoria postbelică a evreilor, trecerea
Intervenţiile împotriva lui Filderman devin din ce în ce mai
Despre Goga s-a spus că ar fi avut
spre comunism şi felul în care au fost comunizate organizaţi- violente, mai ales în cadrul unor adunări publice ale organizaţii„derapaje” de dreapta, aşadar acţiuni
ile evreieşti. Metoda nu diferă cu nimic de comunizarea altor lor evreieşti. În mai 1945, Filderman este arestat, mai târziu i se
neintenţionate. Citindu-i literatura şi poliorganizaţii româneşti, a evidenţiat vorbitorul.
impune arest la domiciliu, i se confiscă şi apoi i se returnează
tica, Răzvan Pârâianu şi-a dat seama că
arhiva. El rezistă la intimidări, refuză cererea P.C.R. de a califica
Goga îşi formase devreme convingerile,
demonstraţiile din noiembrie 1945 drept antisemite, în schimb,
Un
martor
lucid
al
realităţilor
din
România
încă din 1907-1908, când clama un alt
Sărăţeanu şi Rosenkranz dau un comunicat în numele lui. În
fel de a face politică: „Vrem un nou crez
Referindu-se la participarea lui Filderman la Conferinţa de 1946 se organizează Congresul Uniunii Evreilor Români, dar
politic”, „un nou catehism politic”, „un
la Paris, din cuprinsul „Memoriilor” sale şi al altor documente aceasta este deja infiltrată de comunişti, iar Comitetul Democrat
nou spirit în politică”. Această gândire
lipseşte aerul triumfalist legat de primirea de către evrei a cetă- Evreiesc, înfiinţat de comunişti, capătă tot mai multă putere.
a accentuat ura faţă de oraş şi a dus
ţeniei române. Lucrurile sunt mult mai complexe, se manifestă
la radicalism social şi politic. De la bun
violenţă fizică faţă de evrei, rezistenţa oamenilor politici faţă de
început, mişcările radicale au imaginat o
legalizarea egalităţii în drepturi a evreilor în întreaga perioadă
lume în care democraţia nu îşi are locul;
interbelică. Ideea este ilustrată şi de o a doua sursă care se
anti-liberalismul a implicat antisemitismul.
referă la rezistenţa manifestată de poliţia şi administraţia locală
Întrucât semitismul era o metaforă a mofaţă de evrei, faţă de încercările lor de a obţine documentele
dernităţii, mişcarea radicală de atunci era
necesare pentru naturalizare.
îndreptată împotriva evreilor şi a întregii
Vorbitorul s-a referit la situaţia evreilor români din perioada
lumi care îi cuprindea.
celui de-al Doilea Război Mondial, când în ceea ce priveşte
Valentin Săndulescu a definit lucrarea
poziţia organizaţiilor evreieşti existau mai multe abordări, de
drept „o biografie intelectuală critică” exla colaborarea cu autorităţile antonesciene (Centrala Evretrem de oportună. „Voi sublinia că Goga
ilor) la intransigenţă (Zissu). Adrian Cioflâncă a subliniat că
nu apare din senin ca politician în anii ’30.
Filderman s-a situat pe o cale de mijloc, o atitudine foarte
În 1932 el se desprinde de Averescu, iar
complicată. El a ţinut deschise nişte canale de comunicare cu
în 1935 se aliază cu A.C. Cuza pentru
Antonescu (cu care fusese coleg de liceu - n. red.), obţinând
a fonda Partidul Naţional Creştin. Este
compromisuri şi supape în favoarea evreilor. În fapt, Filderman
vorba de nişte baze conceptuale pe care
a avut o contribuţie mai mare la salvarea evreilor bucovineni
Goga le cultivă începând cu 1907-1915,
În 1946, a arătat în încheiere vorbitorul, Filderman pleacă în
decât Traian Popovici, a opinat vorbitorul. În ceea ce priveşte
când se implică în cele mai multe dispuCentrala Evreilor, aceasta a trimis ajutoare în Transnistria, dar mod clandestin în Franţa, apoi în Israel, şi-şi continuă intensa
te şi polemici care au loc între românii
a avut un rol nefast, contribuind la spolierea lumii evreieşti, a activitate anticomunistă, se pronunţă împotriva sistemului codin Transilvania, dar care pleacă de la
promovat corupţia şi acomodarea cu regimul totalitar, ceea ce munist, a URSS şi ia apărarea lumii evreieşti. Acum, în această
aceste constatări: «Liberalismul este pe
se perpetuează şi după 1945. Regimul comunist nu a desfiinţat parte a lumii s-a instaurat un antisemitism birocratic, foarte
sfârşite. Ce urmează? Ce tip de societate
imediat Centrala, pentru a vedea cum poate să o folosească. eficient, care a determinat marginalizarea lumii evreieşti, a
ne propunem să construim? Cum trebuie
conchis vorbitorul. Prelegerea a fost urmată de dezbateri legate
să arate ideea naţională?» Deşi fundade personalitatea, poziţia şi rolul lui W. Filderman.
Campania comunistă împotriva lui Filderman
mentele sunt puse mult mai devreme,
Paul Schwartz, preşedintele CEB, a evocat persecuţiile la
radicalizarea lui Goga se produce, strict
Noul regim a văzut în Filderman un duşman, în presă s-au care a fost supusă familia lui în perioada celui de-al Doilea
politic, din 1932 până în 1935 – când
lansat acuzaţii împotriva lui, s-a dus o adevărată campanie Război Mondial, intenţia lui Hitler de a transforma şi alte podevine unul dintre actorii principali ai
în care liderul evreilor era etichetat fascist şi trădător al lumii poare în sclavi şi a atras atenţia asupra pericolului renaşterii
extremei drepte româneşti”. Apelând la
evreieşti. Era un fel de antisemitism pe dos. După 1944, co- antisemitismului în Europa şi în lume.  
taxonomia lui Stanley Payne (A History of
EVA GALAMBOS
muniştii au simulat restaurarea organizaţiilor evreieşti şi au

Wilhelm Filderman şi comunismul
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Metoda urmăreşte etapele timpurii
ale agregării proteinelor cunoscute a
fi implicate în dezvoltarea acestei boli
neurodegenerative. Un studiu israeliano-britanico-german propune o nouă
tehnică de detectare a agregării proteinei
alfa-sinucleina, un semn distinctiv al bolii
Parkinson, care ar permite un tratament
mai eficient pentru această boală neurodegenerativă incurabilă şi progresivă
care afectează vorbirea, postura, mersul,

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 542-543 (1342-1343) - 1 Iulie – 31 August 2019

Metodă de diagnosticare precoce a maladiei Parkinson
digestia, somnul, controlul impulsurilor
şi cunoaşterea pentru aproximativ 11
milioane de pacienţi din întreaga lume.
Până când un pacient este diagnosticat
cu boala Parkinson, aproape 80% din
celulele dopaminergice din structura
creierului sunt deja moarte, posibil din
cauza toxicităţii rezultate din agregarea
alfa-sinucleinei.
Prof. dr. Uri Ashery, de la Universitatea
Tel Aviv, a anunţat că a fost dezvoltată
o nouă metodă de urmărire a etapelor
incipiente de agregare a alfa-sinucleinei
folosind microscopia de înaltă rezoluţie şi
analiza avansată. „Împreună cu colaboratorii noştri de la Universitatea Cambridge,
care au dezvoltat un model special de
cobai pentru boala Parkinson, am putut
detecta diferite etape ale agregării acestei
proteine. Am corelat agregarea cu deteriorarea activităţii neuronale şi a deficitelor în
comportamentul şoarecilor“, a explicat el.

„Acesta este un pas decisiv în domeniul cercetării maladiei Parkinson, deoarece rezultatele urmează a fi utilizate în
diagnosticarea precoce a pacienţilor”, a
spus dr. Dana Bar-On. În prezent se lucrează pentru implementarea metodelor
într-un mod minim invaziv pentru pacienţii
cu Parkinson. Oamenii de ştiinţă intenţionează să îşi extindă cercetările asupra
membrilor de familie ai pacienţilor cu
boala Parkinson. „Prin detectarea agre-

realizat implicând 154 de pacienţi care
aveau cancer cu metastază la pancreas
şi care prezentau mutaţiile genetice de
tip BRCA1 şi BRCA2. La femei, aceste
mutaţii genetice cresc şi riscul de cancer
la sân. Rezultatul cercetării a arătat că
pacienţii care au luat acest tratament şi
care aveau mutaţia au trăit în medie 7,4
luni fără ca forma lor de cancer la pancreas să avanseze, comparativ cu 3,8 luni la

pacienţii din grupul de tratament placebo.
Potrivit oamenilor de ştiinţă, această cercetare le dă speranţe pacienţilor care au
cancer la pancreas.
Conform statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, cancerul de pancreas
este a patra cauză de mortalitate în cazurile de cancer la femei şi bărbaţi. Doar
9% dintre cei diagnosticaţi cu această
afecţiune supravieţuiesc cinci ani.

Cercetătorii de la Institutul israelian al
Tehnologiei Technion din Haifa au realizat
în premieră o gaură neagră artificială,
descoperind că aceasta emite aceeaşi
radiaţie ca orice alt corp cald obişnuit.
Prin acest demers s-a demonstrat veridicitatea teoriei găurilor negre formulate de
Stephen Hawking, cu ajutorul unei găuri
negre artificiale create într-un laborator.
Teoria lui Hawking spune că găurile negre
emit radiaţie termică, ulterior denumită şi
„radiaţie Hawking”. Cercetătorii au găsit o
cale de a măsura nivelul şi temperatura
acestei radiaţii, obţinând astfel o înţelegere mai profundă a naturii găurilor negre.
Găurile negre sunt fenomene masive
şi invizibile din spaţiu, care au un câmp
gravitaţional atât de puternic încât absolut
nimic, nici măcar lumina, nu poate scăpa
din atracţia lor.

Pentru gaura neagră artificială dezvoltată de oamenii de ştiinţă israelieni,
sunetul a jucat rolul luminii. În urma experimentului, cercetătorii au observat că
undele de sunet se îndreaptă către gaura
neagră atunci când acestea se află în
jurul câmpului ei gravitaţional, confirmând
astfel teoria lui Hawking. Experimentul
a fost repetat de 7400 de ori, pentru
ca oamenii de ştiinţă să obţină date cât
mai precise. „Gaura neagră artificială pe
care am construit-o oferă confirmarea
naturii termice a radiaţiei Hawking. În
plus, am descoperit că temperatura este
determinată de gravitaţia de la suprafaţa
găurii negre artificiale, în concordanţă cu
predicţiile lui Hawking”, a spus coordonatorul experimentului, profesorul Jeff
Steinhauer.

Inovaţii în tratarea cancerului de pancreas

Un medicament folosit în tratarea cancerului ovarian şi mamar este eficient şi
în cel de pancreas, indică rezultatul unor
studii recente. Noul medicament întârzie
avansarea cancerului de pancreas, dând
totodată speranţe pacienţilor diagnosticaţi cu această formă de cancer. Dr. Talia
Golan, cercetător şef la Centrul Medical
Sheba din Ramat Gan, a testat siguranţa
şi eficienţa noului tratament bazat pe
comprimate cu substanţa olaparib, un
medicament care atacă o anumită enzimă
importantă pentru dezvoltarea celulelor în
cazul câtorva fome severe de cancer, precum cel ovarian şi mamar. Studiul a fost

Echipament
pentru un aer
mai curat

Toţi cei ce suferă de alergii la polen sau
sunt preocupaţi de „poluarea interioară”
din surse precum materialele de curăţare,
adezivul pentru mobilier şi mucegaiul, s-ar
putea să fi luat în considerare cumpărarea unui purificator de aer. De asemenea,
probabil că aveţi deja instalate câteva
detectoare de fum şi monoxid de carbon.
Start-up-ul israelian Aura Air oferă aceste
două soluţii într-un aparat integrat. Compania din Tel Aviv a lansat, la începutul
acestui an, o campanie pentru a construi
un detector de calitate a aerului şi totoda-

tă un purificator al aerului. Produsul Aura
Air verifică mai întâi toate tipurile de gaze
şi particule periculoase: fumul, monoxidul
de carbon, propanul, butanul şi alte gaze
inflamabile care se pot scurge, precum şi
prezenţa altora mult mai volatile, cum ar
fi formaldehida, vopselele şi acetonele.
Aura Air se ocupă mai apoi de purificarea aerului. El poate filtra particulele
mici - până la dimensiunea bacteriilor,
a virusurilor şi a polenului. Curăţă aerul
de mucegai, ciuperci şi alte particule în
suspensie de doar doi microni lăţime,
care se pot depune în plămâni, ducând
la tuse, strănut, dificultăţi de respiraţie
şi alte afecţiuni mai grave. Aura Air
foloseşte o combinaţie de filtre – filtru
de carbon şi cupru şi un filtru cu LED şi
ultraviolete. De asemenea, el este dotat
cu un „sterilizator”, care generează ioni
pozitivi şi negativi pentru a împrospăta
aerul interior. Un dispozitiv de acest gen
poate acoperi o suprafaţă de circa 700
de metri pătraţi, astfel că o locuinţă de
mărime medie nu va avea nevoie de mai
mult de un aparat.

gatelor folosind metode minim invazive
la rudele pacienţilor cu boala Parkinson,
putem oferi o detectare precoce şi intervenţia precum şi posibilitatea de a urmări
şi trata boala înainte chiar ca simptomele
să apară”, a spus prof.dr. Ashery.

Primul avion
electric

Cu ocazia Expoziţiei Aeronautice de la
Paris, desfăşurate la sfârşitul lunii iunie,
compania israeliană Eviation Aircraft a
prezentat prototipul unui avion electric,
intitulat Alice. Mai mult, reprezentanţii
producătorului au anunţat că o companie
aeriană americană a acceptat deja să
cumpere mai multe unităţi.
Alice este o aeronavă mică şi funcţionează în întregime pe baterii. Potrivit
celor de la Eviation Aircraft, aceasta
este prima aeronavă electrică din lume.
Conform companiei, bateria reprezintă
aproximativ 65% din greutatea sa. Capacitatea ei este de nouă pasageri, la care
se adaugă cei doi membri ai echipajului
tehnic. Aeronava are o autonomie de zbor

Prima gaură neagră artificială

Descoperire arheologică
subacvatică în nordul Israelului

O cetate antică descoperită în largul
coastei de nord a Israelului dezleagă un
mister din istoria seleucizilor. Prima linie
de apărare a Regatului lui Tryphon a fost
găsită sub apă, la mai mult de 2.200 de
ani de la construire.
Golful natural al Plajei Dor, astăzi plajă
din Kibuţul Nahsholim, la sud de oraşul
Haifa, a cunoscut multe evenimente dramatice de-a lungul istoriei. O săpătură
arheologică subacvatică a scos la iveală
o structură mare, considerată a fi fost o
cetate construită de un rege seleucid,
care a dispărut sub valuri în perioada
elenistică, cu mai bine de 2000 de ani în
urmă. Excavarea subacvatică a fost condusă de prof. Assaf Yasur-Landau şi de
Ehud Arkin Shalev, de la Universitatea din
Haifa, împreună cu prof. Thomas Levy, de
la Universitatea din San Diego, California.
O astfel de excavare este o provocare
logistică şi ştiinţifică complexă: o mare
parte a muncii se realizează prin înde-

părtarea nisipului cu ajutorul pompelor
plasate pe ambarcaţiuni şi ghidate de
excavatoare scufundate. Fortificaţia se
află la aproximativ 20 de metri de ţărm
şi la circa doi metri sub apă. Când a fost
construită, nivelul mării era cu aproximativ un metru mai mic decât astăzi, astfel
încât baza structurii era încă de atunci la
un metru sub apă. Conform estimărilor,
iniţial măsura între 20 şi 40 de metri.
Prof. Yasur-Landau este de părere că o
catapultă ar fi putut sta pe această fortificaţie, cu scopul de a apăra portul, şi
era capabilă să scufunde navele inamice.
În pofida mărimii masive a fortificaţiei,
se pare că ea a ajutat doar la păstrarea
portului timp de câteva decenii, înainte de
a se prăbuşi în mare din cauza furtunilor
şi a lipsei de reparaţii. Cercetătorii cred că
între perioada elenistică şi cea romană,
între secolele II şi I î.e.n., nivelul mării
a crescut rapid, subminând structura
cetăţii.
Cercetarea de la Dor face parte dintr-un studiu mai cuprinzător al aşezării
umane de-a lungul zonei de coastă a
Muntelui Carmel. Unul dintre obiectivele
acestei cercetări este înţelegerea modului în care oamenii s-au confruntat cu
creşterea nivelului mării, o întrebare care
este relevantă chiar şi pentru timpurile
noastre.
Pagină realizată de dan druţă

de 1000 de kilometri, iar pentru distanţe
scurte compania speră să reducă costurile de operare la aproximativ o cincime
din necesarul actual.
Omer Bar-Yohai, CEO-ul companiei,
a afirmat că „acest avion a fost construit
în primul rând pentru experienţa de zbor
a pasagerului. Am planificat şi proiectat
avionul în jurul acestui principiu. El a
adăugat că aeronava face parte din gama
celei „de-a treia revoluţii” din aviaţie,
urmând avioane de propulsie şi avioane
cu reacţie. Potrivit lui Bar-Yohai, Alice
are nevoie încă de câţiva ani de zboruri
de testare pentru a primi certificarea
Autorităţii Federale de Aviaţie a S.U.A.,
iar compania americană Cape Air se află
deja în discuţii pentru o viitoare importantă achiziţie.

Andrei Oişteanu
distins
cu premiul
Hate Awards

În cadrul Galei Hate Awards, desfăşurată la 13 iunie a.c. la Teatrul Ţăndărică din Bucureşti, juriul organizaţiei
Active Watch a acordat o serie de distincţii „celor mai merituoşi protagonişti
ai exprimării responsabile dar şi celor
mai virulenţi autori de mesaje de ură”.

Anterior galei la Spaţiul Public European au fost prezentate concluziile Raportului anual privind discursul instigator
la ură din România 2018-2019. (M.P.)
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O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile

1

Bugetul României, de la pariu la bun-simţ

În articolul publicat la această rubrică în
luna februarie, denumeam proaspăt votatul
buget al ţării unul „al marilor speranţe”, în timp ce Varujan
Vosganian se referea la acelaşi document ca la un „pariu
cu noi înşine şi cu poporul român”. Mai aminteam atunci
că pariul nu poate fi pierdut de politicieni, ci doar de poporul român, asta în cazul în care marile speranţe că pot
fi asigurate o dezvoltare economică de 5,5%, combinată
cu o inflaţie de 2,8% şi un curs valutar de 4,67 lei/euro
se dovedesc a fi simple iluzii deşarte.
Au trecut şase luni de atunci şi ne aflăm, la ora la
care scriu aceste rânduri, cu câteva zile înainte de o
rectificare bugetară care trebuie să remedieze deficite
sensibile, după cum declară chiar ministrul Finanţelor,
Eugen Teodorovici. În loc de un optimist pariu, vorbim
acum de „eficientizarea cheltuielilor publice”, de numărul
foarte mare de ministere şi de reducerea numărului bugetarilor, nu pentru că nu ar fi bani, ne asigură ministrul,
ci pentru că acestea sunt „măsuri de bun-simţ”.
De această dată, nu pot să nu fiu de acord cu amintitul
membru marcant al Executivului, numai că...
Numai că numărul ministerelor nu a crescut din ianuarie până acum, este fix acelaşi. Salariile în sectorul
bugetar şi pensiile au fost crescute până atunci şi de
atunci încoace în conformitate cu Legea Bugetului şi cu
restul măsurilor cuprinse în planul de guvernare, deci
toate erau cunoscute în momentul în care a fost făcut
pariul păgubos cu poporul român. Iar cele trei cifre care
constituie cheia de boltă a bugetului (ritmul de creştere
economică, nivelul inflaţiei şi cel al cursului de schimb)
erau de pe atunci depăşite (în cazul ultimelor două), iar
prima era în contradicţie cu toate prognozele interne şi
externe (inclusiv cele ale FMI, Băncii Mondiale, BERD
sau Comisiei Europene).
În jumătatea de an trecută între momentul „pariului”
şi prezent, lucrurile care s-au modificat şi care azi fac
indispensabile „măsurile de bun-simţ” schiţează un
tablou în care nu mai apare culoarea roz, ci doar un
cenuşiu destul de închis, de cer înainte de furtună. Mai
exact, în loc de inflaţia de 2,8%, am reuşit să scădem
în luna iunie până la 3,84%, cursul e la 4,73 lei/euro iar
producţia industrială a avut la noi, în luna mai, a doua
cea mai mare scădere din UE (-1,9%), conform Eurostat.
Dezastrul cel mai mare e în sfera comerţului exterior,
unde exporturile au sporit în primele cinci luni cu 29,3
miliarde de euro, în timp ce importurile au fost cu 35,8
miliarde de euro mai mari, ceea ce a făcut ca în acelaşi
interval deficitul balanţei comerciale să atingă 6,5 miliarde de euro!
Şi atunci, de unde creştere economică? Din consumul
privat, care s-a umflat cu 7% în ultimul an, stimulat de
mărirea salariilor, care însă au fost cheltuite în special
pe achiziţionarea de mărfuri străine. Şi aici cercul se
închide: exporturi mici, importuri mari, deficit comercial
în creştere, ceea ce alimentează cererea de valută, ceea
ce duce la ridicarea cursului de schimb, pe care oamenii
de afaceri îl estimează la 4,8% până la finele lui 2019!
Şi aşa se pierde un pariu prea optimist, pentru a cărui
corecţie singura soluţie rămân „măsurile de bun-simţ”.
Şi, deocamdată, am văzut numai începutul acestora!

pornită pe reţelele de socializare împotriva iniţiativei unei
primării reprezintă cu adevărat punctul de vedere al majorităţii, sau al unei minorităţi gălăgioase, dar care poate
influenţa deciziile publice prin numărul şi vehemenţa
postărilor, informează publicaţia Calcalist.
„Există întotdeauna un grup mic, dar gălăgios, care ia
cuvântul la întrunirile de la primărie şi care polarizează
postările pe Facebook sau Instagram”, a spus Eyal Feder-Levy, co-fondator şi CEO al firmei Zencity. El a dat ca
exemplu o iniţiativă a unei primării din SUA întâmpinată
cu postări şi cu demonstraţii, dar la o cercetare făcută
de start-up-ul israelian s-a dovedit că 85% din populaţie
susţineau propunerea primăriei şi scandalul era făcut
de reprezentanţii a numai 15% din locuitorii localităţii
Pleasant Prairie.
Prima remarcă a fost că reacţiile pe reţelele de socializare sunt generate cu precădere de „poziţiile vocale, de
contestare sau chiar ură”, în timp ce punctul de vedere al
„majorităţii tăcute” nu este remarcat. „Majoritatea exprimă
sentimente pozitive, dar este remarcat mai degrabă un
singur comentariu negativ”.
În biroul din Tel Aviv al firmei lucrează 45 de salariaţi,
care sunt solicitaţi de primăriile din 70 de oraşe, 15 fiind
din Israel, subliniază Calcalist. Zencity analizează datele
de pe reţelele de socializare, exprimate în cinci limbi.
Informaţiile din sectoare ca transport sau canalizare sunt
repartizate pe 86 de sub-domenii, în funcţie de solicitările respectivei primării. „Serviciul nostru este că putem
semnala tendinţele de pe reţelele de socializare înainte
ca oamenii să iasă în stradă”, explică Eyal Feder-Levy,
către a fost ofiţer în una din unităţile de informaţii din
Armata israeliană (Unitatea 8200). El este absolvent
de informatică şi are un masterat în planificare urbană.
„Din facultate am simţit diferenţa dintre teorie şi practică.
Când vorbeşti cu autorităţile dintr-un smart city, realizezi
că acestea nu au infrastructura pentru a conduce un
astfel de oraş”.
Referitor la respectarea informaţiilor personale, Eyal
Feder-Levy a subliniat că, în opinia lui, firma sa ia în
considerare acest aspect, nefăcând publice astfel de
date, dar „oamenii trebuie să îşi asume responsabilitatea
pentru ceea ce postează pe reţelele de socializare”.
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Firmele israeliene din New York
au câştigat 18,6 miliarde USD anul trecut

