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LA MULȚI ANI, ISRAEL!
A 72-a aniversare a Statului Israel
e întâmpinată cu aceeași bucurie,
deși manifestațiile stradale rămân
deocamdată amintiri din anii trecuți

Rugăciune la Kotel, respectând distanțarea socială.

În vederea gestionării rapide a
situației grele generate de răspândirea în România a epidemiei de COVID-19, FCER a luat o serie de măsuri pentru ajutorarea membrilor săi,
inclusiv prin convocarea (așa cum
am informat în numărul trecut al revistei noastre) unei Celule de Criză,
pentru a centraliza informația, a gândi și propune planuri de măsuri și a
implementa aceste măsuri cu ajutorul
structurilor FCER-CM și al conducerii Comunităților Evreiești teritoriale.
Deciziile sunt, în continuare, luate de
Conducerea Executivă a FCER-CM
(Președinte, Vicepreședinte, Secretar
General). De asemenea, Celula de
Criză, coordonată de Eduard Kupferberg, secretarul general al Federației,
și alcătuită din Mona Bejan, Robert
Schorr, Silvian Horn, Ivan Truțer, Adrian Gueron, Raluca Lazăr și Mihai
Pope, a reușit ca, în interval de o lună,
să emită 30 de materiale de informare asupra conținutului celor nouă
Ordonanțe de Urgență. De la modul
în care trebuie completate Declarațiile
pe proprie răspundere, fără de care
cetățenii români nu se pot deplasa,
până la răspunsuri concrete asupra
situațiilor permise sau interzise de
Ordonanțe, materialele realizate de
Celula de Criză au reușit să informeze într-un mod simplu, accesibil și
sugestiv ilustrat probleme uneori mai
dificil de abordat, răspunzând nevoilor cotidiene și întrebărilor adesate de
membrii comunității evreiești.
Întrucât FCER este o organizație
de cult, conducerea Federației și directorii structurilor de specialitate, unii
făcând parte și din Celula de Criză, au
asigurat continuarea vieții religioase
mozaice, serviciul divin de Pesah fiind
oficiat prin internet, ca și Sederul, liderii Federației (președintele A. Vainer,
prim-rabinul Rafael Shaffer) adresând
mesaje credincioșilor, bine primite de
către aceștia. De asemenea, conducerea Federației (Aurel Vainer, Ovidiu
Bănescu și E. Kupferberg) a reușit
ca, în condițiile unui buget afectat
de criză atât la veniturile directe, cât
A.M.
(Continuare în pag. 2)

Israelul va avea un guvern de uniune națională

La 20 aprilie, premierul Benjamin
Netanyahu, liderul Likud, și generalul Benny Ganz, liderul formațiunii de
opoziție Alb-albastru, au declarat că au
convenit formarea unui Guvern de uniune națională. Oficial, acordul urmează
să fie semnat după Ziua Independenței
Israelului (5 Iyar, în acest an 29 aprilie).
Președintele Reuven Rivlin a avut un
rol important în concretizarea înțele
gerii, acesta decizând să ofere Knes
set-ului dreptul de a găsi un deputat
care să formeze un guvern.
Demersul celor doi lideri pune capăt unei perioade de incertitudine politică de peste un an din Israel unde,
din cauza celor trei cicluri electorale
neconcludente, țara nu avea un guvern stabil, iar cel existent nu avea
dreptul de decizie în probleme de
importanță vitală cum ar fi aprobarea
bugetului și altele, imperios necesare
pentru contracararea consecințelor
sociale și economice ale pandemiei.
Potrivit înțelegerii, în primele șase
luni va exista un „guvern național de
urgență”, care se va ocupa în primul

rând de problema pandemiei, iar în
Knesset vor fi dezbătute și votate
numai legi care se ocupă de coronavirus. În acest fel, Netanyahu scapă
deocamdată de eventualitatea votării
unor legi care ar periclita poziția lui
de premier în perioada judecării procesului său de corupție.
Benjamin Netanyahu va ocupa
funcția de premier în următoarele 18
luni, Benny Ganz urmând să fie vicepremier și ministru al Apărării, apoi
rolurile se vor inversa. Portofoliile ministeriale vor fi împărțite aproximativ
50-50 la sută, Alb-albaștrii urmând să
aibă 15 ministere, printre care Externe, Apărare, Justiție. Ministerul Economiei îi va reveni lui Amir Peretz,
liderul Partidului Muncii, care a decis
să se alăture Guvernului de uniune
națională. Restul ministerelor va fi
împărțit între Likud (nouă portofolii,
inclusiv cel al Securității) și aliații săipartidele religioase.
Guvernul de uniune națională s-a
născut în urma unor compromisuri
făcute de cele două părți, iar potrivit

analiștilor, cel care a acceptat cele
mai multe a fost Ganz . El a renunțat la
condiționarea anexării unor blocuri de
coloniști din Cisiordania, care figurează în planul de pace al președintelui
american, de atragerea sprijinului
unor state arabe din regiune. Singura
modificare a fost amânarea anexării
până la 1 iulie. De menționat că Uniunea Europeană a atras atenția lui
Ganz că nu va recunoaște niciodată
această decizie. Ganz a acceptat și
dreptul de veto al lui Netanyahu în
numirea unor judecători, poziția lui
fiind criticată dur de foștii săi aliați –
partidele Yeș Atid și Telem.
„Am promis Israelului un guvern
național de urgență care va acționa
pentru a salva vieți și condițiile de
viață ale israelienilor”, a declarat
Benjamin Netanyahu. La rândul său,
Benny Ganz a scos în evidență faptul că a prevenit un al patrulea ciclu
electoral. „Vom apăra democrația și
vom lupta împotriva coronavirusului”,
a subliniat el într-o postare pe Twitter.
EVA GALAMBOS
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Viața continuă

Interviu cu președintele F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer
– Cum s-a mobilizat F.C.E.R. pentru a
face față luptei împotriva coronavirusului?
– A fost o mobilizare cu atât mai intensă
cu cât a trebuit să creăm pe net atmosfera specifică sărbătorii de Pesah celebrată
în această lună. Mulțumesc cu acest prilej
Cancelariei Rabinice, prim-rabinului Rafael Shaffer, cantorului Emanuel Puzstai, lui Laurențiu Zilberman, care a transmis
Sederul pe net. A fost primul Seder în care m-am adresat on
line coreligionarilor și prietenilor comunității noastre. Pe lângă
considerațiile legate de conceptul de libertate, fiindcă Pesah
înseamnă zman heruteinu, prilej cu care am subliniat actualitatea ideii de responsabilitate, fără de care libertatea nu poate
fi corect înțeleasă, am lansat un apel la răbdare, înțelepciune,
încredere că bunul Dumnezeu ne va ajuta să depășim cu bine
aceste momente grele pentru întreaga umanitate.
Mobilizarea a fost puternică și în plan social. Mulțumesc
DASM, directoarei Mona Bejan și tuturor colaboratorilor săi
din Capitală și din țară, care au asigurat asistaților noștri toate
cele necesare pentru a respecta cum se cuvine Pesahul și
au trimis, contracost, neasistaților, care nu au avut posibilitatea s-o facă, pachete cu meniuri de Seder ca și pentru cele
opt zile de Pesah. Grija sporită față de membrii comunităților
noastre, majoritatea peste 65 de ani, cu grad sporit de vulnerabilitate, a fost în concordanță și cu recomandările Congresului Mondial Evreiesc și Congresului European Evreiesc.
Coordonatorul Celulei de Criză, secretarul general al F.C.E.R.,
Eduard Kupferberg, a informat conducerile organizațiilor amintite, despre modul în care am aplicat aceste recomandări. Am
putut constata cât adevăr există în aserțiunea, des repetată
azi: separați, dar împreună. În acest sens, mulțumesc pentru
mesajele de felicitare adresate comunității noastre și conducerii ei din partea președintelui României, Klaus Iohannis, secretarului de stat pentru Culte, Victor Opaschi, ambasadorului
Federației Ruse la București, E.S. Valery Kuzmin, ambasadorului Germaniei, E.S. Cord Meier-Klodt.
– În aceste condiții, s-au ținut reuniuni de Comitet Director?
– A avut loc o reuniune impusă de situația economică dificilă în care se află Federația, ca urmare a scăderii veniturilor
din vânzări, chirii și alte surse de finanțare.
– Ce s-a hotărât?
– S-a decis: reducerea cu 19%, din 8 aprilie a.c., a veniturilor brute salariale și cele aferente contractelor de mandat ale
celor care nu sunt pensionari, pentru o perioadă de trei luni;
reducerea cu 50%, începând din 22 aprilie a.c., a normei de
lucru actuale a celor care sunt pensionari, pentru o perioadă
de trei luni, măsură ce se aplică și celor care obțin venituri
din contracte de mandat; începând cu 8 aprilie, pentru o perioadă de trei luni, toate contractele de drepturi de autor sau
prestări servicii vor fi reduse cu minim 50% sau suspendate,
excepție făcând contractele la care plata reprezintă procent
din contribuții de participare; sistarea angajărilor, începând cu
8 aprilie, pentru o perioadă de trei luni. Măsurile menționate nu
se aplică persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul asistenței sociale și medicale a F.C.E.R. S-a mai decis și
diminuarea la minim a cheltuielilor care nu sunt necesare, reducerea cu 50% a tuturor ajutoarelor religioase, ultimele două
măsuri începând cu 8 aprilie, pentru o perioadă de trei luni.
– Dintre evenimentele culturale on line, care v-a suscitat
mai mult atenția?
– M-aș opri la „Dialog privind aspecte din viața comunitară,
culturală și religioasă”, organizat împreună cu JCC România,
comunitatea orădeană și JCC-ul local. Directorul Joint România, Israel Sabag, a fost reprezentat de coordonatorul de
programe JCC pe țară, Ery Pervulescu. Evenimentul a fost
realizat de noul director JCC Oradea, Robert Schorr, și colaboratoarele sale, Doina Bumbu și Cosmina Dudu. Am apreciat actualizarea făcută de președintele comunității, ing. Felix
Koppelmann, privind unele mițvot – spălarea mâinilor, interzicerea consumului anumitor alimente; interpretarea unor
episoade biblice (păcate atrăgând pedeapsa divină) sau talmudice (numărarea, începând din a doua zi de Pesah, timp
de șapte săptămâni, a Omerului, când o epidemie a secerat
viețile a 24 000 de învățăcei ai rabinului Akiva). Dar și gesturi
umanitare: confecționarea în atelierele comunității a primelor
o sută de măști de protecție, donate spitalului din Oradea.
Sunt demne de menționat definiția izolării ca introspecție, dată
de prim-rabinul de Oradea, Shraya Kav; cum ne afectează
pandemia din punct de vedere juridic și emoțional, întrebări la
care au răspuns av. Hanna Berger și psiholog Petru Mihenț.
Viața continuă.
IULIA DELEANU

AJC salută numirea lui Silviu Vexler
ca Înalt Reprezentant al României
pentru Combaterea Antisemitismului
Comitetul Evreiesc American (AJC) a salutat numirea lui Silviu Vexler ca Înalt Reprezentant al României pentru combaterea antisemitismului, protejarea memoriei victimelor
Holocaustului și dezvoltarea vieții evreiești.
„Silviu Vexler este persoana perfectă pentru această poziție”, a declarat rabinul Andrew
Baker, director pentru Relații Internaționale
Evreiești al AJC, care a lucrat cu deputatul
minorității evreiești de-a lungul multor ani.
„Un membru activ al comunității evreiești
din România, Silviu Vexler știe din propria
experiență care sunt preocupările comunității
și provocările ei. În calitate de deputat în Parlamentul României, a obținut adoptarea unor

legi importante, care întăresc lupta împotriva
antisemitismului”, a spus oficialul AJC, cu referire la Legea pentru Prevenirea și Combaterea Antisemitismului (2018) și Legea pentru
înființarea Muzeului Național al Istoriei Evreilor și al Holocaustului.
Documentul dat publicității de AJC mai explică și faptul că „numirea sa de către Guvernul României s-a bucurat de sprijinul opoziției
și al puterii în Parlament”, iar înființarea acestei poziții urmează unor măsuri similare,
adoptate de mai multe guverne europene, în
lupta împotriva antisemitismului.
AJC are din 2006 un acord de colaborare
cu FCER. (A.M.)

Pe data de 31 martie, președintele României, Klaus Iohannis, a avut o convorbire telefonică cu președintele Statului Israel, Reuven
Rivlin, la solicitarea părții israeliene, se arată
într-o știre publicată pe site-ul Președinției
României.
Cei doi șefi de stat au vorbit despre criza
epidemiologică generată de noul coronavirus,
precum și despre modalitățile de cooperare
pentru contracararea răspândirii acestuia.
Președintele Klaus Iohannis a prezentat măsurile adoptate de autoritățile române
pentru identificarea și tratarea persoanelor
bolnave de COVID-19, precum și pentru prevenirea transmiterii virusului SARS-CoV-2.
Cei doi șefi de stat au transmis condoleanțe
pentru pierderile de vieți omenești înregistrate în cele două state, precum și urări de
însănătoșire grabnică celor afectați de acest
virus.
Totodată, în cadrul convorbirii a fost reliefată relația apropiată de prietenie dintre cele
două state și popoare, bazată pe interese

comune. Președintele Klaus Iohannis l-a asigurat pe omologul israelian de sprijinul său
pentru continuarea dezvoltării, consolidării
și diversificării relațiilor României cu Statul
Israel.

Președinții României și Israelului
au vorbit la telefon despre
epidemia de Covid-19

În acest context, președintele României
a reiterat invitația adresată omologului israelian de a efectua o vizită în țara noastră
după finalizarea crizei generate de pandemia de SARS-CoV-2, invitație acceptată de
președintele Reuven Rivlin.

FCER, reacție rapidă la situația
creată
de pandemia COVID-19
și la cele provenind din la 6,9%, aceste ajutoare sunt de și mai mare

(Urmare din pag. 3)

sprijinul primit din partea unor organizații evreiești internaționale
și autorități locale și centrale, să găsească
resursele necesare pentru a distribui alimente și preparate specifice de Purim și Pesah,
de la humântașen la pachete cu mața și băuturi rituale. Merită a fi subliniat și faptul că și
persoanele care nu sunt asistate, dar sunt în
grupa de risc, au primit în această perioadă
ajutor pentru aprovizionare, inclusiv medicamente și mața, distribuite cu ajutorul conducerii comunităților locale și al voluntarilor,
coordonati, în cazul celor din București, de
Adrian Gueron, directorul JCC București.
În cadrul acțiunilor FCER de susținere a
membrilor, un rol de mare importanță a revenit DASM. Conform Ordonanței Militare 8,
Căminul de persoane vârstnice „Moses Rosen” și Căminul din Arad au intrat în carantină pentru 14 zile, ceea ce înseamnă că 35
de persoane la București (medic, asistente,
infirmiere, îngrijitoare, personal bucătărie, director administrativ) și cinci la Arad nu mai
pot părăsi incinta, ciclul de izolare urmând a
fi reluat la sfârșitul perioadei cu alți salariați.
„Evident, nu sunt permise vizitele“, ne-a informat directoarea DASM, Mona Bejan. Tot ea
a declarat că „în toată țara a continuat neîntrerupt furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, furnizarea de tichete pentru achiziția
de alimente (inclusiv tichete suplimentare de
Pesah), medicamente, cash”. În condițiile
economice grele din România generate de
epidemie, când șomajul a crescut, iar fondurile sunt grevate de un deficit bugetar estimat

preț pentru beneficiarii lor.
În București și provincie, supraviețuitorii
Holocaustului au primit 653 pachete cu materiale de protecție și sanitare, 357 pachete cu
materiale sanitare și de protecție, 104 pachete fiind destinate asistenților sociali, medicali
etc. Pachetele conțin măști, mănuși, gel antibacterian, săpun, clor, șervețele antibacteriene pentru suprafețe. „20 de voluntari din
București ne-au ajutat să facem toate pachetele și la distribuția de azimă, faină de azimă
pachete cu materiale de dezinfecție, tichete
pt. achiziția de alimente și cash, tot ei distribuind în București bunurile pentru copiii din
programul Copii în Nevoie”, a mai spus Mona
Bejan, care a adăugat că activitatea DASM
s-a putut desfășura datorită sprijinului FCER,
Claims și JOINT.
A fost avut în vedere și stresul la care sunt
supuși membrii comunității evreiești, majoritatea persoane vârstnice, care sunt obligați
de legislație să stea acasă în majoritatea timpului, fără a-și putea vedea familia, copiii și
nepoții de sărbători.
Un sprijin pentru aceștia a fost și activitatea culturală (Keshet, dialoguri și altele), continuată de JCC prin internet.
Reamintim că a fost înființată și HOTLINE
FCER-COVID-19, contactele fiind următoarele: pentru persoane asistate: 0734047881,
Mihaela Alupoaiei; pentru persoane neasistate: 0766378259, Silvia Solomonovici (între orele 8.00-15.00) și 0728466777, Sanda Wolf (între orele 15.00-21.00), e-mail
celuladecriza@jewishro.org.
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PESAH ÎN TIMP DE PANDEMIE
Mesajul președintelui FCER, dr. Aurel Vainer

Într-un mesaj postat pe pagina oficială a FCER, președintele
organizației, dr. Aurel Vainer, s-a
adresat
membrilor
comunității
evreiești, înaintea marii sărbători de
Pesah. Între altele, vorbitorul a spus:
„Așa cum vechea noastră tradiție
ne învață, primim sărbătoarea de Pesah, sărbătoarea eliberării din robia
egipteană, la o masă specială, Seder,
pe care o facem în familie sau, cum am
făcut în ultimii ani, în comunitate, întro sinagogă. Din păcate, anul acesta
Sederul se desfășoară doar la nivelul
familiei. Nici măcar prietenii nu ne pot
onora cu participarea, pentru că trebuie să respectăm legile țării, dispozițiile
autorităților, care nu îngăduie, din cauza acestui dușman invizibil, Covid-19,
să ne întrunim și să fim aproape. Sederul acesta va fi așadar nu în sânul
comunității, ci doar în sânul familiei
restrânse, ceea ce nu presupune o deplasare. Este o situație specială.
Știți că noi desfășurăm ritualul sărbătorii de Pesah așa cum este descris
în Hagada. Acolo se arată ce trebuie
să facem și începem cu cele patru întrebări ale celui mai tânăr participant,
mirat de ce se întâmplă în această
seară specială. Cine cunoaște puțin
iudaismul știe că, dintr-un motiv sau
altul, triburile iudaice au ajuns în Egipt,
unde secole întregi au fost nevoite să
ducă o viață de sclavi. Dumnezeu îi
dă însă lui Moise comanda de a se
adresa poporului evreu și a-i spune
că trebuie să fie gata să părăsească Egiptul și tot ceea ce a însemnat
robia egipteană. De altfel, Sederul
începe cu povestirea Robi am fost în
țara faraonului. Așadar, deodată, se

întâmplă acest miracol divin, când
scuturăm jugul sclaviei în care eram
ținuți și plecăm. Plecăm pe un drum
necunoscut, iar minunile se întâmplă.
În Hagada se vorbește, de asemenea,
despre anii grei trăiți în pustiu de evrei,
care au plecat de dorul libertății, spre
găsirea țării lor. A fost lipsă de hrană
și lipsă de apă, însă Dumnezeu, care
a făcut miracolul ieșirii din Egipt și al
despărțirii apelor, este și Cel ce rezolvă miraculos situațiile grele din deșert.
El le oferă mana cerească și așa au
supraviețuit evreii timp de 40 de ani în
deșert, căutând drumul cel bun spre
Canaan. Cu ajutorul lui Dumnezeu au
ajuns și există această tradiție seculară de a repeta povestea ieșirii din
Egipt și a tot ce a însemnat traiul acesta greu de a regăsi țara natală.
Pentru noi, acum, situația este
diferită. Suntem în casele noastre,
izolați, cu recomandarea autorităților
de a nu circula, de a limita cât mai
mult contactele cu ceilalți, chiar dacă
noi știm că viața comunitară înseamnă mai ales o viață socială, să te
apropii unul de celălalt.
Dar așa vor timpurile, iar noi
vom face un Seder, unul special în
acest an. Îmi doresc ca prin mesajul meu să primiți o încurajare pentru traversarea acestor vremuri, care
nu sunt ușoare. Amenințarea este
foarte mare, pentru că este nevăzută și puțin cunoscută. De aceea trebuie să ne înarmăm cu răbdare, cu
înțelepciune, cu optimism. Vom scăpa și de această pacoste, așa cum
am scăpat de robia egipteană.
Noi trebuie să fim convinși că drumul nostru este condus de Bunul și

Atotputernicul Dumnezeu, care ne
arată toate soluțiile, atunci când suntem în dificultate. Iar acum soluția este
să respectăm dispozițiile autorităților,
care răspund și de viața noastră, în
calitatea noastră de cetățeni liberi ai
României de astăzi. Așa vom putea
traversa aceste vremuri periculoase.
Cu mult curaj, cu optimism, cu încredere în viitor și în Bunul Dumnezeu, vă
îndemn să trecem cu bine și să sărbătorim Pesahul, chiar dacă nu în timpuri
bune, ci în condiții cu totul speciale.
Trebuie să fim convinși că vom ieși
și din aceste greutăți și ne vom reuni
în bucurie. Să facem urarea noastră
de sărbătoare: Hag Pesah Sameah!
Fie ca Pesahul să fie unul fericit, bucuros, atât cât ne permit timpurile de
astăzi. Dar cu speranța că va fi bine.
Așadar, dragi frați și surori, dragi
coreligionari, membri ai comunităților
evreiești din România și prieteni ai
noștri, fiți cu credință în Bunul Dumnezeu și am convingerea că vom
traversa și aceste vremuri, mai grele
decât cele obișnuite, și că ne vom
bucura de sărbătoarea de Pesah,
așa cum ne-am bucurat în trecut.
Vor fi și alte sărbători pe care trebuie să le primim cu aceeași nădejde
că vor fi unele bucuroase și binevenite în casa fiecărui credincios mozaic din România sau din alte locuri
ale lumii.
Vă doresc din nou Hag Pesah
Sameah, să aveți un Pesah fericit
și nu uitați că Pesahul înseamnă și
ziua eliberării.
Iar creștinilor, pe care îi așteaptă
Sfintele Sărbători de Paște, le urez
un Paște fericit, în pace și sănătate!”

Pesah – Libertate pe timp de pandemie
Mesajul prim-rabinului Rafael Shaffer

„Pesah este numită zman herutenu – timpul libertății
noastre”, a spus prim-rabinul Rafael Shaffer într-un mesaj
postat pe Facebook. El a spus, în continuare: „Au fost ani
în care am sărbătorit Pesahul ca oameni liberi, în alți ani
doar tânjeam după libertate. Erau chiar ani în care cei ce
ne înrobeau se prefăceau că ne garantează libertatea, dar
noi știam adevărul. Astăzi, nici măcar nu ne este clar dacă
suntem liberi sau nu. Deși supuse unor restricții draconice,
lăcașurile de cult au rămas deschise credincioșilor chiar și
în cei mai negri ani ai dictaturii comuniste. Numai în China
și în Coreea de Nord s-a mai întâmplat să fie închise toate
lăcașurile de cult, indiferent de religie sau confesiune.
S-au ridicat unele voci care au văzut în interdicția adunării în lăcașurile de cult o încălcare a libertății religioase. Aceste voci au fost însă puține. Cei mai mulți dintre
credincioși au acceptat situația, cu durere, dar fără a se
simți lezați. Intuitiv le-aș da dreptate, dar această intuiție
are nevoie de fundamentare. Voi porni de la odioasa
definiție a libertății dată de Karl Marx: „Libertatea este
înțelegerea necesității”. Odioasă, pentru că ea definește
ca libertate situații pe care intuitiv le percepem ca înrobire. Conform ei, sclavul care se supune considerând
„capul plecat sabia nu-l taie”, ar fi liber. Total contraintu-

itiv! Nu toate necesitățile sunt la fel. Unele ni le impune
realitatea, altele sunt impuse din rea-voință. Înțelegerea
unei necesități impuse de realitate nu restrânge libertatea. De pildă, nimeni nu are voie să se plângă că nu este
lăsat să circule liber pe șinele metroului. Înțelegerea unei
necesități impuse de rea-voință este în mod cert o restrângere a libertății. De pildă, interdicția accesului în parcurile publice rezervate celor de rasă ariană a fost o gravă
încălcare a dreptului de liberă circulație. Cel ce renunța
la plimbarea în parc, pentru că îi înțelegea consecințele,
nu era cu niciun chip un om liber! Accesul în sinagogă nu
a fost interzis din rea-voință, ci din necesitatea de a opri
răspândirea pandemiei. Oricât de dureroasă ar fi ruptura, ea nu poate fi în niciun caz privită ca o restrângere a
libertății religioase.
Anul acesta masa de Seder va fi diferită. Nu ne vom
întâlni cu prieteni pe care de mult nu i-am văzut și de
care ne era dor. Nu vom auzi corul, care de fiecare dată
ne aduce aminte de zilele fericite ale copilăriei. Va fi o
seară apăsătoare, petrecută între patru pereți. Să ținem
însă minte: nu ne aflăm într-o temniță, ci într-un adăpost.
Vă doresc un Pesah fericit, pe cât se poate, dar mai
ales sănătos!”

Seder prezentat de David Saranga

În situația excepțională de astăzi, când epidemia de
coronavirus i-a obligat pe mulți evrei, inclusiv pe ambasadorul Israelului, să petreacă în izolare seara de Seder,
ambasadorul Statului Israel, David Saranga, s-a gândit
să prezinte ritualul de Seder și să explice semnificația
acestuia. La începutul ceremoniei el a transmis „un mesaj de solidaritate, sănătate și sprijin pentru evreii din
toată lumea, cu care suntem împreună la bine și la rău”,
suntem împreună, chiar dacă nu fizic, ci spiritual.
David Saranga a explicat semnificația cuvântului
Pesah (a trece peste), reprezentând eliberarea evreilor
de sub jugul faraonului din Egipt. Fiecare părinte evreu,
a spus el, are obligația de a spune povestea fiului său
și astfel istoria Exodului se transmite din generație în
generație. Prezentând Hagada, unde se descrie ordinea ritualului, el a arătat că fiecare comunitate își are

tradițiile ei. Astfel, faptul că 70 de comunități evreiești din
Diaspora pot avea 70 de tradiții este semnul unui adevărat multiculturalism. Este o datorie de a povesti Exodul, deoarece dacă nu am fi fost eliberați, azi nu am fi
liberi și nu am înțelege valoarea libertății. Fără ieșirea
din Egipt, azi nu am fi națiuni libere din toate punctele de
vedere.
Amintind de ideile ajutorului și ale tikkun olam (a face
lumea mai bună), de asemenea prezentate la Seder, David Saranga s-a referit și la situația de astăzi, unde acestea sunt deosebit de importante și și-a exprimat speranța
că, mai devreme sau mai târziu, va veni ajutorul, iar urarea „La anul la Ierusalim” se va realiza, nu doar simbolic,
ci în mod concret.
El a urat tuturor celor care l-au urmărit Hag Pesah
Sameah. (E.G.)
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Mesaje de Pesah
Klaus Iohannis
președintele României

Președintele României, Klaus Iohannis, a adresat președintelui FCER,
dr. Aurel Vainer, un mesaj cu ocazia
sărbătorii de Pesah. Mulțumind pentru
felul în care, prin măsurile proprii pe
care le-a adoptat, FCER a sprijinit „efortul național de combatere a epidemiei
de coronavirus pe teritoriul României”, șeful statului afirmă: „Avem o responsabilitate comună față de membrii
comunităților evreiești, care sunt, totodată, cetățeni ai României. Distanțarea
socială, izolarea la domiciliu și carantina sunt măsuri excepționale care ni se
impun tuturor pentru a traversa cu bine
această situație gravă umanitară.
Vă adresez rugămintea ca, în
perspectiva sărbătorii de Pesah, să
acordați și pe mai departe o deosebită
atenție respectării condițiilor impuse de
starea de urgență în România”.
Klaus Iohannis, care a fost adesea
oaspetele comunității evreiești, inclusiv
cu ocazia sărbătorilor iudaice majore, subliniază în mesajul său: „Tradiția
evreiască de sărbătorire a Pesahului în
comunitatea largă și în familie trebuie
să dea prioritate responsabilității ce ne
revine, fiecăruia, față de sănătatea și
protejarea aproapelui. Să rămânem împreună în credință, dar este esențial să
fim responsabili și solidari în respectarea normelor de distanțare socială impuse de autoritățile competente. În acest
sens, vă rog ca Federația Comunităților
Evreiești din România să întărească prin acțiuni și mesaje proprii apelul
autorităților la respectarea măsurilor instituite.”
În încheierea mesajului său, Klaus Iohannis și-a exprimat convingerea
că „prin solidaritate și responsabilitate
civică vom reuși să întâmpinăm și să
împărtășim împreună, chiar dacă suntem departe unii de alții, speranța și bucuria sărbătorilor”.

Admorul Yacov Friedman
Ca în fiecare an, Admorul din BuhușiBnei Brak, Yacov Mendel Friedman, i-a
adresat președintelui FCER, dr. Aurel
Vainer, un mesaj transmis prin amabilitatea colaboratorului revistei noastre,
ing. Baruch Tercatin. În mesaj se arată
că „în preajma sărbătorii de Pesah, sărbătoarea eliberării poporului evreu din
jugul egiptean” Admorul urează Pesah
Sameah președintelui FCER și familiei
sale, Comitetului Director și prim-rabinului Rafael Shaffer, precum și „tuturor evreilor din România”, rugându-l pe
Hașem „să trimită sănătate tuturor din
Comunitate și din România”.
Admorul a trimis și trei Mațot Șmura
„ca să vă păzească tot anul, cu sănătate și Hațluhă Bekol Maaseiha”.

Felix Koppelmann,
președintele CE Oradea
Dragi prieteni, ne apropiem de marea sărbătoare a Pesahului, căreia
avem obligația să-i acordăm atenția și
respectul cuvenite, chiar și în contextul
acestei situații nemaiîntâlnite, în limita
resurselor noastre fizice și intelectuale.
În această perioadă de grea încercare a întregii omeniri, ne putem da seama că toți suntem egali. Singura noastră speranță este în indulgența Creatorului nostru, care ne va ajuta dacă și
noi ne vom strădui, pe măsura puterilor
noastre, să ne purtăm cum se cuvine cu
semenii noștri. Dacă religia ne-a divizat
pe parcursul istoriei, spiritualitatea și
credința în Dumnezeu ne unesc acum.
(Continuare în pag. 4)
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În cadrul contactelor
noastre
zilnice la nivel de prefect, primar, manager general al spitalelor F.C.E.R - C.M,
Ambasada Statului Israel în România,
Rabinatul din Israel și B’nei B’rak, toți ne
îndeamnă la responsabilitate, disciplină
severă, solidaritate, cumpătare, realism
și, ceea ce este la fel de important, la
OPTIMISM, dar, în același timp, ne oferă informații despre evoluția situației și
întreaga disponibilitate față de solicitările noastre.
Speranța noastră și a întregii lumi se
îndreaptă spre Statul Israel, care, la ora
actuală, este într-o fază avansată de
soluționare concretă, științifică a acestei pandemii.
Referitor la viața noastră comunitară
orădeană, până în prezent situația este
sub control, luând în considerare faptul
că restul situațiilor medicale și sociale
curente (altele decât cele cauzate de virus) sunt în continuare în atenția noastră și trebuie rezolvate.
Cu convingerea că Dumnezeu este
alături de noi toți, nu ne rămâne decât
ca, pe lângă disciplină și solidaritate, fiecare să spună rugăciunea ȘEMA ISRAEL, indiferent de locul unde se află, și vă
adresez o rugăminte personală: intonați
HATIKVA până în ziua în care vom putea relua cântarea imnului împreună!
În aceste vremuri dificile, în care la
masa de Seder vom fi cu toții alături de
familiile noastre, celebrarea Pesahului
este poate mai importantă ca niciodată.
Chiar dacă nu suntem fizic unii lângă
ceilalți, inimile noastre bat în același ritm
al bucuriei și al speranței, până când vom
putea să ne rugăm din nou împreună!
Din suflet urez tuturor evreilor Pesah
Kasher ve Sameah!
(Urmare din pag. 3)

Prim-rabinul comunității orădene,
Shraya Kav
Rabinul Shraya Kav a transmis cititorilor revistei „Realitatea Evreiască”:
„În acest an, spre deosebire de alți ani,
suntem cu toții acasă, cu familiile noastre. Aceste vremuri tulburi ne-au adus în
poziția de a reflecta cu privire la ceea
ce ni se întâmplă, să avem credință și
să ne rugăm pentru vremuri mai bune,
iar această pandemie să își găsească
repede sfârșitul.
Acum, cel mai important este să fim
puternici. Trebuie să continuăm să ne
sprijinim unii pe ceilalți, să ținem legătura online și prin telefon pentru a fi uniți
și a ne încuraja reciproc. Nimeni nu este
singur. Comunitatea Evreilor din Oradea
continuă să-i sprijine pe membri prin
activitățile online, apeluri video și audio,
pentru a identifica nevoile din perioada
aceasta, mai ales în ceea ce îi privește
pe membrii vârstnici. Suntem deschiși
24 de ore, 7 zile pe săptămână.
Este important să fim alături de semenii noștri și să nu ne simțim singuri.
Hag Sameah ve Koșer!”

Rabinul comunităților timișorene
și brașovene, Zwika Kfir
Din păcate, suntem nevoiți să facem față unor situații la care nu ne-am
fi gândit niciodată. Cu toate astea, cursul timpului merge mai departe și iată
că am intrat în luna Nisan, prima lună a
vechiului calendar evreiesc.
Tora ne spune că prima lege dată
poporului evreu înainte ca acesta să
părăsească Egiptul a fost chiar cu privire la această primă lună și la sărbătoarea de Pesah. Tocmai datorită acestei
sărbători atât de deosebite și importante, luna Nisan a devenit prima lună din
calendar. Iar noi ne amintim de acest
moment în fiecare an.
(Continuare în pag. 5)

PESAH ÎN TIMP DE PANDEMIE

„În urmă cu 3000 de ani s-a născut ideea libertății”
Seder la Templul Coral oficiat de prim-rabinul Rafael Shaffer

Epidemia de coronavirus a transformat sărbătoarea
de Pesah, dintr-o sărbătoare colectivă în familia extinsă
și cu prietenii, într-una pe care mulți membri ai comunității
a trebuit să o petreacă în izolare sau chiar singuri. Totuși,
prin grija Rabinatului, ei au primit o alinare din partea
prim-rabinului Rafael Shaffer care, împreună cu cantorul
Emanuel Pusztai (partea tehnică Laurențiu Silberman),
a transmis online din Templul Coral ritualul Sederului, cu
care încep zilele ce marchează drumul poporului evreu
spre libertate.
Aceste ultime cuvinte au reprezentat ideea de bază
cu care și-a început ritualul prim-rabinul Rafael Shaffer.
El a prezentat platoul de Seder, explicând fiecare fel care
se găsea pus acolo, fiecare cu o valoare simbolică, a rostit apoi kidușul cu prima cupă de vin, iar cantorul Pusztai
a intonat mai întâi cântecul dedicat celor 15 semne pentru Șabat, apoi Urhas-ul. Deosebit de semnificativ a fost
momentul ruperii bucății de mața deoarece, a subliniat
rabinul, acesta este pâinea robilor evrei, dar și a libertății.
În continuare s-a trecut la toate etapele semnificative ale
Sederului, însoțite de rugăciuni, până la aprinderea lumânării.
Momentul important al ritualului de Seder, scos în
evidență de prim-rabinul Shaffer, a fost povestea eliberării
evreilor de sub jugul egiptean, cu accent pe semnificația
actuală. El a fost precedat de rostirea sau intonarea cântecului Ma Niștana, a celor patru întrebări, de obicei puse
de cel mai tânăr participant la Seder. Cantorul Pusztai
a îndeplinit acest ritual. Aceste întrebări, a subliniat rabinul Shaffer, stimulează un dialog, el însuși o formă a

libertății. Rabinul a ținut să precizeze că, în aceste condiții
excepționale, în care foarte mulți credincioși sărbătoresc
singuri Sederul, ei pot să răspundă singuri la cele patru
întrebări. Esența răspunsurilor la întrebări, a arătat Domnia Sa, este povestea eliberării noastre, care ne privește
pe toți, deoarece robi am fost în Egipt și, dacă Dumnezeu
nu ne-ar fi scos, am fi rămas sclavi ai egiptenilor.
Atunci când evreii au ieșit din Egipt, în urmă cu 3000
de ani, s-a născut ideea libertății. Această idee i-a ținut în
viață pe evrei, și de aceea Pesahul s-a sărbătorit în orice
fel de condiții, chiar și în robie, deoarece libertatea trebuia păstrată prin povestirea ieșirii din Egipt. Ea ne face
optimiști, deoarece vedem ce a însemnat să suportăm
răul ca să ne dăm seama ce înseamnă binele astăzi. În
cei 400 de ani de robie, Dumnezeu a promis poporului că
va ieși în bogăție, ceea ce s-a și întâmplat. El și-a îndeplinit făgăduința, pe care a repetat-o ori de câte ori evreii
a trebuit să-și înfrunte dușmanii. Și astăzi, când trecem
prin necazurile pandemiei și suferim, este important să
știm că vom trece și de această încercare. Dumnezeu
a auzit și ne aude strigătul, rugăciunea, și ne răspunde.
Așa s-a întâmplat și cu strămoșii noștri, pe care i-a condus afară din Egipt prin miracole și semne, a pedepsit
dușmanii prin cele zece plăgi. De aceea nu este suficient
să povestim, ci și să ne aducem aminte de miracolele
prin care am supraviețuit. Acum avem nevoie din nou de
îmbărbătare, poate chiar de miracole. De aceea trebuie
să ne rugăm și să mulțumim Domnului pentru ce a făcut
și ce va face pentru noi, a spus Rafael Shaffer.
EVA GALAMBOS

Celebrare online la Comunitatea Evreilor Iași

Ca în fiecare an, celebrarea sărbătorii de Pesah la Iași nu a fost
lipsită de binecunoscuta tradiție a
Seder-ului, masă organizată de Comunitatea Evreilor, dar acum el a fost
transmis live, membrii comunității și
prieteni au luat parte astfel la bucuria
primei seri a sărbătorii.
Referindu-se la simbolistica atmosferei de Pesah, Albert Lozneanu, președintele JCC Iași, a arătat
că „bucuria vine din lucruri mărunte,
din liniștea din suflet, iar lumina, din
inima fiecăruia”. Epidemiile în istoria
poporului evreu, a povestit el, nu sunt
un element de noutate. În Midraș
se povestește că în vremea regelui
David o epidemie lua viața a peste
100 de oameni zilnic. Atunci, regele
David, prin inspirație divină, a cerut
ca fiecare evreu să rostească nu mai
puțin de 100 de binecuvântări pe zi.
Evreii au spus 100 de binecuvântări
pe zi, iar epidemia a luat sfârșit. De
asemenea, vorbitorul a amintit de
anul 1848, când și-a făcut apariția
o epidemie de holeră. O învățătură
primită de la cel de-al III-lea Lubavitcher rebbe spunea că în timpul

unei epidemii oamenii ar trebui să fie
atenți nu doar la actul răgăciunii în
sine, ci și la sensul cuvintelor rostite.
Albert Lozneanu a comparat
acest virus cu a XI-a plagă, iar izolarea – a remarcat el – este doar un
adăpost temporar și nu o penitență.
Totodată, el a vorbit despre Pe
sah ca zman herutenu – timpul eliberării noastre. Cele două cuvinte care
numesc în limba ebraică termenul de
libertate – hofesh, cu sensul de concediu, și herut, libertatea colectivă de
a face ceva – ilustrează importanța
acestui termen pentru istoria și devenirea poporului evreu.
După cum scrie în Hagada, dintre
bucatele de pe masa de Pesah nu
au lipsit rădăcina amară (maror) în
amintirea sclaviei egiptene, carnea
friptă (zeroah), oul fiert (beița), el fiind o mâncare interzisă în Egipt, pătrunjelul verde înmuiat în apă sărată,
charoset (un amestec de măr, nucă
și vin) și salata (chaseret).
Citind Hagada dobândim o idee
clară asupra ritualului mesei de
Pesah, Albert Lozneanu referindu-se
și la semnificația celor patru cupe cu

vin în tradiția iudaică, care fac trimitere la patru expresii ebraice pentru
libertate, iar cea de-a cincea cupă
este pentru profetul Eliahu, a cărui
vizită este așteptată în casele evreilor în perioada celebrării Pesahului.
Benjamina Vladcovschi, preșe
dintele interimar al C.E. Iași, a urat
tuturor participanților la Seder un călduros Hag Pesah Sameah și a transmis aceeași urare din partea ambasadorului Statului Israel în România,
E.S. David Saranga. Excelența Sa i-a
asigurat pe toți membrii comunității
de sprijinul său și le-a transmis urări
de bine, interesându-se de situația în
care se află comunitatea, în contextul pandemiei de coronavirus.
Primarul muncipiului Iași, Mihai
Chirica, le-a făcut evreilor ieșeni urarea tradițională Hag Pesah Sameah
într-o scrisoare adresată comunității.
Seara a fost încheiată în mod
tradițional, prin intonarea unor refrene muzicale dedicate acestei sărbători, iar Teodora Alexandra Ungureanu a interpretat cântecul Ma Niștana
Ha’laila Ha’ze.
DAN DRUȚĂ

Seder de Pesah la Brașov

Comunitatea Evreilor din Brașov
a organizat Sederul de Pesah, transmis online prin aplicația Zoom. Alături de președintele Dan Floroian au
luat parte, printre alții, Israel Sabag,
directorul JDC România, Ery Pervulescu, coordonator de programe
naționale ale JDC, foștii președinți
ai CE Brașov Valer Plugaru și Tiberiu Roth, Rudi Katz, unul dintre cei
mai vârstnici membri ai comunității,
supraviețuitor al deportărilor în
Transnistria.
Acasă la președintele Dan Floroian, precum și la bucătăria de la
comunitate, a avut loc o curățare temeinică, încăperile fiind făcute cașer
după cele mai minuțioase indicații
ale rabinului Zvika Kfir. Cu o seară
în urmă a fost ars hamețul. O echipă nouă la bucătărie și transport

le-a asigurat membrilor comunității
brașovene o masă cașer, cu toate cele necesare sărbătorii. Au fost
aprinse lumânările de Pesah, iar binecuvântarea a fost rostită de Elena
Marțafoiu, membră a comunității. Pe
masă s-au aflat trei mațot despărțite
cu câte un șervet alb, iar farfuria de
Seder a cuprins aimbolurile gastronomice tradiționale: ħaroset (amestecul de mere, nuci și vin), zroa
(carne friptă), karpas (pătrunjel sau
cartof), beița (ou), maror (rădăcină
amară) și, în funcție de obiceiul locului, ħazeret (salată).
Într-o atmosferă caldă, au fost
parcurse – de fiecare, din propria
casă – cele 14 secvențe tradiționale
de Seder, de la rugăciunea de Kiduș
pe vin, până la Nirța (cântarea de
închidere). Povestea Ieșirii din Egipt

a fost citită, pe rând, de câțiva dintre participanți, în special de Dan
Floroian, Tiberiu Roth și Rudi Katz.
Cântece precum „Daieinu”, „Leșana
Habaa”, „Ehad mi iodea?” sau „Had
Gadia” au răsunat cu bucurie și
speranță printre cei prezenți.
Israel Sabag și-a exprimat încântarea de a ne afla cu toții împreună
în comunitate. Rudi Katz a fost de
părere că aceasta a fost una dintre
cele mai frumoase seri de Pesah
la care a participat. Președintele
Dan Floroian le-a adresat mulțumiri
tuturor celor care s-au îngrijit de
buna desfășurare a evenimentului, în pofida condițiilor vitrege,
precum și membrilor și prietenilor
comunității care au luat parte la acest
Seder.
CLAUDIA BOSOI
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PESAH ÎN TIMP DE PANDEMIE
Masa rituală din fiecare an, la domiciliu

Pentru Comunitatea Evreilor din Timişoara, perioada
actuală are în prim plan două subiecte: ajutorarea celor
vârstnici şi singuri şi păstrarea vieţii comunitare, chiar
dacă în plan virtual. Distribuirea azimei pentru cei ce aparţin „generaţiei de aur” a fost o prioritate absolută. Dorinţa
ca aceştia să stea acasă, să nu îşi rişte sănătatea venind
la comunitate, a determinat efortul de a duce fiecăruia la
domiciliu cutiile de mațot şi făină de mațot. De asemenea,
cei din serviciul de asistenţă socială, dar şi câţiva voluntari, răspund solicitărilor de cumpărături de medicamente
sau alimente necesare pensionarilor. În acelaşi timp, pentru alinarea singurătăţii şi izolării, singurul remediu eficient pare să fie comunicarea, iar telefonul şi reţelele de
socializare au devenit vitale în acest context.
Dacă, anii trecuţi, în jur de 300 de evrei timişoreni se
întâlneau la cele două seri de Seder Pesah, de această
dată fiecare petrece acasă această sărbătoare. Cât mai
mult din semnificaţia acesteia se regăseşte pe computer,
prin intermediul postărilor rabinilor care doresc să împărtă-

şească semnificaţia sărbătorii, dar şi un mesaj de speranţă
în vremuri ciudate şi greu de înţeles. Cina tradiţională de
Seder Pesah a fost pregătită de restaurantul ritual pentru
toți doritorii, ca măcar prin intermediul gustului cunoscut să
îşi aducă aminte de frumoasa celebrare ce se petrecea împreună anii trecuţi. De altfel, faptul că de la cantina comunităţii masa de prânz este distribuită, în regim de catering,
continuă să fie un sprijin pentru cei în nevoie.
Comunitatea Evreilor din Timişoara, ca multe altele
din lume, a început să înveţe, în acest context, să trăiască şi în acest plan al comunicării virtuale. Sunt zile
în care coeziunea membrilor săi pare şi mai accentuată.
Conștientizăm mai pregnant că avem nevoie de comunitate, de apartenenţă, atunci când suntem forţaţi de situaţie, pentru propria protecţie, să stăm la domiciliu. În
rest, rămâne speranţa ca această comunitate să treacă
peste actuala perioadă, toate gândurile îndreptându-se
spre sănătatea membrilor săi.
LUCIANA FRIEDMANN

Când se apropia sărbătoarea de Pesah se făcea
curățenia generală de primăvară. Apoi, în ultima zi, toate sertarele erau golite de eventualele resturi de hameț.
Înainte de Erev Pesah, ultima bucățică de pâine aveam
voie s-o mâncăm numai în verandă. Dar seara de Seder
era răsplata întregii trude și a interdicțiilor.
Îmbăiate, eu cu sora mea, îmbrăcate de sărbătoare,
de multe ori cu haine noi, așteptam cu înfrigurare seara
de Seder pentru care se făcuseră toate pregătirile. Parcă
văd canapeaua unde urma să șadă tata și perna mare
de care trebuia să-și rezeme spatele, masa, cu cea mai
bună față de masă și farfuriile de Pesah, cu tradiționalele
simboluri gastronomice – ouăle fierte, apa sărată, hreanul și haroises –, cele patru pahare cu vin, cele trei felii
de mațot învelite într-o eșarfă de mătase brodată, farfuriile, lingurile, furculițele, cuțitele, tacâmurile scoase
de la păstrare, folosite numai în cele opt zile de Pesah,
sfeșnicele cu lumânările aprinse... Totul completa aerul
de sărbătoare unică.
Tata se întorcea de la sinagogă și noi îl așteptam cu
înfrigurare ca să înceapă ceremonia de Seder. Sigur că,
din anii precedenți, știam cum se desfășoară acest ritual,
dar pentru noi, copiii, era de fiecare dată o premieră. La
asta contribuia și aficoman-ul, bucata de mața ruptă și
ascunsă de tata, pe care ne pregăteam s-o găsim ca s-o
redăm circuitului, după „vajnice” târguieli de „răscumpărare”.
Sederul, lectura Hagadei, se desfășura prea încet
pentru noi, copiii. Cele patru întrebări tradiționale le
știam pe de rost și le împărțeam frățește între noi. Mai și
moțăiam câte puțin pentru că, de fapt, știam povestea; în
fiecare an, domnul Kopfștain, învățătorul nostru de ebraică, ne pregătea pentru sărbătoare.
Numai așteptarea Profetului Eliahu, pentru care mama
deschidea ușa la momentul oportun, ne mai scotea din
amorțeală. Și tata clătina piciorul mesei și se vărsa puțin
vin din pahare. Noi voiam să credem că ne-a vizitat și pe
noi Profetul și a gustat din vin. Trebuia să meargă pe la
toți evreii din lume și nu putea întârzia prea mult la noi.
Cântecele „Had Gadia” și „Daieinu”, care-mi plac și azi în
mod deosebit, încununau seara de Seder.
Dar urarea „Hașana Haba BiIerușalaim” – „La anul la
Ierusalim” – nu s-a împlinit pentru mine.
Dr. MIRJAM BERCOVICI

Tata mi-a deslușit Hagada de Pesah. Era primul Seder
fără zeida. Zeida nu concepea să conducă Sederul fără
să aibă pregătit un esă-bet – pernele așezate una peste
alta, rezemate de speteaza divanului – cum mâncau oamenii liberi în Antichitate. Se îmbrăca în alb din creștet
până-n tălpi. Acum, baba își pune fișiul și binecuvântează
lumânările. Stă în picioare citind dintr-o Hagada din secolul XVIII, moștenire de la tatăl ei. Lângă ea – cele trei felii
de mațăs – învelite într-un ștergar țărănesc de pe timpuri,
primit cadou la o nuntă în Bragadiru. În mijloc – o farfurie
în formă de frunză cu nervuri și flori pe margini, în culori
pastel. În farfurie – hrean, pătrunjel, haroisăs, un ou tare,
o bucățică de carne friptă... Tacâmurile, solnița, oalele și
cratițele, toate sunt pentru mine o bucurie. Întâi, fiindcă
sunt altele decât cele folosite în restul anului. În al doilea rând, fiindcă-s toate vechi, moștenite din generație în
generație, cu forme și culori cum nu se mai întâlnesc azi.
Tata ne toarnă vin în pahare. Repetăm după baba: dom
ță fardeerân..., în timp ce vărsăm puțin vin în farfurii. Eu
am coisa mea: un păhărel de sticlă groasă, în formă de
butoiaș, cu litere ebraice lucrate în relief. Mă uit la pozele
de care-i plină cărțulia cu foi galben închis. O răsfoiesc.
Dacă nu înțeleg ce scrie! „Ce-i asta?”, îl întreb pe tata,
arătându-i una din poze: un interior de palat, un jilț pe
care șade un bărbat cu o coroană stranie, coborându-i
spre frunte. La capătul treptelor urcând spre jilț – un om
cu toiag în mână. „Aici e faraonul, dincoace – Moise, venit
la palat să-i ceară eliberarea sclavilor evrei”. „Și – asta?”.
„Da´ - asta?”. Încet-încet ajung la ultima poză: un convoi
nesfârșit – îmi pare – de oameni cu chipuri indistincte,
mărșăluind conduși de personajul cu toiag. „Încotro?”.
Tata oftează. Ce fel de răspuns e ăsta? „Să fi văzut Seder Nacht când eram eu copil, la Obârșeni!”, schimbă registrul. „Tata – în capul mesei, mama – alături. Noi șapte
– Lazăr, Naftule, Leon, eu, Șulăm, Rașela, Anuța – pe
laturile mesei. Toți cântăm. Tata avea o voce frumoasă.
Lazăr i-a moștenit-o. Cu fiecare cântec simți cum urci.
Dar apoteoza e «Had Gadia». Cântă și bate tactul: Had
Gadi-a-a-a, Had Gadi-a-a! Eram singurii evrei din sat.
Țăranii se adunau sub ferestre și ascultau sfioși. Ceva din
atmosfera dinăuntru se transmitea dincolo de ziduri. În
1907, când haidamaci veniți din alte părți au vrut să dea
foc casei noastre, țăranii din sat ne-au sărit în apărare”.
IULIA DELEANU

Seder în copilărie

Hagada din suflet

Noapte de Pesah pe strada 11 Iunie, nr. 7

Amintirile despre Seder-ul din copilăria mea, trecută de multe decenii,
se compun din fragmente de imagini
și secvențe, așa cum de multe ori
se derulează acestea în vise – cele
frumoase, odihnitoare, optimiste. O
asemenea secvență reține agitația
care începea la un moment dat, primăvara, în strâmtul apartament în
care locuiam pe o stradă cu vecini de
tot felul – croitorul Nussbaum, baba
Anica și moș Neculai, familia Balaban și milițianul Fecioru, tanti Marieta
și nenea Iulius, antrenorul, doamna
și domnul Harabagiu, prietenul meu
mai mare Emil Apfelbaum și fratele său Morel etc. – când bunicii, din
camera lor, care servise multă vreme și drept bucătărie, începeau să
scoată din unghere numai de dânșii

știute vesela „de Paști“. Erau farfurii
mai colorate decât cele uzuale, cu
diverse modele de chenare, pahare
desperecheate cu aer de antichități
și tacâmuri mai arătoase decât cele
ordinare de alpaca, acestea argintii
și cu reliefuri complicate, ce trebuiau
bine frecate pentru a înlătura mici
pete ruginii strecurate între striații,
semn că nu fuseseră folosite un an
întreg. Operațiunea coincidea, cred,
și cu răsturnarea completă a casei,
cu mobile și covoare cu tot, de către
aceiași bunici neobosiți, și cu suspendarea temporară a ritmurilor cotidiene pentru părinți, care se refugiau
la serviciile lor, dar și pentru mine,
care trebuia să-mi fac lecțiile pe unde
apucam; era momentul inevitabil și
ineluctabil al „curățeniei de Paști“.