Firma israeliană Zencity Technologies
Ltd., un start-up din Tel Aviv, a pus la punct o
tehnologie prin care poate determina dacă o campanie

În ultimii nouă ani, la New York au fost deschise birouri
pentru 436 de firme israeliene, care sunt în continuare în
activitate şi care, numai anul trecut, au obţinut încasări
de 18,6 miliarde de dolari.
În conformitate cu datele unui studiu elaborat de Alianţa de Afaceri New-York-Israel, cele 436 de companii
şi-au câştigat un loc stabil în mediul de afaceri din Statul
american New York. Ele au deja 24.850 de angajaţi şi,
din 2014 până în 2016, au obţinut 3,5 miliarde capital
de investiţii, iar în 2016 aceste firme au izbutit să atragă 20% din totalul capitalurilor de investiţii colectate în
Statul New York!
Printre companiile israeliene care fac parte din acest
grup se numără şi cinci care, împreună, sunt evaluate la
mai mult de un miliard de dolari. E vorba de compania de
achiziţii imobiliare Compass Inc., de firma de asigurări
online Lemonade Inc., cea de plăţi online Payoneer, de
firma de publicitate Taboola Ltd şi de firma de spaţii de
birouri We Company, fosta WeWork, care oferă la Tel
Aviv spaţii de lucru pentru haredimi.
ALX. MARINESCU

Un mic muzeu din orăşelul Berat povesteşte celor
care îi calcă pragul despre istoria de peste cinci secole
a evreilor din Albania. Cu atât mai interesant este faptul
că reprezintă singurul muzeu evreiesc aflat într-o ţară
majoritar musulmană, a cărei populaţie evreiască s-a
mărit în timpul şi imediat după cel de-al Doilea Război
Mondial. Simon Vrusho, un istoric din localitatea situată
în centrul ţării, a avut iniţiativa înfiinţării acestui muzeu,
care a început să funcţioneze în luna mai 2018. La
sfârşitul lunii februarie, el a încetat din viaţă, fapt ce
constituie o provocare pentru continuitatea existenţei
muzeului, afirmă văduva sa, Angjlina.
Simon Vrusho era cel ce suporta costurile de funcţionare din pensia sa, la care se adăugau donaţiile unor
binevoitori. El a cercetat cu acribie o
sumedenie de documente care atestă
buna înţelegere dintre musulmani,
creştini şi evrei, mai ales în perioada
Holocaustului. Rând pe rând, Italia şi
Germania au ocupat micul stat balcanic, însă autorităţile albaneze au refuzat să îşi deporteze cetăţenii evrei. Ba
mai mult, Albania este singura ţară care
a cunoscut o creştere numerică a comunităţii evreieşti, mulţi refugiindu-se

din alte ţări europene. „Să îţi ţii promisiunea cu orice
preţ”, aşa s-ar traduce termenul Besa – cel care i-a adus
Albaniei un număr de 75 de titluri de Drept între Popoare
– acordate de Institutul Yad Vashem de la Ierusalim.
Chiar oraşul Berat a reprezentat un adevărat simbol al
cooperării, peste 60 de familii de aici fiind implicate în
acţiuni de salvare a evreilor în timpul războiului. Marilena Langu, unul dintre membrii comunităţii evreieşti
din Tirana, a povestit că se numără printre puţinii care
au rămas, chiar după 1991, când cei mai mulţi au ales
să emigreze în Statul Israel. Părinţii ei erau originari
din Cehoslovacia, iar în Albania au ajuns în anul 1942,
fugind de ocupaţia nazistă. Ea şi părinţii ei au stat ascunşi într-o pivniţă, îşi aminteşte Marilena Langu, care
povesteşte cu tristeţe că ceilalţi membri
ai familiei sale au pierit în lagărele de
exterminare.
În prezent, comunitatea evreiască din
Albania numără mai puţin de 100 de persoane, cei mai mulţi locuind în capitală.
Cu toate acestea, viaţa evreiască continuă să existe, în Tirana funcţionând un
centru comunitar evreiesc şi o sinagogă
încă din anul 2010.
DAN DRUŢĂ
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Cine face scandal pe reţelele de socializare

Pe urmele evreilor din Albania
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Sărăcia evreilor
din România
A fost o problemă care a preocupat conducerea
UER, în special în perioada crizei economice (19291933). S-a manifestat o deosebită îngrijorare faţă de
repartiţia geografică a populaţiei evreieşti, faţă de
structura ei socio-profesională. S-a considerat dăunătoare pentru situaţia evreilor, atât din punct de vedere
economic, cât şi politic, concentrarea lor masivă în
marile oraşe, iar în privinţa structurii socio-profesionale
dădea o impresie falsă prezenţa lor în comerţ, creând
impresia acaparării de către ei a comerţului şi a unei
bogăţii inexistente.
Statisticile vremii indicau o realitate dureroasă:
majoritatea populaţiei evreieşti trăia în mizerie. După
cum se ştie, împrejurările sociale şi politice i-au împins
pe evrei spre comerţ, precum şi faptul că majoritarii au
desconsiderat acest domeniu de activitate. În situaţia
dată, UER şi-a propus ca sarcină imediată orientarea
evreilor spre profesiile care le-au devenit accesibile
după Primul Război Mondial: industriile electrice şi
mecanice, adică să devină electricieni, radiofonişti,
şoferi ş.a. Erau sfătuiţi să se ocupe de cultivarea
zarzavaturilor, de creşterea viermilor
de mătase, a păsărilor, de producţia şi
comerţul cu ouă. Se considera că aceste
direcţii de activitate nu vor suscita manifestări şovine deoarece erau practicate în
general de străini.
În această preocupare de îmbunătăţire a structurii
socio-profesionale a populaţiei evreieşti, UER s-a aflat
într-o strânsă colaborare cu ORT, respectiv Organizaţia
pentru Calificarea Tineretului Evreu în România, înfiinţată în Rusia în anul 1880. După Primul Război Mondial
aceasta şi-a continuat activitatea în Polonia, Lituania şi
Letonia. În 1921 i s-a stabilit sediul central în Elveţia.
În Bucureşti, ORT a luat fiinţă în 1931, cu scopul de a
oferi educaţie profesională pentru ca tinerii să deprindă
o meserie şi să înveţe despre demnitatea muncii fizice; pentru a-i atrage pe evrei spre agricultură şi viaţă
rurală. Pentru extinderea activităţii ORT în România,
în mai 1931 a venit la Bucureşti dr. Singalowsky, directorul Organizaţiei. La insistenţele sale, preşedintele
ORT în România a devenit dr. W. Filderman. ORT, spre
deosebire de UER, a fost o organizaţie apolitică, dar
care avea un crez moral: evreii să nu fie socotiţi străini
în ţările în care sunt stabiliţi. În perioada interbelică,
ORT a desfăşurat, alături de UER, o intensă activitate
de recalificare profesională a tineretului evreu. Au fost
organizate bresle pentru muncitori, a fost reglementată
ucenicia în vederea înlocuirii condiţiilor medievale,
care încă mai existau. Au fost înfiinţate cursuri de croit,
cusut şi ţesut. S-a obţinut ajutor din partea Centrului
Internaţional al ORT. Astfel s-au putut pune bazele unui
curs şi ale unui laborator pentru tehnicieni în domeniul
radiofoniei. S-au obţinut fonduri pentru şcoala profesio
nală Ciocanul, înfiinţată la sfârşitul secolului al 19-lea,
care şi-a putut continua activitatea. „În străduinţa mea
de a dezrădăcina prejudecăţile despre muncile fizice,
am devenit la fel de liric precum un predicator”, scrie
Filderman în „Jurnalul” său. „Muncitorul este un artist,
o minte creatoare. Broderia pe care o admiraţi, rochia
care vă vine atât de bine, lampa care vă luminează
camera, fierul forjat de la uşă, priviţi toate aceste lucruri
şi gândiţi-vă la sufletul şi la inteligenţa care au fost puse
la făurirea lor. În alte vremuri, sub alte ceruri, cetăţenii
unei ţări erau chemaţi pentru apărarea ei cu armele în
mână. Acum vă cer să o apăraţi cu uneltele în mână”.
Sunt cuvintele lui Filderman scrise în calitatea lui de
preşedinte nu doar al UER-ului, dar şi al ORT-ului.
Activitatea ORT-ului a prezentat importanţă nu
doar pentru evrei, ci şi pentru ţările în care trăiau ei.
Statul era interesat în atragerea în producţie a tuturor
categoriilor de cetăţeni. Pentru evreii din România,
îndrumarea dată de ORT a însemnat lichidarea definitivă a ghetoului. După ce au căzut zidurile ghetoului
politic şi după ce s-a recunoscut necesitatea înlăturării
ghetoului geografic, a venit şi vremea lichidării ghetoului economic. „Concentrarea evreilor în comerţ şi în
profesiuni de intermediere trebuie să facă loc răspândirii lor în domeniile productive: meserii, industrie şi
agricultură. Numai astfel se va desăvârşi marea operă
emancipatoare”, scria Filderman în ziarul Curierul
Israelit în anul 1931.Colaborarea dintre UER şi ORT
nu era un fapt întâmplător. Scopul ORT coincidea cu
scopul Institutului de Conciliere Profesională înfiinţat
din iniţiativa UER în anul 1918. Activitatea Institutului
a fost mult apreciată de personalităţile politice ale
ţării, precum Trancu-Iaşi, Rădulescu-Motru ş.a. A fost
primul institut de acest fel creat în România. Aşadar,
în atenţia UER nu au stat doar problemele politice, ci
şi cele legate de viaţa de zi cu zi a familiilor evreieşti.
Din acest punct de vedere a considerat Filderman că
„întemeierea ORT-ului a avut o importanţă epocală
pentru viaţa evreilor”.
LYA BENJAMIN

Evrei
în viaţa
publică
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„ISRAELUL MAGIC” – Expoziţie de pictură Sivan Rotem

Pictura israeliană este lirică, iubire de
natură, visare şi simţ al realităţii, lume
străveche şi contemporană. Este ceea ce
ilustrează şi expoziţia pictoriţei Sivan Rotem, intitulată „Israelul magic” şi deschisă
pe 2 iulie la Muzeul de Istorie şi Cultură
a Evreilor din România (MICER), recent
reinaugurat. Pictoriţa se inspiră din lumea
în care trăieşte: cea de zi cu zi din Beit
Yanai, unde locuieşte: grădina, cărarea
în pădure, dunele; deşertul; Ierusalimul;
„dimineaţa la râul Iordan”, încercare de
a urzi iar şi iar lumea; un drum; munţii
din zare, străvechi, vineţii. Lumina vine
dinlăuntru; o infinitate de nuanţe suprapuse; jocul culorilor din diferite momente
ale zilei face peisajul să fie şi să nu mai
fie acelaşi.
Pictoriţa ştie să vadă lucruri pe lângă
care mulţi trecem nepăsători: apa, florile,
pâlcurile de copaci, smocurile de ierburi
uscate. Meditaţiilor despre umbre şi incertitudini din pădure, cu toate nuanţele
verdelui – închis, prăfos, suav –, le opune
alb-negrul pietrelor de la Kotel, plânsul
tăcut al rugăciunii: cele trei siluete în
negru, în picioare, văzute din spate, tăria
încredinţării întregii fiinţe Divinităţii. Există
obsesia ocrului, a zvâcnetului ţepos, negru-maroniu cum sunt temerarele tufişuri
din deşert. Sivan Rotem simte deşertul,
aşa cum a şi mărturisit la vernisaj: „Dintre
tablourile cele mai recente, cred că «Negev» mă reprezintă cel mai bine”. Dacă
tablourile pot povesti, atunci arborele din
deşert, de fapt un trunchi tăiat, cu vârsta
înscrisă în inserţiile interioare, pare că-n
miez dezvăluie-învăluie ochi înţelepţi,
ochi care au văzut multe. Există uimirea
în faţa exploziei vegetale („Parcul Yarkon
din Tel Aviv”, „Plaja din Beit Yanai”), expresia plastică a observaţiei biblice – „şi
muntele a înflorit tot” –, în cazul pictoriţei
„Muntele Gilboa”.
Expoziţia se deschide cu „Visuri de
toamnă”: vara-i pe trecute, toamna n-a

venit încă şi acest ambiguu bun-rămas
creează predispoziţia aburoasă. „Ecouri”
e tabloul care-o închide. Remarcabilă
– forţa de a capta translucidul: siluete
golaşe de copaci reflectându-se-n apă.
Peisajul, prelungire a fiinţei artistei, o
însoţeşte în tot ce face.
Despre această stare de spirit a vorbit
pictoriţa însăşi. A văzut lumina zilei la
Buenos Aires, dar s-a format în Israel,
într-un kibuţ din Valea Iordanului, lângă
Lacul Galileii. Apetenţa pentru artă a determinat-o să studieze vioara, devenind
concert-maestru al Orchestrei de Tineret
Kibuţ Simfonia. A absolvit două facultăţi:
Limba şi Literatura engleză la Universitatea din Haifa şi Academia de Muzică
Rubin la Universitatea din Tel Aviv, secţiunea canto. A făcut o frumoasă carieră
de soprană, a fost aplaudată pe mari
scene ale lumii. În pasiunea pentru pictură a dovedit aceeaşi exigenţă de sine,
studiind cu David Nipo, Aram Cohen, Ilya
Gefter. Numai când s-a simţit stăpână pe
propriile-i mijloace de expresie, a început
să expună: în Israel, Spania, Portugalia,
Marea Britanie.

Fapt confirmat, în deschidere, de
amfitrioana evenimentului, directoarea
MICER, Carmen Ioviţu: prima ei luare de
contact cu pictura lui Sivan Rotem a fost
acum 5-6 ani la Centro Sefarad Israel de
la Madrid. Vorbitoarea a sintetizat principalele direcţii tematice ale expoziţiei organizate cu sprijinul Ambasadei Israelului
la Bucureşti şi a mulţumit echipei care a
ajutat-o s-o realizeze: directorul DCAM,
Robert Schorr, directorul MEFALE, Silvian Horn, Mara Clim, Daniel Şerban.
Aflat prima oară la muzeu, E.S. David
Saranga, ambasadorul Israelului în România, a felicitat-o pe pictoriţă şi echipa
MICER care a făcut posibilă prezentarea
expoziţiei, a vizitat pinacoteca şi a ascultat cu interes istoricul muzeului de la
origini până în prezent, făcut de Carmen
Ioviţu.
În public – viceambasadorul Israelului, Tania Berg Rafaeli; preşedintele
BBR, ing. Jose Iacobescu; subsecretar
în Ministerul Culturii, Irina Cajal; oameni
de cultură bucureşteni, studenţi de la
Facultatea de Istorie în practică la muzeu.
IULIA DELEANU

În ultimii ani, în ţările scandinave
s-au înmulţit studiile şi articolele despre
soarta evreilor de-acolo în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial. Aceasta
s-a datorat crizei refugiaţilor din Europa,
măsurilor luate în problemele migranţilor
şi refugiaţilor.
Între 2015-2017, Suedia a admis
160.000 de persoane, Norvegia 30.000
şi Danemarca 20.000, iar consecinţele
politice ale acestei atitudini au fost o
mai puternică orientare spre dreapta şi
legiferarea unor măsuri restrictive legate de imigranţi. În această atmosferă,
intelectualii din ţările scandinave – atât
liberali, cât şi conservatori – s-au decis să
analizeze care a fost atitudinea ţărilor lor
faţă de evrei în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, se arată într-un articol
din revista israeliană online Tablet.
Norvegia a fost cucerită de germani
în 1940 şi condusă de un guvern colaboraţionist în frunte cu Vidkun Quisling.
Deportările evreilor au început în 1942
şi, până la sfârşitul războiului, jumătate
dintre cei 1700 de evrei, cât număra
comunitatea, au fost ucişi. Deportarea
lor a început după conferinţa de la
Wannsee, din ianuarie 1942. Aproximativ 800 de evrei au fost duşi cu trenul
şi cu vapoarele în lagărele morţii din
Polonia, mai ales la Auschwitz. În ceea
ce priveşte atitudinea rezistenţei nor
vegiene faţă de evrei, un recent studiu
al jurnalistei Martha Michelet, intitulat
„Ce ştia rezistenţa?”, a destrămat un
mit. S-a dezvăluit că o parte a liderilor
rezistenţei erau indiferenţi faţă de
soarta evreilor. Ei au aflat că se pregătea
deportarea lor şi au salvat câţiva du
cându-i în Suedia. Liderii rezistenţei
considerau că eforturile trebuie concentrate asupra luptei împotriva ocupanţilor
germani şi nu asupra evreilor. Potrivit
lui Paul Levine, profesor de istorie la
Universitatea din Uppsala din Suedia,

Norvegia s-a comportat la fel ca regimul
Vichy din Franţa, punând în aplicare
propria politică antievreiască, anticipând cererile germane.
Abia în 2012, de Ziua Internaţională
a Holocaustului, premierul Norvegiei şi-a
cerut scuze pentru rolul ţării în Şoah, iar
în 2015 Căile Ferate norvegiene şi-au
cerut scuze pentru rolul jucat în deportarea evreilor.
Danemarca a fost ocupată de armata
germană în 1940, dar până în 1943 şi-a
menţinut un grad de autonomie şi evreii
au fost lăsaţi în pace, fiind protejaţi de
poporul danez şi de guvern. După ce în
toamna lui 1943 SS a preluat puterea,
danezii au continuat să-i protejeze pe
evrei, pe care-i considerau ai lor şi nu
străini. Astfel că, atunci când s-a dat ordinul de deportare, danezii au organizat
salvarea evreilor, ducându-i aproape pe
toţi 7000 în Suedia. Cei 400 de evrei
deportaţi au fost duşi în lagărul de la
Theresienstadt, dar şi acolo Guvernul
danez a căutat să aibă grijă de ei şi, prin
intermediul unor persoane particulare,
le-a trimis alimente şi medicamente. De
asemenea, a intervenit să nu fie trimişi
la Auschwitz, aşa cum s-a întâmplat
cu cei mai mulţi deportaţi din acest
lagăr.
Suedia a fost singura ţară scandinavă
care şi-a declarat neutralitatea şi a reuşit
în mare măsură să o menţină în timpul
războiului. Începând din 1933, relativ
numeroasa comunitate evreiască (8000
de persoane) a cerut guvernului să-i accepte pe refugiaţii din Germania nazistă.
Cu ajutorul Joint-ului, această acţiune a
reuşit. În cartea „Evreii suedezi şi Holocaustul”, apărută în 2017, autorul, Pontus
Rudberg, a dezvăluit noi date legate de
acest efort. În primii ani ai războiului,
numărul refugiaţilor care au venit în Suedia a fost mic, dar după 1942, când evreii
din Danemarca şi Norvegia au fugit din

ţările lor, aproape toţi au fost acceptaţi
de autorităţile suedeze. Ei au fost ajutaţi
în Suedia de guvern, de comunitatea
evreiască şi de Joint. Se poate spune că
poporul suedez şi nu numai organizaţiile
evreieşti i-au primit cu braţele deschise
pe evreii danezi şi norvegieni, se arată în
articolul din revista Tablet.
EVA GALAMBOS

Politica ţărilor scandinave faţă de evrei
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

„Din Lumea Nouă”,
versiune
israeliană

Observator al vieţii sociale israeliene
din perspectiva celui care ştie să citească
presa, să descopere cealaltă jumătate
de adevăr, ocultată, din varii motive,
de jurnalistul profesionist – fenomen nu
neapărat specific israelian –, Sergiu Brandea trăieşte în actualitate. Este ceea ce
conferă interes recentelor „Destăinuiri”,
apărute anul acesta la Editura ieşeană
24 ore. Cartea – o culegere de articole
semnate de el în publicaţia israeliană de
limbă română Jurnalul Săptămânii – reuneşte comentarii politice, reflecţii asupra
permanentei metamorfoze a mentalităţilor, reportaje, evocări, cronici de carte,
comemorări în Israel ale Holocaustului
din România. Prevalează spiritul critic, nu
o dată, incisiv. Autorul ştie să discearnă
între respectul faţă de instituţiile statului
şi derapajele individuale.
A ales să fie israelian în urmă cu 45
de ani, apreciind că Aliaua masivă în
anii ’70 din România a avut rădăcini în
ceea ce s-a întâmplat cu evreii români,
afectaţi de propaganda din ce în ce mai
violentă a extremei drepte interbelice,
culminând cu dezastrele din perioada
Holocaustului, dar şi de antisemitismul
mascat conducând la îndepărtarea evreilor din posturi-cheie, după ce a crescut
o generaţie de etnici români care nu
mai puteau fi acuzaţi de trecut fascist. A
existat şi un curent general proemigrare;
nu doar din partea evreilor, având şansa
– ca şi germanii – de a evada dintr-un
sistem social falimentar. Şi aici vine
„destăinuirea”: „După atâţia ani, sunt cu
adevărat israelian? Nu ştiu! Ştiu precis
că nu vreau să fiu considerat un evreu
«galuţian», care nu înseamnă numai să
trăieşti în afara Israelului, înseamnă să ai
şi alte concepţii de viaţă (...) Mi se spune
că în Israel populaţia este eterogenă (...),
cu interese diferite între ultrareligioşi
şi majoritatea populaţiei cu concepţii
moderate, animozităţi între aşkenazi şi
sefarzi, conflicte între evrei şi populaţia
musulmană locuitoare a Israelului. (...)
Dacă ar fi să hotărăsc acum, ca evreu,
nu aş schimba nimic”.
Nu sunt uitaţi Drepţii între Popoare
români: un demnitar din Dorohoi salvează o familie de evrei de la deportare
în Transnistria. Există proteste faţă de
denigrări antiromâneşti. (I.D.)

Căile Ferate Olandeze vor plăti
despăgubiri victimelor Holocaustului

În timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, Căile Ferate Olandeze (Nederlandse Spoorwegen - NS) au pus la
dispoziţie trenuri speciale către lagărele
de tranzit de la Westbrok, de unde evrei
şi alte minorităţi aşteptau să fie transportaţi în lagărele morţii din Germania.
Deşi Olanda îşi declarase neutralitatea,
germanii au invadat ţara în 1940. Ei au
închiriat trenuri de la Compania de Căi
Ferate olandeze şi până în 1943 aproape
toţi evreii (107.000 din 140.000) au fost
deportaţi. Printre ei, Anne Frank şi familia
ei. Pentru aceste „servicii”, NS a obţinut
echivalentul a multe mii de euro. Cei din
lagăre au fost transportaţi la Auschwitz,
Sobibor şi Bergen Belsen.
Acum, NS a decis să acorde
despăgubiri supravieţuitorilor
olandezi ai Holocaustului şi descendenţilor victimelor. Este „un
gest cu valoare morală”, au declarat reprezentanţii NS. „Compania
va aloca zeci de milioane de euro
pentru persoanele care au dreptul la aceste despăgubiri”, atât
evrei cât şi membri ai comunităţii
romilor.
Încă în anul 2005, NS a prezentat oficial scuze evreilor deportaţi pentru actele comise în acea

perioadă, considerând că este „o pagină
neagră” în istoria Căilor Ferate Olandeze,
iar în noiembrie 2018 a informat despre
decizia de despăgubire şi a înfiinţat o
comisie care să stabilească sumele. Se
pare că mai trăiesc 500 de supravieţuitori
şi mai multe mii de descendenţi, rude ale
celor deportaţi care au murit fie în lagăre,
fie mai târziu, după ce au fost eliberaţi.
Suma despăgubirii se va ridica la 15.000
de euro pentru supravieţuitorii Holocaustului şi între 5.000 şi 7.500 de euro pentru
copiii născuţi „înainte, în timpul sau după
război’’, precum şi pentru persoanele
care şi-au pierdut soţii/soţiile, a declarat
un purtător de cuvânt al NS. (E.G.)

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 542-543 (1342-1343) - 1 Iulie – 31 August 2019		

Istoria sefarzilor din Bucureşti
la Institutul Cultural Român din Tel Aviv

În cadrul manifestărilor organizate la Institutul Cultural Român din Tel Aviv, în zilele de 11 şi 12 iunie a.c. acesta, împreună cu Institutul „Cervantes” din Israel, a oferit publicului două
conferinţe dedicate istoriei sefarzilor din Bucureşti, prima comunitate evreiască existentă în fosta capitală a Ţării Româneşti.
Prelegerile au fost prezentate de conf.univ. dr. Felicia Waldman, specializată în acest domeniu, prima intitulându-se „500
de ani de la ridicarea Templului Mare Spaniol din Bucureşti” şi
cea de a doua „Sefarzii bucureşteni şi legătura lor cu Spania”.
Templul Mare Spaniol a fost prima şi cea mai importantă sinagogă a evreilor sefarzi din România. Felicia Waldman a cercetat
istoria de 500 de ani a comunităţii spaniole din Bucureşti care,
din păcate, la ora actuală s-a redus la mai puţin de 50 de persoane, inclusiv familiile mixte.
Veniţi din diferitele zone ale Imperiului Otoman în secolul
al XVIII-lea, evreii sefarzi s-au ocupat cu comercializarea unor
produse rare, au fondat instituţii comunitare şi culturale, au
fost specialişti financiari şi au figurat printre primii bancheri din
Principatele Române, înfiinţând în Bucureşti bănci proprii sau
preluând conducerea filialelor unor bănci străine. Recunoscută
ca breaslă din 1694 şi ca instituţie începând cu 1730, comunitatea israeliţilor spanioli (sefarzi) din România a contribuit masiv

la dezvoltarea economiei şi la evoluţia culturii, nu doar în lumea
evreiască, ci şi în cea românească. Evreii sefarzi din Bucureşti
au fost mari donatori, atât pentru instituţiile culturale şi educaţionale evreieşti cât şi pentru cele româneşti, inclusiv pentru

Academia Română. Cu timpul, comunitatea aşekenazilor, care
s-au stabilit mai târziu în Bucureşti, a depăşit-o numeric pe cea
sefardă, cele două colaborând la desfăşurarea vieţii evreieşti
din capitala României.
Felicia Waldman a arătat că declinul comunităţii sefarde a
început odată cu cel de-al Doilea Război Mondial, când bande
de legionari au incendiat Cahal Grande, marea sinagogă sefardă. De teama prigoanelor, evreii sefarzi au emigrat în ţări din
America latină, inclusiv Marele Rabin al comunităţii, Sabetay
Djaen. Astfel, comunitatea sefardă a devenit o secţie în cadrul
comunităţii aşkenazilor.
Felicia Waldman şi-a propus să recupereze şi să prezinte
publicului istoria în mare parte uitată a Bucureştiului Sefard,
al cărui patrimoniu fizic este în curs de dispariţie din cauza
schimbărilor suferite la faţadele unor clădiri încă în picioare,
modificării utilizării spaţiului sau a demolărilor care au dus
practic la dispariţia Bucureştiului evreiesc, atât cel sefard cât şi
cel aşkenaz. Conferenţiara a subliniat existenţa unui patrimoniu
cultural comun al celor două comunităţi din România. În acelaşi
timp, ea a făcut o descriere a istoriei comunităţii sefarde româneşti şi a similarităţilor dintre patrimoniul sefard din România
şi Spania. În Bucureşti, a mai arătat vorbitoarea, Ambasada
Spaniei împreună cu Institutul „Cervantes” organizează periodic
sesiuni dedicate istoriei evreilor sefarzi din România. (E.G.)

Ladislau Rooth, Cetăţean de Onoare al Timişoarei

Maestrul Ladislau Rooth a primit la
începutul lunii iunie titlul de Cetăţean
de Onoare al Municipiului Timişoara în
prima sa „casă” profesională, la a cărei
fondare a participat: Opera Română din
Timişoara. Primarul oraşului, prof. dr.
Nicolae Robu, i-a conferit acest titlu în
deschiderea spectacolului Liliacul, pe
care maestrul l-a dirijat de atâtea ori.
Alături de domnia-sa a fost directorul
Christian Rudik, unul dintre discipolii
maestrului şi cel care a propus acordarea acestui titlu muzicianului israelian,
iniţiativă la care s-a alăturat şi Comunitatea Evreilor din Timişoara.
Cele aproape 1000 de persoane
prezente l-au aplaudat îndelung pe cel ce
aduce atât de multă frumuseţe şi dăruire
prin arta sa, în pofida unei experienţe de
viaţă foarte dureroase. Cu acelaşi prilej,
secretarul de stat Ion Ardeal Ieremia i-a
acordat şi o distincţie din partea Ministe
rului Culturii. Ladislau Rooth a exprimat cu
această ocazie emoţia trăită în momentul
recunoaşterii sale în Opera timişoreană,
instituţia care i-a deschis drumul spre
lumea muzicală, spaţiu în care autorităţile
comuniste i-au interzis să revină, măcar
ca vizitator, în anii de după emigrarea sa
în Israel. Doar după Revoluţie a putut să
dirijeze din nou în „casa” sa de odinioară.
Născut în 1920, maestrul Rooth este
şi azi o personalitate activă a lumii muzi-

L. Friedmann şi L. Rooth

cale. În cadrul aceleiaşi vizite recente
la Timişoara el a susţinut un concert,
în compania soliştilor Nicoleta Colcear,
Gabriela Varvari, Diana Chirilă şi Christian Rudik. La invitaţia maestrului lor,
au contribuit cu toţii la realizarea unui
spectacol de zile mari, aplaudat minute
în şir de publicul reunit în sala festivă a
Comunităţii. Cu aceeaşi ocazie, maestrul
Ladislau Rooth a primit Medalia de Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România, oferită de preşedintele FCER, dr. Aurel Vainer. „Aici mă simt în familie”, a spus
laureatul, iar concertul a fost un dialog
permanent şi cald între sală şi interpreţi.
Dirijor, compozitor, pianist şi orchestrator, cu o carieră impresionantă, maes
trul Ladislau Rooth a devenit apreciat
nu doar în Israel, ci şi în Mexic, Italia,
Statele Unite, Africa de Sud, desigur, şi
în România. A colaborat cu Barbra Streisand, Placido Domingo, Jose Carreras
şi cu foarte mulţi alţi artişti cunoscuţi. A
înfiinţat coruri şi orchestre recunoscute
şi medaliate.
Colaboratorii din întreaga lume îi
sunt şi azi alături, telefonic sau personal,
atunci când îl vizitează la Bat Yam, unde
locuieşte. Este o bucurie şi un privilegiu
să îi fii în preajmă, să îi admiri talentul
extraordinar, umanismul, demnitatea
şi modestia, atât de fireşti. Nu demult,

maestrul Rooth a povestit, la comunitatea
timişoreană, întreaga istorie a deportării
sale la Auschwitz şi, mai apoi, în alte
două lagăre de concentrare. La 24 de
ani, când tânărul şi strălucitorul Ladislau
Rooth cucerea deja publicul prin talentul
său, soarta a făcut să se afle la Oradea,
cu familia sa, iar de acolo a urmat deportarea la Auschwitz. Mama sa, femeie în
putere, care luase un copil străin în braţe,
a fost dusă imediat în camera de gazare
împreună cu copilul, crezându-se că este
mama micuţului. Pierderea timpurie şi
în condiţii înfiorătoare a mamei, dezumanizarea pe care a văzut-o în „fabrica
morţii” nu l-au făcut să îşi abandoneze
nici credinţa în Dumnezeu, nici dorinţa de
a-şi ajuta semenii. Lucrurile înfiorătoare
pe care le-a trăit în deportare îi stăruie
în minte maestrului. Recent, a reuşit să
le dea glas şi în presa israeliană, şi în
paginile de memorialistică despre Holocaust, considerând că este o datorie ca
oamenii să ştie ce a fost acolo.
Cu dragoste pentru OMUL LADISLAU
ROOTH şi pentru felul în care face să
răsune pianul sub atingerea degetelor
sale, pentru lumina pe care o aduce în
ochii tuturor atunci când vorbeşte, cântă
sau, pur şi simplu, îţi întinde mâna, îl
aşteptăm mereu cu emoţie la Timişoara.
LUCIANA FRIEDMANN
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Cum va arăta
lumea evreiască
peste 20 de ani

Într-un studiu publicat în revista online Algemeiner se analizează situaţia
demografică a populaţiei evreieşti în
lume, în primul rând din SUA şi Israel,
unde trăiesc cei mai mulţi evrei. În
ceea ce priveşte perspectivele, tendinţa demografică în aceste două centre
este contrară. Potrivit ultimelor date, în
societatea americană se înregistrează
o schimbare majoră, ca de altfel şi în
Israel. Numai că în SUA se observă
un declin permanent al ansamblului
populaţiei (numărul de naşteri fiind mai
mic decât numărul de decese), inclusiv
la populaţia evreiască.
În Israel, populaţia evreiască este în
creştere, iar dacă acest trend se menţine, peste 20 de ani, cei mai mulţi evrei
din lume vor trăi în Israel.
În Statele Unite trăiesc acum aproximativ 5,7 milioane de evrei, cei mai mulţi
făcând parte din mişcări neortodoxe, în
cadrul cărora sporul natural al populaţiei
e sub media americană de 1,7. Creşte
şi numărul de căsătorii mixte şi numai
un procent mic de cupluri respectă
tradiţiile iudaice. În schimb, natalitatea
la populaţia religioasă este de peste
patru copii la o familie. Potrivit unui
studiu Pew, populaţia religioasă este
mult mai tânără.
În cadrul generaţiilor mai vârstnice
de evrei americani, numai 5% sunt
religioşi, dar la actuala generaţie 15%
dintre părinţi provin din familii religioase,
procentul ridicându-se la 27% în rândul
tinerilor. Dacă tendinţa continuă, în
următoarele două decenii populaţia
evreiască din Statele Unite se va reduce, apoi va începe să crească din
nou, datorită ratei înalte de naşteri la
familiile religioase. Este posibil ca peste
50 de ani, numărul evreilor americani să
se apropie de nivelul actual, dar aceşti
evrei vor fi mai religioşi şi vor trăi în
comunităţi mari.
În Israel, potrivit Raportului Ettinger,
numărul evreilor s-ar situa în jur de
şapte milioane. Ultimul Raport al Biroului Central de Statistică din Israel arată
că rata natalităţii populaţiei evreieşti
este în creştere în comunităţile sefarde
şi aşkenaze, atât în cele nereligioase,
cât şi în cele tradiţionale şi religioase.
Rata generală a sporului natural în rândul populaţiei evreieşti este de 3,1% şi
este în creştere.
Astăzi, 50,1% dintre evreii din Israel sunt sefarzi, dar peste 20 de ani,
datorită căsătoriilor dintre sefarzi şi
aşkenazi, această diferenţă va fi greu
de observat. Deşi mult mai slab decât
cu 20-30 de ani în urmă, fenomenul
de alia continuă, anul trecut 30.000 de
evrei din întreaga lume s-au stabilit în
Israel, cu 5% mai mult decât cu un an
înainte. Populaţia arabă are o rată de
naştere ridicată, dar mult mai scăzută
decât în deceniile trecute.
Studiul nu exclude crearea unor
condiţii dramatice pentru evreii din dife
rite ţări ale lumii, ca de pildă în cele din
America de Sud, care să determine o
emigrare masivă a populaţiei evreieşti,
amintind drept factori care au stimulat
în trecut emigraţia în Israel: al Doilea
Război Mondial, comunismul, emigrarea
evreilor din nordul Africii sau din Iran.
În 20 de ani, proiecţiile bazate pe
actualele rate de creştere a populaţiei
arată că populaţia evreiască din Israel
va ajunge la nouă milioane, iar cea
din SUA sub cinci milioane. Nimeni nu
poate prezice însă ce se va întâmpla în
următorii 20 de ani cu SUA, Israel şi cu
populaţia evreiască, dar cu certitudine
va continua, într-o măsură mai mare
sau mai mică, plecarea spre Israel.
Dacă aceasta se va realiza în condiţii
de pace sau de război se va vedea în
viitor, conchide studiul.
EVA GALAMBOS
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Kafka, între amintiri şi… absurdul realităţii

Chiar dacă legenda se amestecă uneori cu realitatea, în cazul marilor scriitori
nu se va şti niciodată măsura exactă în
care opera lor modifică percepţia realităţii sau Intră în cursă cu absurdul ei.
Născut la Praga în ziua de 3 iulie 1883,
Franz Kafka era fiul lui Hermann Kafka
(1852–1931), negustor şi fabricant, şi al
Juliei (1856–1934), născută Löwy, într-o
familie bogată din Poděbrady. Surorile
sale, Gabrielle (Elli), Valerie (Valli), Otillie
(Ottla) aveau să moară în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial, în ghetoul
de la Łódź, unde fuseseră deportate.
Kafka (Kavka) era un nume răspândit
printre evreii cehi, însemnând „stăncuţă
alpină cu capul mare şi coada stufoasă”,
emblema de pe firma magazinului lui Hermann, care apărea şi pe plicurile folosite
în tinereţe de Franz Kafka.
Pentru mine Kafka înseamnă un
capitol important al studenţiei de la Iaşi.
Aveam acolo un coleg de facultate, întrun an mai mare, care citea Kafka şi scria
proză scurtă influenţat ireversibil de acesta. Prozele sale scurte îl făcuseră foarte
apreciat printre colegi şi probabil datorită
lui l-am descoperit pe celebrul autor al
Metamorfozei, Castelului şi Procesului.
Kafka fusese preocupat de teatrul
lui Ibsen, citise Spinoza, Nietzsche,
Flaubert, Brentano, Kleist. Este entuziasmat de Casa Buddenbrook (1901) a
lui Thomas Mann, la fel ca şi de proza
marilor scriitori ruşi. În perioada 19011906 studiază, timp de două semestre,
Germanistică, apoi Dreptul la Universitatea Germană din Praga. În 18 iunie
obţine titlul de Doctor în Drept şi face
practică în biroul de avocatură al unui
unchi, pentru ca în iulie 1908 să intre în
serviciul Companiei de Asigurări împotriva accidentelor, unde va lucra până la
pensionare, în 1922. Conştiincios, suportă cu resemnare mediocritatea carierei de
funcţionar. Dar strălucirea numelui său în
literatura universală va compensa cu vârf
şi îndesat acest parcurs.

Însă absurdul scrierilor sale pare să-şi
ia revanşa prin intruziunea în realitate fiindcă manuscrisele lui Kafka devin obiect
de dispută între biblioteci din Israel, din
Germania şi persoane particulare. Situaţia moştenirii marelui scriitor ceh poate
fi considerată... kafkiană. La moartea sa,
Franz Kafka a lăsat toate manuscrisele
prietenului său, scriitorul Max Brod, cerându-i să fie arse, fără a fi citite. Max
Brod a ignorat dorinţa testamentară şi
a publicat postum romanele „Procesul”
şi „Castelul”, care l-au făcut celebru pe
scriitor. Ce s-ar fi întâmplat dacă Max
Brod ar fi urmat dorinţa lui Kafka de a-i
distruge manuscrisele? Cu dispariţia a
două dintre cele mai importante scrieri
ale sale, probabil că influenţa lui nu ar
mai fi fost atât de puternică pentru proza
modernă şi, în general, pentru filozofia
absurdului.
Dar moştenirea marelui scriitor ceh
însemna nu doar manuscrise (ce aduc
glorie literară), ci şi bani. În 1974, într-o
vânzare publică din Germania, au fost
achiziţionate 22 de scrisori şi 10 cărţi
poştale, la preţul de 46.000 de euro. O
altă ofertă a atras atenţia colecţionarilor:
manuscrisul romanului „Procesul” a fost
vândut la Sotheby’s, în 1988, contra sumei de 1,8 milioane de euro. A intrat astfel
în proprietatea Arhivelor Marbach (ale
Muzeului Literaturii Moderne) din Germania, însă Israelul a solicitat returnarea manuscrisului, care i-ar reveni, potrivit testamentului lui Max Brod. Dar, cum vânzarea
n-a fost contestată de nimeni la vremea
ei, iar un tribunal israelian legitimase, în
1974, testamentul în favoarea lui Esther
Hoffe (în 1939, Max Brod se stabilise în
Israel, iar în 1968, la moartea lui, manuscrisele şi celelalte piese din moştenirea
lui Kafka revin, prin testament, secretarei sale, Esther Hoffe, numită executor
testamentar)…absurdul realităţii acestei
fabuloase moşteniri va continua. Berlinul
nu înţelege să renunţe la manuscris. Cu
doi ani în urmă Esther Hoffe a murit,

la 101 ani,
lăsând toată averea,
inclusiv
ce primise de la
Max Brod,
fiicelor, în
vârstă de
peste 70
de ani, iar
acestea,
asemenea
mamei lor,
au încercat
să blocheze accesul
la hârtiile
aflate în cinci seifuri bancare.
O ştire recentă pare să soluţioneze
…absurdul proceselor ce au în vizor
moştenirea lui Kafka: „Mai multe opere
nepublicate ale scriitorului Franz Kafka
ar putea fi curând scoase la iveală după
o luptă juridică de un deceniu asupra
acestora, care a dus la comparaţii cu
absurdul prezent în scrierile sale”, scrie
„The Guardian”. Tribunalul din Zürich a
susţinut cererile israelienilor, decizând
ca mai multe cutii de valori cu scrieri
ale lui Franz Kafka să fie deschise şi
trimise din capitala Elveţiei la Biblioteca
Naţională a Israelului. Există speculaţii
că aceste scrieri ar putea aduce o nouă
perspectivă asupra acelui evreu vorbitor
de germană din Praga, a cărui moştenire
culturală a fost intens disputată de Israel
şi Germania. Experţii au speculat că
printre scrierile care vor ajunge în Israel
s-ar putea să se afle şi unele dintre operele de seamă ale lui Kafka, dintre care
multe nu aveau final atunci când au fost
publicate, după moartea celebrului scriitor, mai scrie cotidianul britanic. Decizia
Curţii elveţiene ar completa achiziţia de
către Israel a aproape tuturor operelor
kafkiene cunoscute.
IOAN IACOB

Copiii evrei, victime ale războiului şi terorismului

Copiii pierduţi ai Şoahului

Anunţul făcut anul acesta pe 4 martie
de către Vatican de a-şi deschide Arhivele
din perioada 1939-1958 oferă speranţe
istoricilor de a căpăta informaţii pertinente
despre acţiunile Bisericii Catolice şi ale
Papei Pius al XII-lea legate de deportarea
evreilor din Europa. Printre problemele pe
care nu numai istoricii, ci şi liderii evrei
doresc să le lămurească este soarta
copiilor evrei din Polonia, Franţa, Belgia,
Olanda salvaţi înainte de deportare prin
plasarea lor de către părinţi în familii sau
în instituţii catolice – mănăstiri, internate,
şcoli, orfelinate. Cercetătorii şi oficialităţile speră în existenţa unor liste care să
cuprindă numele şi locul naşterii acestor
copii, relatează publicaţia israeliană online „Tablet”. Mulţi dintre aceşti copii au
fost convertiţi la catolicism, măsură care
le-a salvat viaţa. Dar, potrivit lui Abraham
Foxman, fostul lider al Ligii Antidefăimare,
la rândul lui ascuns la o familie catolică şi
recuperat de familia evreiască după un
proces, chiar şi după război, când viaţa
acestor copii nu mai era în pericol, un
număr mare dintre ei nu au aflat nicio

dată că erau evrei. De multe ori copiii
şi-au pierdut părinţii în Holocaust, dar au
existat supravieţuitori care au vrut să-şi
recapete copiii.
Naziştii au omorât 1,5 milioane de
copii evrei. Potrivit JOINT, au supravieţuit
mai puţin de 100.000 de copii, 10.000 dintre ei fiind ascunşi în instituţii catolice sau
plasaţi la familii creştine. Începând din
1946, JOINT a pornit la recuperarea lor.
Printre cei care au considerat drept
o misiune personală găsirea acestor
copii a fost rabinul Itzhak Halevy Herzog
(z.l.), primul şef-rabin al Israelului, tatăl
preşedintelui Haim Herzog (z.l.) şi bunicul
lui Isaac Herzog, actualul preşedinte al
Agenţiei Evreieşti. El a luat legătura cu
Papa Pius al XII-lea şi i-a cerut ajutorul
pentru găsirea copiilor şi redarea lor
comunităţii evreieşti. Papa i-a promis, dar,
potrivit documentelor cunoscute până
acum, nu se ştie în ce măsură deţinea
aceste informaţii sau dacă Biserica
Catolică a intervenit în această direcţie.
Se cunosc, în schimb, cazuri celebre
de procese, când familiile au cerut prin

Monumentul copiilor ucişi în Şoah – Yad Vashem

justiţie returnarea copiilor. Dar procesele
erau atât de dificile şi li se făcea o atât
de mare publicitate, încât familiile de
evrei abia întoarse din lagăre nu le-ar fi
suportat psihic şi de multe ori au renunţat.
Astăzi, rabinul Michael Schudrich, şefrabinul Poloniei, invită de mai multe ori
pe lună la Sinagoga Nozyk din Varşovia
copiii ascunşi în timpul războiului. Unii au
descoperit că erau născuţi evrei, după
confesiunile făcute pe patul de moarte ale
unor rude bătrâne, alţii au aflat prin alte
mijloace. Rabinul Schudrich apreciază
intenţia Vaticanului dar se gândeşte şi la
„aspectele morale ale problemei”. Chestiunea este ce să se facă cu informaţiile
obţinute: avem sau nu obligaţia să le
spunem celor în cauză, se întreabă el.