Ca prin minune, peisajul bucătăriei se schimba radical: dispăreau ingrediente și bucate familiare, cu culorile și aromele lor, și apăreau altele,
cu un „halou“ sărbătoresc, deși, pe
gustul meu, mai auster decât al celor cotidiene: borșul de sfeclă roșie,
extras din borcane pregătite din vreme, cartofi, ouă, hrean și, din cutii
preambalate, aduse cu plasele de la
Sinagoga Kantarski, mațot. Aferată,
bunica se învârtea printre tingirile
festive, combinând în diverse formule, într-un fum gros de ulei pus la
prăjit, aceste ingrediente de bază, la
care bucățelele de carne păreau garnituri facultative și nesemnificative;
se simțea de la cuptor (oare cum o
fi fost ANDREI CORBEA-HOIȘIE
acesta
(Continuare în pag. 22)
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Mesaje de Pesah

Pesah este legat de trei noțiuni:
libertate, educație și hameț. Atunci când
ne referim la libertate, facem legătura cu
„Ieșirea din Egipt”, eliberarea din robia
egipteană după sute de ani de sclavie.
Când vorbim despre educație, vorbim de
obligația de a transmite mai departe ideea libertății, din generație în generație;
copiilor noștri și mai apoi copiilor lor.
Hameț, cel de-al treilea motiv al
Pesahului, este practic un instrument
care ne dă posibilitatea să transmitem
mai departe și să ne amintim mesajul
libertății. Cuvântul „hameț” este unul deosebit. Nu are un echivalent în altă limbă. El are două aspecte: primul se referă
la fermentarea aluatului, care, conform
Torei, nu a avut loc în momentul în care
evreii au plecat din Egipt, grăbiți fiind;
astfel, aceștia au fost nevoiți să prepare aluatul nedospit și să îl consume așa
(mața). Mața ne amintește, în primul
rând, de cum au părăsit evreii Egiptul
în grabă și nu au avut posibilitatea să-și
prepare pâinea. În al doilea rând, mața
ne direcționează către împlinirea mițvot,
pentru că, în limba ebraică, cuvintele
„mața” și „mițvot” (legile Torei) se scriu
la fel. Astfel, mața nu ne amintește doar
de povestea ieșirii din Egipt, dar ne și
îndreaptă către mițvot.
Așa cum am spus și la început, trecem printr-o perioadă grea și problematică. Nesiguranța îi face pe oameni să
fie confuzi și stă la originea sentimentului de anxietate, de frică.
În prima și în a doua seară de Pesah,
ne adunăm împreună în jurul mesei
de Seder, care are de-a face cu două
acțiuni: mâncăm mața și le povestim
copiilor noștri istoria eliberării din Egipt.
În mod obișnuit, petrecem cele două
seri cu familia sau cu comunitatea, celebrând împreună sărbătoarea. Anul
acesta, va fi însă puțin diferit. Fiecare
familie, mică sau mare, se va strânge
acasă și va celebra Sederul într-un cadru restrâns. Într-un fel, ne duce cu gândul la începuturile poveștii. Acum 3500
de ani, evreii stăteau fiecare în casele
lor, cu familia, având un semn de sânge deasupra ușii, semn care avea să-i
salveze de plaga ce se abătea în acea
noapte asupra poporului egiptean. Fiecare familie pe cont propriu, dar toate
familiile împreună. Puterea noastră ca
națiune, cultură, comunitate vine tocmai din acest fapt: a face toți împreună
același lucru. Uneori în aceeași cameră, alteori separați, dar mereu făcând
același lucru. Astfel, și în acest an, vom
fi împreună, vom celebra împreună și
putem fi siguri că unitatea noastră ne va
salva și de această plagă.
Încheind într-o notă personală, vreau
să vă rog pe toți să sunați, să contactați
alte persoane; să îi întrebați ce fac, cum
se simt, dacă au nevoie de ceva, pentru
ca doar așa ne vom păstra vie comunitatea în aceste timpuri nefaste.
Vă doresc tuturor sănătate și libertate!
Hag Pesah Sameah ve Kașer!

(Urmare din pag. 4)

Valery Kuzmin, ambasadorul
Federației Ruse la București
Ambasadorul Rusiei la București,
E.S. Valery Kuzmin, a mulțumit, într-un
mesaj adresat președintelui FCER, dr.
Aurel Vainer, pentru „urările călduroase și cadoul primit cu ocazia sărbătorii de Pesah, care comemorează unul
dintre cele mai importante evenimente
din istoria poporului evreu – eliberarea
din sclavia multiseculară”. În aceeași
scrisoare, Valery Kuzmin a adresat felicitări președintelui și membrilor FCER
„cu prilejul acestei vechi sărbători” celebrând „idealurile de libertate și dreptate
comune tuturor oamenilor”.
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„Polidinul ar putea fi un adjuvant în lupta împotriva coronavirusului”
Interviu cu dr. Sylvia Hoișie

Sylvia Hoișie

Dr. Sylvia Hoișie, medic de elită al zilelor noastre, a intrat în conștiința
publică cu supranumele „Mama Polidinului”, imunostimulator în infecțiile bacteriene, omologat de OSIM în 1965. Timp de cinci decenii (1953-2003), viața
ei profesională a fost parte din viața Institutului „Dr. Ion Cantacuzino”, Filiala
Iași. În aceste vremuri de încercare, când oameni de știință din mari centre de
cercetare din lume se află într-o luptă contracronometru pentru descoperirea
unui vaccin anticoronavirus și a unor remedii sigure împotriva teribilei pandemii, meritele care au impus-o în istoria medicinei românești capătă un plus de
actualitate.
– Unde ați văzut lumina zilei?
– M-am născut într-un minunat
oraș de munte bucovinean, la Câmpulung, atunci capitală de județ. Trecuseră aproape nouă ani de când Bucovina făcea parte din România Mare.
Câmpulungenii continuau să vorbească germana. Pe lângă germană, cei
aproximativ 2000 de evrei din oraș comunicau între ei și-n idiș. Tata provenea dintr-o familie cu șapte copii. Familia nu putea să-i întrețină pe toți la
facultate. Numai unul a studiat medicina la Viena, ceilalți copii sacrificânduse pentru asta. Tata a terminat Școala
de Meserii tot în capitala Imperiului
Austro-Ungar. Familia mamei era din
Botoșani, de asemenea, numeroasă,
cu venituri modeste. Mama iubea mult
lectura. Părinții n-au precupețit nici un
efort să ne dea o bună educație, surorii mele mai mari și mie.
– Ce-nsemna bună educație?
– Pe lângă grădinița românească și
evreiască, școala primară, gimnaziu,
părinții au crezut de cuviință să luăm
lecții particulare de ebraică, engleză,
pian. Mie îmi plăceau mult poveștile.
Întâi – auzite de la bunica din partea
tatei, apoi – citite de mine cu nesaț.
Lumea lor mi se părea mai confortabilă decât cea reală, deloc prietenoasă
cu evreii. Îl țin minte pe tata, îngrijorat
de așa-zisa „revizuire” a cetățeniei în
1938, dar mai ales după 1940, când a
fost proclamat statul național legionar.
Am asistat la scene teribile: percheziții
în case evreiești sub pretextul căutării de „arme”; umilirea rabinului din
orășelul nostru; defilări amenințătoare
ale legionarilor pe strada principală.
Cel mai mult m-a afectat faptul că am
fost dată afară din școală. Legislația
rasială interzicea copiilor evrei să
învețe în școlile de stat. Absolvisem
două clase de gimnaziu când, în octombrie 1941, a venit ordin de deportare în Transnistria.
– Cum ați trăit deportarea?
– Bunicii din partea tatei au murit
la Moghilev. Noi, ceilalți, am ajuns în
ghetoul din Djurin, unde am trăit infernul. Tata s-a îmbolnăvit de tifos exantematic. Apoi a fost trimis să lucreze
pentru o unitate militară germană, departe de noi, ceea ce, în multe cazuri,
însemna condamnare la moarte. În
ultimul an de ședere la Djurin am avut
noroc să fim primiți să locuim în casa
unor localnici ucraineni: familia Zabarata. Pe Grigori Zabarata îl vedeam
doar noaptea. Ulterior, am aflat că era
partizan. În ´44 ne-am întors în România; nu la Câmpulung, unde, presupuneam, pierduserăm tot, ci la Botoșani,
unde locuiau bunicii din partea mamei. Bunicul s-a prăpădit la scurt timp
după sosirea noastră. Apoi a venit seceta. Trăiam la limita subzistenței.
– Ce amprentă v-a lăsat această
experiență?
– Am înțeles că viața e cel mai
de preț bun al nostru. Am învățat ce
înseamnă omenia: nu cea declarativă, ci faptică. Ca să supraviețuim, la
Djurin am muncit la câmp din greu. În
ghetou circula o singură carte, trecută din mână în mână, citită și recitită.
Am știut de la început că, pentru mine
și sora mea, salvarea era învățătura.

M-am deprins să am răbdare, să fiu
optimistă. Dacă speri, te adaptezi și la
ce este, sau pare, mai rău. Lipsurile –
și erau multe de tot în anii începutului
meu de carieră – nu m-au mai înspăimântat.
– De ce ați ales medicina?
– Poate, prin reflex, urmând exemplul surorii mele, după ce am dat examene de recuperare și bacalaureatul.
Deși văzusem cadavre în Transnistria, nu m-am obișnuit ușor cu sala de
disecții. Am reușit să-mi depășesc impasul, cu ajutorul unor mari profesori:
Ioan Nubert și Ion Iancu. Am avut și
mâhniri: colegi zeloși mi-au denunțat
originea „nesănătoasă”: bunicul, mort
de doi ani, fusese „negustor”. Avusese un mic magazin de sticlărie la
Botoșani, astfel că nu mi s-a aprobat
să stau la cămin și să mănânc la cantina studențească. Mi-am îndrăgit profesiunea, prețuindu-i valoarea etică,
după un stagiu ca internă la Clinica
Medicală a profesorului Ion Enescu,
de la Spitalul Sf. Spiridon din Iași, și
alt stagiu la Clinica de boli infecțioase,
condusă de conf. univ. dr. Maria Franche. Am văzut acolo cum se poate
lupta zi de zi pentru fiecare bolnav. În
toată clinica de Infecțioase lucrau patru medici, cărora li se adăugau patru
interni, studenți în anii IV și V, printre
care și eu. Ne-am confruntat atunci
cu o epidemie de tifos exantematic,

cu una de febră tifoidă și cu una de
poliomielită. Gărzile erau foarte dese,
resurse și medicamente – la limită,
n-aveam antibiotice. Fiecare om salvat reprezenta pentru noi o sursă de
imensă bucurie.
– Pe care dintre profesori îi con
siderați mentori?
– Am fost cucerită de lecțiile de
histologie ale profesorului Alexandru
Țupa, care în tinerețe luptase cu
gripa „spaniolă” la spitale din Franța;
cele de medicină internă ale profesorului Nardusia Goldenberg; de microbiologie, ale profesorului Petre Condrea; de orele de anatomie patologică
ale profesorului Lazăr Wassermann,
pionier al morfopatologiei moderne în
România. În general, am avut profesori eminenți, cu o experiență profesională excepțională.
– Cum ați ajuns medic de laborator?
– Specializările se hotărau „de
sus”. Am fost distribuită la Igienă,
specialitate mai puțin solicitată. La
materiile specifice predau profesori
dedicați: Dumitru Cornelson, Mihai

Date biografice
• Născută în 1927, la Câmpulung
Moldovenesc.
Părinții: Leon Korber și Clara
Korber (născută Hutman).
Școala primară și primele două
clase gimnaziale, până la eliminarea
din școlile de stat, la Câmpulung.
• Octombrie 1941-aprilie 1944
deportată în Transnistria, în localitatea Djurin.
• 1944-1947 recuperează la Liceul Evreiesc și la Liceul Carmen Sylva
din Botoșani anii de școală pierduți
și ia examenul de bacalaureat.
• 1947-1952 studiază Medicina la
Iași.
• 1949 se căsătorește cu Beno
Hoișie, pe atunci student la Medicină, la Iași, ulterior medic la Spitalul
Militar din Iași, iar din 1987 la Comunitatea Evreilor din Iași.
• 1951 se naște fiul lor Andrei, astăzi profesor de Literatură germană
la Universitatea din Iași.
• 1953-2003 lucrează în calitate
de cercetător la Institutul „Dr. Ion
Cantacuzino“, Filiala Iași, de unde
se pensionează cu titlul de Cercetător principal gr. II.
Duca... După absolvire am primit un
post de cercetare de laborator la nou
înființata filială ieșeană a Institutului
„Cantacuzino” din București. Director
era profesorul meu de microbiologie
Petre Condrea, fost elev al doctorului Ion Cantacuzino. M-a primit bine,
fiindcă luasem notă mare la disciplina lui. Eram mulți tineri în institut,
cu care am lucrat excelent: Ion Pencea, Moses Șmilovici, Nicolae Lașcu,
IULIA DELEANU

(Continuare în pag. 22)

APEL la rugăciune, solidaritate şi responsabilitate
în vreme de pandemie al Consiliului Consultativ
al Cultelor din România

Federația Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic a transmis un
comunicat, preluat de presă și agenții de presă din România și Israel, prin care
informează că recent, Consiliul Consultativ al Cultelor din România, organizaţie etică neguvernamentală, fără personalitate juridică şi non-profit, a lansat
un Apel la rugăciune, solidaritate şi responsabilitate în vreme de pandemie.
Din Consiliu fac parte 13 culte recunoscute în România: Biserica Ortodoxă
Română, Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara, Biserica Romano-Catolică, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Arhiepiscopia Bisericii Armene, Biserica Ortodoxă de Rit Vechi din România, Biserica Reformată
din România, Biserica Evanghelică C.A. din România, Biserica Evanghelică
Luterană din România, Biserica Unitariană Maghiară, Biserica Creştină după
Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din
România, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România şi Cultul Musulman
din România.
Redăm integral textul APELULUI
În această perioadă de grea încercare, Consiliul Consultativ al Cultelor
din România se adresează tuturor
credincioşilor cu un mesaj de încurajare, binecuvântare şi îndrumare. Primul nostru îndemn este de a rămâne
în case, de a respecta cu stricteţe măsurile dispuse de autorităţile publice şi
de a coopera cu acestea, asigurându-se totodată slujbele religioase în
lăcaşul de cult, dar fără participarea
fizică a credincioşilor, slujbele fiind
transmise online. Cel de-al doilea îndemn este ca fiecare dintre noi să stăruie acasă în rugăciune personală sau
împreună cu familia, pentru a-L ruga
pe Milostivul Dumnezeu să ne ajute
să depăşim acest moment de grea
încercare. Rugăciunea este sursă de
putere spirituală pentru a învinge teama şi boala. Cultivarea păcii sufletului

prin rugăciunea stăruitoare ne fereşte
de panică şi deznădejde şi ne face să
conştientizăm dubla noastră responsabilitate în această perioadă: personală şi comunitară. Medicilor, întregului personal din instituţiile medicale,
cât şi tuturor celor care prin munca lor
depusă în perioada pandemiei ajută
la continuarea vieţii în parametri cât
se poate de normali, precum şi celor
care asigură asistenţă religioasă oamenilor aflaţi în suferinţă, le adresăm
un cuvânt de preţuire şi încurajare în
lucrarea lor jertfelnică. De asemenea,
adresăm un mesaj de preţuire şi încurajare poliţiştilor, jandarmilor şi militarilor. Ei toţi sunt prezenţi continuu
în rugăciunile noastre. Slujitorilor cultelor religioase le adresăm îndemnul
de a continua activitatea lor şi de a
actualiza datele lor de contact şi de
a le posta pe site-urile şi platformele

digitale ale comunităţilor lor, pentru a
putea fi contactaţi de toţi cei care au
nevoie de consiliere religioasă, de încurajare sau de orice alt sprijin folositor. Îi îndemnăm pe toţi credincioşii
să ţină legătura telefonic sau prin alte
mijloace de comunicare cu slujitorii
cultelor, iar pe toţi cei care doresc să
se implice efectiv în activităţi de voluntariat îi îndemnăm să acţioneze
organizat în cooperare cu autorităţile
locale, potrivit recomandărilor fiecărui
cult. Recomandăm tuturor să urmărească transmisiile slujbelor religioase la radio, la televizor sau prin internet. Este necesar ca fiecare dintre
noi să dea dovadă de înţelepciune în
aceste vremuri de încercare, intensificând rugăciunea şi responsabilitatea
pentru sănătatea personală şi socială.
De asemenea, să arătăm solidaritate
socială concretă prin ajutorarea celor
aflaţi în nevoi, oferindu-le ajutor material, respectiv asistenţă socială la domiciliu persoanelor vârstnice, bolnave
sau cu dizabilităţi, în mod voluntar,
avizat de către autorităţi. Ne rugăm
Bunului Dumnezeu, Doctorul sufletelor şi al trupurilor, să ne binecuvânteze pe toţi, să ne ajute, să ne dăruiască sănătate, pace, speranţă şi iubire
milostivă faţă de cei aflaţi în suferinţă,
iar celor care au murit să le dăruiască
viaţă veşnică. Dumnezeu să binecuvânteze România!
Secretariatul Consiliului Consultativ
al Cultelor din România
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Keshet ediția a XVI-a, numai online
Interdicțiile introduse pentru a evita îmbolnăvirea de coronavirus, respectiv suspendarea tuturor activităților care implicau prezența masivă a participanților, sunt
aplicate și în toate comunitățile evreiești din România. Dar aceasta nu înseamnă
că ele au dispărut. Situația concretă a dat naștere unor forme noi, profitând de
tehnologia din domeniul informaticii. Mai mult, există posibilitatea unor manifestări
interactive, cu participanți din toată țara.
JCC a reușit astfel să nu renunțe la numeroase programe, cum este de
pildă ediția a XVI-a a Keshet-ului și, cu sprijinul Joint și în colaborare cu FCER,
a organizat mai multe sesiuni de discuții online. Nu-i vom părăsi pe membrii
noștri, JCC își va continua activitatea sub o altă formulă, a declarat Ery Pervulescu, responsabil din partea Joint cu aceste acțiuni. Până acum au fost
realizate trei manifestări: o prezentare a maladiei COVID-19 și a implicațiilor ei
fizice și psihologice pentru viața omului, un dialog cu deputatul FCER, Silviu
Vexler, care a răspuns întrebărilor puse de Alexandru Marinescu, redactorul șef
al revistei „Realitatea Evreiască”, și o prelegere a rabinului David Levin Kruss,
director pentru educație evreiască al JDC Europa, intitulată „Când vremurile
sunt dificile, cine este cea mai importantă persoană pe care să te bazezi: Tu.”

Dialog online
cu deputatul Silviu Vexler
În seara zilei de 26 martie 2020, o
sesiune Keshet constând într-un dialog dintre deputatul minorității evreiești
Silviu Vexler și Alexandru Marinescu,
redactorul-șef al revistei Realitatea
evreiască, a putut fi urmărită live pe
pagina de Facebook „JCC România”.
În introducerea evenimentului, Ery
Pervulescu, coordonator de programe naționale ale JDC, a subliniat: „De
multe ori, singurul mod de a te dezvolta este să te adaptezi. Exact asta este
ceea ce încercăm noi să facem, prin intermediul programelor naționale. Încercăm să le continuăm, chiar și în condiții
de criză. Infrastructura comunitară pe
care sunt clădite de fiecare dată programele noastre este aceeași și are
la bază puternicul parteneriat dintre
FCER și JDC. Și ne bucurăm că mijloacele tehnice ne permit să ajungem
lângă dvs. și să fim împreună online.”
Alexandru Marinescu a amintit de
recenta întrunire a Forumului BBR, în
cadrul căreia Silviu Vexler a fost caracterizat drept un parlamentar activ,
dovadă că din decembrie 2016 până
în martie 2020 a avut 10 propuneri
legislative care au devenit legi și mai
multe amendamente promulgate,
aflate în vigoare. În acest context,
jurnalistul a fost interesat să afle ce
presupune bucătăria unei propuneri
legislative și ce face diferența între o
propunere care se materializează prin
adoptare și promulgare și una care rămâne în faza de propunere.
Silviu Vexler a arătat că o propunere legislativă străbate un drum lung
până să devină lege: elaborarea legii,
cu respectarea elementelor de tehnică legislativă; expunerea de motive,
care trebuie să explice rostul și logica
propunerii inițiate; avizarea tehnică
din partea Consiliului Legislativ și a
Consiliului Economic și Social; transmiterea unui punct de vedere asupra propunerii legislative din partea
Guvernului; repartizarea în comisiile
de raport și aviz, când trebuie argumentată în fața colegilor, senatori sau
deputați, logica propunerii de lege;
obținerea acordului politic – cea mai

grea etapă –, orice lege necesitând o
majoritate, uneori simplă, alteori organică (majoritatea tuturor parlamentarilor, nu doar a celor prezenți). Pentru
ca propunerea să treacă de vot de
ambele Camere și să meargă pentru
promulgare la președintele României, acordul politic este cel care face
diferența între o propunere devenită
lege și una nematerializată.
Din noiembrie 2018, Silviu Vexler
este președintele Grupului parlamentar de prietenie România-Israel. Predecesorul lui a fost, timp de 10 ani,
Gabriel Vlase, prin eforturile căruia
Grupul de prietenie a renăscut. Din
această nouă poziție, Silviu Vexler a
încercat să stabilească legături solide
între Parlamentul României și Knesset și a impulsionat realizarea unor
proiecte benefice pentru ambele state. De pildă, un impact mare l-a avut
recenta recunoaștere a perioadei de
muncă și a dreptului la pensie pentru cei care au lucrat și în România
și în Israel (aproximativ 40.000 de
oameni). A informat rapid Guvernul și
conducerea Parlamentului celor două
țări, astfel încât în Israel a fost depus
un amendament care să soluționeze
situația cetățenilor români, iar în România a fost depus un amendament
în favoarea cetățenilor israelieni.
Conform unei declarații recente
a lui Silviu Vexler, „sprijinul acordat
supraviețuitorilor Holocaustului a fost
și rămâne elementul central al mandatului” său în Parlament. Până în
prezent, el a inițiat cinci legi care au
făcut referire la supraviețuitorii Holocaustului din România. Două dintre
ele au vizat majorarea indemnizațiilor
pe care aceștia le primesc. Mulți
supraviețuitori depind de indemnizația
venită din partea statului român și de
asistența socială și medicală oferită
de comunitățile evreiești din România. Nu le poate fi compensat chinul
prin care au trecut, dar li se poate
oferi o viață decentă de acum încolo.
Ultimul proiect de lege în acest sens
a fost promulgat de președintele Klaus Iohannis, într-un gest simbolic, cu
un minut înainte de aprinderea primei
lumânări de Hanuca la Templul Coral.
Proiectele legislative realizate de
deputatul Vexler au atins și alte proble-

Rabinul David Levin Kruss,
director pentru educație evreiască al JDC Europa, despre curaj
Tot în cadrul celei de a XVI-a ediții
a Keshet s-a desfășurat, la 29 martie
a.c., o interesantă prelegere interactivă a rabinului David Levin Kruss, din
Israel, în cadrul manifestării Ibaneh,
dedicate aprofundării cunoștințelor de
iudaism. Conferențiarul a abordat problema curajului, despre care a spus
că aceasta nu înseamnă că nu ne e
frică, ci că o putem depăși, putem să
scăpăm de ea prin mijloacele noastre.
Rabinul Kruss a prezentat ideea de
curaj mai întâi prin prisma tradiției iu-

daice și apoi a încercat să o pună în
aplicare în contextul situației actuale,
a epidemiei de coronavirus. Ilustrând
cu exemple din Tora și Talmud, cu povestiri biblice binecunoscute, el a arătat că există patru categorii de curaj.
Prima este curajul fizic, când cel în
cauză reușește să-și depășească frica și să iasă victorios (cazul confruntării dintre David și Goliat). A doua categorie este curajul de a spune adevărul celor puternici și, în același timp,
curajul celui (Continuare în pag. 22)

me sensibile. Din erori tehnice survenite la Casele de Pensii în urmă cu 1520 de ani, o parte a supraviețuitorilor
din România primiseră ordine de plată
pentru sume foarte mari; a fost adoptat
un act normativ care să reglementeze
situația. De asemenea, pentru copiii
supraviețuitorilor Holocaustului s-a stabilit dreptul de a păstra, pe durata vieții
lor și sub rezerva faptului că nu înstrăinează bunurile primite de la părinți,
casa care le-a aparținut acestora și o
mașină, beneficiind de scutire de taxe
și impozite. Sub aspect legislativ, Silviu Vexler este preocupat de soarta
tuturor supraviețuitorilor Holocaustului
din România, nu numai de a celor care
astăzi locuiesc în România. Astfel, măsurile pe care le-a promovat deputatul
FCER i-au vizat și pe neevreii care au
fost deportați odată cu evreii.
Pe lângă ecourile favorabile primite de Silviu Vexler din partea unor
personalități din Israel ca Yuli Edelstein, Benjamin Netanyahu sau Avigdor
Lieberman, cel mai frumos ecou din
întreg mandatul îl consideră momentul
în care, aflat într-o vizită la CE Piatra
Neamț, o doamnă de 92 de ani, care
îl cunoaște de când avea 5-6 ani, l-a
îmbrățișat și i-a spus: „Treabă bună!”
Despre evenimentul fundamental
organizat la Ierusalim la 23 ianuarie
– a cincea ediție a Forumului Mondial al Holocaustului, la care au participat 50 de șefi de stat, de guvern sau
reprezentanți ai guvernelor unor state
–, deputatul Vexler a afirmat că unitatea a fost cea mai puternică impresie
pe care acesta i-a lăsat-o. Prezența
tuturor la un eveniment dedicat comemorării Holocaustului a fost extraordinară, iar un motiv de bucurie a
fost că România a fost apreciată public ca model de bună practică, mai
ales prin măsurile implementate în
sprijinul supraviețuitorilor Holocaustului. Din păcate, la foarte scurt timp,
a izbucnit actuala pandemie de Covid-19, iar discuțiile de atunci au căzut
în plan secundar. Rămâne ca în viitor
declarațiile făcute cu acel prilej să se
traducă în acțiuni concrete.
Silviu Vexler acordă o importanță
esențială luptei împotriva antisemitismului; ori de câte ori au avut loc manifestări antisemite în România, deputatul FCER a luat o atitudine fermă, dar
a și inițiat o lege pentru combaterea
antisemitismului, elaborată în colaborare cu ambasadorul Mihnea Constantinescu z.l. și adoptată în Parlamentul
României cu unanimitate de voturi.
Și-ar fi dorit ca legea să existe, dar
să nu fie nevoie de implementarea ei.
Din păcate, la o lună de la promulgare

a avut loc vandalizarea Casei memoriale Elie Wiesel de la Sighet, iar procesul intentat este în desfășurare.
Deputatul FCER a fost desemnat
și ca Înalt Reprezentant al Parlamentului României pentru combaterea
antisemitismului, protejarea memoriei
victimelor Holocaustului și dezvoltarea vieții evreiești. Din această poziție,
el a început să lucreze la partea de
legislație în ceea ce privește educația
din România despre istoria Holocaustului și a evreilor români, educație
pe care o consideră fundamentul oricăror măsuri de combatere și prevenire a antisemitismului. Punctul nodal
al întregii sale activități rămâne grija
față de supraviețuitorii Holocaustului.
Totodată, își dorește să promoveze,
în țară și în străinătate, contribuția
evreilor la dezvoltarea României.
Silviu Vexler a salutat nominalizarea istoricului Radu Ioanid ca ambasador al României în Statul Israel. Întreaga carieră a acestuia a fost construită
pe studierea istoriei Holocaustului din
România, fiind o personalitate recunoscută și apreciată pentru activitatea
desfășurată până acum. Deputatul
FCER a asistat la audierea lui Radu
Ioanid în Parlament, care, în opinia sa,
a decurs impecabil, cu discuții ample
privind situația din Orientul Mijlociu și
relația România-Israel.
La sfârșitul lunii februarie, deputatul Vexler a fost decorat cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de
Cavaler, „în semn de înaltă apreciere
pentru contribuția importantă avută în
privința păstrării memoriei victimelor
Holocaustului, pentru inițierea unor proiecte legislative axate pe prevenirea și
combaterea antisemitismului, precum
și pentru serviciile aduse țării noastre
în domeniul diplomației parlamentare”.
La întrebarea moderatorului despre
semnificația dată de Silviu Vexler acestei decorații, el a răspuns că o vede nu
atât din perspectivă personală, cât din
prisma activității depuse, prin urmare
este o recunoaștere a valorii ideilor și
proiectelor pe care le-a susținut ca deputat în Parlamentul României.
Despre
claudia bosoi
amen ințarea (Continuare în pag. 22)