Monument
al Holocaustului
inaugurat
la Moscova

La data de 4 iunie, la Muzeul Evreiesc din Moscova, în prezenţa preşedintelui Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a
avut loc inaugurarea unui monument
dedicat luptătorilor evrei din Rezistenţă
în perioada celui de-al Doilea Război
Mondial. Monumentul înfăţişează două
mâini care deschid canaturile unei uşi.
Preşedintele Putin a numit Holo
caustul una dintre „cele mai mari tragedii” şi „unul dintre cele mai extraordinare
capitole din istorie”.
Construcţia monumentului a fost
finanţată de Viktor Vekselberg, pre-

şedintele Consiliului de Conducere al
Muzeului Evreiesc din Moscova. Întreaga familie a tatălui său a fost închisă
într-un ghetou din apropierea oraşului
natal, Drohobych, acum în Ucraina,
a spus el. „Doar tatăl meu a reuşit să
supravieţuiască, pentru că a fugit mai
devreme pentru a se alătura miliţiilor Rezistenţei”, a adăugat Vekselberg, care a
numit finalizarea acestui monument un
„moment simbolic”.
Anterior, atât preşedintele Vladimir
Putin, cât şi premierul Statului Israel,
Benjamin Netanyahu, au participat la
ceremonia de anul trecut, când a fost
aşezată piatra de temelie a viitorului
monument.
D.D.
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Cea de-a zecea generaţie de absolvenţi ai Liceului Laude-Reut a primit
rezultatele bacalaureatului 2019 şi se
alătură panopliei generaţiilor precedente,
care au trecut magna cum laude acest

În Franţa se păstrează memoria
copiilor asasinaţi
Două alei, care formează un loc de
joacă din cel de-al 17-lea arondisment
al Parisului, au căpătat numele a trei
copii evrei ucişi în 2012 de Mohamed
Merah, un lunetist islamist, în faţa unei
şcoli evreieşti din Toulouse. Este vorba
de Arie şi Gabriel Sandler, de şase şi
trei ani, doi dintre copiii rabinului Jonathan Sandler, asasinat şi el, şi de Miriam
Monsonego, de opt ani. La ceremonie
au participat Anne Hidalgo, primarul Parisului, viceprimarul oraşului Toulouse,
Laurence Arribage, şi fostul preşedinte
Nicolas Sarkozy, aflat în funcţie în timpul
atentatului. „Familiile au dorit ca aceste
plăci să fie aşezate într-un scuar, un loc
plin de veselie, de leagăne, ca omagiu
pentru memoria copiilor lor”, a spus la
ceremonie Anne Hidalgo. Pe plăcile pe
care au fost înscrise numele copiilor s-a
menţionat că ei au fost „victime ale terorii
şi urii antisemite”.
EVA GALAMBOS

examen, cu 100% rată de promovare,
cu medii extraordinare, în sesiunea lunii
iunie. Astfel, jumătate dintre absolvenţi
au obţinut medii peste 9,50, cea mai
mare fiind 9,86, fapt pentru care vor primi
trofeul Magna Cum Laude.
Elevii liceului au luat note de 10 la numeroase discipline de examen, precum
matematică, fizică, istorie, sociologie,
logică, economie etc., fapt ce păstrează
liceul în topul şcolilor pentru educaţie de
excelenţă.
Succesul misiunii asumate de Complexul Educaţional Laude-Reut în educaţie se datorează muncii depuse de elevi,
încrederii investite de părinţi şi strădaniei
cumulate a profesorilor.
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Un portret al idişistului Iso Schapira

Iso Schapira (1903-1981) este unul
dintre autorii de expresie idiş poate mai
puţin cunoscuţi din spaţiul românesc. Se
naşte în 25 februarie 1903, la Suceava,
într-o familie religioasă cu posibilităţi
materiale modeste. Tatăl studiază Tora
şi merge adesea la sinagogă, în timp
ce mama conduce o mică prăvălie prin
care îşi întreţine cei trei copii: Iţhoc (Iso),
Beniamin şi Iosl. Biblioteca lor reuneşte
autori din diferite spaţii culturale: Şalom
Alehem, Friedrich Schiller, Shakespeare,
Reiner Maria Rilke, Theodor Herzl, Karl
Marx. Fraţii mai mici îşi leagă speranţele
de Statul evreu, iar Iso – de Revoluţia
mondială. Beniamin va ajunge în Israel
unde, înainte de a-şi clădi o casă proprie,
va construi o sinagogă, în calitatea sa de
primar la Kiryat Motzkin.
Iso Schapira urmează trei ani de studii
la Facultatea de Medicină din Berlin. Se
apropie de arta dramatică, pe care o va
studia sub îndrumarea lui Erwin Piscator,
Max Reinhardt, Granah, Granowski, renunţând la Medicină. Din cauza regimului
nazist pleacă în Franţa, unde colaborează cu Teatrul Idiş din Paris, realizând mai

multe spectacole din repertoriul clasic
idiş. În anii celui de-al Doilea Război
Mondial, cunoaşte ororile lagărului atât
în Franţa, cât şi în Algeria. Aflat în prizonierat în Maroc, Iso Schapira ţine cursuri
de limbă şi literatură idiş. Acestea devin
atât de interesante, încât participă la ele
şi prizonieri neevrei.
După război revine în România. În
1945, actorul şi regizorul Iacob Mansdorf organizează la Bucureşti un teatru
evreiesc de prestigiu, IKUF (Idişer Kultur
Farband – Asociaţia de Cultură Idiş), iar
Iso Schapira va fi unul dintre cei mai
consecvenţi şi mai entuziaşti colaboratori.
Pe lângă activitatea sa de actor, el oferă
cursuri gratuite de limbă şi literatură idiş.
Totodată, este angajat la Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti, ca regizor al
primului colectiv de teatru evreiesc din
România. Îşi va onora acest statut până
în 1949, când i se încredinţează fondarea
Teatrului Evreiesc de Stat din Iaşi.
Ca director artistic al acestui teatru,
cu un colectiv format din tineri care nu
cunoşteau încă bine limba şi cultura idiş,
Iso Schapira transformă Teatrul Evreiesc
de Stat din Iaşi într-o instituţie culturală
dinamică, activă, competitivă. În interiorul
teatrului au loc cursuri de idiş, literatură universală, dicţie, mişcare scenică,
dans, scrimă, istoria teatrului – toate,
cu frecvenţă obligatorie. În acelaşi timp,
în afara spectacolelor din fiecare seară,
sunt organizate evenimente (în cartiere
evreieşti, cămine culturale, şcoli, case
de bătrâni) menite să promoveze cultura
idiş în forme distincte: cântece, dansuri,
lecturi publice, cercuri literare. Astfel,
Teatrul Evreiesc de Stat din Iaşi devine
un centru vital în răspândirea culturii idiş
şi în promovarea dramaturgiei române
şi universale.

De la primul spectacol, „Comoara”,
de Şalom Alehem (pus în scenă în 16
martie 1950), până la ultimul, „Dumbrava
minunată” (prezentat în 30 decembrie
1962), pe scena Teatrului Evreiesc de
Stat din Iaşi au fost lansate mai mult de
o sută de premiere cu piese din dramaturgia clasică şi contemporană, precum
şi un număr însemnat de spectacole de
păpuşi şi spectacole de revistă. Printre
autorii pe care Iso Schapira i-a supus
atenţiei publicului se numără clasicii
literaturii idiş – Mendele Moiher Sforim,
Şalom Alehem, Avram Goldfaden, Iacob
Gordin –, clasici ai literaturii universale,
ca Molière, Carlo Goldoni, Mark Twain,
dar şi scriitori moderni din epocă, precum
Mihail Sebastian, Aurel Baranga, Horia
Lovinescu, Paul Everac, Lucia Demetrius, Alexandru Voitin, Dorel Dorian, Aurel
Storin, Dumitru Solomon.
După desfiinţarea Teatrului Evreiesc
de Stat din Iaşi (1962), Iso Schapira ocupă
funcţia de regizor la Teatrul Evreiesc de
Stat din Bucureşti. Ulterior, devine activ în
zona literară. În 1975 este redactor principal la revista anuală „Bukarester schriftn”
(Scrieri bucureştene), colaborând cu
idişişti precum I. Rubinger, Iţic Kara, Wolf
Tamburu, Haim Goldstein, poeta Rely
Blai. Revista va apărea până în 1989.
În 1979, Iso Schapira publică, la Editura Kriterion, romanul „Alef iz a odler” (Alef
este un vultur), a cărui acţiune surprinde
Războiul Civil din Spania. Apare postum
cartea „Masner Beniumen harbi” (Cartea
lui Beniamin al IV-lea, 1984), care evocă
atmosfera copilăriei şi nostalgia unei lumi
dispărute. Ambele romane conţin elemente autobiografice şi îmbină atmosfera
literaturii clasice evreieşti cu literatura
modernă universală.
CLAUDIA BOSOI

Pentru a
doua oară
în acest an,
artistul fotograf româno-israelian
Armand Beraru organizează în
ţara noastră
o expoziţie
de fotografii,
după cea din
primăvară,
de la Craiova. Dacă la
aceasta din
urmă nu a fost prezent, la cea din Bucureşti a simţit „chemarea” să fie de faţă.
„Este, de fapt, o retrospectivă”, a declarat
artistul pentru RE. „Aş caracteriza-o un fel
de performanţă într-o perioadă sensibilă
a vieţii mele. Este vorba de vârsta mea,
când este mai dificil de realizat o expoziţie
şi chiar şi fotografii. În general, această
expoziţie nu are o temă anume, singurul
subiect «colectiv» ar fi artiştii plastici din
Israel”, ne-a explicat Armand Beraru.
„Celelalte fotografii le-am ales dintre cele
care mi-au plăcut cel mai mult, pe care
le-am considerat cele mai reuşite şi care

sunt adunate pe diferite teme cum ar fi:
Cu aceste mâini, Din Expoziţii, Dansuri,
Pe străzi, Flori şi altele”. Artistul ne-a
vorbit şi despre cele trei albume în care
a adunat cele mai frumoase fotografii,
făcute de-a lungul timpului.
În cuvântul rostit la vernisajul
expoziţiei, Armand Beraru şi-a mărturisit satisfacţia că la vârsta lui,
de 86 de ani, poate fi prezent cu o
expoziţie în România şi şi-a exprimat
speranţa că publicul va aprecia calitatea şi tematica fotografiilor. El a
spus că va dona fotografiile, pentru o
anumită perioadă, Centrului Comunitar Evreiesc şi Asociaţiei Artiştilor
Fotografi din Israel. Armand Beraru
le-a mulţumit lui Adrian Gueron,
directorul Centrului Comunitar Evreiesc, şi Deliei Marc, organizatoarea
expoziţiei, pentru că i-au oferit posibilitatea să expună fotografiile.
Activitatea sa a fost apreciată de
Delia Marc, care a subliniat viziunea
specială şi imaginaţia autorului şi a
recomandat publicului să cunoască
personalitatea lui Armand Beraru
prin fotografii.
O mică retrospectivă despre cariera lui Armand Beraru în Israel şi
în lume a fost făcută de colonel (r)

Mircea Anghel, preşedintele fotoclubului „Mihai Dan Călinescu”, de la Cercul
Militar din Craiova, şi de Eugen Negrea,
preşedintele Asociaţiei Artiştilor Fotografi
din România. (E.G.)

Expoziţie Armand Beraru
la Centrul Comunitar Evreiesc Bucureşti

La închiderea ediţiei

Aurelian Bădulescu, amendat pentru antisemitism

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a fost amendat pentru discriminare
de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), pentru că i-a
adresat o scrisoare de un antisemitism
virulent preşedintelui Centrului pentru
Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului (MCA) din România, Marco Katz.
Aşa cum i-am informat pe cititorii noştri
în luna aprilie, Aurelian Bădulescu afirma
că şeful MCA „este evident străin de acest
neam” şi de istoria poporului român,
recomandându-i acestuia să se întoarcă

de unde a venit şi să îl lase pe Bădulescu
să aibă grijă „de morţii neamului”. Scrisoarea, semnată „Aurelian Bădulescu,
cetăţean român şi creştin”, era o reacţie
la faptul că Marco Katz protestase, cum
au făcut şi FCER şi o mare parte a presei
din România, faţă de intenţia viceprimarului de a instala în Bucureşti un bust al
mareşalului Ion Antonescu.
Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării (CNCD) a analizat scrisoarea şi a decis, pe 17 iulie, amendarea lui
Bădulescu cu 5.000 de lei, considerând

că formulările menţionate „reprezintă o
discriminare” şi „aduc atingere dreptului
la demnitate”. Precizăm că decizia Colegiului Director al CNCD a fost luată în
unanimitate.
Amintim că în luna martie 2019, MCA
România a sesizat situaţia şi primarului
Gabriela Firea şi Procurorului General al
României, de la care aşteaptă în continuare un punct de vedere oficial, ca şi de la
Comitetul Interministerial de Combatere
a Antisemitismului înfiinţat recent de premierul Viorica Dăncilă. (A.M.)
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Surpriza „celui
mai mare
Şabat al verii”

JCC Bucureşti a organizat pe 5 iulie
un Oneg Şabat mai neobişnuit. Anunţat
drept „cel mai mare Şabat al verii”, evenimentul nu şi-a dezminţit titulatura. Atât
holul imobilului din Popa Soare, unde
s-au desfăşurat ceremoniile de Kabalat
Şabat, cât şi sala de festivităţi, unde s-a
organizat masa, s-au dovedit neîncăpătoare. A fost nevoie de câteva mese în
plus, iar bucătarul ... să mai pregătească
feluri suplimentare. Fiind anunţat ca un
Şabat înaintea perioadei de concediu şi a
taberelor, alături de participanţii obişnuiţi
ai Oneg Şabaturilor de la JCC au mai
venit şi cei ce doreau să-şi vadă prietenii,
înainte de a pleca la mare sau la munte.
Directorul JCC, Adrian Gueron, împreună cu mâna lui dreaptă, Magda Kupferberg, au anunţat prezenţa unor musafiri
– un grup destul de mare, de peste 20
de persoane de diferite vârste, precizând
că este o delegaţie americană din partea
JDC, ceea ce nu a fost o surpriză atât de
mare, Jointul fiind prezent adesea la Bucureşti. (În paranteză fie spus, tocmai pe
5 iulie a fost ziua de naştere a directorului
JDC România, Israel Sabag. Deşi nu era
prezent, lumea l-a aplaudat).
Surpriza serii a fost însă altceva:
anunţul făcut de unul dintre membrii delegaţiei americane, Gary Zimerman, care
a spus că este pentru prima dată în istoria
sa că o delegaţie a JDC face deplasarea
... pe roţi, respectiv... pe biciclete! Pornind
de la Budapesta, în acest fel ei au avut
posibilitatea să viziteze şi comunităţi mai
mici şi să cunoască viaţa iudaică din
aceste părţi ale Europei.
Mai detaliat a povestit
revistei noastre Harold
Zlot (foto), din San Francisco, membru în boardul JDC. A confirmat,
la rândul lui, că
deplasarea cu bicicletele (nu plecând din SUA, a
precizat el) este o premieră în viaţa Joint.
Delegaţia, numeroasă, este formată din
persoane de pe întreg teritoriul Statelor
Unite care au avut curajul să pornească
în această aventură. Scopul deplasării,
a subliniat Harold Zlot, a fost să înţeleagă mai bine programele organizate
de centrele comunitare şi de comunităţi
şi să vadă cum şi pe ce se cheltuiesc
banii oferiţi de donatorii Joint. Pentru
acest scop, deplasarea pe bicicletă a
fost binevenită. Harold Zlot ne-a povestit
că în Ungaria au fost la diferite obiective
evreieşti din Budapesta şi apoi la tabăra
internaţională pentru tineret de la Szarvas. În România au vizitat comunităţile
evreieşti din Arad şi Timişoara şi au fost
încântaţi de viaţa evreiască vibrantă din
acest comunităţi (mici, după părerea lor).
Delegaţia a apreciat în mod deosebit
programele şi activitatea duse de JCC
Bucureşti şi atmosfera extraordinară de
prietenie, căldura cu care au fost primiţi
la Bucureşti, la această seară de Oneg
Şabat. Delegaţia urma să se ducă a doua
zi şi la Templul Coral.
„Când ne vom întoarce în State, îi
vom asigura pe donatori că banii au fost
cheltuiţi aşa cum trebuie”, ne-a spus la
despărţire Harold Zlot.
EVA GALAMBOS

Mircea Radu
Iacoban

Din articolul privind Festivalul Gold
faden, publicat în numărul trecut al RE,
dintre numele personalităţilor distinse
de FCER cu Medalia de Onoare „Avram
Goldfaden” lipsea cel al dramaturgului şi
publicistului ieşean Mircea Radu Iacoban, deşi fotografia sa figura în pagina
respectivă. Facem cuvenita corectură.
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Dr. Florin C. Stan: „Un volum simbolic
pentru istoriografia românească”

În 11 iunie, ziua în
care, cu 71 de ani în
urmă, România recunoştea proclamarea
Statului Israel, a avut
loc la Templul Coral
din Bucureşti lansarea volumului „România-Israel. Relaţii bilaterale (1948-1991)”,
de dr. Florin C. Stan, consilier în cadrul
Arhivelor Diplomatice ale Ministerului
Afacerilor Externe (MAE). Evenimentul
a fost organizat de FCER-CM şi CSIER
„Wilhelm Filderman”. Au fost invitaţi la
prezidiu prof. univ. dr. Carol Iancu, de la
Universitatea „Paul Valéry” din Montpellier, Victor Micula, secretar de stat în cadrul
MAE, dr. Doru Liciu, şef serviciu la Arhiva
Diplomatică a MAE (moderatorul evenimentului), şi autorul, dr. Florin C. Stan.
În deschiderea evenimentului, Eduard
Kupferberg, secretar general al FCERCM, a transmis regretul preşedintelui
Aurel Vainer că nu a putut fi prezent.
Vorbitorul a punctat relaţia organică
dintre România şi Israel din perspectivă
identitară şi religioasă: „Pentru poporul
evreu, Israelul, chiar şi în cei 2000 de ani
în care acesta nu a mai existat ca stat, a
reprezentat esenţa vieţii evreieşti, mereu
în gândurile şi în rugăciunile noastre”,
aspect întărit de urarea: „La anul la Ierusalim!”. România a fost una dintre primele
ţări care a recunoscut statalitatea Israelului şi singura ţară est-europeană din fostul
blocul comunist care a continuat relaţiile
diplomatice şi după 1967. De aceea este
mai mult decât binevenită o carte dedicată relaţiilor diplomatice care au permis
evreilor din România să facă Alia, care
au ajutat la păstrarea identităţii evreieşti
şi a relaţiilor cu rudele aflate în Israel, a
subliniat vorbitorul, adăugând că această
lucrare va fi promovată de FCER-CM.
Prof. univ. dr. Carol Iancu a apreciat
volumul drept unul de excepţie în peisajul
relaţiilor româno-israeliene. El a amintit
că, din perspectiva relaţiilor israelo-române, există lucrări (în ebraică ori engleză)
semnate de reprezentanţi diplomatici
ai Statului Israel în România, precum
cele ale lui Eliezer Doron, Abba Gefen,
Yosef Govrin, şi care cuprind amintiri
privind societatea românească din epoca
respectivă. În schimb, din perspectiva
relaţiilor româno-israeliene, cartea dr-ului
Florin C. Stan este o premieră. Volumul
se bazează pe documente din Arhiva
MAE din Bucureşti, care reflectă peste o

jumătate de secol de relaţii diplomatice.
Acestea au fost marcate, la început, de
situaţia internaţională privind Războiul
Rece şi contactele cu SUA şi cu Rusia,
iar mai apoi au oglindit relaţiile speciale
dintre Israel şi evreii din România. Ei au
jucat un rol eminent în naşterea Statului
Israel (Primul Congres Sionist – Focşani,
1881, în urma căruia 228 de evrei din
Moldova s-au îmbarcat pe un vas de
la Galaţi şi au plecat în Israel, unde au
întemeiat primele aşezări evreieşti, Roş
Pina şi Zihron Iacov). Vorbitorul a arătat
că relaţiile diplomatice româno-israeliene
sunt prezentate în această carte într-o
perspectivă modernă, ştiinţifică, motiv
pentru care va rămâne un reper în istorio
grafia contemporană.
În opinia secretarului de stat Victor
Micula, cartea este „o sinteză a relaţiilor
bilaterale româno-israeliene, sinonimul
unui inventar al evenimentelor din perioada 1948-1991”. Ea surprinde contactele
diplomatice foarte dinamice dintre cele
două ţări, fără să ocolească momentele
dificile, precum procesul sioniştilor din
România (1954), urmat de o grevă a
foamei a unui grup de evrei în Israel, ca
formă de solidaritate cu victimele regimului comunist. Mulţumindu-i autorului
pentru dedicarea sa exemplară, vorbitorul
şi-a exprimat speranţa ca acest model de
cercetare să producă emulaţie şi să atragă publicarea de noi volume în domeniu.
Dr. Doru Liciu a schiţat parcursul academic şi profesional al autorului Florin C.
Stan – doctor în istorie, fost şef al Secţiei
de Istorie a Muzeului Marinei Române
din Constanţa, profesor la Universitatea
„Ovidius” din acelaşi oraş. Prin această
lucrare, el oferă un instrument de lucru
excepţional atât pentru specialişti, cât şi
pentru publicul larg. Pe lângă cronologia
relaţiilor româno-israeliene din perioada
1948-1991, cartea pune la dispoziţia
cititorului o selecţie de documente diplomatice din Arhiva MAE referitoare la
raporturile bilaterale menţionate, dar şi
o listă completă a şefilor de stat şi de
guvern şi a miniştrilor de Externe din
aceeaşi perioadă, din cele două ţări.
Dr. Florin C. Stan s-a arătat onorat
să prezinte acest „volum simbolic pentru
istoriografia românească, având în vedere că este prima abordare integrală a
raporturilor bilaterale româno-israeliene,
încă de la începuturile stabilirii acestora,
în 1948, până la vizita primului preşedinte

NAUTILUS 23

Axul în jurul căruia a fost structurat numărul din iunie a.c. al revistei on-line israeliene de limbă română Nautilus, „Baruch Elron şi invitaţi ai săi”, impune dintr-odată
prin prestigiul unuia dintre cei mai importanţi pictori israelieni contemporani originari
din România, ţinuta intelectuală şi artistică adecvată. Există un bine gândit dozaj
între cronică literară, plastică; poezie, proză, memorialistică, eseu, jurnal de călătorie; respiro-ul unui umor de calitate. Remarcabilă – ştiinţa selecţiei evenimentului
(Tel Aviv la centenar; expoziţia Baruch Elron de la Muzeul Khan din Ashkelon). Nu
lipsesc subiectele incitante (Dezvăluiri despre Nina Cassian); interviurile (în prim
plan – pictorul israelian Arie Lamdan). Revista reuşeşte, o dată în plus, să lărgească puntea culturală România-Israel prin sugestive prezenţe lirice contemporane,
comentarii, reproduse din Realitatea Evreiască, dedicate operei lui Elron. Semnale
editoriale la Saga, condusă de acelaşi editor, Adrian Grauenfels, întregesc imaginea
unei publicaţii meritorii. Ilustraţii după Baruch Elron, Arie Lamdan, Victor Brauner
conferă revistei atractivitate sporită. (I.D.)

O biografie intelectuală…

(Urmare din pag. 15) A luat locul vocii pe

care o reprezentase
până atunci George Coşbuc. Întreaga lui
interpretare literară a fost făcută cu gândul
la această valoare extraliterară a scrierilor
sale. El a fost Vocea Transilvaniei, vocea
românilor oprimaţi, vocea speranţei, iar
în timpul războiului, asemeni lui N. Iorga,
o voce care a contat enorm în efortul de
propagandă purtat în România în nişte
momente teribile ale existenţei ei. La fel ca
Iorga, el s-a dorit un educator şi un profet
al naţiunii sale. Nici el nu a reuşit trecerea
cu succes de la excelenţa culturală la
amprenta politică reprezentativă. De aici
frustrările şi urile lui, ale căror începuturi
le urmăreşte analiza lui Răzvan Pârâia-

nu”. În finalul intervenţiei sale, vorbitorul
a subliniat importanţa hiperlucidităţii în
judecăţile istorice: „Retorica oamenilor
noi în politică trebuie luată cu foarte mare
atenţie, pentru că Goga, atunci când îşi
face intrarea vulcanică în politica transilvăneană, tocmai asta spune: «Voi sunteţi
oameni vechi, lăsaţi-ne pe noi!» Din
păcate, această retorică a oamenilor noi
este legată de viziunea totalitară asupra
regenerării. Aşadar, nu trebuie să căutăm
oameni noi, ci soluţii decente şi umane
pentru o societate imperfectă, alcătuită
din indivizi imperfecţi. Cine doreşte să
aplice leacurile perfecţiunii compatrioţilor
şi celor din jurul său sfârşeşte prin a provoca nişte suferinţe teribile”.

File din istoria
evreimii clujene

al României în Statul Israel (1991)”. Un
gând de recunoştinţă pentru sprijinul şi
încrederea acordate de-a lungul acestui
proiect de cercetare s-a îndreptat către
fostul director al Arhivelor Diplomatice ale
MAE, dr. Stelian Obiziuc, şi către colegii
din cadrul aceluiaşi departament. Iniţierea acestui proiect a avut loc în 2014,
odată cu aniversarea a 45 de ani de la
momentul ridicării reprezentării diplomatice dintre România şi Israel la rang
de ambasadă (1969). Scopul său a fost
să ofere specialiştilor şi publicului larg o
lucrare de sinteză care să lămurească
cele mai importante aspecte ale relaţiilor
româno-israeliene. În viziunea autorului,
acestea pot fi rezumate la trei mari dosare
bilaterale: (1) cel al emigrării evreilor din
România (care este şi cel mai îndelungat,
din 1948 până în 1991, şi care s-a aflat
sub semnul secretului de stat); (2) cel al
ridicării nivelului reprezentării diplomatice
dintre cele două părţi (a ocupat perioada
1964-1969); (3) cel al stabilirii contactelor diplomatice între partea israeliană şi
diferite autorităţi arabe, prin intermediul
Bucureştiului (1967-1979). Vorbitorul
a punctat că, de la relaţiile sinuoase şi
complicate din anii ’50, până la relaţiile
speciale şi privilegiate din anii ’70-’80,
contactele reciproce au acumulat o serie
de valori care au venit în beneficiul ambelor state (exemplul lobby-ului israelian pe
lângă Washington pentru ca România să
beneficieze de clauza naţiunii celei mai
favorizate).
CLAUDIA BOSOI

Caragiale, iar la
Muzeu au fost aprinse şase lumânări în memoria celor
şase milioane de victime ale Holocaustului, cinci de către supravieţuitori şi a
şasea de către nepoţica celei mai în
vârstă supravieţuitoare, care nu a putut
participa la ceremonie. Oficiantul de cult
Emeric Ronay a rostit rugăciunea în memoria celor pieriţi şi, împreună cu Robert
Schwartz, preşedintele CE Cluj, a rostit
câteva cuvinte evocatoare.
Secţiunea dedicată memoriei Holocaustului – moderată de istoricul
Ladislau Gyémánt – a cuprins două expuneri. Prima i-a aparţinut lui Zoltán Tibori
Szabó, directorul Centrului de Studii de
Holocaust şi Genocid din cadrul Facultăţii
de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale
Comunicării de la Universitatea BabeşBolyai, despre sursele de documentare
pe care acest Centru le pune la dispoziţia
cercetătorilor. Cea de-a doua a fost
a profesorului Michael Shafir, despre
metamorfozele negaţionismului.
Comemorarea s-a încheiat cu un
program muzical realizat de soliştii
corului „Shira Hadasha” şi ai formaţiei de
klezmeri „Mazel Tov”.
Cu prilejul simpozionului a fost orga
nizată şi o expoziţie de fotografii a
colecţionarului Andrei Klein, provenite
dintr-un album de desene despre Holocaust, realizate între 1942-1945 de către
un artist plastic al vremii, al cărui nume
(sau pseudonim) este D. Izraely, album
apărut în 1947.

Având o populaţie de aproape opt
milioane de locuitori, regiunea Hong
Kong este astăzi unul dintre cele mai
importante centre financiare şi comer-

este eliberat dintr-un lagăr de prizonieri
militari din Japonia, se lansează în industria cinematografică, până la moartea sa
în anul 1975.
O altă poveste interesantă este cea
a fraţilor Lawrence şi Horace Kadoorie,
implicaţi în acte de caritate după al Doilea Război Mondial. În timpul războiului,
ajung prizonieri într-un lagăr japonez din
China. După război, Horace se stabileşte
în Shanghai, iar Lawrence în Hong Kong.
Cei doi fraţi au început să acţioneze
pentru a-i ajuta pe refugiaţii evrei. Horace Kadoorie a contribuit la dinamizarea
comunităţii evreieşti din Shanghai, formată din circa 20.000 de refugiaţi, ajunşi
acolo în timpul Holocaustului şi care au
trăit într-un ghetou aflat sub administraţia
autorităţilor japoneze. De asemenea,
familia Kadoorie s-a implicat în acţiuni
de caritate, sprijinind familiile sărace din
China şi Hong Kong. Sir Elly Kadoorie,
tatăl celor doi filantropi, a înfiinţat şcoli şi
spitale în toată Asia, care erau deschise
tuturor, indiferent de religie sau rasă.
Pentru meritele sale, Guvernul Nepalului i-a acordat una dintre cele mai înalte
distincţii, Premiul Gorkha Dakshin Bahu
clasa I, pentru eforturile sale de ajutorare
a soldaţilor nepalezi.

(Urmare din pag. 7)

Istoria evreilor din Hong Kong

ciale ale lumii, iar diversitatea culturală
este de notorietate. Mai puţin cunoscută,
însă, este istoria comunităţii evreieşti din
acest oraş, unde chinezii han reprezintă
majoritatea covârşitoare de peste 92%
din populaţie.
Acum două secole, familia Sassoon,
din Baghdad, avea să se mute rând pe
rând, întâi în Persia, apoi în India, stabilindu-se finalmente în Hong Kong, pe
atunci un oraş modest de pescari şi mici
comercianţi. Lucrurile evoluează, iar în
anul 1902 este inaugurată Sinagoga Ohel
Leah, prima din oraş şi care purta numele
fiicei lui David Sassoon. După a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu
trecerea Hong Kong-ului în administrare
britanică, dezvoltarea regiunii este stimulată de poziţia geografică a oraşului intrat,
împreună cu Shanghai, în rândul principalelor centre comerciale şi financiare ale
lumii asiatice. Cei doi fraţi Sassoon, Arthur şi Frederick, ocupă poziţii importante
în sistemul bancar al regiunii, respectiv
Consiliul Legislativ, o instituţie similară
parlamentelor moderne. De asemenea,
începând cu anul 1904, timp de trei ani,
Hong Kong a avut un guvernator evreu,
pe nume Matthew Nathan. El introduce
primul plan urbanistic şi se implică în
modernizarea zonei. Contribuţia sa a fost
decisivă pentru dezvoltarea Peninsulei
Kowloon, la ora actuală ea fiind una dintre
cele mai apreciate zone ale regiunii. Ca
semn al recunoaşterii, cea mai importantă
arteră comercială şi financiară poartă
numele Nathan Road.
O altă figură emblematică a fost Harry
Odell, un dansator de step, binecunoscut
în Japonia şi care se stabileşte în oraş
după Primul Război Mondial. După ce

Astăzi, cifrele sunt grăitoare, iar, dacă
în anul 1959, în Hong Kong trăiau doar
250 de evrei, în marea lor majoritate sefarzi, în prezent comunitatea evreiască
din Hong Kong este diversă şi numără
peste 5.000 de persoane. În oraş poţi
întâlni numeroase restaurante caşer, un
centru comunitar, o baie rituală şi mai
multe sinagogi, care completează viaţa
evreiască din sud-estul Asiei.
DAN DRUŢĂ
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Nou la Editura Hasefer:

„Un tânăr în căutarea dragostei”,
de Isaac Bashevis Singer

La Editura Hasefer a apărut volumul
„Un tânăr în căutarea dragostei”, de Isaac
Bashevis Singer, care continuă povestea
„Băieţelului în căutarea lui Dumnezeu”
– ambele în traducerea lui Cătălin Bosoi – şi întregeşte trilogia „Dragoste şi
exil”, din care, în 2007, fusese publicat
al treilea volum, „Pierdut în America”.
Dacă primul eseu autobiografic cuprindea
tribulaţiile eroului Iţele (Isaac) pentru a
găsi răspunsuri la întrebările cu care
a crescut (legate de religie, evreitate,
mistică, suferinţa oamenilor şi a animalelor – identificată de el ca fiind Problema
Problemelor; făurirea unei etici personale
a protestului; omul ca fiinţă duală, care
acţionează liber şi libertin fără a-şi pierde
credinţa, care îşi păstrează caracterul
integru chiar şi atunci când contestă milostivirea divină), al doilea eseu, „Un tânăr
în căutarea dragostei”, reia şi potenţează
câteva dintre aceste teme, adăugându-le
altele noi. Este al cincilea titlu din colecţia
„Biblioteca de Literatură Idiş” a Editurii
Hasefer, coordonată de conf. univ. dr.
Camelia Crăciun, de la Universitatea din
Bucureşti, într-o ediţie îngrijită cu rigoare
ştiinţifică menită să îmbogăţească textul
literar.
Băieţelul Iţele a crescut, lăsând locul
unui tânăr firav şi visător care încearcă
să evite recrutarea în serviciul militar din
Polonia, pe care îl vede ca timp irosit şi
abrutizant. În ciuda timidităţii lui duse la
extrem, întâlneşte ipostaze ale feminităţii
dintre cele mai originale: Gina, despre
care spune că i-ar fi putut fi mamă, dar nu
şi mama copiilor lui; slujnica Marila, o fată

simplă şi iubitoare; sofisticata şi bizara domnişoară Stefa; Sabina,
pragmatică şi puţin
cinică, o fată care,
având o viaţă grea,
învaţă să se bucure
de orice îi poate dărui
aceasta şi, la rândul
ei, să ofere alinare şi
fericire. Preocupările
intelectuale îl conduc
la refuzul „idolilor literari ai zilei” (la Thomas Mann preferă
„Casa Buddenbrook” în locul „Muntelui
vrăjit”, după cum la Romain Rolland
găseşte mai multă desfătare în „Colas
Breugnon” decât în „Jean Cristophe”). În
literatură încă este cunoscut drept „fratele
lui Singer” (Israel Ioşua Singer, fratele său
mai mare, scriitor şi publicist, care în momentul povestirii era deja corespondent al
prestigiosului ziar idiş american Forverts)
şi duce o viaţă cu multe lipsuri, ca simplu
corector la o revistă literară din Varşovia.
Care erau opiniile lui în privinţa autorilor
cu care intra în contact, dar şi atunci când
analiza statutul limbii şi al literaturii idiş şi
îşi punea întrebări cu privire la scriitorii ei
clasici, sunt alte câteva piste de lectură
pentru cititorii pasionaţi sau interesaţi de
scrisul lui Isaac Bashevis Singer – cel
care, peste ani, avea să devină laureat al
Premiului Nobel pentru Literatură (1978)
şi, până în prezent, singurul scriitor de
limbă idiş căruia i s-a acordat această
distincţie.
CLAUDIA BOSOI

Am primit la redacţie

Felicitări pentru Pompiliu Sterian

Stimate Pompiliu Sterian,
Din relatarea ta în numărul anterior al revistei am aflat
cu entuziasm că ai depăşit un veac, nu unul de singurătate
(Gabriel Garcia Marquez), ci de viaţă excelentă, în mijlocul
familiei de prieteni de la Căminul Rosen.
Şi eu, şi soţia mea, Ştefania, ne alăturăm acestor minunaţi prieteni – condiţionat de posibilitatea noastră mai
redusă de deplasare, dar cu dorinţa de a ne revedea şi de
a continua banal discuţiile universaliste reluate cu multe
ocazii anterioare – şi îţi urăm maximum de aniversări după
cea de 120 (Moise).
La mulţi ani!
Ştefania şi Silviu Popa
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La pas ghidat
prin Timişoara evreiască
Recent, Getta Neumann a lansat
volumul „Pe urmele Timişoarei evreieşti.
Mai mult decât un ghid”, o carte nu doar
binevenită, ci şi extrem de aşteptată. Succesul imediat al cărţii se datorează „foamei” de informaţii exacte şi de la surse
cunoscătoare pe care au avut-o publicul
local şi numeroşii turişti care tranzitează
această urbe. Profesoară de meserie,
Getta Neumann a lucrat cu minuţiozitatea
unui arhivar, cu deschiderea unui scriitor şi cu precizia unui arhitect, timp de
peste trei ani, la redactarea acestei cărţi,
care are un titlu ce îi reflectă foarte bine
conţinutul. Utilizabil ca un ghid ce surprinde cartierele, traseele, sinagogile,
şcolile, cimitirele, clădirile de referinţă,
volumul aduce împreună într-un mod
foarte interesant valorile tangibile, dar şi
moştenirea spirituală, lăsate de marile
personalităţi pe care le-a avut de-a lungul
timpului această comunitate.
Prima şi cea mai importantă lansare
a volumului a avut loc în Sala Barocă
a Muzeului de Artă din Timişoara, în
prezenţa unui public numeros. Evenimentul a fost deschis de prof. dr. Victor
Neumann, în dubla sa calitate de director
al muzeului şi de istoric care a publicat
câteva volume de referinţă despre istoria
evreimii bănăţene.
Dr. Luciana Friedmann a vorbit la eveniment despre importanţa acestei cărţi
pentru comunitate, pentru păstrarea în
formă tipărită a urmelor unei comunităţi
mari şi înfloritoare, care a construit clădiri
importante şi care a contribuit substanţial
la dezvoltarea urbei de pe Bega.
Scriitorul Viorel Marineasa a subli
niat, din experienţa personală, calitatea multi- şi interetnică a Timişoarei
şi faptul că această carte relevă în
mod excepţional felul în care populaţia
evreiască a fost integrată în contextul
general. Cunoscătoare a prezenţei
evreieşti timişorene, din perspectiva
scriitorului care a oferit cele două volume
de „Memorie salvată”, prof. dr. Smaranda
Vultur a apreciat, în mod special, felul
în care Getta Neumann a organizat şi a
redactat această carte de referinţă. Domnia-sa a subliniat şi necesitatea traducerii
ei în limba engleză, fiind foarte utilă
pentru numeroşii turişti care poposesc în
oraşul de pe Bega şi nu doar pentru ei.
Prezentarea autoarei a cuprins atât
etapele, nu uşoare, dar pasionante, ale
naşterii acestui volum, cât şi explicarea

structurii sale, destinate să uşureze
căutările cititorului. Sinagogile, cimitirul,
„Patrulaterul evreiesc”, „Cartierul Cetate – Centrul Istoric”, Piaţa Victoriei,
Liceul Israelit, Cartierul Fabric, Cartie
rele Iosefin şi Elisabetin se regăsesc în
capitole distincte. Fiecare clădire care a
fost realizată de un arhitect evreu sau
care a avut cunoscuţi proprietari evrei
este prezentată în detaliu, cuprinzând
şi fascinante poveşti de famile, care fac
deliciul cititorilor. Numeroase personalităţi

– rabini, profesori, comercianţi, arhitecţi,
avocaţi, conducători de instituţii etc.
– sunt prezentate în carte. Dacă ne
gândim doar la rabinul Oppenheimer,
de la sfârşitul secolului al XIX-lea, la
rabinii Singer, Drexler şi Neumann,
reprezentând ramura neologă a iudaismului, sau la familia de rabini Shuck,
din ramura ortodoxă, la fizicianul Peter
Freund, la Ioan Holender, Ladislau Roth,
Iosif Kaufmann, Wilhelm Lowenfeld şi
Sigismund Szana vedem deja cât de
luminoasă este această galerie. Desigur,
personalităţile sunt multe, diverse, foarte
interesante şi ele se regăsesc în paginile
cărţii. Anexele cuprind date referitoare
la comunitatea evreiască actuală, reţete
tradiţionale, liste de arhitecţi şi constructori de renume dar şi un indice de nume,
care nu se doreşte nici pe departe exhaustiv, al personalităţilor evreieşti din
Timişoara.
Volumul Gettei Neumann este o carte
de referinţă, care îşi găseşte locul în biblioteca oricui doreşte să afle cât mai multe
despre Timişoara. Traseele evreieşti, aşa
cum spunea şi autoarea, se mulează pe
cele ale oraşului, întregind acea imagine
idilică a unui „oraş al florilor” cum mai este
şi azi acesta.
LUCIANA FRIEDMANN

O nouă lucrare de sinteză dedicată istoriei evreilor din România

La 15 mai 2019, la Colegiul Noua Europă (NEC) din
Bucureşti a avut loc o dezbatere în jurul unui volum de
articole ştiinţifice reunite sub titlul „Trecutul prezent.
Evreii din România: istorie, memorie, reprezentare”
(ed. Anca Filipovici şi Attila Gidó), apărut în 2018
la Editura Institutului pentru Studierea Problemelor
Minorităţilor Naţionale (ISPMN) din Cluj-Napoca.
Prefaţa lucrării este semnată de prof. univ. dr. Lucian
Nastasă-Kovács, de la Universitatea „Babeş-Bolyai”,
iar autorii articolelor sunt Ladislau Gyémánt, Carol
Iancu, Camelia Crăciun, Zoltán Tibori Szabó, Lya
Benjamin, Anca Tudorancea, Natalia Lazăr, Liviu
Rotman, Michael Shafir, Alexandru Florian şi Diana
Dumitru, cu toţii cercetători şi/sau cadre academice.
Un cuvânt de bun-venit a fost rostit de prof. univ.
dr. Anca Oroveanu, directorul ştiinţific al NEC. Ea a
prezentat profilul cărţii şi a constatat cu satisfacţie
că mai toţi autorii articolelor sunt foşti bursieri NEC.
Moderatorul evenimentului a fost coeditoarea
volumului, dr. Anca Filipovici, cercetător la ISPMN,
care a precizat că lucrarea a apărut în cadrul colecţiei
„Minorităţi” a editurii institutului, „o colecţie nouă, care
îşi propune să publice o serie de lucrări cu caracter
monografic, care să surprindă stadiul cercetărilor de
până acum în materie de minorităţi naţionale din România şi care să nu se axeze doar pe latura istorică,
ci să vizeze şi chestiuni legate de tradiţii, cultură,
identitate, lingvistică”.
Dr. Attila Gidó, de asemenea cercetător la ISPMN,
a afirmat că unul dintre atuurile acestui volum este
structurarea istoriei evreilor din România pe regiunile
istorice aflate sub administraţie românească. Astfel,
au fost urmărite particularităţile comunităţilor evreieşti

din Transilvania, Ţările Române, Bucovina sau Basarabia, până la tragedia Holocaustului şi instaurarea
regimului comunist.
Dr. Cristian Vasile, cercetător la Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” din Bucureşti, a apreciat acest volum
drept o reuşită editorială, cu ambiţii de monografie.
Totuşi, regretul lui este că o carte cu aspiraţii admirabile apare atât de târziu în literatura de specialitate
a României, când ar fi fost suficienţi zece ani de la
Revoluţie.
La rândul său, lect. univ. dr. Valentin Săndulescu,
de la Universitatea din Bucureşti, a opinat că lucrarea
de faţă acoperă o lipsă majoră în istoriografia noastră
şi a apreciat structurarea tematică şi cronologică a
volumului, dar şi buna relaţie a autorilor cu editorii.
O altă direcţie a discuţiei a fost oferită de dr. Lya
Benjamin, cercetător la CSIER „Wilhelm Filderman”,
şi de prof. univ. dr. Liviu Rotman, directorul Centrului de Studii Israeliene „Th. Herzl” de la SNSPA.
Amândoi au resimţit slabul accent pus, în economia
lucrării, pe istoria instituţiilor evreieşti din România,
în favoarea studiilor consacrate istoriei Holocaustului
(6 din cele 12 ale volumului). Dr. Benjamin a amintit
lupta anti-antisemită purtată de Uniunea Evreilor
Pământeni (care constituie o rubrică permanentă în
paginile revistei noastre), dar şi existenţa unei politici
evreieşti active în epocă, ambele aspecte favorizând
obţinerea emancipării evreilor din România. Alte teme
de cercetare pe care dr. Rotman le-ar fi dorit tratate
aici sunt fenomenul de Alia şi istoria ştetl-ului privind
evreii din România.
Dr. Anca Tudorancea, secretar ştiinţific şi cercetător la CSIER, a abordat subiectul Holocaustului din

perspectiva istoricului modernist care îmbină studiul
documentelor cu analiza fotografiilor de arhivă şi cercetarea pe teren. Ea şi-a exprimat crezul în imagine
ca întoarcere la citirea simbolică propusă de Roland
Barthes.
Conf. univ. dr. Camelia Crăciun, de la Universitatea
din Bucureşti, a recomandat introducerea acestui tip
de lucrări în canonul cultural şi istoriografic românesc
şi a detaliat demersul său în cadrul volumului de faţă.
În studiul „Intelectualitatea evreiască de limbă română
în perioada interbelică: între aculturare, integrare şi
asimilare”, ea a propus un studiu de caz pornind de
la o anchetă a revistei „Facla”. La mijlocul anilor ’30,
la peste un deceniu de la emancipare, revista punea
întrebarea: „Sunteţi scriitor evreu sau scriitor român?”
Niciun respondent nu a acceptat acest tip monolitic
de identitate; cu toţii au oferit răspunsuri nuanţate: „şi
evreu şi român”, „intelectual evreu de limbă română”,
„intelectual român de origine evreiască” etc.
Printre cei care au participat la discuţii s-a aflat
ing. Paul Schwartz, preşedintele CEB, care a apreciat eforturile cercetătorilor dedicaţi, afirmând: „Spre
deosebire de dvs., eu nu sunt istoric, ci constructor
de maşini. Am să vă spun că în trecut credeam că
inteligenţa umană pusă în metal dăinuie. Nu este aşa.
M-am convins că materialul scris este cel care dăinuie.
Am văzut asta mai ales în ultima perioadă, când au
început să se deschidă arhivele româneşti. Există
materiale deosebit de interesante şi necunoscute. [...]
Apreciez lucrarea dvs. şi îmi dau seama cât de mare
este efortul de a strânge materiale legate de istoria
evreilor. Ceea ce scrieţi rămâne.”
(C.B.)
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Jewish World Congress – high-level meetings in Bucharest

On June 16-18, Bucharest hosted
meetings of great importance for the
Jewish community in Romania and around
the world. The sixth edition of the WJC
Forum of National Community Directors
(FNC) from the World Jewish Congress
(WJC) and the WJC Joint Meeting with
special envoys and coordinators for the
fight against anti-Semitism took place.
In the context of the manifestations
concerning the fight against antiSemitism organized by the Romanian
Presidency of the Council of the European
Union, the Romanian Government, in
cooperation with the WJC and FJCR-MC,
organized the high-level meeting entitled
“A perspective on a future strategy to
prevent and combat anti-Semitism,
racism, xenophobia, radicalization
and hate speech”, on June 18, at the
Parliament Palace in Bucharest.
On the evening of June 17, in the
context of the same meeting, the
Romanian Prime Minister offered a
dinner during which Robert Singer, CEO
of WJC, offered a prize to Romanian
Prime Minister Viorica Dăncilă.