Prin tradiție, evreii știu să se confrunte cu greutățile
La primul eveniment, problema confruntării cu coronavirusul a fost abordată din trei unghiuri: de către pneumolog dr. Dan Mihăicuță, psiholog Keren
Rosner și conf. univ. dr. Felicia Waldman, care au vorbit despre răspunsul
iudaismului la astfel de provocări.
Dr. Dan Mihăicuță a făcut o scurtă trecere în revistă a istoricului bolii. El
a arătat că la fiecare 10 ani apare o altă epidemie: SARS, gripa aviară, gripa
porcină, gripa obișnuită, ale căror virusuri sunt înrudite cu cel actual, dar caracteristica acestuia este că se răspândește repede. Statistic, 95% dintre bolnavi
contractează forme ușoare, în schimb, restul fac forme grave. Cei ce au forme
ușoare, pe care uneori nici nu le sesizează, transmit virusul mai ales categoriilor vulnerabile, din care fac parte în primul rând vârstnicii sau cei cu diferite
alte boli. Situația dramatică din unele țări, de exemplu Italia, a fost cauzată și
de faptul că la început bolnavii nu au fost testați. Cel mai bun mijloc de protecție
este izolarea. Din păcate, a arătat dr. Mihăicuță, nici noi, nici alții nu suntem
pregătiți. În context, el a enumerat dificultățile cu care se confruntă spitalele,
personalul medical, lipsa echipamentului de protecție. El a atras din nou atenția
asupra autoizolării, arătând că virusul își caută o gazdă. Trebuie să ne protejăm și să-i protejăm pe bătrâni. Vorbitorul a amintit și eforturile care se fac în
diferite state pentru a găsi un medicament sau un vaccin care ar eradica boala,
așa cum alte boli, ca variola, poliomielita, au dispărut de pe urma vaccinului.
Psiholog Keren Rosner a schițat modalitatea în care oamenii reacționează
EVA GALAMBOS
la această situație și mijloacele prin care o putem
depăși. Ea a subliniat că, în aceste condiții noi, (Continuare în pag. 22)
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Pikuah Nefeș

Pikuah Nefeș este un termen generic pentru orice acțiune menită să
salveze o viață omenească. Termenul se trage de la acțiunea de a salva
viața celor îngropați sub un morman
de dărâmături. Salvatorii nu știu dacă
cei îngropați mai sunt în viață sau nu,
ei nici măcar nu știu dacă a mai rămas
cineva sub dărâmături. În Talmud, tratatul Ioma, fila 84a, scrie că în ciuda
tuturor acestor incertitudini, salvatorii
evrei au dreptul și chiar datoria să-și
continuie acțiunile de salvare chiar și
în ziua de Șabat.
Practica era din vremuri străvechi
larg cunoscută și unanim acceptată.
Talmudul, în tratatul Ioma filele 85a
și 85b, caută sursa ei. Concluzia este
că ea se trage din versetul Vaikra/
Levitic 18:5: Și să păstrați poruncile
Mele și legile Mele pe care le va îndeplini omul și va trăi prin ele, eu sunt
HAȘEM. Tâlcuia Șmuel, unul din cei
mai de seamă înțelepți ai Talmudului:
Poruncile au fost date pentru ca omul
să trăiască prin ele, nu să moară prin
ele. Exceptate de la această regulă
sunt numai idolatria, relațiile incestuoase și omuciderea.
De obicei, când un evreu nu știe
dacă o acțiune este permisă sau nu,
el are datoria să întrebe un rabin. Referitor la cazul în care o viață poate

fi salvată prin încălcarea unei porunci
din Tora, se citează textul din Talmudul de la Ierusalim: Cel ce întreabă
varsă sânge, iar cel întrebat e vrednic de a fi blamat. Pentru salvarea
unei vieți trebuie acționat rapid. Timpul pierdut până îl va întreba pe rabin
poate fi în unele cazuri fatal. Rabinul
care este întrebat este vrednic de a
fi blamat. Când ajunge un rabin într-o
comunitate, primul lucru pe care are
datoria să-i învețe pe credincioși este
că pentru salvarea unei vieți trebuie
acționat imediat, chiar și în ziua de
Șabat. Dacă cineva mai pune astfel
de întrebări, e semn că rabinul nu și-a
îndeplinit datoria de a face cunoscut
obștii această învățătură de primă
importanță.
Referitor la obligația unui bolnav
de a posti în ziua de Iom Kipur scrie
în Talmud, tratatul Ioma, fila 83a, că
trebuie ținut cont de opinia bolnavului
și de opinia medicului. Opinia rabinului nu este în acest caz luată în considerare, deoarece el nu are pregătirea
necesară.
Aceasta fiind baza legală, ar fi fost
de așteptat ca decizia autorităților bazată pe opinia medicilor epidemiologi
de a închide lăcașurile de rugăciune
să se bucure de un larg sprijin în lumea rabinică. Situația, după cum știm,

Sfârșitul lunii ebraice Nisan și luna
ebraică Iyar au o semnificație specială pentru istoria contemporană a
poporului evreu. În această perioadă
s-au petrecut câteva evenimente istorice importante. Comemorările au și o
notă de speranță, fiindcă evenimentele triste au contribuit la construirea
viitorului, iar aniversările păstrează și
o notă de tristețe din cauza prețului
uriaș care a fost plătit. Prima comemorare este cea a Holocaustului, în
Ziua Catastrofei și a Eroismului (Yom
HaZikaron leȘoah veleGevurah), 27
Nisan. Cea de a doua este Ziua comemorării eroilor căzuți în războaiele
Israelului (Yom HaZikaron leChaleley Maarakhot Israel), 4 Iyar. Prima
sărbătoare este Ziua Independenței
Statului Israel (Yom HaAțmaut șel
Medinat Yisrael), numită și Ziua de
naștere a statului, la 5 Iyar. Cea de a
doua sărbătoare este Ziua eliberării și
reîntregirii Ierusalimului (Yom Șichrur
veYichud Yerușalayim), la 28 Iyar.
Unii oameni politici și unii intelectuali israelieni au încercat să facă o
legătură între aceste zile, chiar și cu
perioada în care s-au petrecut Sefirat
HaOmer, cele 49 de zile ale numărătorii Omerului, care începe în cea de a
doua seară de Pesah și se termină în
ajun de Șavuot, de la ieșirea din Egipt
până la predarea Torei. În primele 32
de zile ale ei este comemorată moartea a 24.000 de învățăcei ai lui Rabi
Akiba, care erau soldați în armata
lui Șimon Bar-Kochba, conducătorul
răscoalei împotriva stăpânirii romane
asupra Iudeei, în anul 132 e.n. Ei au
murit din cauza unei epidemii, ca pedeapsă pentru faptul că nu se respectau reciproc, menționează Talmudul
Babilonian, tratatul Yebamoth. În ziua
a 33-a (LaG baOmer), această epidemie a încetat, pentru că cei rămași
în viață și-au dat seama de cauza ei;
comentarii rabinice cu caracter moralizator: dacă omul înțelege cauza unei
probleme, el este pe punctul de a în-

cepe rezolvarea ei. Unii comentatori
contemporani au făcut legătura între
aceste aspecte istorice și legendare și
evenimentele istorice contemporane.
Unii au vorbit chiar despre prăbușirea
dinaintea Înălțării, atribuind-o tragediei Holocaustului, urmată de Înălțare și
venirea lui Mașiach ben Yosef (prima
fază a venirii lui Mesia), reprezentată
de întemeierea Statului Israel și urmată de eliberarea Ierusalimului. O legătură este între Cartea Albă britanică și
Cartea Neagră: dacă guvernul britanic nu ar fi limitat imigrarea evreiască
în Palestina Mandatară, dimensiunile
Holocaustului ar fi fost mult mai mici.
Problema prezenței lui Dumnezeu în
istoria poporului evreu este mult mai
complicată. Putem doar să sperăm
în reușita Israelului de a fi un „startup nation” și un centru al iudaismului
mondial. În privința epidemiei, să ne
gândim la coronavirus, care împiedică
celebrările anul acesta. Să sperăm că
o vom depăși curând.
Referindu-ne la Ziua Catastrofei și
a Eroismului, trebuie să menționăm
caracterul ei specific, spre deosebire
de Ziua Internațională a Holocaustului, comemorată în întreaga lume
în ziua eliberării lagărului de la Au
schwitz. În cazul nostru nu este numai comemorarea unei tragedii, ci
și marcarea răscoalei ghetoului din
Varșovia (19 aprilie - 14 mai 1943).
Evreii nu au mai vrut să se lase duși
la moarte. Ei au știut că nu au mari
șanse de a câștiga o victorie, totuși
au decis să se apere, să reziste. În
aceste trei săptămâni, circa 13.000
de luptători evrei au căzut eroic. Răscoala a fost înfrântă, dar a rămas în
memoria colectivă ca simbol al eroismului evreiesc, al posibilității evreilor
de a se apăra. Decizia comemorării a
fost luată de prim-ministrul Israelului,
David Ben-Gurion, în anul 1953. Deoarece răscoala începuse în ziua de
14 Nisan, ajun de Pesah, nu putea fi
stabilită o comemorare în acea zi. Ul-

a fost diferită. Fără a încerca să o justific, voi încerca să explic ce ar putea
sta în spatele unei astfel de atitudini.
Substratul oricărei practici religioase este credința că împlinirea ei
aduce binele, iar anularea ei ar putea
cășuna un rău. Celui care a pătimit
pe lumea aceasta pentru a-și păstra
credința și practicile strămoșești îi
este hărăzită fericirea fără de margini
în lumea cea de veci. În ochii practicantului, gândul de a renunța la o
practică religioasă pentru un câștig,
fie el cât de mare, este arhetipul ispitei. Cerința de a renunța la o practică
religioasă pentru a nu pune în pericol
o viață omenească, îndeosebi când
primejdia nu este deloc iminentă, i se
va părea aberantă.
Cele mai importante aspecte ale
vieții religioase se desfășoară pe târâmul public. Cu cât va reuși să adune mai mulți participanți în lăcașul de
cult, cu atât conducătorul religios se
va simți mai puternic. Cerința de a închide enoriașilor porțile lăcașului este
pentru el o amenințare vitală.
Grija pentru a nu periclita vieți
omenești, în special când îmbracă
forma unor ordonanțe militare, este
privită de mulți ca un impediment în
calea practicii religioase. Puțini sunt
dispuși să accepte că ea însăși este
o obligație religioasă, care are întâietate asupra aproape tuturor celorlalte
obligații.

Ne aflăm în unul din acele momente în care trebuie să depășim
tabieturile gândirii. Să evaluăm corect situația și să găsim căile potrivite de propovăduire a credinței. Dacă
în aceste zile grele vom fi alături de
membrii comunității, dacă le vom purta de grijă material, moral și spiritual,
ne vom îndeplini menirea.
Sperăm că epidemia se va termina cât mai curând și cu cât mai puține
victime. Când porțile lăcașurilor se
vor deschide și enoriașii se vor întoarce, atunci vom vedea roadele muncii
depuse în zilele epidemiei. Speranța
mea este ca mulți dintre acei membri
ai comunității care treceau cam rar pe
la sinagogă să simtă de acum înainte
că sinagoga este casa lor.
Prim-rabin RAFAEL SHAFFER

Poporul evreu, Israel, Ierusalim
Comemorări, aniversări și sărbători laice iudaice

tima zi a răscoalei ar fi coincis cu Ziua
Independenței Israelului. Atunci s-a
decis asupra zilei de 27 Nisan, cu opt
zile înainte de Ziua Independenței.
A fost făcută și o legătură între cele
două zile: luptă, rezistență, urmată
de independență, obținută tot prin
luptă. La 14 mai 1948 (5 Iyar 5708),
David Ben-Gurion a citit Declarația de
Independență a Israelului.
Bucuria majorității evreilor din Ereț
Israel, ca și a multor evrei din lume a
fost mare. Un prieten al meu, regretatul filosof israelian Iacov Lavi, care
avea 17 ani și locuia la Haifa, mi-a
povestit bucuria care îi cuprinsese pe
evreii din oraș. „Der Mașiah iz ghikimen” (Mesia a venit), striga un evreu
bătrân, originar din Basarabia, vecin
cu el, bătând la ușile tuturor ca să le
aducă vestea cea mare. Dar, imediat după proclamarea Statului, a urmat războiul, care a luat locul euforiei. Lumea arabă nu voia să accepte
existența Israelului ca stat evreu pe
teritoriul „palestinian”. Israelul s-a
născut din dragoste și din durere. Ziua
care precedă Ziua Independenței Israelului a fost aleasă pentru comemorarea luptătorilor și soldaților care au
căzut pentru întemeierea și apărarea
lui. Durerea precedă bucuria, ele se
unesc, se împletesc una cu cealaltă.
La 29 noiembrie 1947, liderii
„ișuvului” (comunitatea evreiască din
Palestina mandatară) acceptaseră împărțirea țării între un stat evreu
și unul arab, decisă de ONU. Liderii comunității arabe respinseseră
această decizie. Atacat imediat după
proclamarea sa, Israelul a trebuit să
se apere. Granița din anul 1948 nu
era reală: era linia de încetare a focului. Ierusalimul, capitala poporului
evreu și a Ereț-Israelului, rămăsese
împărțit. În anul 1967, la 6 iunie, a
început Războiul de Șase Zile. Egiptul, Siria și Iordania au crezut că vor
reuși să șteargă Israelul de pe hartă,
dar au fost înfrânte. Ierusalimul a re-

devenit unit, sub jurisdicție israeliană,
sperăm pentru totdeauna. Ambasada
SUA a fost mutată la Ierusalim. Sperăm că și alte țări vor urma exemplul
american.
La mulți ani, Israel! Și un cuvânt
pios în amintirea celor care și-au dat
viața pentru nașterea și apărarea ta!
LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI

Purim
la Căminul Rosen

Israelianul Leontin Feigebaum,
un vechi prieten al Căminului Rosen,
ne-a făcut de curând o frumoasă surpriză. A venit la noi în ziua de Purim,
însoțit de tinerii israelieni Moshe Revah, Simha Mergalit și Haim Yerusalmi.
Precum se știe, de Purim ne reamintim că în urmă cu peste 2.000 de
ani, datorită curajului reginei Esther,
ajutată de Mordehai, poporul evreu a
fost salvat de la exterminarea pregătită de prim-ministrul Persiei, Haman,
un om rău la suflet și plin de ură față
de evrei.
La sinagoga Căminului, oaspeții,
împreună cu Lipa Segal, oficiant
de cult, au citit Meghilat Esther, în
care se povestește pe larg despre
acest eveniment. De câte ori se pomenea numele lui Haman, întreaga
asistență huiduia, bătea cu palmele
pe pupitru, fluiera, bătea cu picioarele, făcea mare gălăgie.
După terminarea Meghilei s-au
servit tradiționalele humântașen –
pălăria sau buzunarele lui Haman.
Apoi am ascultat cântece israeliene.
În aceste zile, când toată lumea
este îngrijorată de coronavirus, vizita
israelienilor în ziua de Purim a fost
extrem de benefică pentru moralul
nostru.
POMPILIU STERIAN
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Corona israeliană, acum și peste câteva săptămâni

La ora când aceste rânduri apar
pe ecranul calculatorului meu, în Israel sunt deja înregistrate mai mult
de 5000 de persoane diagnosticate
ca fiind afectate de virusul COVID 19,
aproape 80 de pacienți sunt ventilați
artificial și sunt 20 de decese, provocate de această pandemie.
Ca să putem înțelege gravitatea
situației actuale, ar trebui să avem la
dispoziție date privitoare la epidemiile
de gripă care atacă populația în fiecare iarnă, în fiecare an. Pentru că în fiecare iarnă spitalele israeliene (având
un procent de paturi per un milion de
locuitori inferior celui din orice țară
aparținând OECD) clachează în fața
numărului de pacienți internați din cauza complicațiilor provocate de gripa
„de sezon”. Aceste date au interesat
de-a lungul anilor doar autoritățile implicate în administrarea îngrijirii medicale a populației și doar în ultimele zile
ele au fost făcute cunoscute publicului. Se pare că numărul celor care decedează în Israel în fiecare iarnă din
cauza gripei se apropie de 80, ceea
ce înseamnă că mortalitatea produsă
de virusul Corona nu e la un număr
exagerat (la această dată e vorba de
26 de decese în Israel). Dar orice ar
spune datele, un fapt este clar: actuala epidemie/pandemie e mai gravă
decât toate celelalte de până acum.
Gravitatea provine, foarte probabil,
din repeziciunea cu care virusul trece
de la un individ la altul și, mai ales, din
cauza inexistenței unui tratament și a
unui vaccin specific. Nu că vaccinurile
antigripale existente ar reprezenta un
panaceu. Multitudinea tipurilor de virusuri gripale face imposibilă crearea
unui vaccin omnipotent, care să prevină orice afectare, dar, fără discuție,
vaccinul limitează în mod evident în
fiecare iarnă numărul de infectați.
Cât despre gravitatea complicațiilor
provocate de COVID-19, iarăși ne
aflăm în fața unei necunoscute, întrucât și celelalte virusuri gripale pot
produce grave complicații respiratorii,
unele cazuri necesitând internarea de
urgență în secțiile de terapie intensivă
și instituirea ventilației mecanice.
Ba, mai mult, procentul deceselor
raportat la numărul total de pacienți
diferă în mod semnificativ de la o țară
la alta: 11,7% în Italia, 4% în China,
2,5% în România, 2% în SUA și „numai” 0,37% în Israel.
Aceste diferențe sunt greu de explicat, pentru că în marea majoritate
a țărilor așa-zis dezvoltate îngrijirea
medicală e practic la același nivel.
Semnificația acestor diferențe e importantă atunci când datele existente
sunt luate în considerare în discuțiile
legate de două puncte cruciale: măsurile care trebuie luate pentru a limita numărul celor infectați și estimarea deciziilor obligatoriu a fi luate din
punct de vedere economic în momentul în care epidemia a fost stopată (și
chiar înainte).
Întrucât nu am calificările necesare
pentru a mă referi la aspectele economice ale acestui dezastru universal,
mă voi mărgini la câteva comentarii
legate de modul în care autoritățile
israeliene tratează situația creată
de epidemia actuală. În momentul
de față, Israelul se află în situația în
care viața de toate zilele, cea cu care
ne-am obișnuit de-a lungul timpului,
e practic paralizată: întreprinderile
și instituțiile lucrează la o capacitate
de numai 15-30% din cea obișnuită,
instituțiile de învățământ de toate categoriile au fost închise, turismul și
ocupațiile de „timp liber” au dispărut
în întregime, viața de familie e limitată, în mare măsură, la persoanele

conviețuind în aceeași locuință și acti- tează negativ întreaga populație și niciun pretext nu poate justifica această
vitatea socială a dispărut complet.
Se pare că aceste măsuri se bucu- atitudine, cu repercusiuni dintre cele
ră de un grad de eficacitate crescut și, mai grave.
cu toate acestea, numărul de pacienți
Fără îndoială, la ora actuală ne
afectați crește în mod îngrijorător în aflăm departe de apogeul epidemiei.
fiecare zi.
Instituțiile medicale israelieÎnsemnări
ne fac încă față cu succes
Oare de ce?
În primul rând, e vorba de la fața locului situației de moment. A nu
se uita: epidemia actuală
de nerespectarea celei mai
elementare măsuri, insuficient pro- a redus la minimum accidentele de
movată de autorități: purtarea măștii circulație și cele de muncă, iar spitafaciale ori de câte ori individul a ieșit lele israeliene efectuează de câteva
din perimetrul său familial și intră în săptămâni numai intervenții chirurgicontact cu alții: la băcănie, la policli- cale de urgență. Numărul pacienților
nică, în autobuz. Masca limitează în care cer ajutor prin camerele de gardă
mod clar pericolul transmiterii virusu- a spitalelor s-a înjumătățit. Prin urmalui de la o persoană la alta. Ea trebuie re, cererea obișnuită pentru un pat de
să se afle la îndemâna tuturor, peste terapie intensivă a scăzut simțitor. Istot și gratis. În aceeași categorie intră raelul posedă la ora actuală cam 800
mănușile nesterile, care trebuie folo- de paturi de terapie intensivă. La nesite de fiecare dată când mâna vine voie, acest număr poate fi cu ușurință
în contact cu un obiect anterior atins dublat sau chiar triplat, pentru că se
de altcineva. Din păcate, aceste două pot închide (sau limita ca număr de
elemente vitale în lupta împotriva răs- paturi) secții medicale care nu au lepândirii molimei nu sunt sută la sută gătură directă cu epidemia actuală,
respectate nicăieri în lume, și nici în cum ar fi chirurgia plastică, oftalmoloIsraelul acestor zile.
gia, ORL sau hematologia.
În sfârșit, dar nu mai puțin imporDar pentru punerea în funcțiune a
tantă, e izolarea voluntară și cu orice acestor paturi suplimentare de terapie
preț. Din păcate, anumite cercuri și intensivă nu e suficientă mărirea nugrupuri de populație ignoră această mărului de aparate de ventilație memăsură elementară, de evitare a ori- canică sau de monitoare. E nevoie,
cărui contact inutil, de autoizolare în- în primul rând, de personal medical
tr-un mediu familal cât mai restrâns, competent! E nevoie de medici, de
indiferent de iminentul sacrificiu senti- asistente medicale, de fizioterapeuți,
mental, ideologic sau religios. Aceas- de infirmiere, de tehnicieni de aparată tendință de rebeliune de grup afec- tură.

Practic, e imposibil să pregătești
profesional, într-un timp atât de scurt,
un număr suficient de cadre medicale
care să poată face față cu succes unei
situații în care numărul de pacienți
gravi depășește cu mult capacitatea
existentă a secțiilor de terapie intensivă. Și atunci, în ce constă soluția?
Se spune că marile adevăruri sunt
simple! Pur și simplu: generalizarea
măsurilor de disciplină individuală,
îndoctrinarea pozitivă a populației, nu
prin folosirea de sloganuri și lozinci, ci
prin oferirea de explicații logice, ușor
de înțeles și în felul acesta ușor de
acceptat.
Se pare că soarta (iată o lozincă
de mult prăfuită!) se află în propriile
noastre mâini.
Prof. Dr. GABRIEL M. GURMAN
Israel, 2 aprilie 2020

Pandemia de coronavirus în comunitățile evreiești

Israelul nu a rămas indiferent față de situația comu
nităților evreiești din lume, în condițiile pandemiei de coronavirus. De aceea, Oficiul de presă al Guvernului israelian
a luat inițiativa de a organiza o discuție online și a invitat
ziariști de la publicațiile evreiești din diferite țări și pe rabinii
unor mari comunități pentru a afla, direct de la sursă, felul
în care ele fac față acestei încercări cu consecințe nefaste
asupra oamenilor, indiferent de naționalitate sau religie.
Moderată de ziaristul israelian Zvika Klein, de la
publicația „Makor Rishon”, primul care a luat cuvântul în
cadrul acestei transmisiuni a fost rabinul Meir Lau, fost șefrabin al Israelului și supraviețuitor al Holocaustului. În mesajul său, rabinul Meir Lau a cerut tuturor națiunilor să-și
unească eforturile pentru a supraviețui și, în acest sens, a
dat ca exemplu Arca lui Noe unde, în timpul potopului, au
trăit în bună pace toate animalele salvate de Noe, deși în
viața reală multe se sfâșiau între ele. Pacea instalată s-a
datorat instinctului de supraviețuire și conștiinței existenței
unui dușman comun. Există acum în lume un dușman comun internațional – coronavirusul, iar ca să luptăm împotriva lui trebuie să fim împreună, să trăim în pace, ca o
familie, să uităm de dușmănii. Și așa ar trebui să rămânem
și după ce trece epidemia, a spus rabinul Lau, care i-a îndemnat pe toți credincioșii la rugăciune.
Ziaristul Jacob Kornblach, de la „Jewish Insider”
(SUA), a vorbit despre situația comunităților evreiești din
New York și dificultățile pe care acestea le întâmpină.
Deoarece comunitatea evreiască este strâns unită, întro primă etapă, au fost greu de pus în aplicare indicațiile
care vizau distanțarea socială; de aceea au și fost cazuri
de decese. Mulți membri ai comunității sunt bolnavi, iar
spitalele sunt copleșite, de fapt, este aceeași situație ca
în întregul New York. Rabinul Aryeh Ralbag, membru al
Consiliului Rabinic din America, a atras atenția că în SUA
epicentrul infecției cu coronavirus este la New York și una
dintre cele mai mari probleme este panica, manifestată și
în rândul membrilor comunității evreilor. Tinerii, a spus el,
încearcă să-i ajute pe vârstnici, mai ales persoanele singure. La fel ca rabinul Lau, și Aryeh Ralbag a subliniat necesitatea unității, care să se situeze dincolo de conflictele
politice. Ari Bussel, comentator politic din Los Angeles, a
menționat că administrația americană i-a adunat pe liderii
tuturor cultelor pentru a le explica principalele direcții de
luptă împotriva pandemiei, din convingerea că oamenii își
ascultă conducătorii religioși. Casa Albă, a mai arătat el,
se folosește și de experiența Israelului în confruntarea cu
pandemia. El a atras atenția asupra situației speciale a
membrilor comunității evreilor din Los Angeles, unde cei
mai mulți sunt supraviețuitori ai Holocaustului, deci o comunitate de oameni în vârstă, victime potențiale ale maladiei.