WJC National Communities
Directors’ Forum
Robert Singer, executive vice
president of the WJC, who delivered
the message of success from President
Ronald Lauder, and Eduard Kupferberg,
general secretary of FJCR-MC, who
coordinated the Federation’s organization
of the Forum and all the collateral
activities spoke in the forum opening.
Leaders of 44 national communities,
WJC officials and guests have taken part.
“We are grateful to E. Kupferberg and
FJCR because they are excellent hosts”,

said R. Singer, who
reminded that the
general secretary
of the Federation
insisted for some
years that one of
the editions of the
Forum will take
place in Bucharest.
E d u a r d
Kupferberg
presented the
FJCR and the
communities that
are part of this organization, referring
to the history of the Jewish community
in Romania and its present. “The main
challenge is to keep the Jewish heritage
and identity,” the speaker said.

WJC Joint Session with Special
Envoys and Coordinators
to Combat Anti-Semitism
This special section was moderated
by Robert Singer. “We are glad to
have the support of the Romanian
Government here, in Bucharest. The
history of this city is representative of
the whole Central Europe. I would like to
express my gratitude for the contribution
of Romania and the late Ambassador
Mihnea Constantinescu to the definition of
anti-Semitism during IHRA’s presidency.
The Jews here were scattered during
the Holocaust. In January 1941, some
Jews in Bucharest were tortured and
killed. I bring this to your attention not
because today someone is guilty of
those atrocities, but to emphasize the
importance of the fight against antiSemitism and to show how bad is the
ignorance and the fact that sometimes
we overlook discourses of hatred”.
Victor Micula, state secretary at the
Ministry of Foreign Affairs, spoke about
the priorities of the Bucharest executive
in combating anti-Semitism, pointing out
that the phenomenon is, unfortunately,
rising across Europe. “Romania has
decided that one of the priorities of the
EU Council Presidency is to combat
anti-Semitism. One of the targets is to
combat the denial tendencies and to raise
awareness of the Holocaust dimension

Iaşi: Days of commemoration,
pilgrimage and reflection

The commemoration of the bloody
anti-Jewish pogrom in Iaşi at the end
of June 1941 began on the morning of
June 30, 2019 with the March of the
Living. This is the fifth edition, initiated
in 2015 by Rabbi Josef Wasserman,
of Israel, president of the Foundation
for the Promotion and Development of
Romanian Judaism, in collaboration with
Mihai Chirica, Mayor of Iaşi. Organized
with the conviction that understanding
and assuming the past is a bridge to
building a better world, the project has
full support of the Federation of Jewish
Communities in Romania and the Jewish
Community of Iaşi.
This year national and local officials,
members of the diplomatic corps
accredited in Bucharest, a delegation of
the Knights of Malta Foundation, survivors
and descendants of the pogrom’s
victims (second and third generations),
Romanian and Israeli army soldiers, a
delegation of Ashdod (Israel), members
of the FJCR leadership (Rabbi Raphael
Shaffer and general secretary Eduard
Kupferberg), the Jewish Community of
Iaşi and from nearby localities and many
citizens of Iaşi, who wanted to pay tribute
to the memory of those around 14,850

Jews (according to the Final Report of the
International Commission on the Study of
the Holocaust in Romania), victims of the
odious massacre of those tragic days, all
participated at the commemorative event
at the Jewish cemeteries in Iaşi, Podu
Iloaiei and Târgu Frumos.
The message of the descendants
of the thousands of Jews buried in the
common graves of Păcurari Cemetery is
a reminder of those terrible days of the
end of June 1941, for them to be known
by the current and future generations.
Rabbi Josef Wasserman said: “This
March of the Living whose initiator I
have the honor and pride to be, is an
example not only for Romania, but even
for the whole world in these days when
we are going through difficult moments,
when terrorism rises again its head in
Argentina in America, and kill old and
young people during Saturday’s prayer
for the unique guilt of having Jewish
blood. But if the world would do what the
coward would, then this action will be a
reminder of the black pages of Romania’s
history every year. Never again should
this happen, and I think that this march
honors the city, honors its inhabitants and
leaders”.

at the education level, among students”,
said Victor Micula.
In the same communication session,
Katharina von Schnurbein, coordinator
of the European Anti-Semitism program,
stressed that “the issue of anti-Semitism
brought to the forefront by the Romanian
Presidency of the European Union
Council will certainly have meaning,
showing that a continuing struggle is
needed also in the online environment,
for major companies such as Youtube,
Facebook and others, who have to apply
some clear rules, and to delete any post
or message that causes hatred within a
maximum of 24 hours.
In turn, Julius Meinl, WJC
Commissioner for Combating AntiSemitism, said it is important “to talk here
not just about what anti-Semitism is, but
also about how to develop strategies to
combat it. The year is 2019 and we still
fear to go to the synagogues and we are
killed in the street”, Julius Meinl said.

the definition of anti-Semitism adopted
by IHRA; funding Holocaust research,
education and memory; monitoring and
recording data on hate motivated crimes.

„I chose Bucharest because of the
history and future of the community,
but also for personal reasons.“

In the “Nicolae Iorga” hall of the
Romanian Parliament took place the highlevel meeting “A perspective on the future
strategy for preventing and combating
anti-Semitism, racism, xenophobia,
radicalization and hate speech”.
The meeting took place under the
high patronage of Prime Minister Viorica
Dăncilă, under the presidency of Romania
to the European Union Council. “This
is the third event of this kind that we
organize in the mandate of Romania
under the presidency of the European
Union Council. I assure you that the
Government’s involvement in fighting
anti-Semitism will continue, “the prime
minister said in the opening.
Vi c t o r M i c u l a f i n a l l y r e a d t h e
Declaration prepared by the Romanian
Presidency to the European Union
Council following this meeting. It follows
four major themes: the security of the
Jewish communities; the implementation
of education and training strategies –
including for the authorities responsible
for the law enforcement – according to

Robert Singer, executive vice
president of the WJC, offered a wideranging interview to our review in which
he said among other things: “We consider
the Jewish community in Romania as one
of the WJC’s important members, both
because of its history and the way it is
manifest now. I would add that it is also
one of the best Allyahs that have ever
arrived in Israel, and has been integrated
very well in different segments of the
Israeli society”.
Explaining the reason for choosing
Bucharest as the host of the events
mentioned above, Robert Singer
showed that the WJC decided to come
to Bucharest “to show our support for
a small community which nevertheless
shows responsibility for their own history
and strives to build the future. There was
also a personal standpoint in promoting
this decision: I was born in Chernovtsy, a
city that was part of Romania. Most of my
mother’s family members were killed, and
those who escaped lived in Bessarabia.
My mother was a teacher at a school in
Bucharest before the war. So we came
to keep the Forum in Bucharest due to
history, the future, but also for personal
considerations”.
Asked to comment on the Forum, R.
Singer said: “The subject of communities
was very important, but the second aspect,
as important, is how to present ourselves
as a nation. We are not a large nation, we
are only 15-16 million worldwide, and we
have to face many challenges at many
levels. The participants in Bucharest
are top professionals in the Jewish
communities around the world because
we all feel responsible for addressing
these issues correctly, and some ideas
expressed in these days will be very
useful”.

The leadership of the Federation of
Jewish Communities in Romania learned
with deep sorrow the sad passage to
eternity, on July 7, of one of the leading
intellectuals of the community: the poet,
the writer and the journalist Toma George
Maiorescu z.l. He was accompanied
on his last journey by family members,
along with friends and admirers and was
buried on July 9 at the Jewish Cemetery
Giurgiului, in Bucharest.
The writer was born in Reşiţa on
December 8, 1928. He survived the
Holocaust, hoped for a life in dignity and
experienced the deception of witnessing
the establishment of a new dictatorship.
He enrolled at the Faculty of Letters
and Philosophy of the University of ClujNapoca, where his mentor was Lucian
Blaga. After the graduation, he sustained
his doctorate in Literature and became a
remarkable young figure in the Romanian
literary landscape. He was the founding
president of the Ecologist Movement in
Romania, director of “Eco” magazines,
“Eco-Magazine”, “Ecosofia”, member
of the International Tourism Academy
of Monaco (1981), of the Academy of
Sciences of New York (1987), received
the prize Man of the Year 1990, awarded
by the American Biographical Institute,
became the Francophone International
Grand Prize Laureate (2018), received

many national and international literary
awards.
Of the more than 30 volumes of
poems, prose, journalism, travel journals,
memoirs published during his prodigious
work on literary realm, we mention:
“Steps over the Waters” (Literature
Publishing House,1965), “Barefoot Gods”
(Youth Publishing, 1966), “Dialogue with
the Century and His People”, (Volume
I, Literature Publishing House, 1967,
Volume II - Eminescu Publishing, 1972),
“Crucified Time” (Youth Publishing,
1977), “At Autumn Equinox” (Cartea
Românească, 1977), Poetry - Definitive
editions (Vinea Publishing, 1997),
Proses - Final editions (Vinea Publishing,
1998).
He has been active in the community
cultural life. As a “man of the city,” he
was concerned - as he declared in the
reception speech at the award of the
Grand International Prize of Francophone
Poetry - “by the proliferation of brutal
aggression and, unfortunately, global
dehumanizing vulgarity.”
His death is a heavy loss for the
Romanian literature, for the jewish
community, for family members, for
friends. The FJCR leadership sends
sincere condolences to those who have
known and appreciated him. May his
memory be blessed!

A high-level meeting
on anti-Semitism

Toma George Maiorescu
passed away
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Moştenirea spirituală a lui Toma George Maiorescu z.l.

Ultimul poem al lui Toma George
Maiorescu z.l. a putut fi ascultat chiar
în lectura lui, la Templul Coral, de Ziua
Nonagenarului anul acesta. Intitulat
„Schimbăm registrul”, a făcut introducerea după anterioarele retrospective
autobiografice ale celor de-un leat cu el.
Era un alt mod de a privi viaţa: în prezent
şi în perspectivă. Cine să fi ştiut că era
poemul lui de rămas bun, că avea să ne
părăsească pe 7 iulie 2019?!
Expresia devenită monedă curentă
pentru cei care pleacă într-o altă lume,
despre care se spune că „au trecut la
cele veşnice”, nu este potrivită în cazul
său. De la maestrul Blaga a învăţat, de
tânăr, să prospecteze veşnicia. Era anticlepsidra lui, ca şi raftul de bibliotecă
plin cu volumele purtându-i semnătura,
raftul cu fotografii ale fiicei, nepoţilor, cel
adăpostindu-i Ediţiile definitive… Dacă
Blaga credea că „veşnicia s-a născut
la sat”, el a descoperit-o în veneraţia
profundă pentru Natură. Asta a venit,
probabil, din copilărie, când urca dealurile
din Reşiţa natală, să vadă şi să fie văzut
de soarele atât de zgârcit cu oamenii
locului din cauza smogului. Din anii tineri,
când stătea de vorbă – zile, luni, ani – cu
marea, în larg. Din maturitatea în care a
reuşit să descifreze taine ale albinelor,
la o fermă din Comana. Şi albinele l-au
învăţat câte ceva despre veşnicie… A
fost conştient că suntem numai oaspeţii
acestui pământ prădat sistematic, poluat,
distrus. Albinele-dăscăliţe au fost şi ele
ucise de Combinatul chimic de la Giurgiu.
De aceea, când a fost posibil, imediat
după ’90, a devenit iniţiator, fondator şi
lider al Mişcării Ecologiste din România.
Titlul de Doctor Honoris Causa, primit
la zece ani de la înfiinţarea Universităţii
Ecologice, i-a consfinţit meritele. Vocaţia
de terapeut al naturii otrăvite de oameni
l-a condus către ecosofie, altă direcţie a
operei sale. Din această perspectivă a
considerat poezia o „necesară ecologie
a spiritului”.
I-a fost dat să trăiască seismele sociale din secolul XX. Copilăria lui a luat
sfârşit într-o seară de Hanuca în 1936,
când a auzit la radio că Guernica a fost
distrusă; când a fost profanat cimitirul
evreiesc din oraş; când a fost torturat,
într-o noapte, de elevi profascişti. Lucruri rămase în pagini de jurnal: poluarea
climatului multietnic într-un oraş, până
atunci, al concordiei fireşti între locuitorii
lui. Nazismul venise la putere în Germania. Prietenii germani nu i-au mai fost
prieteni, fiindcă au fost educaţi că lumea
se împarte în „rase şi subrase”. Un an mai

târziu, a văzut cum trupurile neînsufleţite
a doi legionari morţi în Spania, Moţa
şi Marin, au fost întâmpinate în gări cu
„steaguri tricolore în bernă, preoţi în patrafir, tineri în cămăşi verzi, cu diagonale
dându-le onorul”. În acelaşi an, „varianta
dâmboviţeană a naţional-socialismului de
pe Spree” a ajuns al treilea partid al ţării.
Noaptea de Cristal, din 1938, a avut ecou
şi la Reşiţa: un autodafé în care-au fost
arse cărţi scrise de autori evrei. S-a dat
ordin ca oraşul, declarat „strategic”, să fie
„curăţat de elemente suspecte”. Evreii au
fost deportaţi, iar Orşova ar fi trebuit să
fie doar o etapă de tranzit.
După euforia trăită de toţi cei scăpaţi
cu viaţă din Holocaust, a urmat decepţia
de a fi fost martor la instalarea unei noi
dictaturi, tradusă literar prin „Ucigaşul
şi floarea”, pamflet „demontând structurile totalitare”. Cartea i-a fost retrasă din
circulaţie. De altfel, în tot ce-a scris, a
existat un spirit rebel, compus din căutări
de traiectorii personale. Poezia a însemnat pentru el „protest împotriva limitelor”,
fiindcă „în umbra tăcerii pot creşte gratii”.
În anii totalitarismului, Toma George
Maiorescu a avut curajul să spună că
„starea de poezie e sentimentul libertăţii”.
Era în 1982. A vrut să scoată textul din
ţară. A fost prins şi eliminat din presă.
A cunoscut, deopotrivă, viaţa artei şi
arta vieţii. Studenţia făcută parţial la Cluj,
la Facultatea de Litere şi Filozofie, i-a fost
influenţată de estetica maiakovskiană.
Dar „în clipele de singurătate, nevoie
de autoînţelegere, poezie şi taină” – s-a
confesat în pagini memorialistice – s-a
apropiat spiritual de profesorul Blaga,
poetul-filozof. Studentul era secretar la
Cenaclul „Poezia nouă”. Blaga venea
câteodată la reuniunile cenacliştilor.
Tinerii îl priveau cu fascinaţie şi sfială,
încercând fiecare să-i înţeleagă opera.
Pentru asta era nevoie să fii familiarizat
cu filozofia germană de la sfârşitul seco
lului XIX – începutul secolului XX, teoria
subconştientului, conceptul de „matrice
stilistică”, ceea ce pentru învăţăcei nu

La Editura Polirom a apărut de curând
volumul „Vecini în vremuri de restrişte.
Stat, antisemitism şi Holocaust în Basarabia şi Transnistria” de istoricul Diana Dumitru, conferenţiar universitar la Catedra
de Istorie şi Ştiinţe Sociale a Universităţii
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din
Chişinău. Autoarea este cunoscută drept
un cercetător al problemei Holocaustului
şi relaţiilor dintre evrei şi neevrei. Volumul
a fost publicat iniţial în engleză, în 2016,
la Cambridge University Press.
Într-un interviu acordat site-ului online Synopsis, Diana Dumitru a arătat
că în cercetările ei a pornit de la cazul
pogromului organizat de polonezi în iulie
1941 împotriva evreilor în localitatea
Jedwabne, când s-a întrebat care au fost
relaţiile dintre evrei şi neevrei în Basarabia. Ea a subliniat că la ora actuală, în
cercetările din Republica Moldova pro
blema victimelor din rândul minorităţilor
apare distorsionată, cea majoră fiind
situaţia de victimă a populaţiei majoritare,
a moldovenilor. „Importanţa cercetării
mele, în comparaţie alte studii pe tema
Holocaustului din România – a declarat
Diana Dumitru – ţine anume de tentativa de elucidare a unei dimensiuni sociale. Cea mai mare parte a publicaţiilor

existente se axează pe analiza factorului
politic, a regimului care a modelat Holo
caustul în varianta sa românească. În
schimb, studiul pe care l-am realizat
eu şi-a propus să afle cum s-au comportat oamenii de rând în acele vremuri
cumplite şi care a fost atitudinea lor
faţă de vecinii evrei, deveniţi ţintă a
politicilor de distrugere implementate de
autorităţi”.
Ea a făcut o comparaţie a comportamentului oamenilor pe zone şi a constatat că atitudinea faţă de evrei a fost în
general mai dură pe teritoriul Basarabiei
şi cu mai multă compasiune în regiunea
Transnistriei. La baza cercetărilor sale,
a subliniat ea, au stat trei grupuri mari
de documente: documentele de arhivă,
produse de autorităţile române şi sovie
tice; mărturiile supravieţuitorilor evrei,
mai ales acele părţi care făceau referire
la interacţiunile cu creştinii; mărturiile
creştinilor martori oculari ai Holocaustului. Autoarea consideră că în condiţiile în
care astăzi în Republica Moldova există
prea puţine studii legate de Holocaust,
lucrarea ei va reprezenta o contribuţie
deosebită pentru elucidarea unor aspecte
mai puţin cunoscute ale Holocaustului din
aceste regiuni. (E.G.)

era tocmai la îndemână. Filiaţia maestrudiscipol s-a vădit şi în aprehensiunea
pentru „categoriile abisale” agreate de cel
dintâi. Toma George Maiorescu a înţeles
poezia ca tăcere a mării între două fluxuri.
Îşi transcria visele pe care şi le reţinea,
puţin înainte de reintrarea în diurn, fiindcă
ceea ce alungăm pe trezie se reîntoarce
metamorfozat în somn: reconfigurări de
timp, spaţiu, istorie personală şi colectivă.
Arta vieţii a însemnat pentru el voinţa
de a se construi prin simboluri ale
diversităţii culturale în spiritul Banatului natal. Cu pasiune de colecţionar, a
adunat în biblioteca sa un Liturghier din
secolul XVIII, comentarii ale lui Calvin
din secolul XVII, un Coran din secolul
XIV, un foliant talmudic. A păstrat, alături
de albumul cu ascendenţii familiei, toţi
intelectuali, fotografii cu Evtuşenko, la
Moscova, în campusul universitar; cu
Peter Kucka, la Budapesta, în 1956, în
preajma revoluţiei anticomuniste; cu Ar-

ghezi, Iannis Ritzos, Nazim Hikmet… S-a
înconjurat de obiecte rare, rafinate: un
vas din „perioada de aur” spaniolă, purtat, în 1492, de exilaţii lui Ferdinand şi-ai
Isabelei, pecete a legăturii cu Sefaradul;
un opaiţ din Ierusalimul de acum 2000
de ani, identificat sub raport temporal
cu ajutorul carbonului radioactiv. Toate –
„fortificaţii” menite să-l apere de deziluzii,
oboseli sufleteşti, asaltul urâţeniilor vieţii.
Lauri literari naţionali şi internaţionali,
traduceri în limbi de circulaţie, titluri academice – chiar anul trecut Toma George
Maiorescu a primit Premiul Internaţional
al Poeziei Francofone – au fost tot atâtea
recunoaşteri.
În urma operei lăsate pe „pământul minat al speranţei”, rămân să ne însoţească,
până la „kilometrul zero”, „zeii desculţi”,
„paşii peste ape”, „echinoxurile de
toamnă”, într-un „dialog cu secolul şi
oamenii lui”.
IULIA DELEANU

simţindu-se acasă în poezie, proză,
cărţi de călătorie, scenarii de televiziune,
traduceri, jurnalistică literară. „Şi-a dorit
o înmormântare simplă, fără discursuri”,
a mărturisit preşedintele CEB, ing. Paul
Schwartz, organizatorul ceremoniei.
Aşa a şi fost. Fiindcă rostirile Irinei
Cajal, subsecretar de stat în Ministerul
Culturii şi Identităţii Naţionale, membră
în Comitetul Director al Federaţiei, şi al
unuia dintre prietenii de-o viaţă, scriitorul,
criticul de teatru, editorul Ion Cocora,
n-au avut nimic de-a face cu ocazionala
oratorie.
„Între familiile noastre a existat o relaţie specială”, a spus Irina Cajal. „Venea
des la noi în casă. «În Casa Cajal nu
există uşi şi ferestre», a scris într-unul
dintre poemele sale. Un vers – sinteză a
tot ceea ce-am învăţat de la părinţii mei,
învăţătură pe care mă străduiesc s-o continui: să fiu, în orice moment, gata să dau
o mână de ajutor oricui aflat în suferinţă.
Sunt alături, în aceste clipe, de fiica sa,
Wanda. De câte ori voi veni la cimitir, voi
pune o floare pe mormântul lui”.
„Pentru mine, Toma George Maiorescu este el însuşi o carte”. Metafora lui
Ion Cocora punea în ecuaţie, cu umor şi
lacrimă, întâlnirea de-nceput, providenţială pentru propriul destin scriitoricesc,
şi cea din urmă – judecată de valoare la
prezentul continuu a operei celui dispărut.
„Coperta I: eu – pionier în clasa a V-a.
«Azi vine la Reşiţa scriitorul Toma George
Maiorescu», zice diriginta noastră. Abia
terminase Institutul de Literatură «Maxim
Gorki» din Moscova. Primul drum îl făcea
la Reşiţa, oraşul natal; l-a iubit foarte
mult. Mi-am umplut buzunarele cu poezii
scrise de mine şi m-am înfiinţat la hotel.
«Scrii poezii?», mă-ntreabă. «Scriu». «Ia
să văd». Mi-a spus câteva cuvinte de în-

curajare. «Eu o să mă fac poet ca Toma
George Maiorescu», îi declar mamei. «Ba
o să te faci doctor». Se vede că Arbitrul
de Sus a ţinut cu mine. Coperta a IV-a:
împreună, acum trei luni. «Am un proiect
cu tine», îmi zice. Când ne-ntâlneam,
făceam mereu proiecte. «Te rog să-i
spui Cocoriţei – aşa-i spunea soţiei mele
–, c-aş pofti lapte de pasăre». Soţia i-a
făcut. I-am spus că i-am dedicat o poezie;
o s-apară în România Literară. Miercurea
trecută a apărut. M-am dus să i-o arăt.
Eram alături cu Wanda, cu Dana. Era
conştient. A mai avut puterea s-o citească. A fost ultima lui zi bună. Ne despărţim
de Toma George Maiorescu, dar nu şi de
opera unui poet de primă linie. A schimbat
structura limbajului poetic. S-a remarcat
prin pateticul, forţa cuvintelor. Opera lui e
vie. Suntem, adesea, prinşi de cotidian.
Dar, distanţându-ne, putem găsi puterea
să-i răsplătim pe cei care merită”.
„Isgadal veiskadaş şmei raba...”. Cuvintele de-nceput ale Kadiş-ului, psalmodiate de oficiantul de cult Emil Diamant,
au adus lacrimi în ochii Wandei, fiica lui,
împărţindu-se sufleteşte între acasă-n
America şi acasă-n România. „«Nu mă
simt bine», mi-a spus tata, acum cinci
săptămâni”, suspină. „Am venit imediat.
De atunci am fost cu el. N-a murit singur”.
Au venit să-l conducă pe ultimul
drum secretarul general al F.C.E.R.,
Eduard Kupferberg, preşedintele CEB,
ing. Paul Schwartz, directorul DCAM,
Robert Schorr, oameni care l-au preţuit
şi îndrăgit.
Coroane de flori din partea F.C.E.R.,
CEB, Uniunii Scriitorilor din România,
flori din partea familiei şi a prietenilor au
acoperit mormântul proaspăt.