Cnaan Lipschitz, corespondentul european al Jewish
Telegraphic Agency, a arătat că reacția comunităților
evreiești la pandemie a fost diferită, cele din Franța sau
Germania au luat mai repede măsuri ca închiderea școlilor,
izolarea căminelor de bătrâni. În alte țări, ca Belgia și Olanda, măsurile au fost lente, sunt multe comunități evreiești
infectate, membrii s-au prezentat prea târziu la medic. Legat de Pesah, el a remarcat că evreii din Italia sau Marea
Britanie au dificultăți în aprovizionarea cu alimente cașer.
Ziaristul Richard Ferrer, de la „Jewish News” din Londra,
a descris situația grea a comunităților evreiești din orașe
unde s-au înregistrat de-acum multe decese. Aceasta și
din cauza întârzierii în luarea unor măsuri de către Guvernul britanic. În comunitățile evreiești au murit 89 de persoane, numărul fiind în creștere. Cei mai vulnerabili sunt
vârstnicii. Ei sunt ajutați, li se aduce mâncare acasă, mai
ales acum, în ajun de Pesah. Rabinul Jonathan Guttentag,
din Manchester, a arătat că în cadrul comunității evreiești
sunt persoane spitalizate și decese. În urma măsurilor luate de guvern, au fost închise sinagogile, iar rugăciunile,
respectiv minianul, sau șiva în cazul deceselor, se fac pe
Zoom. Și aceasta poate crea un sentiment de apropiere,
de solidaritate. Rabinul Guttentag i-a asigurat pe ascultători că există suficiente produse pentru Pesah.
Shmuel Riccardo Di Seym, șef-rabinul Romei, a subliniat că cea mai afectată este comunitatea evreilor din
Milano, unde s-au înregistrat mai mulți morți. Din cauza
situației create de pandemie au trebuit reorganizate viața
religioasă și distribuirea alimentelor, constatându-se lipsa cărnii cașer. Dar aceeași situație se constată în toate
comunitățile italiene. Criza afectează și viața religioasă, a
arătat rabinul.
Rabinul Avraham Weill din Strasbourg a arătat că 30 de
membri ai comunității se află în spital la terapie intensivă,
iar numărul decedaților a ajuns la 13. În ajutorarea membrilor vârstnici ai comunității s-au implicat 200 de voluntari.
Nu sunt probleme cu alimentele pentru Pesah, dar, din păcate, Sederul îl va face fiecare acasă,
Tzipi Hotovely, ministrul pentru Problemele Diasporei, a
declarat că în aceste condiții excepționale s-a organizat la
nivelul ministerului o consfătuire de urgență pentru a afla
nevoile comunităților din întreaga lume. La New York, Paris, Roma și în alte orașe situația este dezastruoasă, chiar
dramatică, iar comunitățile au nevoie de programe specia
le de criză. Aceste programe sunt deja puse în aplicare
în zece comunități. Este nevoie de o nouă formă de viață
evreiască, fără adunare în sinagogi, ceea ce îngreunează
menținerea identității evreiești. Deocamdată, comunitățile
nu au cerut ajutor financiar. Acum, pe prim plan se află
preocuparea pentru oameni, a spus Tzipi Hotovely.
EVA GALAMBOS
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C o m u n i tAT i
Oradea

Urmașul familiei Ullmann, în vizită în orașul de origine

Invitația preșe
dintelui CE Oradea,
ing. Felix Koppelmann, adresată rabinului Boaz Pash
și studenților de la
Ohr Torah Stone
Yeshiva, a fost primită cu mare bucurie și curiozitate
de către aceștia. CEO i-a găzduit pe
cei 14 studenți din Israel, pentru ca
aceștia să asigure funcționarea, pe
timp de o săptămână, a unei ieșive
la Oradea.
Benjamin Hahem Bazman Haze,
unul dintre tinerii din grup, descinde
din renumita familie orădeană Ullmann. Aceasta a fost una din primele familii evreiești ale orașului Oradea, ajungând aici în anii 1860. Izidor Ullmann a jucat un rol important
la înființarea Camerei de Comerț și
Industrie a orașului Oradea, precum și la fondarea Școlii Ortodoxe
Evreiești.
– Te pregătești să devii rabin
și, alături de mentorii tăi, mergeți prin
multe comunități din întreaga lume.
Ce impresie ți-a făcut comunitatea din
Oradea?
– Ne-au impresionat ospitalitatea deosebită primită din partea
CEO, sub coordonarea președintelui
Koppelmann și sub îndrumarea primrabinului Shraya Kav, grija ce ne-au
purtat-o pentru toate nevoile noastre,
mâncarea delicioasă de la restaurantul ritual oferită de personalul de acolo, care a dat dovadă de multă căldură
și cordialitate. Suntem foarte recunoscători pentru asta.
În timpul acestei „săptămâni de
ieșiva”, am studiat Tora și am folosit
mikveh. Eu sunt cântăreț și cantor în
comunitățile din Israel și peste tot prin
lume, dar performanța atinsă în Sinagoga Ortodoxă din Oradea, de Șabat,
a fost o experiență evreiască de o
mare însemnătate pentru mine, personal, pe care nu o voi uita vreodată.
– Ce ne poți spune despre legătura familiei tale cu România?
– Familia mea are legături cu
Comunitatea Evreilor din Oradea,
din vremea când conexiunile de
familie erau foarte strânse. Siegmund Deutsch, unchiul tatălui meu,

s-a căsătorit cu Margareta Ullmann,
fiica lui Moritz Ullmann, din binecunoscuta familie Ullmann, care a înființat
Comunitatea din Oradea, au construit
și au deținut magnificul Palat Ullmann
din oraș. De asemenea, unchiul tatălui meu, David Deutsch, s-a căsătorit cu Zita Motzen, fiica lui Samuel
Motzen, care a fost vicepreședinte al
Comunității Ortodoxe din Oradea.
Din nefericire, istoria Comunității
Evreilor din Oradea a fost întreruptă
de oribila tragedie a Holocaustului din
1944. În urmă cu câțiva ani, am vizitat
localitatea Mediaș, împreună cu tatăl
meu, Joshua Moshe, și cu fratele meu
Menachem. Am vizitat mormintele
strămoșilor din cimitirul evreiesc. Numele stră-străbunicului meu, Moritz
Moshe Deutsch, era încă gravat pe
locul lui în incinta pustiei și tristei sinagogi din Mediaș. Istorisirile pe care leam auzit de la tatăl meu și de la bunica mea cu privire la familiile Deutsch
și Citron din Mediaș și poza de familie
pe care o văzusem îmi apăreau ca o
amintire distantă și neclară.
Am adus cu mine la Oradea cartea poștală pe care stră-străbunicul
meu, Moritz Moshe Deutsch, a trimiso singurului său fiu, adică bunicului
meu, prof. Victor Emanuel Menachem
Deutsch.
– Ați avut o săptămână plină în
Oradea. Cu ce amintiri pleci din comunitatea noastră?
– În cadrul CEO, ca parte activă în
acea săptămână, am mers să-i vizităm pe membrii comunității care sunt
în vârstă și supraviețuitori ai Holo
caustului și nu am putut să-mi rețin
lacrimile când am ascultat povestea tristă a d-lui Blum, supraviețuitor
al Holocaustului. M-am bucurat, în
același timp, când am aflat de la un
alt bătrân evreu, Schlager Iosif (93 de
ani), că a studiat la Cluj împreună cu
bunicul meu, Victor. Am căutat, dar nu
am reușit să găsesc în Oradea adresa de la care stră-străbunicul meu a
trimis cartea poștală. Dar am găsit o
comunitate mândră de trecutul ei prin
comemorare și optimism în munca ei
măreață de a aduce sinagogile înapoi
la gloria lor.
– Ce mesaj le transmiți cititorilor revistei Realitatea Evreiască, în
această perioadă de grea încercare?
– Acum suntem cu câteva zile îna

La Gala Voluntarilor, un premiu pentru
reprezentanta Comunității Evreiești

În data de 3 martie 2020, Direcția de
Asistență Socială din Oradea a organizat ediția a 8-a a Galei Voluntarilor din
domeniul social, sub coordonarea directorului executiv Arina Moș. Evenimentul
a avut loc în eleganta sală din incinta
Hotelului Ramada din municipiu. Întrucât luna martie este considerată luna
Asistenței Sociale, acest eveniment a
numărat în jur de 100 de participanți și
a avut menirea de a promova voluntariatul și a recunoaște meritele tuturor voluntarilor, ale reprezentanților ONG-urilor
și ai instituțiilor publice care își desfășoară activitatea în Oradea, care susțin,
într-un fel sau altul, categoriile de persoane și grupuri vulnerabile. La eveniment
au participat prefectul Dumitru Țiplea și viceprimarul Florin Birta, care au adresat publicului calde salutări și cuvinte de încurajare pentru implicarea intensă în
voluntariat pentru comunitatea orădeană.
Au fost acordate 15 premii celor mai buni voluntari din cadrul asociațiilor
și fundațiilor care s-au înscris în competiție, iar din partea Comunității Evreilor
din Oradea a fost premiată tânăra Cosmina Dudu (foto). Au mai fost premiați
voluntari ai Direcției de Asistență Socială din Oradea, cel mai bun voluntar al
DGASPC Bihor, al SMURD și al Serviciului de Ambulanță Județean Bihor.
Seara a continuat într-o atmosferă relaxantă, de socializare, stimulată și de
un apreciat dineu.					
DOINA BUMBU

intea sărbătorii de Pesah, când vom
celebra eliberarea de sub robia egipteană. În aceste momente de grea
încercare, când acest virus agresiv
amenință viitorul umanității, trebuie
să găsim puterea interioară și curajul
ce i-au caracterizat atât pe Maccabei,
cât și întreaga generație a Exodului
din Egipt. Sunt convins că doar așa
vom putea înfrunta această pandemie
îngrozitoare.

Cluj

Îmi aduc perfect aminte ochii unchiului tatălui meu din acele vremuri și
vorbele lui: „Benyamin, tu și evreii din
toată lumea și din Israel sunteți Maccabeii din vremea aceasta”.
Poporul lui Israel trăiește!
Să avem cu toții parte de un Pesah
Kosher și fericit!
A consemnat DOINA BUMBU

Provocările primăverii 2020

Pentru noi, evreii clujeni, primăvara lui 2020 ar fi fost una specială care,
după frumoasele sărbători de Purim
şi Pesah, urma să fie încununată, în
luna mai, cu mult aşteptata festivitate
a reinaugurării Templului Memorial al
Deportaţilor Evrei.
La finele lunii februarie, lucrările
ample de renovare şi restaurare au
ajuns în faza finală şi era o plăcere
să treci pe strada Horea şi să urmăreşti privirile admirative ale trecătorilor la vederea superbului edificiu în stil
maur, care-şi recăpătase strălucirea!
Mobilierul şi corpurile de iluminat recondiţionate au fost amplasate în incinta lăcaşului de cult şi noul ascensor
era instalat, astfel încât comitetul de
organizare s-a pus serios pe treabă,
definitivând programul şi lista personalităţilor din ţară şi străinătate cărora
urma să le trimită invitaţiile din timp,
cel târziu după Purim, o sărbătoare
foarte îndrăgită de clujeni, care urma
să aibă loc în ambianţa primitoare a
Muzeului Etnografic al Transilvaniei,
rezervată din timp pentru că instituţia
este foarte solicitată.
De ceva vreme circulau zvonuri
despre o posibilă epidemie cu virusul
SARS-COV2, care afectase puternic
China şi alte state asiatice, şi se prevestea că avea să ajungă şi în Europa. Totul părea atât de puţin probabil,
încât am decis să nu amânăm spectacolul de Purim, care fusese deja
anunţat în presă. Duminică, 9 martie,
publicul adunat în număr mare în Sala
Redutei a savurat prestaţia Corului
Şira Hadaşa (conducerea muzicală
prof. Ecaterina Halmoş), care, alături
de cântecele tradiţionale de Purim,
a prezentat şi arii din musical-uri şi
operete de compozitori evrei. Fiecare
invitat a primit drept merinde câteva
bucăţi de humântaş gustos, preparat
la restaurantul ritual.
După trei zile trebuia să aibă loc
şedinţa decisivă a comitetului de organizare, care să încingă motoarele
pregătirilor pentru a avea festivităţi
inaugurale fără cusur...
Numai că planurile au fost zădărnicite de infamul virus care a invadat
Europa, iar conducerea comunităţii şi
preşedintele Robert Schwartz s-au
aflat în faţa unor provocări imediate şi
inedite.
După instalarea stării de urgenţă,
obiectivul prioritar a fost asigurarea
continuităţii îngrijirii asistaţilor şi rezolvarea tuturor problemelor curente
– printre care şi distribuirea azimei de
Pesah – în condiţiile în care majoritatea angajaţilor comunităţii se încadrează între limitele vârstei celei mai
vulnerabile faţă de boala provocată
de noul coronavirus.
Printr-o organizare judicioasă – inclusiv stabilirea traseelor care respectă distanţarea socială – şi aportul unor
voluntari inimoşi, azima, vinul şi făina
de azimă au fost distribuite membrilor
comunităţii, atât la sediu, cât şi acasă

la cei care au ales să respecte întocmai îndemnul de a nu-şi părăsi locuinţa.
Cea mai grea provocare s-a dovedit a fi renunţarea la organizarea Sederului în incinta restaurantului ritual.
Niciodată, de la război încoace, nu
s-a mai întâmplat ca membrii comunităţii să nu se reunească în jurul mesei

de Pesah, pentru a asculta povestea
eliberării din robia egipteană. Păstrez
în amintire frumoasele seri de Ajun de
Pesah, când cel mai tânăr comesean
adresa întrebările tradiţionale, iar cel
mai vârstnic îi răspundea citind din
vechea Hagada frumos ilustrată, răspunsurile fiind întărite de textul cântecelor tradiţionale intonate de corul
comunităţii.
În această ciudată primăvară a
anului 5780, marcată de pandemie,
teamă şi incertitudine, evreii clujeni –
asemeni unui număr mare de coreligionari de pretutindeni – sunt nevoiţi
să ţină Sederul în casele lor, conectaţi cu comesenii de altădată doar cu
gândul sau prin internet. Comunitatea
Evreilor a pus la dispoziţia doritorilor
produsele caşer necesare preparării
mâncărurilor tradiţionale de Pesah.
Celebrarea Sederului acasă este
o provocare pentru membrii comunităţii clujene şi de aceea trusele de
Seder distribuite de către organizaţia
Habad din Cluj, coordonată de rabinul
Dov Ber Orgad, le-au fost de mare
ajutor. Pachetele alcătuite cu multă
atenţie şi afecţiune de către voluntarii
organizaţiei – printre care se numără
şi Dorian Horovitz, membru al comunităţii – conţin toate elementele şi ingredientele necesare pentru respectarea tradiţiei de Seder, de la ghidul
de celebrare şi textul Hagadei, feliile
de azimă preparate manual, vinul caşer şi cupa festivă, până la chroises,
rădăcina amară şi găluştele de azimă.
Nădăjduiesc că bucuria eliberării
va pătrunde în casele noastre şi ne va
întări speranţa că vom izbândi asupra
acestei plăgi şi ne vom putea întoarce cât mai curând la proiectul nostru
de suflet, care anul acesta împlineşte
un deceniu şi urmează a fi desăvârşit:
reinaugurarea Templului Memorial al
Deportaţilor. Sper că ea nu va întârzia
prea mult şi un număr mare de oaspeţi, sănătoşi şi veseli, vor fi alături
de noi la acest eveniment îndelung
aşteptat.
ANDREA GHIŢĂ
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C o m u n i tAT i
Timișoara

Speranţa reîntâlnirii
de Pesah
rabinului Zvika Kfir, care se află acasă, în Israel, ei

O cină tradiţională de Seder Pesah este supusă, uneori, unei alegeri. Să o petreci acasă cu familia, sau la comunitate? Să răspunzi unei invitaţii din partea prietenilor, sau să faci chiar tu masa
tradiţională? Acest an nu a adus nici o dilemă din
acest punct de vedere. Singura opţiune fizică a fost
„acasă”, iar internetul a permis „deplasarea” chiar
şi la mai multe seri de Seder Pesah în același timp.
Având senzaţia, tot mai constantă în ultimul timp,
că filmele S.F. de odinioară au coborât brusc în realitate, şi acest eveniment a fost un prilej de a reflecta asupra existenţei noastre.
Eliberarea din robia egipteană a fost celebrată
de multe familii evreieşti din întreaga lume în compania celor dragi prin intermediul Skype, Zoom,
Whatsapp, Facebook etc. Cu laptopul sau telefonul
aşezat lângă bolul de supă cu găluşte de mațot, oamenii au citit împreună din Hagada, au râs, şi-au trimis gânduri bune, s-au îmbrăţişat prin emoticoane...
Pentru Comunitatea Evreilor din Timişoara
aceasta a fost o opţiune pentru mulţi. În compania

au trecut prin toate simbolurile şi prin toţi paşii unei
seri tradiţionale de Seder Pesah. Revederea, chiar
şi prin intermediul calculatorului, a constituit o bucurie autentică. Am mai remarcat spiritul optimist
şi cald al participanţilor: mesele aranjate elegant şi
îmbelşugat, hainele de casă schimbate în veşminte
de sărbătoare, purtarea kipei de aproape toţi bărbaţii. S-a cântat împreună şi s-au spus binecuvântări.
Pentru că spuneam de şansa ubicuităţii de Pesah,
mărturisesc că am participat şi la un Seder cu familia
din Israel, cu rude din Canada şi România. Şi aceasta a fost o experienţă plăcută, dar cu o doză de straniu. Bunicii nu şi-au putut îmbrăţişa nepoţii, precum
o făceau în anii anteriori, şi am simţit o umbră de
tristeţe, dar veselia şi optimismul nu s-au lăsat învinse! Speranţa regăsirii fizice cu cei dragi, în condiţii
de siguranţă medicală, ne animă pe toţi, până atunci
bucurându-ne că tehnica ne facilitează comunicarea
cu cei aflaţi la o mai mare sau mai mică depărtare.
LUCIANA FRIEDMANN

Coincidenţă sau sincronicitate

Cluj

Hawkins și Jung consideră că
în viaţă nu există coincidenţe, ci
doar sincronicitate. Suntem pe
deplin de acord cu această teorie
şi
atunci
când
ne
gândim cu
nespusă
admiraţie şi drag
la Estera,
care a salvat,
împreună cu
Mordehai,
poporul
evreu de la

pieire, în timpul lui Ahaşveroş. Mi
s-a părut ceva nemaipomenit şi
înălţător ca această pagină superbă a istoriei evreiești să coincidă cu sărbătoarea femeii!
A fost o zi de 8 Martie ploioasă, mohorâtă, dar în sufletele noastre s-a instalat bucuria
nestăvilită de a fi împreună în
Casa Caldă a Comunităţii Evreilor din Cluj. Dar miracolul care
se petrece aici are nevoie şi de
o baghetă magică. Am avut parte şi de această dată de ea, era
chiar în mâna Marianei Horovitz.
Nu numai că a pregătit toate delicatesele cu mâinile ei, dar a şi

reuşit să instaureze o atmosferă
senină, de maximă bucurie, deşi
afară ploua. În timp ce ne delectam cu tot felul de bunătăți și
nelipEVA LEONID
s i t e l e (Continuare în pag. 22)

Anul Nou Agricol
în comunitățile etnice

Târgoviște

Încă de la înființarea sa, în anul 1990, obiectivul
asumat de Asociația Centrală de Prietenie și Colaborare Culturală cu Israel a fost promovarea stimei
de sine, a respectului și stimei celui de alături.
Așa se face că în Școala gimnazială „Smaranda Gheorghiu (Elisa și Iosef Samuil)”, unde învață,
în aceleași clase, cu aceiași profesori, elevi români,
bulgari, romi, fiecare participă la sărbătorile celorlalți.
Din recunoștință pentru donator, în cadrul
activităților extracurriculare elevii studiază istoria,
cultura, specificul național al poporului evreu și al
Statului Israel. Așa cum am informat în numărul precedent al revistei Realitatea Evreiască, la începutul
lunii februarie școlarii au marcat Anul Nou iudaic al
Pomilor, plantând puieți de pomi, iar în data de 7
martie elevii au fost, cu toții, actori și spectatori la
Anul Nou Agricol al bulgarilor, denumit și „Paștele
Cailor”.
În costume populare bulgărești, bunici și nepoți
au venit, în căruțe cu cai frumos împodobiți, spre
biserica din cartier, unde gospodarii și atelajele
lor au primit binecuvântările preoților pentru un an
îmbelșugat în roade. A urmat apoi parada cailor,
care au primit furaje, cadou din partea sponsorilor.
În sala de festivități a urmat un spectacol folcloric,
cu muzică, dansuri și recitări bulgărești și românești,
interpretate de ansamblul comunității. Mulți dintre
elevii bulgari participanți au fost prezenți, cu o lună
în urmă, la marcarea sărbătorii de Tu bi’Șvat.
La toate manifestările grupurilor etnice din Târgo
viște și județul Dâmbovița sunt prezenți reprezentanți
ai conducerii administrativ-politice a municipiului și a
județului, ca semn de prețuire a comunităților minoritare.
ACPCCI se preocupă, în prezent, să identifice
sărbători emblematice pentru romi și adresează cititorilor noștri urări de prosperitate.
ILEANA GHENCIULESCU
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JCC

ROMÂNIA

JCC
Bucureşti

În sprijinul a 500 de membri ai CEB
În această perioadă deosebită pe
care o traversăm împreună, Centrul
Comunitar Evreiesc din București a
contactat aproape 500 de membri ai
comunității bucureștene, care nu se
află în programul de asistență socia-

JCC
IAŞI

Întâlniri și discuții în mediul
online
Urmând tradiția specifică sărbătorii de Purim de a oferi prietenilor dulciuri, echipe formate din voluntari de
toate vârstele au participat la proiectul
„Mișloah Manot” organizat de JDC,
FCER și Comunitatea Evreilor din Iași.
Coordonați de președintele interimar al C.E. Iași, Benjamina Ides
Vladcovschi, și de directorul JCC Iași,
Albert Lozneanu, voluntarii i-au vizitat  pe membrii seniori ai comunității
ieșene‚ pentru a le reaminti bucuria
Purimului, dar și pentru a cunoaște
mai bine problemele acestora. Zâmbetele și bucuria de pe chipurile

JCC
ORADEA

Socializare în vremea pandemiei
Ultima întâlnire (fizică) a generației
„de aur” a fost când am sărbătorit
Ziua de 8 Martie. S-a ales intenționat
această dată, deoarece restaurantul
nu era aglomerat ca în zilele precedente. Atmosfera a fost foarte bună
și toți participanții s-au simțit grozav.
La acea vreme, nimeni n-a bănuit că
va urma o perioadă grea, cu restricții
privind întâlnirile la club. În prezent,
responsabila acestei categorii de
vârstnici, Cornelia Rosenzveig, ne

JCC
Timişoara

Întâniri virtuale, cu rezultate
concrete

Activitatea JCC Timişoara a trecut,
în a doua jumătate a lunii martie, în
plan virtual. După marea dezamăgire
a celor care au pregătit Purimul – copii, cor, formaţie de dansuri etc. – dar
nu l-au putut prezenta, a urmat o perioadă de adaptare la noile condiţii.
Deşi cei implicaţi încă mai speră că
publicul va putea vedea spectacolul
realizat prin efort susținut timp de câteva luni, ei au găsit forţa să se regrupeze. Acum la modă, dar şi necesare
JCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18
Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro
www.jcc.ro

ŞTIRI DESPRE

Centrele Comunitare Evreieşti
lă și medicală, și – sprijiniți de FCER,
CEB, DASM, JDC și cu ajutorul unor
voluntari inimoși – am depus eforturi pentru ca membrii comunității să
poată celebra Pesah 5780 în condiții
bune.
„Țin neapărat să aduc mulțumiri
speciale prietenilor care au răspuns
de îndată prezent și care și-au dedicat în mod special energia și efortul:
Alexandru Goldenberg, Robby Roth,
Dana Barbu, Florin Ghiță, Emilian
Săvinescu, Monica Bostan”, a scris

directorul JCC București, Adi Gueron, într-un mesaj pentru membrii
comunității. În scrisoare se mai afirmă: „Împreună, am demonstrat că
este la fel de actual «Kol Israel arevim zeLaze» și i-am ajutat pe seniorii
comunității la cumpăraturi, procurarea
de medicamente ori a produselor rituale de Pesah. Pe lângă toate aceastea, am păstrat și păstrăm legătura cu
voi prin intermediul programelor Radio Shalom România, a evenimentelor online Keshet, Ibaneh, Bereshit

și vă invit să urmăriți în continuare
punctele noastre de întâlnire online
și anume situl www.jcc.ro, paginile de
Facebook ale Radio Shalom România
și JCC București.
Așteptăm cu nerăbdare să
depășim aceste momente dificile și să
ne reîntâlnim în cadrul programelor
comunitare evreiești cu care ne-am
obișnuit.
Împreună suntem mai puternici!”

participanților la această acțiune au
scos în evidență sentimentul solida
rității și apartenenței la comunitate ca
la o mare și frumoasă familie. Solidaritatea și spiritul de întrajutorare care
caracterizează poporul evreu se manifestă și în perioada dificilă pe care o
traversăm astăzi. Astfel, pentru a veni
în sprijinul celor care cu greu se pot
deplasa din cauza restricțiilor impuse de starea de urgență, conducerea
CE și a JCC a apelat la sprijinul voluntarilor pentru a livra la domiciliu alimentele rituale pentru Pesah 5780,
precum și materiale de dezinfecție și
curățenie.
Din cauza situației actuale, activitatea JCC s-a mutat în spațiul virtual, cei interesați participând deja la o
ediție interactivă Keshet Q&A și la a
doua ediție a programului Ibaneh, în
pregătire fiind și alte activități online.
De asemenea, pentru a menține vie
activitatea religioasă a comunității, a

fost alcătuit un grup online de rugăciune, care activează de trei ori pe
săptămână.
„În aceste vremuri pe care le trăim
împreună, scăparea poate veni doar
dintr-o singură direcție, iar aceea este
rugăciunea puternică și speranța în
Dumnezeu. Cum ne-a scos Atotputernicul cu mână puternică din sclavia egipteană, așa ne va scăpa și
de această epidemie, care în ultima
vreme începe să pună stăpânire pe
întreaga lume”, le-a scris directorul
JCC Iași, Albert Lozneanu, membrilor
comunității.
În mesaj, el mai afirmă: „Am fost
nevoiți să anulăm toate activitățile și
întâlnirile pentru sărbătorile religioase și să ne mutăm în mediul online,
unde se oficiază serviciul religios pe
un grup cu aplicația Zoom, iar Sederul
de Pesah este, de asemenea, online,
fiecare membru având posibilitatea să
se conecteze.