„Ne despărţim de Toma George Maiorescu,
dar nu şi de opera lui”

În drum spre Cimitirul Giurgiului, unde
avea să fie înmormântat Toma George
Maiorescu z.l., a început să plouă. „Îi pare
rău celui care s-a dus”, comenta cineva
în maşină. „Noapte bună, Săgetătorule!”,
am citat în gând titlul uneia dintre cărţile
sale de proză. A fost un scriitor total,

Holocaustul în Basarabia
şi Transnistria
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כ"ח סיוון תשע"ט  -ל' אב תשע"ט

כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

הקונגרס היהודי העולמי – מפגשים ברמה גבוהה בבוקרשט
האירופאי .אני מבטיחה לכם שהתערבות
הממשלה במאבק האנטישמיות תימשך",
אמרה ראשת הממשלה בפתיחת הכנס.
בסוף הכנס קרא ויקטור מיקולא את
ההצהרה של נשיאת רומניה במועצת
האיחוד האירופאי שחוברה בעקבות
הכנס הנ"ל ,ובה ארבעה נושאים :ביטחון
הקהילות היהודיות; מימוש האסטרטגיות
לחינוך ולעיצוב כולל בשביל הרשויות
האחראיות לביצוע החוק בהתאם להגדרת
האנטישמיות שהתקבלה על ידי הארגון
הבינלאומי לאזכרת השואה; תמיכה כספית
במחקר על השואה; חינוך על השואה
ובאזכרת השואה; רישום הנתונים לגבי
עבר ,המתבססים על שנאה.

בחרתי בעיר בוקרשט בגלל
ההיסטוריה והעתיד של הקהילה,
וכן גם מסיבות אישיות

ב 18-16-ביוני אירחה בוקרשט
מפגשים בעלי חשיבות מרבית לקהילה
היהודית מרומניה ומן העולם כולו .בתקופה
המוזכרת הייתה המהדורה השישית של
"פורום המנהלים של הקהילות הלאומיות"
שבקונגרס היהודי העולמי והמפגש המשותף
של הקונגרס היהודי העולמי עם שליחים
מיוחדים ועם הרכזים למען המאבק
באנטישמיות.
במסגרת האירועים בנושא המאבק
באנטישמיות ,שהוגשמו על ידי נשיאות
רומניה במועצת האיחוד האירופי ב18-
ביוני בארמון הפרלמנט מבוקרשט ,ארגנה
ממשלת רומניה ,בשיתוף הקונגרס היהודי
העולמי והפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה-דת משה ,את הכנס בדרג גבוה
"מבט לגבי האסטרטגיה העתידית למניעת
האנטישמיות ,הגזענות ,שנאת הזרים,
הרדיקליזציה והנאום המתבסס על שנאה –
והמאבק בהם".
ב 17-ביוני בערב ,במסגרתו של אותו
כנס ,ראשת ממשלת רומניה הזמינה את
המשתתפים לארוחת ערב ,שבה רוברט
זינגר ,סגן היו"ר המבצע של הקונגרס
היהודי העולמי ,העניק פרס לראשת
ממשלת רומניה ,ויוריקה דנצ'ילא.

פורום המנהלים של הקהילות
הלאומיות מן הקונגרס היהודי
העולמי
בפתיחת הפורום הנ"ל נאמו רוברט
זינגר ,סגן יו"ר המבצע של הקונגרס היהודי
העולמי ,שגם העביר את איחולי ההצלחה
שמסר היו"ר רונלד לאודר ,וכן אדוארד
קופפרברג ,מזכ"ל הפדרציה ,שריכז את
ארגון הפורום ושל כל הפעילויות המקבילות
מטעם הפדרציה.
השתתפו מנהלים של  44קהילות
לאומיות ,נציגים רשמיים של הקונגרס
היהודי העולמי ומוזמנים" .אנחנו אסירי
תודה לאדוארד קופפרברג ולפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה על היותם
מארחים מעולים" ,אמר רוברט זינגר
והוסיף שמזכ"ל הפדרציה מפציר זה
כמה שנים שאחת המהדורות של הפורום
תתקיים בעיר בוקרשט.
אדוארד קופפרברג הציג את הפדרציה
של הקהילות היהודיות מרומניה ואת
הקהילות החברות בפדרציה הזאת,
והתייחס לתולדות הקהילה היהודית
מרומניה ולמצבה הנוכחי" .היסוד המרכזי
הוא שמירת המורשת היהודית והזהות
היהודית" ,אמר הדובר.

הכנס המשותף של הקונגרס
היהודי העולמי ושל השליחים
המיוחדים והרכזים למאבק
באנטישמיות
יו"ר הכנס המיוחד הזה היה רוברט
זינגר" .אנו שמחים שכאן ,בעיר בוקרשט,

נהנים מתמיכה של ממשלת רומניה.
ההיסטוריה של העיר הזאת היא מצגת לכל
אירופה המרכזית .ברצוני לבטא דברי תודה
על תרומתה של רומניה ושל השגריר המנוח
מיכאי קונסטנטינסקו לקביעת ההגדרה של
האנטישמיות ,בתקופת כהונתה של רומניה
בארגון העולמי לאזכרת השואה .היהודית
מכאן פוזרו בתקופת השואה .בינואר 1941
יהודים אחדים מבוקרשט עונו ונהרגו .אני
מביא את הדברים האלה לתשומת לבכם
לא מפני שהיום מישהו אשם במעשים
נוראים אלה ,אלא על מנת להדגיש את
חשיבות המאבק באנטישמיות ועל מנת
להראות כמה רע מביאה הבורות ועצם
השתיקה שקורית לא פעם למשמע נאומים
של שנאה".
ויקטור מיקולא ,מזכיר המדינה במשרד
החוץ ,דיבר על העדיפויות של האקזקוטיב
מבוקרשט במאבק נגד האנטישמיות ,וציין
בדבריו כי לצערו תופעת האנטישמיות עולה
באירופה כולה" .רומניה החליטה שאחת
העדיפויות של נשיאות מועצת האיחוד
האירופאי תהיה המאבק באנטישמיות.
אחד היעדים הוא המאבק בהכחשת השואה
והעלאת התודעה לגבי גודל השואה ,ברמה
של בית הספר ,בקרב התלמידים" ,הוסיף
ויקטור מיקולא.
באותו כנס הרצאות ,קתרינה פון
שנורביין ,מרכזת התוכנית של הוועדה
האירופאית למאבק באנטישמיות ,הדגישה
ש"לנושא האנטישמיות שהובא בשורה
הראשונה על ידי הנשיאות הרומנית
במועצת האיחוד האירופאי ,ודאי תהיה
חשיבות ,היות שיש צורך במאבק מתמיד
גם במסגרת און-ליין ,כדי שהחברות
הגדולות כמו יוטיוב ,פייסבוק ואחרות,
שצריכות לפעול בהתאם לכללים ברורים,
תמחקנה כל רישום או מסר שמסית לשנאה
בתוך  24שעות לכל היותר".
יוליוס מיינל ,נציב הקונגרס היהודי
העולמי למאבק באנטישמיות אמר שחשוב
"לדבר כאן לא רק על מה היא האנטישמיות
אלא גם איך מכינים אסטרטגיות על מנת
להיאבק בה .השנה הזאת היא  2019ואנחנו
עדיין פוחדים ללכת לבתי כנסת ונהרגים
ברחוב" ,אמר יוליוס מיינל.

מפגש בדרג גבוה בנושא
האנטישמיות
באולם "ניקולאי יורגא" של הפרלמנט
של רומניה התקיים הכנס בדרג גבוה
"מבט לגבי האסטרטגיה העתידית למניעת
האנטישמיות ,הגזענות ,שנאת הזרים,
הרדיקליזציה והנאום המתבסס על שנאה –
והמאבק בהם".
הכנס הנ"ל התקיים בחסותה של
ראשת ממשלת רומניה ,ויוריקה דנצ'ילא,
במסגרת הנשיאות של רומניה במועצת
האיחוד האירופאי" .זה האירוע השלישי
מסוג זה שאנחנו מארגנים בתקופת המנדט
של רומניה בנשיאות מועצת האיחוד

רוברט זינגר ,סגן יו"ר מבצע של
הקונגרס היהודי העולמי ,העניק ריאיון
רחב לעיתון "המציאות היהודית" ,ובו
אמר בין היתר" :אנו חושבים את הקהילה
היהודית מרומניה כאחד החברים החשובים
של הקונגרס היהודי העולמי ,הן משום
ההיסטוריה שלה והן משום הדרך שבה היא
מתבטאת עכשיו .הייתי רוצה להוסיף שהיא
גם אחת העליות הטובות ביותר שהגיעו
לישראל ,שנקלטה טוב מאוד בחלקים
שונים של החברה הישראלית" .תוך כדי
הסבר על סיבת בחירתה של בוקרשט בתור
מארחת האירועים הנ"ל ,רוברט זינגר ציין
שהקונגרס היהודי העולמי החליט לבוא
לבוקרשט "כדי להראות את תמיכתנו
בקהילה קטנה ,שאמנם מראה אחראיות על
תולדותיה ומשתדלת לבנות את עתידה".
הייתה גם נקודת מבט אישית בקידומה של
ההחלטה הזאת" :נולדתי בעיר צ'רנוביץ,
אמי הייתה מורה בבית הספר מבוקרשט
לפני המלחמה .רוב בני משפחתה של אמי
נהרגו והניצולים שבהם חיו בבסרביה .לכן
באנו לקיים את הפורום בבוקרשט ,בגלל
ההיסטוריה ,העתיד ,וכן מסיבות אישיות".
כאשר נתבקש לפרש את הצורה בה
התקיים הפורום ,סגן היו"ר המבצע של
הקונגרס היהודי העולמי אמר" :נושא
הקהילות היה חשוב מאוד ,ואולם ההיבט
השני ,בעל אותה חשיבות ,הוא איך אנחנו
מציגים את עצמנו בתור עם .אנחנו לא
אומה גדולה ,רק  16-15מיליון איש בעולם
כולו ,וצריכים לעמוד מול התגרויות רבות
ברמות רבות .המשתתפים בבוקרשט הם
בעלי מקצוע ברמה גבוהה מן הקהילות
היהודיות מכל העולם ,מפני שכולנו
מרגישים את האחריות לדון בנושאים הנ"ל
בצורה נכונה ,ורעיונות אחדים שקיבלו
ביטוי בימים האלה יהיו מאוד שימושיים".

הלך לעולמו תומא
ג'אורג'ה מאיורסקו

הנהגת הפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה קיבלה בצער רב את הידיעה על
מותו ב 7-ביולי של אחד האינטלקטואלים
הבולטים של הקהילה ,המשורר ,הסופר,
העיתונאי תומא ג'אורג'ה מאיורסקו ז"ל.
הוא הובא למנוחות מלווה בבני משפחתו,
ידידים ,ומעריצים רבים ונקבר ב 9-ביולי
בבית העלמין היהודי ג'ורג'יולי שבבוקרשט.
תומא ג'אורג'ה מאיורסקו נולד
בעיר רשיצה ב 8-בדצמבר  .1928הוא עבר
את השואה ,ציפה לחיים של כבוד ,כמו כל
הניצולים והתאכזב להיות עד להקמתה של
רודנות חדשה .הוא נרשם לפקולטה לספרות
ופילוסופיה של אוניברסיטת קלוז'-
נאפוקה ,בה היה המדריך שלו לוצ'יאן
בלאגה .אחרי תום הלימודים קיבל תואר
דוקטור לספרות והתבלט בנוף הספרותי
הרומני עוד בהיותו צעיר .היה יו"ר מייסד
של התנועה האקולוג'יסטית מרומניה ,מנהל
כתבי-עת בשפה הרומנית "אקו"" ,אקו
מגזין" "אקוסופיה"; חבר מלא באקדמיה
העולמית לתיירות ממונקו ) ,(1981של
האקדמיה למדעים מניו יורק ) ;(1987איש
השנה  ,1990תואר שהוענק על ידי המכון
הביוגרפי האמריקאי; חתן הפרס העולמי
הגדול לשירה בצרפתית ) (2018ושל פרסים
ספרותיים רבים ,לאומיים ובינלאומיים.
מבין שלושים הקבצים של
שירים ,פרוזה ,מסות ,יומני נסיעה,
זיכרונות שפרסם לאורך פעילותו הרבה
בתחום הספרות ,אנו מציינים "צעדים על
מים" )ההוצאה לספרות" ;(1965 ,האלים
היחפים" )ההוצאה לצעירים" ;(1966 ,דו
שיח עם המאה ועם האנשים שלה" )כרך
א' – ההוצאה לספרות) ,(1967 ,כרך ב –
ההוצאה אמינסקו" ;(1972 ,זמן צלוב"
)ההוצאה לספרות" ;(1969 ,באקינוקס של
סתיו" )ההוצאה "קארטיאה רומניאסקא",
" ;(1977שירים" – מהדורה של טקסטים
קבועים )ההוצאה ויניאה" ;(1997 ,פרוזות"
– מהדורה של טקסטים קבועים )ההוצאה
ויניאה.(1998 ,
היה פעיל בחיי הרוח של הקהילה.
בתור "איש העיר" עסק – כפי שהצהיר
בנאום הקבלה בקבלת הפרס העולמי
הגדול לשירה בצרפתית – "מקידומה של
התקפה אכזרית ולצערנו עולמית של הגסות
המורידה את הרגשות האנושיים".
הליכתו לעולמו היא הפסד גדול
לספרות הרומנית ,לקהילה היהודית ,לבני
משפחתו ולידידיו.
הנהגת הפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה מוסרת תנחומים כנים לאלה
שהכירו והעריכו אותו.
יהי זכרו ברוך!

אזכרה ,עלייה לרגל ומחשבה

אזכרת פרעות יאסי האכזריים נגד
היהודים מסוף יוני  1941התחילה בבוקרו
של ה 30-ביוני  2019עם "מצעד החיים".
זו המהדורה החמישית ,היוזמה לה הייתה
בשנת  2015על ידי הרב יוסף וסרמן
מישראל ,יו"ר "הקרן לקידום היהדות
הרומנית" בשיתוף מיכאי קיריקא ,ראש
עיריית יאסי .היות שאורגן באמונה
שהבנתו ולקיחתו על עצמנו של העבר
הם בבחינת גשר לבנייתו של עולם טוב
יותר ,הפרויקט הנ"ל מקבל תמיכה מלאה
מהפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה
ומקהילת יהודי יאסי.
בשנה הזאת ,באירוע האזכרה שביאסי
בבתי העלמין מן הערים יאסי ,פודול-
אילואיי ,טרגו-פרומוס השתתפו נציגים
של רשויות לאומיות ומקומיות ,חברי הסגל
הדיפלומטי ,משלחת של "קרן הפרשים של
מלטה" ,ניצולים וצאצאים של קורבנות
הפרעות בני הדור השני והשלישי ,אנשי
צבא רומניה ואנשי צה"ל ,משלחת של
תושבי העיר אשדוד מישראל ,חברים
בהנהגת הפדרציה )הרב הראשי רפאל שפר
ומזכ"ל הפדרציה אדוארד קופפרברג(,
חברי קהילת יהודי יאסי ושל הקהילות

מן היישובים הסמוכים ,אזרחי יאסי
רבים שרצו להביא הערצה וכבוד לזכרם
של כ 14,850-יהודים )בהתאם לדו"ח
הסופי של הוועדה הבינלאומית לחקר
השואה ברומניה( ,קורבנות הרצח המתועב
בפרעות שהיה בימים הטרגיים הללו .מסר
הצאצאים של אלפי היהודים שנקברו
בקברי אחים שבבית העלמין פקורארי הוא
להזכיר את הימים הנוראים של סוף יוני
 1941כדי שיהיו מוכרים על ידי בני הדורות
בהווה ובעתיד.
הרב יוסף וסרמן אמר" :מצעד
חיים זה ,שיש לי הכבוד להיות היוזם שלו,
הוא דוגמה לא רק לרומניה ,אלא לכל
העולם ,מפני שבימים האלה אנו עוברים
רגעים קשים כאשר הטרור מרים ראש
בארגנטינה ,באמריקה ,והורג אנשים זקנים
וצעירים בזמן תפילת השבת בגין אשמה
יחידה שבגופם זורם דם יהודי .והלוואי
שהעולם היה נוהג כפי שנוהגת העיר יאסי
– בהזכירה את העמודים השחורים של
ההיסטוריה של רומניה מדי שנה שלעולם
אסור לה להישנות ,ואני חושב שמצעד
זה מביא כבוד לעיר ,כבוד לתושביה
ולראשיה".
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A murit Eva Mozes Kor,
supravieţuitoare a experimentelor
lui Mengele

La 4 iulie, în timp ce însoţea un grup
de tineri americani în vizită la Auschwitz,
la Cracovia a murit Eva Mozes Kor, una

dintre victimele experimentelor cu gemeni ale doctorului Mengele din lagărul
de exterminare de la Auschwitz. Avea 85
de ani şi, în pofida tuturor procedurilor
inumane aplicate de „doctorul morţii”, a
reuşit să supravieţuiască împreună cu
sora ei geamănă, Miriam.
Eva Mozes se trăgea din Port, o comună din Sălaj, unde a trăit cu părinţii şi
sora ei până în vara anului 1944, când
a fost deportată la Auschwitz. Port, prin
Dictatul de la Viena, a revenit Ungariei
horthyste, de unde în vara anului 1944
s-a decis deportarea evreilor. Măsurile
au fost dictate de partea germană, dar
puse în aplicare de autorităţile şi administraţia Ungariei.
La Auschwitz, cele două fete au fost
despărţite de părinţi, care au fost duşi
imediat în camerele de gazare. Ele au
trebuit să suporte, timp de 10 luni, experimentele lui Mengele. Din 1500 de
perechi de gemeni, doar 200 au supravieţuit. Deşi bolnavă şi epuizată, a rămas
în viaţă (la fel ca şi sora ei), aşa cum mai
târziu a descris această perioadă a vieţii
în documentarul „Iertându-l pe doctorul
Mengele”. Surprinzător, la prima vedere,
iertarea a devenit crezul Evei Mozes Kor.
După ce s-a întors din lagăr în România,
a emigrat, împreună cu sora ei, în Israel.
Mai târziu s-a căsătorit cu un supravieţuitor al Auschwitzului, care trăia în America şi s-a lansat într-o activitate care

viza, pe de o parte, păstrarea memoriei
Holocaustului, pe de altă parte, educarea tinerei generaţii. În 1984 fondează
Centrul Candles – Centrul Muzeului
Holocaustului şi pentru Educaţie, dedicat
gemenilor supuşi experimentelor de la
Auschwitz. Eva organiza în fiecare an vizite cu grupuri la Auschwitz, unde relata
evenimentele care au dus la uciderea a
milioane de evrei.
Ceea ce a deosebit-o pe Eva Kor
de alţi supravieţuitori, care, la rândul lor
s-au implicat în educaţia despre Holocaust, a fost atitudinea faţă de călăii ei, faţă
de cei care i-au chinuit, i-au torturat şi
chiar i-au omorât pe deţinuţii din lagăre.
Ea a considerat că aceşti oameni trebuie
iertaţi şi aceasta în primul rând pentru
propria sănătate psihică. Eva a considerat că prin iertare, supravieţuitorii se eliberează de amintirea şi obsesia Holocaustului. A rămas în memorie gestul ei din
aprilie 2015, când, invitată în Germania
să depună mărturie în procesul fostului
nazist Oskar Gröning, l-a îmbrăţişat pe
acesta şi i-a mulţumit că, la vârsta lui
înaintată, s-a prezentat la proces. De
asemenea, l-a „înfiat” pe Rainer Hoess,
nepotul conducătorului lagărului de la
Auschwitz, şi a decis ca, împreună cu
el, să lupte împreună împotriva reînvierii neonazismului. Eva a scris, singură
sau împreună cu alţii, şase cărţi despre
Auschwitz şi a fost subiectul mai multor
filme documentare de la televiziunile
americane.
În 2014 a vizitat România, satul său
natal şi s-a întâlnit cu locuitorii comunei,
care au organizat o ceremonie în memoria evreilor deportaţi, de fapt, a familiei
Evei, ei fiind singurii evrei din comună.
În faţa casei în care au locuit, au fost
aşezate plăcuţe cu numele tuturor membrilor familiei Mozes, iar Eva a declarat
că îi iartă pe locuitorii care în urmă cu
70 de ani nu au venit în ajutorul familiei
când a fost deportată.
La Templul Deportaţilor din Cluj, ea
şi-a împărtăşit amintirile şi a explicat
motivele care au determinat-o să-şi ierte
duşmanii.
EVA GALAMBOS

O clipă de reculegere

În a 14-a zi a lunii august se vor împlini patru ani de când LEONIE WALDMAN
ELIAD a încetat să mai existe altfel decât
în amintirea celor care au cunoscut-o. La
Teatrul Evreiesc, unde a fost angajată
când încă nu împlinise vârsta majoratului, slujindu-l până în preajma datei fatidice pe care o menţionam la începutul
acestor rânduri, sunt mereu tentată s-o
caut cu privirea în sală, printre spectatori, s-o regăsesc acolo unde, adesea,
era prezentă la premierele spectacolelor
în care nu era distribuită.
Cum se-ntâmplă adesea, absenţa
definitivă a unor oameni se resimte,
paradoxal, ca o stranie prezenţă... Anul
trecut, în octombrie, mă aflam internată
pentru un control medical. Atmosferă
de spital, emoţii, îngrijorare. Deodată...
muzică evreiască, de undeva, de foarte
aproape! Într-un spaţiu din imediata
apropiere a spitalului, Teatrul Evreiesc
susţinea un spectacol. Coincidenţă, desigur, dar tocmai de aceea, ciudată. Am
perceput acea muzică evreiască auzită
atunci şi acolo drept un mesaj dintr-o

lume care scapă controlului muritorului
de rând.
Apropo de coincidenţe: anul acesta,
la 6 august, se împlinesc şapte ani de la
decesul celui care a fost HARRY ELIAD,
regizor şi director al Teatrului Evreiesc,
soţul lui Leonie.
Doi oameni ai teatrului şi ai sufletului
celor care i-au cunoscut, stimat, apreciat. Pentru fiecare, o clipă de reculegere.
CARMEN FOCŞA

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
Înhumaţi în cimitirele
CEB din Bucureşti: Singer
C ristian V ladimir ;
Maiorescu Toma George;
Goldenblum Elena Ioana
Anita; Suhar Frida.