Vom organiza și Keshet în varianta online, având ca invitați specialiști
din domeniile medicinei, psihologiei
și învățământului. Cred, și mereu am
crezut, că răspunsul la ură e armonia,
răspunsul la bigotism e binecuvântarea. Răspunsul la ură vine după ce
oamenii învață să trăiască împreună
și să țină unii la alții. Avem mult mai
mult în comun unii cu alții, decât lucrurile care ne îndepărtează unii de
alții. De aceea cred că mesajul pe
care trebuie să-l ducem mai departe,
să-l repetăm și să-l spunem altora, e
să-i învățăm pe oameni ce sunt armonia, iubirea și compasiunea și ce e
respectul pentru copiii lui Dumnezeu,
ceea ce ne include pe toți.
Vă doresc tuturor multă sănătate,
să aveți credință și putere de a merge
mai departe!
Hazak u Baruh.
Hag Pesah kasher ve sameah!”
SILVIAN SEGAL

spune că singurul mod de socializare
au rămas convorbirile telefonice, pentru a-și împărtăși părerile și păsurile.
„Din aceste convorbiri constat că toate persoanele vârstnice de la Clubul
nostru, fără nicio excepție, sunt foarte
chibzuite și ascultătoare. Persoanele
singure primesc ajutor fie de la tinerii
voluntari ai CE Oradea, fie de la vecinii lor amabili. Pe această cale, le
mulțumim tuturor pentru înțelegerea
și bunăvoința lor”, ne-a comunicat
Cornelia Rosenzveig.
Cel mai îmbucurător lucru este că
nu sunt probleme de sănătate deosebite și nu există în rândul membrilor
comunității noastre cazuri de Covid-19.
O veste tristă este că mult așteptatul
concurs național de cunoștințe biblice

Hidon HaTanach s-a anulat în acest
an, iar cei doi tineri ai comunității
noastre, care erau interesați să participe, trebuie să aștepte până la anul,
când, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne
vom relua activitățile și vom reveni la
viața normală.
Cu ocazia sărbătorii de Pesah, directorul JCC Oradea, Robert Schorr,
transmite: „În această perioadă dificilă
pentru toată lumea, folosim metodele
de comunicare și interacțiune posibile
actualmente, fără a neglija tradițiile și
valorile iudaice. Cultura a fost mereu
un atribut fundamental al umanității
iar acum, mai mult ca oricând, este
definitorie pentru păstrarea identității
și spiritualității fiecăruia dintre noi.
Vom continua organizarea evenimen-

telor specifice
JCC Oradea și
Departamentului Cultură al
FCER prin internet, o soluție
bună în această situație de
criză. Deja ne
gândim la manifestările publice care se
vor desfășura
atunci când vom putea fi iarăși unii lângă ceilalți. Urez multă sănătate tuturor
membrilor Comunităților Evreiești din
România și prietenilor lor!
Hag Pesah Sameah!
DOINA BUMBU

Sentiment general uman, ea pare să
fie şi un motor existenţial al poporului
evreu. Încercaţi de atâtea ori în istorie,
evreii au vocaţia speranţei, iar în aceste momente ea iese la suprafaţă. Un alt
atribut care îşi face prezenţa este umorul, mai precis hazul de necaz. Oamenii au învăţat să împartă pe reţelele de
socializare ştiri şi gânduri, dar şi mii de
bancuri. Râsul ajută în asemenea situaţii şi nu s-a uitat acest lucru. Pagina
de Facebook a JCC Timişoara a deve-

nit, de asemenea, un spaţiu în care se
comunică aproape zilnic, se transmit
încurajări şi fiecare îşi împărtăşeşte experienţele personale – de la cărţile citite
la muzica preferată, de la grădinărit la
fotografia halei pe care tocmai a scos-o
din cuptor.
Un moment de excepţie, aşteptat
de mulţi, este sesiunea Keshet ce urmează să fie susţinută de maestrul
Ladislau Rooth, dirijor, compozitor şi
pianist din Israel, şi de Ioan Holender,
timişoreanul care a condus aproape
20 de ani Opera din Viena. Legaţi sufleteşte de oraşul de pe Bega şi de
comunitatea evreiască de acolo, ei
au fost de acord să intre în dialog, să
povestească secvenţe de viaţă şi carieră, despre care vă vom relata.
LUCIANA FRIEDMANN

precum aerul, au devenit reţelele şi
platformele precum Facebook, Whatsapp, Zoom, Skype sau Google Drive. Lecţiile de engleză şi ebraică se
desfăşoară de acasă, dovedindu-se
că şi adulţii sunt capabili să meargă la
„şcoala virtuală”, la fel ca nepoţii sau
copiii lor. Cei mici primesc teme, li se
povesteşte despre subiecte evreieşti,
învaţă dansuri israeliene prin intermediul computerului şi încearcă să transforme plictiseala în ceva rodnic. Există grupuri în care se discută despre
viitoarele programe, despre ce trebuie
făcut, despre tabere.
Fără să se gândească la austeritatea ce va să vină, ignorând aparent
realitatea ameninţătoare a pandemiei,
dar trăind zi de zi cu aceasta, se pare
că speranţa este cea mai prezentă.
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/Jcc
OradeaEvenimente

ADRIAN GUERON

Jcc TimiŞoara
Str. Gh. Lazăr 5
Telefon: 025.620.16.98
Pagină coordonată de
GEORGE GÎLEA

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 558-559 (1358-1359) - 1 – 30 Aprilie 2020		

Medici evrei în slujba serviciului sanitar
în perioada epidemiilor

Ioan Cantacuzino în laborator

În iulie 1918, medicul și publicistul evreu Avram Steuerman-Rodion
(1872-1918), participant la Primul
Război Mondial, într-un articol publicat în rubrica Oameni și lucruri
din ziarul Opinia, făcea o statistică a
pierderilor de vieți omenești cauzate
de războiul care tocmai se terminase cu deficit enorm de vieți (numai în
România 1.155.000 de morți). Atunci,
Steuerman-Rodion vorbea și de un alt
război – al mortalității prin epidemii, al
morții prin inaniție continuă.
În momentul izbucnirii Primului
Război Mondial, naturalizarea evreilor din România rămânea o chestiune
nerezolvată. Conform statutului juridic
al populației de religie mozaică din
țară, impus de Constituția din 1866,
aceștia nu erau încă cetățeni români.
Neavând statutul juridic de cetățeni
români, medicii evrei, ca și cei de alte
naționalități, care au fost mobilizați în
Serviciul Sanitar al Armatei Române
la 15 august 1916, nu au fost înrolați
cu același grad și nu erau retribuiți la
fel ca și colegii lor creștini. Nu aveau
aceleași drepturi, dar aveau aceleași
îndatoriri.
Intrarea politică și militară în Primul Război Mondial, în seara zilei
de 14 august 1916, confrunta România cu un număr tot mai mare de
morți și răniți. Armata Română avea
la dispoziție Serviciul Sanitar, care
era servit de medici, militari și voluntari. Medicii au acumulat experiență
atât în domeniul organizării medicinei de campanie, cât și în acordarea
asistenței medicale, a tratamentului
propriu-zis aplicat răniților și bolnavilor, având o contribuție esențială la
sfârșitul victorios al războiului.
La realizarea dezideratului de
veacuri al românilor, Marea Unire,
înfăptuită în anul 1918, au participat
și medicii evrei mobilizați în marea
conflagrație mondială. Atribuțiile și
contribuția medicilor evrei și creștini
pe câmpul de luptă sunt binecunoscute: aceștia asigurau capacitatea de
luptă a armatei, combăteau pierderile de vieți omenești, limitau efectele
înfrângerilor, se ocupau de prevenția
epidemiilor și, mai ales, înfruntau cu
mult curaj bolile care au apărut în
perioada războiului, precum: holera,
tifosul exantematic, febra tifoidă, scarlatina, pojarul, vărsatul negru, conjunctivita granuloasă, erizipelul, tetanosul, gripa spaniolă, bolile lumești
(sifilisul, blenoragia ș.a.). Împotriva
acestor epidemii se efectuau vaccinări preventive de mai multe ori pe
an, luându-se, de asemenea, măsuri
de ajutorare imediată a celor care se
infestau. Făcându-și datoria față de
țară, rareori medicii scăpau neatinși
de vreo boală contagioasă.
În legea referitoare la Serviciul Sanitar al Armatei din 1915 se preciza,
în art. 4, că toți medicii, veterinarii, farmaciştii și dentiştii cu titlu academic,
care nu erau cetățeni români, puteau
fi chemați în serviciul armatei până la
vârsta de 65 de ani, pe timp de mobilizare și război, ca medici și respectiv
ca medici-ajutor, agenți sanitari.
Un rol esențial, în campaniile de
luptă împotriva epidemiilor de holeră
și tifos exantematic, în timpul Primului Război Mondial și în campania

antimalarică, l-a avut profesorul Ioan
Cantacuzino, care a avut, împreună
cu echipa sa de specialiști, o activitate extrem de importantă în producția
de seruri și vaccinuri, necesare pentru
păstrarea sănătății publice.
Încă din prima jumătate a anului
1916, starea populației civile lăsa de
dorit: existau numeroase cazuri de
boli contagioase (difterie, febră tifoidă, scarlatină etc.) în diferite localități
din țară, autoritățile civile din Moldova
anunțând focare de tifos în comunele Costuleni, Podu Iloaiei, jud. Iași,
Ghermănești-Buriești, jud. Fălciu (azi
jud. Vaslui).
Luptele istovitoare, intemperiile, lipsa hranei, a îmbrăcămintei și a
cantonamentului au constituit cauzele
bolilor inerente care n-au întârziat să
apară în rândul soldaților. Dacă holera și febra tifoidă puteau fi evitate prin
folosirea vaccinurilor, în schimb, febra
recurentă (boală infecțioasă acută
transmisă prin intermediul păduchilor
sau căpușelor) și tifosul exantematic au făcut ravagii în rândul armatelor de pe Frontul de Est. În Vechiul
Regat epidemia de tifos a provocat,
în perioada 1916-1918, moartea a
peste 300.000 de oameni, alături de
care se numără victimele din Basarabia (1918-1920), Bucovina (1919) și
Transilvania (1919), în ultimele două
provincii situația epidemiologică fiind
mult mai bună. Printre cei răpuși de
tifosul exantematic în perioada de
evoluție principală a epidemiei se numără aproape 350 de medici (o cincime din corpul medical) și 1000 de
sanitari români, precum și personalul
medical francez ce făcea parte din Misiunea Militară Franceză.

doarme somnul cel dulce și radios al
eroilor.
Onoare lui și familiei care a dat
patriei un fiu atât de vrednic, iar noi
ofițerii și baza regimentului, cu respect și admirație, ne plecăm în fața
mormântului proaspăt care va închide
mâine 7 mai a.c. în cimitirul israelit din
Negrești, trupul muncit și chinuit de
boală al tânărului medic și camarad,
care promitea atât de mult pentru viitor.”
Avram Steuerman-Rodion, mobilizat în campania militară din 19161918 ca medic militar pe linia frontului
Lepșa-Măgura Cașin-Oituz (în Pasul
Cașin, jud. Bacău) la granița cu Imperiul Austro-Ungar, amintea în articolul
său „În anul roșu” despre „epoca grozavului exantematic”, mai omorâtor
decât focul obuzelor și gloanțelor de pe
fronturi. „Moarte de jur împrejur. Omul
atârnând de funesta înțepătură a unui
parazit. Exantematicul, pustiind mii de
vieți, începând cu doctorii înșiși.” Fidel reporter de război, Steuerman s-a
remarcat printr-o atitudine exemplară,
participând la întreaga campanie românească până la retragerea armatei
în Moldova. După demobilizare, în
iunie 1918, Rodion (pseudonimul sub
care Steuerman publica frecvent) și-a
reluat colaborările la jurnalele „Opinia”, „Lumina”, „Scena”, publicând în
special însemnări și amintiri de campanie în rubricile „Scrisori din Iași”
și „Oameni și lucruri”, semnând, de
asemenea, și rubricile „Struna zilei”,
„Mici polemici”. Puternic afectat de
experiențele dramatice trăite pe front,
dar și de nedreptățile etnice cu care
s-a confruntat, maiorul Avram Steuerman și-a pus capăt zilelor pe 21
septembrie 1918. Steuerman-Rodion
a rămas în istoria presei, a culturii și
medicinii românești, ca reprezentând
imaginea intelectualului evreu con-
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Din activităţile de cercetare ale

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din
România „Wilhelm Filderman“ al FCER-CM

fruntat cu numeroasele probleme etnice existente în România în primele
decenei ale secolului al XX-lea.
Un alt participant la combaterea
epidemiilor în timpul Primului Război Mondial a fost și medicul George
Fischer (1870- ?), născut la 21 septembrie 1870, la București, înrolat ca
medic sublocotenent în rezervă, la 1
octombrie 1914, în Divizia a 5-a, iar
la 10 mai 1916, în Corpul 3 Armată,
mobilizat pe frontul din Dobrogea, iar
apoi pe cel din Transilvania. George
Fischer, avansat căpitan la 1 septembrie 1917, devenit după război medic
colonel, a rămas un specialist recunoscut în istoria medicinei românești,
deși atât înainte, cât și după Primul
Război Mondial a publicat numeroase
lucrări științifice.
Prezența medicilor, a ofițerilor și a
soldaților evrei în tranșeele din prima
linie a frontului, atitudinea și solidaritatea lor în acele condiții de război au
fost deseori subliniate în jurnalele de
operațiuni ale unităților militare. Medicii evrei au avut o contribuție esențială
atât pe frontul propriu-zis, cât și pe
frontul de acasă, sugestiv fiind faptul
că, din cele 825 de decorații acordate
mobilizaților evrei, 220 au fost decernate unor medici și agenți sanitari. Au
îngrijit bolnavi, au donat efecte pentru
front, au strâns fonduri pentru Armata
Română și Crucea Roșie și au suferit
împreună cu toată populația condițiile
ocupației germane și ale refugiului,
lipsurile și epidemiile. Și ei au contribuit la realizarea României Mari, în
mod necondiționat, jertfindu-și adesea viața pentru asigurarea sănătății
publice în țara în care s-au născut.
Irina Weiner-Spirescu
cercetător CSIER-WF

Meir Shai a primit
Medalia de Onoare a FCER
Comitetul Director al FCER a acordat profesorului Meir Shai Medalia de

Mormântul lui Steuerman
din Cimitirul Israelit, Iași

În jurnalele de operațiuni ale
unităților militare sau formațiunilor
sanitare și în jurnalele de front sau
în memoriile militarilor participanți la
război se pot observa descrieri ale
epidemiilor cu care s-au confruntat
medicii și cadrele militare, laolaltă.
Astfel, în jurnalul de operațiuni al Regimentului 3 Artilerie, Corpul 5 Armată, Divizia a X-a, în ordinul de zi nr.
301 din 6 mai 1917, emis de comandantul Regimentului 3 Artilerie, locotenent-colonel Alexandru Lupașcu, se
aducea la cunoștință trupei și ofițerilor
activitatea medicului-ajutor Sigmund
Leibovici, implicat în combaterea tifosului exantematic, boală care-i adusese sfârșitul: „Căzut astfel victimă a
sfintei datorii către Patrie, căreia se
devotase până la jertfirea vieții sale,
scumpul nostru medic și frate Leibovici Sigmund a intrat în eternitate de
partea triumfală a celor buni și nobili, prin fapta lui supremă, și acum

Onoare „Devotament în activitatea comunitară a Evreilor din România”, recompensând astfel perseverența cu care a acționat pentru a aduce la lumină
persoane care i-au ajutat pe evrei în vremuri de restriște și pentru a li se
acorda recunoștința care li se cuvine, a subliniat președintele FCER, dr. Aurel
Vainer.
În fața membrilor Comitetului, la rugămintea președintelui, prof. Shai și-a
povestit viața, pericolele prin care a trecut familia lui, mai întâi la Iași din cauza
legionarilor, apoi la Bălți și Cernăuți, unde s-au refugiat. Viața lor a fost din nou
amenințată, după ce în Basarabia a intrat armata română și s-au introdus legile rasiale, iar mai târziu a început deportarea evreilor în Transnistria. Pe de altă
parte, când au ajuns la Chișinău, tatăl, care era tipograf, nu a găsit de lucru,
iar familia era amenințată de foame. „Ne-am găsit o locuinţă lângă Mitropolia
Bucovinei. Eram foarte săraci, nu cunoşteam pe nimeni, situaţia noastră era
disperată şi atunci tatăl meu s-a dus la Mitropolie şi a întrebat dacă nu au ceva
de lucru pentru un tipograf. A întâlnit acolo un bărbat care i-a spus că a doua
zi îl angajează. Astfel l-a cunoscut pe pictorul bisericesc George Russu, care
a ajuns secretarul mitropolitului Tit Simedrea”, a povestit prof. Shai, într-un
interviu acordat RE în 2018, poveste pe care a repetat-o și în fața Comitetului
Director. Odată cu ghetoizarea și începerea deportărilor, scăpați din ghetou
de către Russu printr-o autorizație eliberată de Traian Popovici, nemaiavând
locuință, au fost ascunși de Russu chiar în clădirea Mitropoliei, iar Meir Shai
a presupus că aceasta s-a făcut cu aprobarea lui Simedrea. El a povestit și
despre intervenția mitropolitului, împreună cu Wilhelm Filderman și rabinul Alexandru Șafran, pentru salvarea evreilor din Cernăuți.
Meir Shai a emigrat în Israel și acolo a aflat că Yad Vashem acordă titlul
de „Drepți între Popoare” salvatorilor creștini ai evreilor. Ani de zile, a făcut o
muncă de cercetare și demersuri pentru a i se acorda familiei Russu acest titlu,
ceea ce până la urmă i-a și reușit. Dorința profesorului este de a se acorda
acest titlu și mitropolitului Tit Simedrea.
Medalia de Onoare pentru Devotament i-a fost înmânată de către vice
președintele FCER, Ovidiu Bănescu, care a și citit motivația pentru care Comitetul Director i-a acordat această distincție. Emoționat, prof. Shai a mulțumit
tuturor și a promis că o să-și continue demersurile pentru ca și alți salvatori ai
evreilor să fie recompensați. De-altfel, acest demers este în atenția FCER, dr.
Aurel Vainer îndemnându-i pe istoricii de la CSIER să găsească și alte persoane, îndreptățite să primească recunoștința comunității evreiești din România.
EVA GALAMBOS
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O călătorie culturală
în jurul lumii
a subliniat că liceul are elevi din toată lumea,

În data de 12 martie 2020, Radio România Cultural, în parteneriat cu Teatrul Național
din București (TNB), a difuzat pe Facebook o
ediție live a emisiunii „Călătorie în jurul lumii”,
realizată de Magdalena Tara și avându-l ca
invitat permanent pe Dan Michael Schlanger.
Scopul evenimentului a fost să celebreze Ziua
Națională a Irlandei (Ziua Sfântului Patrick, 17
martie), Ziua Francofoniei (20 martie), Ziua
Internațională a Poeziei (21 martie) și Ziua
Mondială a Teatrului (27 martie). Emisiunea
s-a desfășurat la Sala Media a TNB, iar sponsorul proiectului a fost Banca Transilvania.
Cu prilejul Zilei Sfântului Patrick a fost invitat E.S. Paul McGarry, ambasadorul Irlandei
în România. Anul acesta, sărbătoarea atât de
dragă irlandezilor nu a mai putut fi onorată în
public. Ambasadorul a vorbit despre bogata
cultură irlandeză și despre ospitalitatea localnicilor. O selecție din opera poetică a lui W.B.
Yeats a fost citită de Cristina Deleanu și Eugen Cristea, societari de onoare ai TNB, dar
și de actorul Tomi Cristin. Dan Schlanger, la
bază actor, a citit un poem de Seamus Heaney, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1995. Un microrecital cu „Dansuri irlandeze” a fost susținut de violoncelistul Șerban
Nichifor, acompaniat la vioară de Daniel Mihai
și la pian de Emanuel Pusztai, șef de promoție
la Academia de Muzică din Cluj și, în prezent,
cantor al FCER-CM.

Dan Schlanger și Magdalena Tara

Ziua Francofoniei, marcând data la care,
în 1970, a fost înființată Agenția de Cooperare Culturală și Tehnică – devenită Agenția
Internațională a Francofoniei –, a fost celebrată prin prezența lui Lorine Delvallée, cea
care conduce Fundația Liceului Francez
„Anne de Noailles” din București, instituție
care funcționează în parteneriat cu Ambasada
Republicii Franceze în România. Vorbitoarea

Bun de citit

care învață să vorbească perfect franceza;
limbile română și engleză sunt și ele obligatorii, iar alte limbi care se predau sunt germana și spaniola. Anne de Noailles a fost prima
femeie Comandor al Legiunii de Onoare și
prima femeie admisă ca membru de onoare
al Academiei Române. Două poeme compuse de ea au fost făcute cunoscute prin lectura
Cristinei Deleanu și a lui Eugen Cristea.
Despre Ziua Internațională a Poeziei (instituită de UNESCO în 1999) a vorbit Horia
Gârbea, președintele Filialei București – Poezie a Uniunii Scriitorilor din România. El și-a
exprimat convingerea că, mai ales în aceste
vremuri, este necesar ca fiecare dintre noi să
regăsească poezia, citind-o sau chiar compunând-o. Recent, a coordonat antologia de
poezie „Noaptea, statuile întineresc”, care
reunește versurile a 57 de poeți ai Filialei,
iar în cadrul emisiunii a citit poemele proprii
„O stea pe alee” și „Ceasornicarul”. Cristina
Deleanu și Dan Schlanger au citit sonete de
Michelangelo Buonarroti și alte poezii de Serghei Esenin și Nichita Stănescu. A mai fost
invitat Vasile Mentzel, actor și poet, care la
rândul lui a citit din creația proprie.
Pentru Ziua Mondială a Teatrului (stabilită
în 1961 de Institutul Internațional de Teatru),
invitatul de onoare a fost Ion Caramitru, directorul TNB. El a arătat că primul mesaj cu
acest prilej a fost scris în 1962 de Jean Cocteau. Ion Caramitru a afirmat că Teatrul traversează acum cea mai sumbră perioadă a
sa. Au mai fost situații dificile, în care teatrele
au fost închise – din cauza cutremurelor sau
a inundațiilor –, dar nu ca acum, când întreaga mișcare națională a fost blocată. Încercarea de a menține viu fenomenul teatral este
o luptă inegală; totul s-a amânat „sine die”.
În februarie, TNB se aflase în fața unui nou
record privind prezența publicului la spectacolele programate. În această perioadă de autoizolare, actorilor le rămâne să aibă grijă de
familiile lor și, la nivelul pregătirii individuale,
să-și continue lecturile și documentarea.
Alte momente artistice au fost susținute de
Vasile Macovei, fagotist și poet, și de pianista
Ilinca Dumitrescu, pornind de la compozițiile
lui Ion Dumitrescu (tatăl pianistei).
CLAUDIA BOSOI

Le semnalăm cititorilor noștri lucrările apărute la
Editura Hasefer din a doua jumătate a anului 2019
până în prezent.
Isaac Bashevis Singer, „Un tânăr în căutarea
dragostei”, volum tradus din engleză de Cătălin
Bosoi și redactat de Claudia Bosoi, este al cincilea titlu din colecția „Biblioteca de Literatură Idiş”,
coordonată de dr. Camelia Crăciun. Este un eseu
autobiografic care continuă povestea „Băiețelului în
căutarea lui Dumnezeu” şi întregeşte trilogia „Dragoste şi exil” a laureatului Premiului Nobel pentru
Literatură (1978), din care fusese publicat în română, tot la editura noastră, numai al treilea volum,
„Pierdut în America”.
Claudia Bosoi, „Șalom Alehem, idealistul disputat între haz și har”, redactor – Ileana Buculei,
constituie teza de doctorat a autoarei, susținută în
2018 la Universitatea din București, în coordonarea
profesorului germanist George Guțu. Cartea este
însoțită de două prefețe semnate de Alexandru Marinescu și dr. Camelia Crăciun.
Carol Iancu, Michaël Iancu (coordonatori),
„Relațiile Israel-Diaspora de-a lungul istoriei”, traducere de Virgina Valasuteanu, redactor – Ileana
Buculei. Volumul reuneşte, într-o formă extinsă, lucrările Conferinței internaționale de la Universitatea
„Paul Valéry” din Montpellier, cu prilejul aniversării
a 60 de ani de la înființarea Statului Israel. Volumul
a fost publicat inițial în limba franceză, la Editura
Universității „Al. I. Cuza” din Iaşi (2016).
Leon Uris, „Exodul”, în traducerea Anastasiei Scutaru și redactarea Andreei Olaru, ilustrează
povestea renașterii unei națiuni – istoria întemeierii statului evreu, de la sfârșitul secolului al XIX-lea
până la proclamarea Statului Israel (1948).
Abraham Cahan, „Ascensiunea lui David Levinsky”, în traducerea Danielei Ionescu și redactarea
lui George Gîlea, este o autobiografie cu elemente
de ficțiune care îmbină tema devenirii personale cu

Cafeneaua online
a ICR Tel Aviv

Institutul Cultural Român din
Tel Aviv a organizat o sesiune
de dialog, moderat de directorul
Salamon Márton László, invitată
fiind actrița Maia Morgenstern,
directoarea Teatrului Evreiesc
de Stat din București. În cadrul
întâlnirii, cei doi au abordat subiecte de actualitate din sfera culturală, artistică și nu numai.
Mulțumindu-i amfitrionului său pentru inițiativa acestui eveniment adecvat vicisitudinilor actuale, actrița Maia Morgenstern
a caracterizat această perioadă dificilă drept „una de pregătire”,
din toate perspectivele, „în care ne construim visul”, ea având
potențialul de a deveni una prolifică, dat fiind faptul că una dintre cele mai importante resurse, timpul, capătă acum o dimensiune aparte. Mediul online, a arătat ea, devine un instrument
extrem de util, iar un exemplu elocvent este chiar transmisia
live, pe Facebook, a spectacolului T.E.S. „Mic și-al dracu’”, cu
ocazia Zilei Internaționale a Teatrului, celebrată la 27 martie.
Referindu-se la devenirea Teatrului Evreiesc de Stat, Maia
Morgenstern a trecut în revistă episoade semnificative ale istoriei dramaturgiei evreiești de expresie idiș, precum și contextul
socio-politic al apariției Teatrului Barașeum, ca unică instituție
în care puteau activa actorii evrei, excluși din viața publică în
perioada celui de-al Doilea Război Mondial.
Printre bornele prezentului conturate de ea se numără organizarea celor patru ediții ale Festivalului Internațional de Teatru
Idiș, la care au participat numeroase teatre și trupe artistice,
toate fiind dedicate teatrului și limbii idiș. De asemenea, directoarea T.E.S. a amintit că pe scena din strada Dr. Iuliu Barasch
din București au avut loc premiere ale unor spectacole bazate pe textele unor dramaturgi israelieni contemporani – Hillel
Mittelpunkt: Varșovia, ghid turistic –, una dintre direcțiile care
se bucură de un caracter de continuitate. În acest sens, Maia
Morgenstern a oferit celor care au urmărit dialogul un moment
artistic, lecturând fragmente din volumul de povestiri Șapte ani
buni, al scriitorului Etgar Keret, tradus deja în limba română la
Editura Humanitas.
Viitorul a constituit un alt palier de discuție, actrița referinduse la unul dintre cele mai recente proiecte ale sale – spectacolul jurnal „Nu sunt eu” – bazat pe scrieri ale sale din trecutul
recent sau mai îndepărtat.
Despre simbioza conjuncturală între teatru și mediul online,
pe care unii o pot considera mai puțin cordială sau oportună,
Maia Morgenstern s-a arătat încrezătoare și a afirmat că reprezintă o experiență interesantă și „nu este deloc rău că se
întâmplă”.
DAN DRUȚĂ

S E M N A L H A S E Fistorie”,
E Rtraducere din engleză de Alina Cârâc, re-

aceea a arhetipului emigrantului (evreu din Rusia)
pornit în călătoria interioară a regăsirii de sine.
Emanuel Bălan, „Evreii din Târgu Neamț: istoria
unei comunități”, redactor – Andreea Olaru, este o
monografie a CE Târgu Neamț, cea mai valoroasă contribuție la istoria acestei comunități după
lucrarea lui Josef Kaufman („Cronica comunităților
israelite din județul Neamț cuprinzând hrisoave,
documente, inscripții, fotografii”, 1929), pe care o
completează cu noi referințe și o continuă până în
zilele noastre.
Mihail Sebastian, „Scena și ecranul: teritorii prolifice, conexiuni pragmatice, intersecții și confluențe”
prospectate de Geo Șerban și Petruș Costea, în
redactarea Ilenei Buculei, este o lucrare în care se
regăsesc cronici dramatice și de film, precum și numeroase articole pe teme de actualitate, definitorii
pentru publicistica lui Sebastian.
Gérard Bensussan, „Ce este filosofia evreiască?”, lucrare tradusă din franceză de Țicu Gold
stein z.l. și Gabriela Cocora și redactată de Andreea
Olaru, este o sinteză edificatoare a două mii de ani
de filosofie elaborată de evrei.
Sabine Bode, „Prinsă în furtună”, roman tradus
din germană de filologul Vlad-Ion Pappu și redactat de Claudia Bosoi, este prima operă de ficțiune
a autoarei – jurnalistă – și urmărește viața unei
evreice din Mainz pe nume Gudrun Samuel, de la
farmecul copilăriei până la brutalitatea arestului de
către Gestapo, precaritatea traiului în lagărul din
Shanghai, opriri semnificative în China și Filipine,
stabilire la Londra și închiderea cercului prin revenirea în orașul natal.
N. Stroe, „Alo, aici e Stroe!” (redactor – Andreea
Olaru), constituie biografia marelui artist de revistă, lucrare îngrijită de fiul său, Eugen Nacht-Stroe,
care a contribuit şi la forma finală a textului.
Hasia R. Diner, Simone Cinotto (coordonatori),
„Practici culinare evreiești în lumea largă: o scurtă

dactor – Claudia Bosoi. Este un volum care reunește
lucrările a 12 cercetători din diverse spații culturale
și oferă o vedere panoramică asupra mâncărurilor
evreiești (din perioada Renașterii până după al Doilea Război Mondial, în Israel, Argentina, SUA și nu
numai), încercând să răspundă la întrebarea: „Cum
au fost transformate de Istorie obiceiurile culinare
ale evreilor?”
Hedi Simon, „Vioara întâi”, redactor – Ileana
Buculei. Autoare israeliană de limbă română, Hedi
Simon aduce în fața cititorului povestea a două familii, Schwartz și Segal, ale căror destine se împletesc pornind de la figura reală și tragică a savantului Albert Schwartz.
Jonathan D. Moreno, „Omul spontan: J.L. Moreno și originile psihodramei, ale culturii întâlnirii și
rețelei sociale”, traducere de Anastasia Scutaru, redactor – Andreea Olaru, este o biografie a lui Jacob
Levy Moreno (1889-1974), evreu sefard născut la
București, un geniu inovator care a influențat domeniul psihologiei, inventatorul terapiei prin teatru
(psihodrama). Biograful este fiul său, profesor la
Universitatea din Pennsylvania, specialist în bioetică și sociologie.
Carmen Țâgșorean, „Conștiința în oglinda istoriei: Marius Mircu – un jurnalist complet”, redactor –
Claudia Bosoi, este o publicație a CSIER „Wilhelm
Filderman”. Constituie teza de doctorat a autoarei,
titlu obținut la Universitatea „Babeș-Bolyai” din ClujNapoca, în coordonarea profesorului Ilie Rad. Este
o monografie bine documentată și frumos ilustrată grafic, dedicată unuia dintre cei mai importanți
publiciști evrei din România.
Pentru mai multe detalii vă invităm să consultați
site-ul nostru, www.hasefer.ro, sau să ne
contactați – e-mail difuzare@hasefer.ro sau telefon
021.308.62.08.
CLAUDIA BOSOI
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Interviu cu Robert Steinmetz, preşedintele C.E. Fălticeni

„24 de ore din 24 sunt la dispoziția
membrilor comunității mele”

Președintele CE din Fălticeni, Robert Steinmetz, operator
principal în sistemul de urgență, se află acum în prima linie
pe frontul de luptă împotriva coronavirusului, într-una din
zonele cele mai afectate din țară. „Și eu și soția mea, asistentă principală, lucrăm de 30 de ani în sistem, și pot să vă
spun că, la nivelul comunității, am luat chiar mai devreme măsuri de protecție – distanțare socială, autoizolare, folosire intensă a dezinfectanților, mai ales pe bază de clor – în special pentru
cei asistați, dar nu numai”, pune accentul pe ceea ce îi frământă azi pe toți
oamenii din lume. „Personalul angajat pentru ajutorarea asistaților la domiciliu poartă măști și mănuși, echipament special de interior. În momentul actual totul este sub control și sperăm că vom ieși cu bine din această
încercare”. Îmbinarea vieții profesionale cu viața comunitară e tradiție de
familie: bunicul pe linie paternă a lucrat la comunitate, tatăl lui a fost medic
al comunității fălticenene.
– Cum decurge munca în echipă la
comunitate?
– Suntem o comunitate mică, majoritatea – oameni în vârstă. Prea puțini
au forța de a se implica fizic într-o muncă susținută. Un bun prilej de atragere a membrilor înspre comunitate s-a
dovedit prăznuirea marilor sărbători
evreiești. Am găsit un restaurant care
pregătea meniuri după prescripțiile
cașrutului, cei nedeplasabili primind
pachete la domiciliu. Anul acesta fiecare face Seder acasă. Vom trimite
tuturor pachete cu preparate specifice,
care să le amintească faptul că noi,
conducerea comunității, suntem alături de ei. Ar fi nevoie de voluntari. Dar
pentru asta ne trebuie tineri, care, din
păcate, ne lipsesc. Voluntarul numărul

1 e soția mea. În ce mă privește, sunt
la dispoziția membrilor comunității,
asistați sau nu, 24 de ore din 24.
– Care vă sunt prioritățile?
– Reabilitarea Sinagogii Mari, una
dintre cele mai frumoase din țară; așa
spun toți cei care au vizitat-o. E singura rămasă în funcțiune din cele 35 de
lăcașuri de cult și case de rugăciune
câte au existat în oraș înainte de război. Începerea lucrărilor se află însă
pe lista de așteptare, cu promisiunea
că la anul, cel mai probabil, ne va veni
rândul. Mă preocupă mult găsirea
unui spațiu adecvat pentru realizarea
unui sediu comunitar modern.
– Ce vechime are sinagoga?
– 225 de ani. Inițial, a fost construită
din lemn, în 1795. Sinagoga a ars în

urma unui incendiu. A fost reconstruită din piatră și
cărămidă în 1852.
– De când datează prezența evreiască în oraș?
– În monografia sa „Folticeni, cercetări istorice asupra orașului”, publicată în 1938, Artur Gorovei menționa
prezența, în 1772, a trei frați evrei. Și
piatra tombală, de la 1780, din cimitirul evreiesc vechi, vine în sprijinul
afirmației. Trebuie amintit faptul că
evreii au fost chemați de domnitorul
Constantin Moruzi, în 1779, să se stabilească aici pentru a dinamiza viața
economică a târgului. Practic, evreii au
fondat orașul. În 1831 erau 1 500 de
locuitori evrei. În 1859, populația evreiască reprezenta 63,5% din totalul fălticenenilor.
– Care a fost momentul comunitar
de efervescență?
– A doua jumătate a secolului XIX.
În 1857 se construiește o mikva; în
același an – un spital evreiesc; în
1870 – o școală de Talmud Tora; în
1897 – încă o școală evreiască; în
1899, cu ajutorul organizației Jewish
Colonization Association – o școală
de fete. Spre sfârșitul aceluiași secol
activau în Fălticeni organizații sioniste. În Războiul de Independență au
participat și voluntari evrei. În Primul
Război Mondial, printre ostașii evrei

Un antrenament de fericire la Radio Shalom

Cu prilejul Zilei Internaționale
a Fericirii (20
martie),
JCC
București a difuzat pe pagina sa
de Facebook o
emisiune specială, realizată penViorel Luță
tru Radio Shalom de Delia Marc, coordonator de
programe pentru grupa de vârstă 3565 de ani. Invitatul serii a fost Viorel
Luță, psiholog clinician, instructor în
programare neuro-lingvistică (NLP),
iar ediția a purtat titlul „Antrenamentul
de fericire”. Pauzele muzicale au fost
asigurate de Alecs Brucher, producător și DJ la Radio Shalom.
Viorel Luță s-a autointitulat „antrenor de fericire”, investind afectiv în
energia pe care o aduce cu sine fericirea. Și-a început căutarea drumului
în viață și a sensului fericirii în urmă
cu 20 de ani, prin lecturi din literatura
religioasă. Peste 10 ani a urmat cursurile Facultății de Psihologie, după
o carieră în IT soldată cu sindromul
burnout. În paralel, s-a format în domeniul NLP, devenind instructor, apoi
psihoterapeut integrativ. Este căsătorit și are trei fiice, născute din șase în
șase ani.
În psihologie, fericirea este un concept abstract care trebuie decantat
pentru a fi măsurat. O mare parte din
ceea ce înțelegem adesea prin „fericire” a fost definită ca „stare subiectivă de bine”. Oamenii au perspective
diferite asupra fericirii, prin personalitatea, așteptările, interesele fiecăruia,
filtrul personal, experiențele individuale. Psihologul Sonja Lyubomirsky

afirmă că 50% din starea noastră de
fericire este înnăscută, 10% depinde de context (situația demografică,
țara și familia în care ne-am născut
etc.), iar 40% ține de acțiunile noastre
intenționate. Așadar, pentru a acționa
asupra stării noastre de fericire, ne
rămâne să investim în acest ultim
procent, prin dezvoltare personală,
autocunoaștere, înțelegere, meditație.
Cercetătorul croat Csikszentmihalyi apropie „starea subiectivă de
bine” de „starea de flow” – o stare
productivă, în care suntem în locul
potrivit și facem ceea ce ne place,
aducând valoare în jurul nostru. În
cartea „Codul divin al vieții”, dr. Kazuo Murakami dezvoltă ideea fericirii
înnăscute, cea de care ne bucurăm în
proporție de 50%. Din păcate, avem
și o genă a nefericirii. Tendința creierului este să ne îndrepte spre ceea ce
ne produce suferință. Ne putem impune să fim fericiți? Conform științei,

ne putem modifica rețelele neuronale, astfel încât noi să fim cei care ne
creăm sensul vieții. Putem alege să
dăm semnificația potrivită momentelor dureroase pe care le traversăm. A
dovedit-o cunoscutul psihiatru Viktor
Frankl, supraviețuitor a trei lagăre de
concentrare.
Psihologii recomandă exercițiul
celor 5 gânduri pozitive care să îl
contracareze pe cel negativ. Fericirea
înseamnă în mai mare măsură drumul decât destinația. Rămâne emoția
a ceea ce am trăit. Esențial este să
ne menținem curioși și deschiși la
ce urmează. Vorbitorul a arătat că
nu trebuie să alergăm după fericire,
ci să o observăm liniștiți și împăcați
– mai ales în prezent, când ne-am
redus socialul la familie și internet și
ne facem din nou timp pentru ceilalți,
în speranța apropiatelor reîntâlniri în
mediul offline.
CLAUDIA BOSOI

Comunitatea evreiască din Islanda
are acum un Sul de Tora
Comunitatea Evreiască din Reykjavik a celebrat de curând completarea
și inaugurarea primului Sul permanent de Tora. Sulul a fost donat de Adina
Krausz, din Elveția, în cinstea celei de a 50-a aniversări a zilei soțului ei, ideea
fiind de a oferi un Sul de Tora unei comunități care nu dispunea de acesta.
Rabinul Avi Feldman și soția lui, care sunt emisarii Habad, s-au mutat în
Islanda în mai 2018 și au stabilit astfel prima prezență permanent evreiască în
insulă. Cei doi au numit celebrarea „o ocazie cu totul specială în istoria islandeză și evreiască. Până acum împrumutam un Sul de Tora, pe care-l citeam
în fiecare sâmbătă dimineața. Acum suntem fericiți să-l avem pe al nostru”, a
spus rabinul. Participanții la ceremonie au dansat pe străzile capitalei. Au venit
și numeroși oaspeți din Europa și din Israel. Jeffrey Ross Gunter, ambasadorul american în Islanda, și el evreu, a organizat la ambasadă o recepție pentru
a celebra și onora acest moment istoric.
În Islanda trăiesc aproximativ 250 de evrei. (E.G.)
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eroi au fost și 54 de evrei fălticeneni
căzuți pe front.
– Ce a provocat declinul demografic?
– Holocaustul, cu legislația rasială, deportările în Transnistria. Apoi,
instaurarea stalinismului. A fost o Alia
ilegală în 1947, când se pleca prin Cipru în Palestina, și două etape mari
de emigrări legale, după proclamarea
independenței statale a Israelului, între
1950-1951 și 1952-1962, când a plecat majoritatea evreilor din Fălticeni.
– Cum răspundeți imperativului
#weremember?
– Suntem deschiși solicitărilor venite de la conducerile de școli, unde
elevi însoțiți de profesori fac ore de
istoria Holocaustului în sinagogă, cu
impact mai puternic asupra lor decât
predarea în clasă.
– Cum aplicați principiul promovat
de F.C.E.R. „prin cunoaștere reciprocă la recunoaștere reciprocă”?
– Un exemplu recent. În vara anului 2019, sub egida F.C.E.R., am fost
parteneri ai Asociației Fălticeni Cultural în organizarea Zilelor Culturii Fălticenene. La Sinagoga Mare a avut
loc un concert extraordinar de muzică
evreiască, românească, universală cu
concursul Corului Marii Uniri din Iași,
cvartetului Passiones din București,
Grupului Moldava de la Clubul Copiilor din oraș. În aceeași incintă au
fost deschise expoziții de caricatură,
grafică, fotografie cu tema „Fălticeniul
de altădată”, a avut loc o lansare de
carte. O acțiune de mare succes, cu
numeros public de toate etniile.
– Ce vă animă ca președinte de
comunitate?
– Dorința de perpetuare a culturii,
tradiției, identității noastre.
IULIA DELEANU

AD MEA VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi născuţi
în luna mai

n Ivan Eric Bloch,
președintele CE
Lugoj, matematician, specialist
IT, membru al
filialei locale a
Clubului Rotary,
conduce comunitatea
lugojeană
de multă vreme,
cu eficiență și spirit gospodăresc.
Este mândru de sinagoga din oraș,
înființată în 1843, a cărei orgă a
reușit s-o repună în funcțiune în
2014, după 54 de ani, cu ajutorul prietenilor din toată lumea și al
municipalității din Jena, oraș german înfrățit cu Lugojul. Concertele
organizate în incintă, ca și la Sinagoga din Caransebeș, obște arondată, se bucură de mare succes.
n David Iosef, președintele
CE Botoșani, se
remarcă prin spiritul său gospodăresc,
talentul
organizatoric, devotamentul dovedit pe parcursul
câtorva
decenii
de când conduce
comunitatea.
O
atestă sinagoga
bine îngrijită, cele două cimitire în
bună stare, capela renovată la cimitirul nou, faptul că a înființat Centrul
Cultural Intercomunitar. Este una
dintre comunitățile unde idișkeit-ul
este o stare de spirit manifestată în
viața de zi cu zi și de sărbători, cu
prilejul acțiunilor culturale și multiculturale.
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Un nou tip de tratament natural
cu „celule ucigașe” oferă potențialul

O nouă metodă de imunoterapie împotriva cancerului

unei opțiuni mai eficace și mai sigure
decât majoritatea schemelor de imunoterapie folosite în prezent. Acest
nou proiect va dezvolta medicamente
de precizie pentru cancerele de sânge și tumorile solide prin utilizarea
imunoterapiilor care vizează celule
ucigașe naturale. Yissum, compania
Universității Ebraice din Ierusalim, în
colaborare cu unitatea biofarmaceutică Cytovia Therapeutics, vor sponsoriza un program de cercetare cu sco-

pul de a realiza acești anticorpi multispecifici. Cercetarea va fi condusă
de prof.univ.dr. Ofer Mandelboim, de
la Universitatea Ebraică din Ierusalim.
Celulele ucigașe naturale sunt
o parte importantă a sistemului de
imuno-supraveghere al organismului, care poate recunoaște și ucide
atât celulele canceroase, cât și virusurile. Acest tip de tratament oferă
potențialul unei variante de tratament
eficiente și mai sigure în comparație

ne de dolari. Compania va folosi cele
mai recente finanțări pentru a adăuga limbi suplimentare serviciului său,
care este acum
axat pe engleză.
Universitatea Harvard nu este singura instituție
academică din lista de clienți în creș
tere a Verbit-ului, ei adâugându-i-se
alte prestigioase instituții precum
Stanford, Universitatea din Utah,
Universitatea Santa Barbara din California, Universitatea Oakland ș.a.
Compania are 150 de clienți în total, cu birouri în Tel Aviv, New York
și Kiev. Verbit folosește un algoritm

acustic pentru reducerea zgomotului de fond, identificarea difuzoarelor
și anularea altor factori care reduc
calitatea audio; un algoritm lingvistic
pentru identificarea termenilor specifici domeniului și recunoașterea
accentelor și a dialectelor precum și
un algoritm de evenimente contextuale, care încorporează evenimente
curente și cele mai noi știri pentru a
garanta o precizie ridicată. Rezultatul
final este verificat pentru acuratețe de
către un operator uman, care deține
un nivel relevant de pregătire în domeniul prelegerii, înainte ca fișierele
să fie încărcate în serviciul de cloud al
Verbit.

cu majoritatea imunoterapiilor curente de cancer, care vizează celulele T
într-o abordare eficientă, dar uneori
toxică. Echipa prof. Mandelboim a
demonstrat recent că receptorul care
activează NKp46 este un determinant

Aplicație pentru învățarea de la distanță

Pe măsură ce studenții din întreaga lume se îndreaptă spre o formă
de învățare la distanță, prin intermediul platformelor online, o companie
israeliană colaborează cu Universitatea Harvard pentru a face experiența
de clasă mai productivă. Verbit, cu
sediul în Tel Aviv, a dezvoltat un soft
ware pentru transcriptul automat al
conținutului audio. Specialiștii din
cadrul companiei israeliene spun că
tehnologia inteligenței artificiale poate
efectua transcriptul unui fișier audio de
zece ori mai rapid decât concurența,
pentru doar jumătate din preț, având
o precizie de 99%. Universitatea Harvard va oferi studenților atât videoclipul original al clasei, cât și transcrierile
textului. Acest lucru face ca învățarea
la distanță să fie o opțiune atractivă
în comparație cu prelegerea clasică,
unde studenții trebuie să ia propriile
notițe. În ianuarie, Verbit a anunțat
că a strâns deja suma de 31 de milioane de dolari, atingând un fond de
investiții în valoare totală de 65 milioa-

Mască anticoronavirus

În încercarea de a proteja personalul medical detașat în mijlocul focarului de coronavirus, Galilee Medical Center proiectează un autocolant
pentru măștile de protecție, care are
potențialul de a stopa și elimina temutul virus, care face ravagii pe plan
mondial. Autocolantul „Maya” a fost
produs cu ajutorul unei imprimante
3D și a fost dezvoltat la Institutul de
Tehnologie din Israel, de către o echipă de inginerie mecanică condusă
de prof. Eyal Zussman. Autocolantul
conține nanofibre care captează nanoparticule și dezinfectanți, despre
care specialiștii cred că sunt capabile
să elimine orice virus. Echipa Technion a lucrat în coordonare cu prof. Samer Srouji și cu Direcția de Cercetare
și Dezvoltare din cadrul Ministerului
Apărării israelian.
Ministerul Sănătății din Israel a
aprobat utilizarea inițială a acestui
produs medical pentru un spital public de 723 de paturi, în cadrul căruia va fi testată utilitatea sa. „Aceasta
este o soluție rapidă și disponibilă,
folosind tehnologii avansate. Suntem
încântați să lansăm acest proiect-pilot
pentru a testa adaptarea personalului
medical în ceea ce privește noul produs”, a spus prof. Srouji. Dr. Masad
Barhoum, directorul general al Centrului Medical Galilea, a declarat că,
dacă autocolantul Maya îndeplinește
așteptările privind protejarea întregului personal din domeniul sănătății împotriva infecțiilor, centrul medical îl va
recomanda altor spitale din Israel și
din străinătate. Directorul general adjunct, dr. Tsvi Sheleg, a declarat pentru ISRAEL 21 că spitalul a conceput,
de asemenea, un produs special din
PVC transparent, care protejează mai
bine anesteziștii atunci când intubează pacienții afectați de COVID-19.

Prima unitate psihiatrică
pentru pacienții cu coronavirus

Pe 25 martie, Centrul Medical Sheba din Ramat Gan (Israel) a deschis ceea
ce se crede a fi prima unitate psihiatrică din lume dedicată pacienților infectați cu
COVID-19. Dr. Mark Weiser, șeful Departamentului de Psihiatrie de la Sheba, va
supraveghea unitatea dotată cu 16 paturi. „Suntem primii din lume care au deschis un departament de psihiatrie dedicat pacienților cu corona”, a anunțat dr.
Weiser în fața participanților din 19 țări la o conferință de presă organizată pe 26
martie. Dr. Weiser a explicat că pacienții cu afecțiuni psihiatrice diagnosticați cu
COVID-19 au dificultăți în acomodarea la noile standarde de distanțare socială,
precum și la alte reglementări. „Întreaga secție se poate infecta, așa cum s-a întâmplat în Coreea de Sud”, a spus el, referindu-se la un incident din februarie la
Spitalul Chungdo Daenam. „Așa că am desemnat o unitate pentru toți pacienții
cu patologie psihiatrică din Israel care sunt COVID pozitivi.” Medicul a spus că
a fost nevoie de mai puțin de o săptămână pentru a transforma o secție în acest
scop. Sistemul de ventilație a aerului a fost proiectat pentru a fi deconectat de
restul spitalului. Tehnologia de comunicare cu două sensuri, care a fost instalată,
permite pacienților să vorbească cu terapeuții și membrii familiei de la o distanță
sigură. La 31 martie, Centrul Medical Sheba a deschis și prima maternitate din
Israel destinată în mod exclusiv femeilor gravide afectate de COVID. Aceasta
include 10 paturi, două săli de naștere și o creșă.

Ce au aflat arheologii despre măslini

Măslinul a fost cultivat în urmă cu
7000 de ani în Israel, arată un studiu
recent. Dovezile arheologice și polenul fosil din jurul Mediteranei arată că
sătenii de pe dealurile Galileii au fost
primii care au cultivat măslini. Cei ce
locuiau spațiul geografic corespunzător astăzi Israelului au fost primii
care au plantat măslini, a conchis
un studiu internațional, care a reunit
date din țările din jurul Mării Mediterane. Creșterea măslinilor a început
în Galileea în urmă cu aproximativ
6.500-7000 de ani, estimează studiul.
Inițiativa îi aparține dr. Dafna Langgut,
arheobotanist la Universitatea din Tel
Aviv, care a publicat studiul în revista
„Holocene”.
Pentru a încerca să rezolve acest
mister, prof. Langgut și colegii ei au
avut ideea de a analiza probele de
polen fosilizat din Marea Mediterană
pentru a căuta creșteri semnificative
ale polenului de măsline în flora fiecărei regiuni. De asemenea, ei au
corelat datele prelevate de la probele
de polen cu descoperirile arheologice
din fiecare regiune pentru a cartografia răspândirea cultivării măslinilor în
Mediterana. Cercetătorii au identificat un vârf masiv de polen de măslini acum aproximativ 7.000 de ani în
Marea Galileii și apoi cu aproximativ

6.500 de ani în urmă în Marea Moartă. Pentru a ilustra amploarea vârfului: acum 7.300 de ani, doar 3,5% din
polenul care a căzut în Marea Galileii provenea din măslini. Cu 6.900
de ani înainte, acesta era prezent în
proporție de peste 17%. Acest lucru
poate însemna doar că procesul de
cultivare pe scară largă a măslinilor
a început în vecinătatea lacului, pe
o rază maximă de 50 de kilometri de
Marea Galileii, explică dr. Langgut.
Acest lucru ar marca teritoriul deluros
al Galileii sau Înălțimilor Golanului,
precum și al zonelor înalte ale Iudeii și Samariei. Arheologii au găsit, de
asemenea, gropi de măsline zdrobite
vechi de 7.600 de ani – probabil un
semn al producției de măsline – în satul neolitic scufundat Kfar Samir, chiar
în mijlocul orașului modern Haifa, din
nordul Israelului. Dacă concluziile studiului sunt confirmate, măslinele ar fi
cea de-a doua cultură majoră recent
descoperită pe teritoriul Israelului. În
2015, cercetătorii au ajuns la concluzia că fermierii neolitici de aici au fost
primii care au cultivat fasolea fava, și
astăzi un element principal în dieta locuitorilor Orientului Mijlociu.
Grupaj realizat de
DAN DRUŢĂ

major al celulelor „natural killer” (N.K.),
acestea infiltrându-se în tumorile solide. Studiile preclinice au demonstrat
că acești determinanți multifuncționali
au potențialul unui control mai bun al
tumorii, fără a dăuna însă celulelor
sănătoase. Pentru pacienți și medici
deopotrivă, acest medicament de precizie ar putea deveni modalitatea optimă de a trata cancerul, a explicat prof.
Mandelboim.