ADA ULUBEANU (BERCOVICI) ne-a
părăsit pentru totdeauna în 5 august (15 AV)
1996. Profesor de pian, solistă, om deosebit ca
mamă, soţie şi fiică. Nu o vom uita niciodată.
Dr. Miriam Bercovici, Simeon şi Emanuel
Ulubeanu şi toţi care au cunoscut-o.
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Evrei născuţi
în lunile august-septembrie

Shimon Peres (Szymon Perski)
– om politic. Născut la Vishnyeva,
2 august 1923, imigrat în Palestina cu
familia, 1932. Preşedinte al Israelului,
2007-2014. Premiul Nobel pentru pace,
1994. Decedat la Ramat Gan, 28 septembrie 2016, înmormântat la Ierusalim.
Leon Marcus Uris – scriitor. Născut la
Baltimore, 3 august 1924. Autor de romane pe teme iudaice, printre care Exodus.
Decedat la Long Island, 2003.
Saşa Pană (Alexandru Binder) – scriitor. Născut la Bucureşti, 8 august 1902.
Printre scrieri: Născut în 02. Decedat la
Bucureşti, 22 august 1981.
Heimann Hariton Tiktin – filolog.
Născut la Breslau, 9 august 1850, stabilit
la Iaşi, 1868, convertit la ortodoxie. Membru al Academiei Române, 1919. Decedat
la Berlin, 1936.
Gabriel Jonas Ferdinand Lippmann
– fizician. Născut la Bonnevoie, Luxembourg, 16 august 1845. Premiul Nobel
pentru fizică, 1908, pentru descoperirea
metodei de reproducere fotografică în
culori. Decedat pe vasul France, 1921.
Albert Abraham Cohen – scriitor.
Născut în Corfu, 16 august 1895, stabilit
la Geneva. Premiul Academiei Franceze,
1968. Decedat la Geneva, 1981.
Menachem Beghin (Mieczyslaw Biegun), om politic, născut la Brest-Litovsk,
16 august 1913, imigrat în Palestina,
1942. Prim-ministru al Israelului, 19771983. Premiul Nobel pentru pace, 1978.
Decedat la Tel Aviv, înmormântat la Ierusalim, 1992.
Mihail Moiseevici Botvinnik – şahist
şi inginer de computere. Născut la Kuokkala, 17 august 1911. Campion mondial
de şah, 1948-1963. Decedat la Moscova,
1995.
Reuven Feuerstein – psiholog educativ. Născut la Botoşani, 21 august
1921, imigrat în Palestina, 1945. Întemeietor al Centrului internaţional pentru
îmbunătăţirea potenţialului de învăţătură.
Premiul Israel, 1992. Decedat la Ierusalim, 2014.
Ephraim Kishon (Ferenc Hoffmann
Kishont) – scriitor. Născut la Budapesta,
23 august 1924, imigrat în Israel, 1949.
Scrieri satirice în ebraică, maghiară,
germană. Premiul Israel, 2002. Decedat
la Appenzell, Elveţia, 2005, înmormântat
la Tel Aviv.
Zigu Ornea (Orenstein) – istoric
literar. Născut la Frumuşica, 27 august
1930. Primul director al Editurii Hasefer.
Printre lucrări: Anii 30: extrema dreaptă
românească. Decedat la Bucureşti, 2001.
Moses Mendelssohn (Moshe ben
Menachem / RaMBaMaN) – filozof.
Născut la Dessau, 6 septembrie 1729,
considerat întemeietor al Haskalei,
iluminismul evreiesc. Printre scrieri: Jerusalem; traducerea Bibliei Ebraice în
germană. Decedat la Berlin, 1786.
Julian Tuwim – poet. Născut la Lodz,
13 septembrie 1894. Premiul Academiei
Polone, 1935. Refugiat în SUA, revenit
în Polonia, decedat la Zakopane, 1953.
Aaron Jean-Marie Lustiger – filozof.
Născut la Paris, 17 septembrie 1926,
convertit la catolicism. Arhiepiscop al
Parisului, 1981-2005, membru al Academiei Franceze, 1995. Decedat la Paris,
5 august 2007.
Leonard Norman Cohen – cântăreţ,
muzician, poet. Născut la Westmound,
Québec, Canada, la 21 septembrie 1934.
Muzică lirică, inclusiv melodii evreieşti.
Membru al Academiei Americane de Arte
şi Ştiinţe, laureat a numeroase premii
muzicale şi literare. Decedat la Los Angeles, 2016.
Ovadia Yosef (Abdullah Youssef) –
rabin. Născut la Bagdad, 24 septembrie
1920, imigrat în Palestina cu familia,
1924. Şef-rabin sefard al Israelului, 19731983, a redat demnitatea evreilor de origine orientală. Decedat la Ierusalim, 2013.
Elie (Eliezer) Wiesel – scriitor şi
filozof. Născut la Sighet, 30 septembrie
1928, stabilit în SUA, autor a 57 de cărţi
asupra Holocaustului. Premiul Nobel
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pentru pace, 1986. Decedat la New York,
2016.

Evrei decedaţi
în lunile august-septembrie
Isaac Levitan – pictor. Născut la
Wirballen, Lituania, 30 august 1860.
Promotor al picturii peisagiste. Decedat
la Moscova, 4 august 1900.
Vladimir Zeev Jabotinsky (Altalena)
– lider sionist, scriitor, orator. Născut la
Odessa, 1880. Fondator al Legiunii Evreieşti şi al Alianţei Sioniştilor Revizionişti.
Decedat la New York, 4 august 1940,
reînmormântat la Ierusalim, 1964.
Edith Stein (Teresa Benedicta) – filozof. Născută la Breslau, 1891, convertită
la catolicism, călugăriţă carmelită. Deportată şi ucisă la Auschwitz, 9 august 1942,
canonizată 1988.
David Bergelson – scriitor şi publicist idiş. Născut la Ohrimovo, Ucraina
12 august 1884. Arestat, 1949, împuşcat
în închisoarea Lubyanka din Moscova,
12 august 1952. Reabilitat; Opere complete: 1961.
Selman Waksman – biochimist şi
microbiolog. Născut la Nova Pryluka,
Ucraina, 1888, imigrat în SUA, 1910.
Descoperitorul streptomicinei şi a altor
20 de antibiotice. Premiul Nobel pentru
medicină, 1952. Decedat la Woods Hole,
Massachusets, 16 august 1973.
Iosif Sava (Segal) – muzicolog.
Născut la Iaşi, 1933. Premiul Academiei
Române. Printre scrieri: Variaţiuni pe o
temă de Chagall. Decedat la Bucureşti,
18 august 1998.
Yom-Tov Lipmann Heller – rabin.
Născut la Wallerstein, Bavaria, 1579.
Mare Rabin al Pragăi, 1627-1629 şi unul
din cei doi Mari Rabini ai Cracoviei, 16431657. Printre scrieri: comentariu la Mişna.
Decedat la Cracovia, 19 august 1654.
Joel Teitelbaum (Ioiliş Teitelboim)
– rabin. Născut la Sighet, 1887, stabilit
la New York, 1946. Fondator al hasidismului de Satmar (Satu Mare), oponent
al sionismului. Decedat la New York,
19 august 1979.
Leon Trotsky (Lev Davidovici Bronstein) – om politic sovietic. Născut
la Yanovka, Ucraina, 1879, exilat în
1929. Asasinat la Coyoacan, Mexic,
21 august 1940.
Franz Viktor Werfel – scriitor. Născut
la Praga, 10 septembrie 1890, în exil,
1938-1945. Printre romane: Cele patruzeci de zile de pe Musa Dagh. Decedat
la Los Angeles, 26 august 1945.
Melvin Schwartz – fizician. Născut
la New York,1932. Specialist în fizica
particulelor. Premiul Nobel pentru fizică, 1988. Decedat la Twin Falls, Idaho,
28 august 2006.
Ilya Grigorievici Ehrenburg – scriitor.
Născut la Kiev, 1891. Printre scrieri: Viaţa zbuciumată a lui Lasik Rojtschwantz;
Dezgheţul; Cartea neagră (prima lucrare
despre Holocaust, împreună cu Vassily Grossman). Decedat la Moscova,
31 august 1967.
Viktor Frankl – psihiatru. Născut
la Leopoldstadt, Austria, 1905. Întemeietorul logoterapiei. Decedat la Viena,
2 septembrie 1997.
Edward Teller – fizician. Născut la
Budapesta, 1908, emigrat în SUA, 1935.
Părintele bombei cu hidrogen, apoi pacifist. Decedat la Stanford, California,
9 septembrie 2003.
Silviu Brucan (Saul Bruckner) – politician şi analist politic. Născut la Bucureşti,
1916. Ambasador al României în SUA şi
la ONU, 1955-1962, unul dintre autorii
Scrisorii celor şase. Decedat la Bucureşti,
14 septembrie 2006.
Simon Wiesenthal – supravieţuitor
al Holocaustului, „vânătorul de nazişti”.
Născut la Buczacz, 1908. Printre scrieri:
Asasinii printre noi. Decedat la Viena,
20 septembrie 2005, înmormântat la
Herzliya, Israel.
Alberto Moravia (Pincherle) – scriitor.
Născut la Roma, 1908. Romanele lui
prezintă problemele existenţei. Decedat
la Roma, 26 septembrie 1990.
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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Drumul
spre teatru

Un nou Iona

Mă bucur nespus ori de câte
ori unul dintre dramaturgii foarte
importanţi din a doua jumătate a
secolului XX (pe nedrept uitaţi,
de fapt, absurd ocultaţi după
‘89) revine pe afişe. Aşa s-a întâmplat (rar, e
drept!) cu Marin Sorescu, Horia Lovinescu, Teodor Mazilu şi chiar
cu Ion Băieşu şi Aurel Baranga. Şi iată, acum, o nouă întâlnire cu
Iona, prima piesă (1968) dintr-o trilogie cu un titlu metaforic atât
de sugestiv: Setea muntelui de sare. O capodoperă a lui Marin
Sorescu, a cărei premieră absolută a fost asumată la Teatrul Mic
de Andrei Şerban, avându-l pe George Constantin în rolul titular.
Textul de o frapantă originalitate, prezentând situaţii insolite,
cu verbalizări înţesate de aluzii la actualitate, cu subtexte pline
de umor şi spirit, dar, fundamental, operă de un profund tragism
privind condiţia umană, i-a atras, printre alţii, şi pe Ilie Gheorghe
ori Virgil Ogăşanu.
Noua montare de la Nottara poartă semnătura experimentatului, creativului şi proteicului regizor Tompa Gábor. El aprofundează piesa (ce are ca reper o pagină din Biblie, din eposul
Profeţilor), insistând, desigur, asupra parabolei existenţiale:
încercarea de depăşire a soartei omului, a limitelor, căutarea unor
sensuri esenţiale şi a libertăţii. O luptă pe viaţă şi pe moarte (alta
decât cea a lui Ahab din Moby Dick) pentru a scăpa din burţile,
aici multiplicate, ale peştilor vorace, ca din „plasa” restricţiilor
impuse de lume, de societate. Căci „Doamne, câţi peşti, unul
peste altul! Şi Problema e dacă mai reuşeşti să ieşi din ceva,
odată ce te-ai născut!”
Regizorul, evident cucerit de poezia fantezistă şi ironică şi,
totodată, de umorul negru al lui Sorescu, deschide prin Iona
o nouă problematică. El supune atenţiei şi tema evadării din
chingile necesităţii specifice Artistului. Şi evocă lupta dusă de
creatorul de geniu cu materia pentru esenţiala reflectare, pentru
libera autoexprimare şi pentru un mesaj spiritual către semeni.
Astfel, în spectacolul lui Tompa Gábor există pregnante semne
care te trimit la Brâncuşi. Se fac aluzii la Masa Tăcerii, când se
vorbeşte de Banca de lemn din mijlocul mării la care visează Iona
lui Sorescu, lăcaş de stat cu capul în mâini în mijlocul sufletului.
Atent la complexitatea imaginilor teatrale, Tompa transformă
monologul pescarului (care, parcă, vorbeşte şi cu altcineva) într-un spectacol cu două personaje. Cunoscuta cantautoare şi
actriţă Ada Milea, care joacă alternativ cu Cristina Juncu, realizează un comentariu muzical (când liric, când sarcastic) al stărilor
şi reacţiilor protagonistului, Gabriel Răuţă, talent confirmat de
notabile creaţii de-a lungul timpului. El transmite expresiv şocul,
uluirea, mirările succesive, întrebările ingenue sau fundamentale
ce nu primesc nici un răspuns; surprizele orbecăirii omului singur
prin labirintul şi întunericul „capcanei” fără ieşire care este lumea
în care a fost aruncat. Dar şi groaza pierderii vocii, teroarea conştientizării situaţiei, frenezia căutării unei soluţii imposibile pentru
ieşirea din impas, a scormonirii cu unghiile devenite gheare; ori
disperarea rece a lansării în gol a unor mesaje scrise cu sânge
pe bucăţi smulse din propria piele… Totul încheindu-se cu acea
sinucidere enigmatică. Metaforă a demersului spre o altfel de
naştere-renaştere?
NATALIA STANCU
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Antisemitismul, o metastază a societăţii umane

La Summitul pentru Combaterea Antisemitismului, Procurorul General al SUA, William Barr, compara ura împotriva evreilor cu cancerul şi avertiza
că „în cazul în care societatea contemporană nu are
un sistem imunitar puternic, boala poate metastaza”.
Diagnosticul nu se aplică numai societăţii americane,
ci este valabil la nivel global. Pentru combaterea
maladiei, se impune întâi recunoaşterea existenţei
sale în societăţile infestate, abia apoi se poate trece
la prescrierea metodelor optime de luptă cu flagelul.
Este util să amintim un aspect esenţial legat de
simptomatologia afecţiunii. Astfel, profesoara universitară Monika Schwarz-Friesel, din Berlin, sublinia
că boala este una veche, fiind un sentiment cuibărit
în sufletele semenilor noştri de mai bine de 2000 de
ani, singura schimbare recentă fiind diversificarea,
intensificarea şi răspândirea formelor de manifestare
ale acestei mentalităţi, care ameninţă să schimbe
faţa lumii în care trăim. Spre deosebire de cancerul
la care se referea W. Barr, antisemitismul este o
boală extrem de contagioasă, ajunsă o adevărată
pandemie, care a cuprins deja America de Nord,
Europa, Orientul Mijlociu şi o parte din Asia. Printre
victimele din ultimii ani ale cumplitei boli se numără
cei 11 evrei care se rugau la Sinagoga din Pittsburgh,
elevii şi rabinul din Toulouse, turiştii israelieni de la
muzeul din Bruxelles, Mireille Knoll, Sarah Halimi,
Illan Halimi şi coreligionarii lor de la Hypercacher, toţi
cei din urmă murind la Paris. Exemplele sunt prea
numeroase pentru a mai fi tratate drept cazuri izolate,
dar ele nu sunt decât simptomele cele mai vizibile.
În timp ce politicieni ca Emmanuel Macron sau
Frans Timmermans declară că Franţa sau Uniunea
Europeană nu pot rămâne ceea ce sunt fără evrei,
aceştia din urmă sunt tot mai ameninţaţi şi înspăimântaţi de societăţile în care trăiesc. Un studiu
recent, la care au răspuns 2700 de evrei cu vârste
între 16-34 de ani, care trăiesc acum în Austria,
Belgia, Danemarca, Franţa, Germania, Italia, Marea
Britanie, Olanda, Polonia, Spania, Suedia şi Ungaria, arată că 41% dintre respondenţi îşi doresc să
plece din UE pentru că în statele amintite se simt în
nesiguranţă, iar 44% spun că au fost victimele unor
incidente antisemite. Dacă privim plecarea acestor
tineri în contextul în care Europa se confruntă cu
o pronunţată îmbătrânire a populaţiei, vedem că
afirmaţia că antisemitismul a început să schimbe
faţa societăţii în care trăim nu e deloc o figură de stil.
Un studiu publicat de Institutul Public de Cercetări Religioase (SUA) arată că 20% dintre americani
susţin azi că patronilor firmelor mici ar trebui să li se
permită să refuze să îi servească pe evrei, „dacă
acest lucru vine în contradicţie cu convingerile
lor religioase”. Grăitor nu este numai faptul că o
cincime dintre americani au azi această atitudine,

ci şi că în urmă cu numai cinci
ani, adepţii acestei conc epţii G â n d u l
reprezentau numai 12% din toscris
talul respondenţilor! Unde vom
fi peste alţi cinci ani?!
Studiul menţionat pune în evidenţă şi un alt
aspect de o gravitate deosebită, şi anume că antisemitismul se travesteşte, în zilele noastre, în haina
elegantă a unor libertăţi democratice care, din fundamentale, devin astfel fundamentaliste. În cazul de
mai sus, ca şi în cel al BDS şi al anti-israelismului,
antisemitismul apare deghizat sub masca libertăţii
religioase sau a celei de expresie. Este recunoscut
dreptul unor patroni de a nu servi clienţii evrei, dar
nu şi al celor din urmă de a avea acces neîngrădit
la bunuri şi servicii. Aşadar, întreb şi eu dacă părerea că e corect să existe firme care nu servesc o
anumită parte a populaţiei unei ţări (evrei, în cazul
în speţă) nu e una potrivită într-o ţară de apartheid,
nicidecum în SUA?
Cercetarea mai aruncă lumină şi asupra unui alt
mod în care antisemitismul ameninţă să modifice
grav societatea contemporană, şi anume prin pervertirea până la anihilare a libertăţilor democratice şi
înlocuirea lor cu idei dictatoriale, precum suprimarea
drepturilor unei minorităţi etnice sau religioase. Sau,
cum spunea W. Barr, „fluturând steagul identităţii,
unele grupări politice încearcă să obţină puterea de
a diviza societatea“.
Despre antisemitism se pot scrie mii de volume,
dar un lucru trebuie subliniat aici. Acest cancer se
răspândeşte în organismul societăţii prin metode şi
mijloace fără de care lumea de azi nu ar mai fi cea
pe care o ştim. De pildă, reţelele de socializare, unde
mesajul se amplifică prin „viralizare” şi este cu atât
mai credibil cu cât el nu vine din partea unor autorităţi
sau a unor activişti recunoscuţi, ci a unor persoane
private, crezute tocmai pentru că fiecare utilizator
de Facebook sau Instagram este atât autor, cât şi
cititor, deci mesajul este „de-al nostru”. Aici trebuie
găsite noi căi de atac împotriva maladiei, pentru
că extirparea unor tumori precum postările flagrant
antisemite nu fac decât să mute mesajele de pe o
pagină pe alta, părând astfel, prin multiplicare, să
capete legitimitate. Prin atari manipulări s-a ajuns,
de pildă, la afirmaţia absurdă că Isus Christos a fost
un... palestinian, fiind născut la Bethlehem, oraş din
Iudeea antică, aflat acum în Cisiordania. Furtul de
istorie este un alt mod în care antisemitismul schimbă societatea în care trăim, care devine o oglindă
atât de strâmbă, încât o mamă nu şi-ar putea recunoaşte în ea imaginea propriului copil. Aşa se face
că antisemitismul nu îi afectează numai pe evrei, ci
întreaga societate unde se manifestă.
ALX. MARINESCU

Gheorghe Schwartz şi „problema”

Despre antisemitism şi despre condiţia
evreului în Europa
s-au scris şi se vor
mai scrie nenumărate studii, cercetări
şi eseuri. Scepticilor
care insinuează puţina
utilitate practică a unor
asemenea lucrări –
aducând ca argument
neaşteptata şi virulenta recrudescenţă
a antisemitismului în
Occident – le-aş atrage atenţia că, dacă
astăzi avem o şansă să ne opunem şi
chiar să stăvilim acest fenomen, o datorăm tocmai acelor intelectuali, evrei şi neevrei deopotrivă, care au abordat curajos,
în cărţile lor, discriminarea, intoleranţa şi
anti-umanismul pe care le poartă cu el,
de-a lungul istoriei, antisemitismul.
Gheorghe Schwartz este, desigur,
un eseist subtil şi un cărturar capabil de
cele mai riguroase cercetări academice.
Recenta sa carte, Problema, nu este,
Realitatea
cărţii

însă, aşa ceva. Abordând frontal ceea ce
antisemiţii români de la finele secolului al
XIX-lea au numit „problema evreiască”
(sintagmă pe care eu, personal, am mari
reticenţe până şi în a o cita), Gheorghe
Schwartz face apel la un alt argument
decât cercetarea academică. Este vorba
de argumentul personal, sau, mai exact,
de argumentul scriitorului.
Căci, cum spune în prologul eseului
său, s-a născut în 1945, după război, şi,
spre deosebire de majoritatea evreilor
europeni (inclusiv români), nu a cunoscut
deportările, lagărele de concentrare sau
pogromurile. S-a format ca om şi intelectual într-o regiune românească în mod
tradiţional multiculturală, în care evreii
au jucat un rol economic, social şi cultural major. Cel puţin la modul declarativ,
regimul comunist, în care şi-a trăit cea
mai mare parte a vieţii, a respins şi combătut fenomenele legionare şi şovinismul
violent (fiind el însuşi, în special în ultima
parte, un regim naţionalist şi antisemit,
în subsidiar). A fost, în fine, recunoscut
ca scriitor important al literaturii române
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postbelice.
De unde vin,
în aceste condiţii,
„curenţii” subterani
de antisemitism cu
care s-a confruntat şi se confruntă,
încă?
Meritul cărţii
sale – care este,
într-o anumită măsură, provocatoare şi va provoca reacţii
din partea intelectualilor evrei – constă
în puterea de a trece, cu argumentele
scriitorului, dincolo de abordarea formală
a condiţiei evreului în România de azi.
Cunoaşte, desigur, foarte bine istoria
intelectualităţii evreieşti din ţara noastră,
ca şi situaţia legislativă actuală, de factură democratică. Însă tocmai pentru că
are o solidă pregătire juridică şi istorică,
ştie că viaţa transcende legile. De unde
apar, aşadar, fracturile şi clivajele care
marchează încă viaţa evreilor români,
într-o societate românească pretins democratică?
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Gheorghe Schwartz are curajul remarcabil de a porni, în căutarea răspunsului,
nu dinspre realităţi exterioare, ci dinspre
sine. Umanist liberal, el nu se sfieşte
să se auto-examineze şi să studieze şi
reacţia evreiască la antisemitism şi discriminare, reacţie condiţionată tocmai de
mileniile de antisemitism, discriminare, de
pogromuri şi Holocaust.
Carte remarcabilă, Problema nu
pretinde să dea un răspuns normativ, ci
să ofere, cu o excepţională onestitate,
descrierea modului de a fi evreu al lui
Gheorghe Schwartz: important scriitor
român postbelic şi reper intelectual al
Aradului. Cu tot ceea ce înseamnă acest
mod de a fi evreu în lumea românească
de azi. O carte care te pune pe gânduri
şi te îndeamnă, ca intelectual, să nu te
ascunzi în spatele aparenţelor: antisemitismul este o boală urâtă, care reapare
chiar când crezi că ai învins-o.
Răzvan Voncu
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Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei. Abonamentele pentru cititorii din provincie se vor face la comunităţile
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fiscal F.C.E.R.: 7426470. Abonamentele se mai pot
achita şi prin mandate poştale fie pe adresa F.C.E.R.
– la oficiile poştale din localitate BANK LEUMI ROMÂNIA, SUCURSALA MOŞILOR, Adresa băncii: CALEA
MOŞILOR NR. 280, SECTOR 2, BUCUREŞTI, Contul
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swift: DAFB RO22. Pentru EUROPA, un abonament pe
un an costă 45 de euro (cu toate taxele incluse). Pentru
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