Isaac Bashevis
Singer de la A la Z

Meritele fiecăruia în domeniul
specialității în care și-a
evidențiat vocația fac
obiectul unui volum
omagial conceput monografic: sinteze ale activității de profil, exegeze
critice, biografii exemplare, dialoguri
și evocări din perspectiva discipolilor – capitole standard de natură a
consacra un tip omogen de colecție:
„Caietele l’Herne”, distribuite pe
rețeaua librăriilor franceze. Catalogul
aparițiilor aflate la dispoziția cititorilor
cuprinde, majoritar, nume de scriitori:
J.L. Borges, Thomas Mann, Bertolt
Brecht, Robert Musil, André Malraux,
Arthur Koestler, Ungaretti (alți distinși
autori consemnați pe lista volumelor
epuizate: Ezra Pound, Gombrowicz,
Soljenițîn, Samuel Beckett, Mircea
Eliade), apoi filozofi cu înrâurire
fecundă asupra actualei mișcări de
idei: Martin Heidegger, C.G. Jung,
René Guénon, Georges Sorel. N-a
putut fi ocolit un politician cu anvergura lui Charles de Gaulle.
În această companie ilustră, Singer reprezintă o punte fermă între
tradiție și modernitate. Reflecțiile
sale asupra originilor străvechi proprii mentalității iudaice irigă rețeaua
de vase comunicante ce asigură
structura înnoitoare a prozei sale.
Din 1935, când trecea Oceanul ca
să se stabilească în Statele Unite,
scriitorul se dedica operației de a-i
convinge pe contemporani de expresivitatea inepuizabilă a tezaurului limbii idiș. El a supravegheat cu
un scrupul neobosit translarea textelor sale în limba engleză, astfel
încât acestea căpătau valoare de
referință egală originalelor așternute
la masa lui de lucru, unde trudea
animat de credințele strămoșilor
asimilate pe vremea maturizării artistice în ambianța Poloniei de care
se simțea legat prin naștere și un
suav bagaj de amintiri ale tinereții.
Traducătorii au stilizat cot la cot cu
autorul narațiunile ce aveau să-i
aducă în întreaga omenire o faimă
încoronată prin atribuirea premiului
Nobel în 1978. Din păcate, Caietul
l’Herne nu pomenește nimic despre
ecoul operelor lui I.B. Singer în țara
noastră. Un viitor Mozaic s-ar cuveni
să remedieze vinovata lacună.
GEO ȘERBAN

Mozaic
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O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile
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O prognoză (poate) prea optimistă

Cu prilejul recentei rectificări bugetare,
făcute sub imperiul cheltuielilor generate de
epidemia cu COVID-19, Guvernul României a anunțat
că Produsul Intern Brut al țării va scădea în acest an cu
1,9%, în loc să crească cu 4,1%, așa cum era prevăzut în Legea Bugetului. Ceea ce, dacă s-ar și adeveri
la finele lui 2020, ar fi o adevărată performanță, din
păcate, una puțin probabilă. De ce? Pentru că acest
nivel intră în contradicție cu ceea ce se preconizează
a se întâmpla în economia mondială, de evoluția căreia România este dependentă.
Conform Comisiei de Prognoză și Cabinetului
Ludovic Orban, contracția economică va avea loc în
condițiile înregistrării unui deficit bugetar de 6,7%,
ceea ce, iarăși, ar fi nesperat de bine. Să nu uităm că,
din cauza politicii precedentului Executiv, obsedat de
creșterea consumului, România a intrat în acest an nu
numai lipsită de orice rezerve, dar chiar cu un deficit
bugetar de 4,6%, condiții în care o gaură de 6,7% la
sfârșitul anului ar fi explicabilă, deși rămâne uriașă.
Apoi, cifrele anunțate de București intră în contra
dicție cu prognozele unor organizații internaționale
precum FMI sau compania de rating Fitch. Aceasta din
urmă, care a și revizuit de la stabilă la negativă perspectiva de țară a României, crede că economia țării
noastre va scădea cu 5,9%, deși politicile anunțate de
Guvern îi fac pe experți să considere că în 2021 vom
reintra pe creștere, urmând să atingem un ritm de 5%.
Prognoza este apropiată de cea a Fondului Monetar Internațional, care crede că PIB-ul României se va
diminua cu 5% în 2020. Cea mai „blândă” este Banca Mondială, după care în acest an România va reuși
chiar să înregistreze o dezvoltare de 0,3% față de anul
precedent. Dar, dacă ne gândim că, tot în conformitate
cu experții FMI, în Zona Euro Produsul Intern Brut se
va diminua anul acesta cu 7,5%, pare puțin probabil
ca România să izbutească performanța de a opri la
1,9% scăderea economiei. Subliniem, însă, că Fitch,
FMI și Banca Modială sunt de acord că, în condițiile
realizării politicilor economice anunțate de Guvernul
de la București, țara poate reintra pe creștere (poate
chiar una sănătoasă, nu bazată pe importuri și consum intern) din 2021.
Unul dintre elementele care ar putea da șanse de
revenire rapidă pe creștere economică în cazul României ar fi că ministrul de Finanțe a subliniat că, deși ministerele Muncii, Sănătății, Finanțelor Publice au primit
împreună peste 15 miliarde de lei pentru a combate
criza generată de COVID-19, nu au fost tăiate fonduri
de la investiții, Ministerului Lucrărilor Publice fiindu-i
alocat un miliard în plus.
De asemenea, un element încurajator constă în
posibilitatea de a primi de la Comisia Europeană fonduri generoase pentru combaterea epidemiei, dar și
pentru relansare economică. Numai că necesarul pentru toate țările membre este estimat la 500 de miliarde
de euro, după unii, chiar de 1500 de miliarde de euro.
Sume greu de adunat.

experți conduse de prof. Eli Waxman, din care a rezultat și că nu există o formulă prestabilită a unei relaxări
treptate a izolării și distanțării sociale, că singura posibilitate este să încerci relansarea economică și să
revii, dacă reapar cazuri de COVID, Guvernul de la
Ierusalim a decis ca de duminică, 19 aprilie, să poată
reveni la lucru 30% din personalul din anumite ramuri
industriale și de servicii. De asemenea, anumite companii, care îndeplinesc standardul „mărcii purpurii”, pot
chema la serviciu un număr mai mare de lucrători. În
toate aceste cazuri, distanțarea între salariați și regulile de igienă trebuie menținute și, în caz de îmbolnăvire
a unei persoane, întreaga întreprindere sau întregul
sector va intra în carantină. Relaxarea măsurilor va
viza, în principal, companiile din domeniile IT şi electronic. Angajaţii cu vârsta de peste 67 de ani şi persoanele cu probleme de sănătate sunt încurajate să
rămână acasă. Prim-ministrul israelian a promis, de
asemenea, redeschiderea câtorva mari străzi comerciale şi reîntoarcerea la şcoală a copiilor care au nevoi
educative speciale, dar în grupuri de maximum trei.
Relaxări au fost prevăzute și pentru cei care doresc să
facă sport sau să se roage în aer liber.
Măsurile au devenit urgente din cauza urcării
șomajului la 25,8%, FMI prognozând o scădere a PIBului israelian de 6,3% în acest an. Dar măsurile au
fost posibile datorită disciplinei israelienilor, 95% dintre aceștia purtând mască în locurile publice, iar 93%
au grijă să păstreze o distanță socială de doi metri,
în timp ce 89% dintre ei se spală pe mâini de câte ori
intră în casă. 81% dintre intervievați spun că nu s-au
văzut cu persoanele în vârstă din familie, dar au rămas în legătură cu aceștia permanent.
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Numărul evreilor din întreaga lume
se apropie de cel din anul 1925

După ce a reușit să depășească vârful epidemiei
de COVID-19, Israelul, care pe 19 aprilie înregistrase
171 decese și peste 13 500 de cazuri de SARS-CoV2
confirmate, a trecut la aplicarea unor măsuri prudente
de relansare economică. După o analiză a echipei de

Biroul Central de Statistică al Israelului a dat publi
cității un comunicat în care arată că, la sfârșitul anului
2018, în lume trăiau 14,7 milioane de evrei, cu o sută de
mii mai puțini decât numărul celor înregistrați în 1925.
Cifra este însă sensibil mai mică decât cea de 16,6
milioane, care reprezintă numărul evreilor care trăiau
în lume în anul 1939, când s-a dezlănțuit Holocaustul,
în timpul căruia au fost uciși șase milioane de evrei.
Dintre cei 14,7 milioane de evrei de azi, 6,7 milioane, adică aproximativ 45% din totalul populației
evreiești mondiale, trăiesc în Israel, marea majoritate
(5,2%) fiind născuți în Israel, iar restul au venit în special din Europa și America.
A două țară din lume care găzduiește cel mai mare
număr de evrei sunt Statele Unite ale Americii, unde
trăiesc 5,7 milioane de evrei. Urmează, în ordine descrescătoare, țări precum Franța, Canada, Marea Britanie, Argentina, Rusia, Germania și Australia. De remarcat faptul că țări precum România și Polonia, care
înainte de al Doilea Război Mondial aveau comunități
evreiești înfloritoare, azi nici nu se mai găsesc pe
această listă. Fapt lesne de înțeles, dacă ne gândim,
de pildă, că în țara noastră, din 850.000 de evrei în
1938, mai sunt azi înscriși ca membri ai Federației
Comunităților Evreiești numai 7500 de persoane, deci
sub 1% din totalul de acum 80 de ani!
Studiul statistic a fost difuzat de Biroul Central de
Statistică de la Ierusalim cu doar câteva zile înainte
de marcarea în Israel a Șoah-ului, comemorat de Yad
Vashem anul acesta pe 21 aprilie.
ALX. MARINESCU

Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, Muzeul
Național al Literaturii Române din Capitală a găzduit
un eveniment artistic dedicat iubitorilor de teatru, poezie și muzică, avându-i ca invitați pe actorii Maia Morgenstern, Marius Bodochi și Ion Bogdan Ștefănescu.
Directoarea Teatrului Evreiesc de Stat, actrița Maia
Morgenstern, a prezentat un fragment din spectacolul-jurnal „Nu sunt eu”. Ea a oferit o reprezentare dramaturgică asupra ambivalențelor femininului, surprins
atât din perspectiva unei introspecții subiective, cât
și a unor episoade de confesiune asumată. Bazat pe
scrierile sale de-a lungul timpului, puternic afectat de
realitățile cotidianului și, nu în ultimul rând, de evocările propriilor amintiri din diversele sale etape – copilărie, adolescență, formarea și debutul în teatru și cinematografie – spectacolul-jurnal cuprinde substanțiale
ecouri autobiografice.
„Este o poveste despre viața mea, spusă cu curaj. Curajul de a împărtăși secrete nespuse până

acum. Despre bucuriile mele, despre
durerile mele, despre speranțele mele.
Vulnerabilă și fragilă,
așa cum sunt, gata
să dăruiesc dragoste, întrebările și fricile ce mă bântuie au
nevoie de voi, cei
care veți fi curioși să
vedeți această mărturisire. Am avut parte de multe întâmplări și întâlniri miraculoase în viața asta: ele așteaptă
să fie dezvăluite în fața voastră”, afirmă actrița Maia
Morgenstern despre unul dintre cele mai recente proiecte ale sale.
DAN DEMETRIAD
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Israelul își redeschide treptat economia

Teatru și poezie la Muzeul Național al Literaturii Române
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După interzicerea
UER
Uniunea Evreilor Români, prezidată de dr.
Wilhelm Filderman, și Partidul Evreiesc au
fost interzise la 1 februarie 1938, atunci când
regele Carol al II-lea a pus bazele regimului
dictatorial care a interzis toate partidele politice. În luna decembrie a aceluiași an a fost
înființat Frontul Renașterii Naționale, singurul
partid politic cu existență legală. Conform consemnărilor lui Filderman, evreii au încercat să
se înscrie în această nouă formațiune politică,
care avea secțiuni speciale pentru minorități.
Germanii erau acolo, iar maghiarii băteau la
ușă. Dr. Niemirower, dr. Filderman, dr. Fischer,
foștii conducători ai Consiliului Central au informat conducerea FRN că doresc și ei să se
alăture. Răspunsul a fost de respingere, din
cauza orientării politicii externe. Filderman a
apelat la Grigore Gafencu, pe atunci ministru
de Externe, dar răspunsul lui a fost tot negativ.
Situația internațională a României este de așa
natură, a răspuns Gafencu, încât nu poate interveni în favoarea evreilor.
Acest nou context nu l-a împiedicat pe Filderman să-și continue activitatea în nume propriu,
să depună memorii de protest
la guvern împotriva măsurilor
antisemite. „Am continuat să trimit memorii
de protest la miniștri și la secretarii lor, fără
oprire, cu o monotonie maniacală, scria Filderman în jurnalul său. Evreii erau acuzați
că sug sângele poporului. Am continuat să
dezaprob minciunile nenumărate, invențiile
stupide, jongleriile acrobaților amețiți”. „Pe
lângă acțiunea în nume propriu, Filderman
a acționat, desigur, și în numele Federației,
până la desființarea ei în decembrie 1941.
Dar și după această interdicție, conducătorii
comunităților din Vechiul Regat și din sudul
Transilvaniei (adică teritorii rămase României
după cedările teritoriale din 1940) au continuat să-l considere drept lider al evreilor. La fel
și șefii fostelor partide politice românești. Maniu, cu propriii săi consilieri, au stat alături de
el, sprijinindu-l în cerințele sale chiar și față
de Antonescu. Într-un document autobiografic, pe care Filderman l-a intitulat Curriculum
Vitae, a consemnat următoarele realizări ale
activității sale publice în perioada 1940-1944:
„Datorită tenacității mele și neavând frică de
amenințările germane în privința protestelor
mele la guvern, având și ajutorul șefilor partidelor politice românești, al nunțiului papal,
al corpului diplomatic (elvețian, suedez), al
președintelui Înaltei Curți de Casație am reușit
să obțin următoarele rezultate: am salvat câteva sute de evrei maghiari, cărora le-am obținut
pașapoarte românești; am salvat 90% din
populația evreiască din Vechiul Regat și sudul
Transilvaniei. La ordinul germanilor, România
trebuia să fie curățată de evrei începând cu
toamna anului 1942 și până la sfârșitul anului
1943. Am reușit să opresc această deportare.
Am obținut reducerea numărului de deportați
din Bucovina în Transnistria; am salvat câteva
sute de evrei români aflați în Franța, ajutând
la revenirea lor în România. Ce-i drept, nu
m-am putut salva pe mine. Am fost exclus din
barou, am fost deportat în Transnistria pentru
că m-am opus unor măsuri de ordin fiscal contra evreilor. Ca răzbunare, nemții l-au arestat
pe fiul meu, aflat în Franța; a fost salvat de
căderea Berlinului.”
Așadar, nu întâmplător, istoricul israelian
Jehuda Bauer l-a apreciat pe Filderman ca pe
„un conducător unic, care a știut să exploateze toate căile pentru a interveni la autorități,
demonstrând cu o logică de fier nonsensul
politicii antievreiești, dăunătoare și pentru
interesele României. Desigur, conchide J.B.,
asta nu însemnează că intervenția lui Filderman a fost decisivă în oprirea deportării evreilor în lagăre de exterminare. Totuși, indirect,
a contribuit la convingerea lui Antonescu că
nu este în interesul României să piardă orice
posibilitate a unei negocieri viitoare cu aliații
occidentali”, conchide Jehuda Bauer.
LYA BENJAMIN

Evrei
în viaţa
publică
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The coronavirus pandemic affects
Jewish communities around the world

Israel did not remain indifferent to
the situation of the Jewish communi
ties in the world under the conditions of
the coronavirus pandemic. Therefore
the Israeli Government Press Office
took the initiative to organize an online discussion and invited journalists
from Jewish publications from different countries and the rabbis of large
communities, in order to find out directly from the source how they deal
with this difficult confrontation with
adverse consequences on people, regardless of nationality or religion.
The discussion was moderated by
Israeli journalist Zvika Klein, from the
publication Makor Rishon. The first
to speak at this broadcast was Rabbi
Meir Lau, who called on all nations to
join forces to survive and in this regard he gave as an example Noah’s
Ark where during the flood all the animals rescued by Noah lived in peace, although in real life many of them
were hostile to each other. The pea-

ce installed was due to the survival
instinct and to the awareness of the
existence of a common enemy.
Journalist Jacob Kornblach of the
Jewish Insider (US) spoke about the
situation of Jewish communities in
New York. In the first stage, it was difficult to implement the indications aimed at maintaining the social distance. Rabbi Aryeh Ralbag, a member
of the Rabbinical Council of America,
pointed out that in the US, the epicenter of coronavirus is in New York and
one of the biggest problems is panic,
also manifested among members of
the Jewish community. Young people,
he said, are trying to help the elderly, especially the lonely. Like Rabbi
Lau, Aryeh Ralbag also emphasized
the need for unity that lies beyond
political conflicts. Ari Bussel, a political commentator in Los Angeles,
said that the US Administration has
assembled leaders of all cults to explain the main directions of the fight

Dr. Sylvia Hoișie, an elite physi
cian, came into the public awareness
as the „Mother of Polydine”, an immunostimulator in bacterial infections
approved by OSIM (State Office for
Inventions and Trademark) in 1965.
For five decades (1953-2003) her professional life was part of the life of Dr.
Ion Cantacuzino Institute, Iași Branch.
In these difficult times, when scientists
in major research centers around the
world are fighting counter timer to discover a vaccine against coronavirus
and safe remedies against the terrible
pandemic, the merits that have imposed her in the history of Romanian
medicine are getting more and more
meaning.
In an interview for the Jewish
Reality, Dr. Sylvia Hoișie, which in
childhood was deported to Transnistria as Jew, said among others: “My
grandparents died in Moghilev. We,
the others, arrived in the Djurin ghetto.
My dad got sick of exanthematic
typhus. In the last year of our stay in
Djurin we were fortunate to be welcomed to live in the home of some
Ukrainian locals: the Zabarata family”.
Under these conditions, “I learned
what humanity means, not the declarative one, but the factual one. I knew
from the beginning that for me and my
sister the education was the salvation.

I learned to be patient, to be optimistic. If you have hope, you adapt to
what it is or seems worse. “
Regarding the discovery of the
Polydine, Sylvia Hoișie stated: “In the
‘60s, the institute management initiated the research to obtain a Romanian immunostimulator. The team had a
Bucharest component and one from
Iași, of which I was part. Each of us
was given a special theme that we
had to solve, the results to be reported periodically. After the successful
experiments on animals, we have ourselves even offered to be the new volunteers for those applied to humans.
After the approval of OSIM in ´65, the
production was assigned entirely to
the Iași branch, for which I became
responsible.
If until 1970 the production was
manual and therefore restricted, after
the purchase of equipment we came
to produce about 12 million vials per
year. The control was performed twice, once in Iași and once again in
Bucharest, before being delivered to
hospitals and pharmacies. Polydine
has been proved to be beneficial in
treating upper respiratory tract bacterial infections, genital infections,
influenza prevention and treatment.
Based on this we have developed a
whole range of derivative products ”.

against the pandemic, believing that
people are listening to their religious
leaders. The White House, he pointed
out, also draws on Israel’s experience in dealing with the pandemic. He
drew attention to the special situation
of members of the Jewish community
in Los Angeles, where most are Holocaust survivors.
Cnaan Lipschitz, European correspondent for the Jewish Telegraphic
Agency, pointed out that the response of Jewish communities to the pandemic was different, those in France
or Germany took measures to close
schools, to isolate elderly at home, in
other countries, such as Belgium and
the Netherlands, the measures were
slow, there are many Jewish communities contaminated and members
who arrived in the doctors’ offices too
late. The journalist Richard Ferrer
from the Jewish News in London recalled that 89 people died in the British Jewish communities, the number
being still increasing. Rabbi Jonathan
Guttentag from Manchester pointed
out that the synagogues were closed
and prayers, respectively the minyan,
or shivas in the case of deaths, are
online on Zoom.
Shmuel Riccardo Di Seym, the
Chief Rabbi of Rome, stressed that
the most affected is the Jewish community in Milan. Due to the situation
created by the pandemic the religious life and the distribution of food had
to be reorganized, noting the lack of
casher meat. Rabbi Avraham Weill of
Strasbourg showed that 30 members
of the community are in hospital for
intensive care and the number of deceased has reached 13. In helping the
elderly members of the community,
200 volunteers were involved. There
are no problems with food for Pesah,

Polydine could be an auxialiary treatment
in the fight against coronavirus

Sylvia Hoișie believes that today,
under the conditions of the COVID-19
epidemic, Polydine (which has not
been manufactured for a long time)
„could be an adjuvant, because it would strengthen the non-specific resistance of the body”.

but unfortunately the Seder will be celebrated by everyone at home.
Tzipi Hotovely, Minister for Diaspora issues, said that in these exceptional conditions an emergency consultation meeting was organized at the
ministry level to find out the needs of
communities around the world. So far,
communities have not asked for financial aid, now people are mainly concerned by people’s health, said Tzipi
Hotovely.

Meir Shai
received
the FJCR
Medal of Honor

FJCR Leaddership Committee
awarded Professor Meir Shai the Medal of Honor
„Devotion to the community activity of the Jews of Romania”, thus rewarding the perseverance with which
he acted to bring to light people who
helped the Jews in times of restraint
and to give them the gratitude they
deserve, as Dr. Aurel Vainer, FJCR
President, stressed.
In front of the members of the
Committee, at the request of the president, Professor Shai told his life, the
dangers his family went through, first
in Iași due to the legionaries, then to
Bălți and Chernovtsy where they took
refuge. When they arrived in Chișinău,
the father who was a printer did not
find work, and the family was threatened with hunger. “My father went to
the Mitropolia and asked if they didn’t
have a job for a printer. There he met
a man who told him he would hire him
the next day. Thus he met the church
painter George Russu, who became
the secretary of Mitropolite Tit Simedrea”. With the ghettoization and the
beginning of the deportations, escaped from the ghetto by Russu through an authorization issued by Traian
Popovici, having no home, they were
hidden by Russu in the Mitropolitan
building even. The wish of the professor who obtained the title of Righteous among Nations for G. Russu, is to
get this title also granted to the Metropolitan Tit Simedrea.
The Honor Medal for devotion was
presented to him by FJCR vice-president Ovidiu Bănescu.

AJC welcomes the appointment
of Silviu Vexler
as High Representative of Romania
for Combating Anti-Semitism

The American Jewish Committee (AJC) welcomed the appointment of Silviu
Vexler as Romania’s High Representative for combating anti-Semitism, protecting the memory of Holocaust victims and developing Jewish life.
„Silviu Vexler is the perfect person for this position,” said Rabbi Andrew Baker, Director of Jewish International Relations of the AJC, who has worked with
the deputy of the Jewish minority for many years. „An active member of the
Jewish community in Romania, Silviu Vexler knows from his own experience
what the community’s concerns and challenges are. As a deputy in the Romanian Parliament, he obtained the adoption of important laws that strengthen the
fight against anti-Semitism”, said the AJC official, referring to the Law for the
Prevention and Combating of Anti-Semitism (2018) and the Law for the establishment of the National Museum of Jewish History and the Holocaust.
The document issued by the AJC also explains that „his appointment by the
Romanian Government has enjoyed the support of the opposition and power
in Parliament”, and the establishment of this position follows similar measures
adopted by several European governments in the fight against anti-Semitism.
AJC has since 2006 a collaboration agreement with FJCR.
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ז' ניסן תש"פ  -ו' אייר תש"פ

כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

מגפת הקורונה פוגעת בקהילות היהודיות מכל העולם

מדינת ישראל לא נשארה אדישה
למצב הקהילות היהודיות בעולם בתנאי
מגפת הקורונה .לכן לשכת העיתונות של
ממשלת ישראל נקטה יוזמה לארגן שיחת
און-ליין והזמינה עיתונאים מעיתונים
וכתבי עת יהודיים מארצות שונות
ורבנים של קהילות גדולות על מנת
ללמוד ,היישר מן המקור ,על הדרך שבה
הן מתמודדות בניסיון זה ,שלו השלכות
קשות על האנשים ,ללא הבדל לאום או
דת.
יו"ר השיחה און-ליין היה העיתונאי
הישראלי צביקה קליין מהעיתון "מקור
ראשון" .ראשון נאם הרב מאיר לאו –
בדבריו ביקש מכל האומות לאחד את
המאמצים כדי לשרוד ,ומבחינה זו הוא
הביא כדוגמה את תיבת נוח .כך ,אמר,
בזמן המבול ,כל בעלי החיים שהציל נוח
חיו בשלום ביניהן ,אף על פי שבחיים
הרגילים היו טורפים זה את זה .ומדוע
כך? החיות כולן ידעו שאם יריבו ביניהן,
נוח יזרוק אותן מהתיבה .כלומר השלום
שהושם ביניהן נבע אך ורק מעצם רצון
ההישרדות שלהן ותודעת הקיום באויב
משותף.
העיתונאי יעקב קורנבלך ,מכתב העת
"ג'ואיש אינסיידר" )ארצות הברית(
דיבר על מצב הקהילות היהודיות
מניו-יורק ,והסביר כי בשלב הראשון
היה קשה להפעיל את ההוראות שדרשו

הרחקה חברתית .הרב אריה רלב"ג,
חבר מועצת הרבנות של אמריקה ,הזהיר
שבארצות הברית מרכז הנגיף של קורונה
הוא בניו-יורק ואחת הבעיות הגדולות
ביותר היא החרדה שקיימת גם בקהילה
היהודית .הוא אמר שעל הצעירים לעזור
לבני הגיל המתקדם ,במיוחד לאנשים
שחיים לבד .כמו הרב לאו ,גם הרב
אריה רלב"ג הדגיש את הצורך באחדות,
אחדות שמעבר לסכסוכים הפוליטיים.
ארי בוסל ,פרשן מדיני מלוס-אנג'לס,
ציין שההנהגה האמריקאית אספה את
ראשי כל הדתות כדי להסביר להם את
הכיוונים העיקריים של המאבק במגפה,
מתוך שכנוע שהאנשים שומעים בקולם
של המנהיגים הדתיים .עוד ציין שהבית
הלבן משתמש גם בניסיונה של מדינת
ישראל במאבק במגפה .הוא הזהיר
על המצב המיוחד של חברי הקהילה
היהודית מן העיר לוס-אנג'לס ,שבה
מרביתם הם ניצולי שואה.
כנען ליפשיץ ,כתב אירופאי של
הסוכנות "ג'ואיש טלגרפיק אג'נסי",
ציין שתגובת הקהילות היהודיות למגפה
הייתה שונה .אלה מצרפת ומגרמניה
נקטו מהר יותר באמצעים של סגירת בתי
הספר וסגר של בתי האבות .בארצות
אחרות ,כמו בלגיה והולנד ,הנקיטה
באמצעים הייתה איטית יותר ,ויש
קהילות יהודיות מזוהמות ,שכן מבין

החברים בהן היו אחדים שהלכו לרופא
מאוחר מדי.
העיתונאי ריצ'ארד פרר מהעיתון
"ג'ואיש ניוז" מלונדון ,הזכיר שבקהילות
היהודיות הבריטיות מתו  89איש
ומספרם נמצא בעלייה .הרב יותן
גוטנטג מן העיר מנצ'סטר ,ציין שבתי
הכנסת נסגרו והתפילות ,כלומר מניין
או "שבעה" במקרים של מוות ,נערכים
בזום .הרב שמואל ריקרדו די סיים ,רבה
הראשי של העיר רומא ,הדגיש שהקהילה
הנפגעת ביותר היא זו של העיר מילאנו.
בגלל המגפה נאלצו לארגן מחדש
את החיים הדתיים ואת חלוקת המזון,
היות שהתברר שיש מחסור בבשר כשר.
הרב אברהם וייל מן העיר שטרסבורג
ציין ש 30-מחברי הקהילה מאושפזים
בבית חולים במחלקה לטיפול נמרץ
ומספר המתים הגיע ל 13-איש .לסיוע
של זקני הקהילה התנדבו  200איש .אין
בעיות לגבי מוצרי המזון לפסח ,הוא
אמר והוסיף כי לצערם כל אחד יערוך
את הסדר בביתו .ציפי חוטובלי ,השרה
לענייני תפוצות ,הצהירה שבתנאים
המיוחדים האלה ,ברמת המשרד ,אורגנה
ועדת חירום על מנת ללמוד את צורכי
הקהילות היהודיות מכל העולם .עד כה,
אמרה חוטובלי ,הקהילות לא ביקשו
סיוע כספי ,כעת במקום הראשון יש
התייחסות לאנשים.

הפולידין יכול לעזור במאבק נגד נגיף הקורונה

ד"ר סילביה הוישיע ,רופאה מן
השורה הראשונה בימינו ,נכנסה לתודעה
הציבורית בכינוי "האמא של הפולידין",
תרופה שמזרזת את החיסון בזיהומים
עם חיידקים ,שאושרה על ידי ארגון
הבריאות הבינלאומי בשנת  .1965במשך
חמישה עשורים ) ,(2003-1953החיים
המקצועיים שלה היו חלק מחיי המכון
ע"ש "ד"ר יון קנטקוזינו ,סניף יאשי".
בימים אלה ,כאשר מדענים ממרכזי
מחקר גדולים בעולם נלחמים נגד הזמן
על מנת לגלות חיסון נגד נגיף הקורונה,
ולמצוא תרופות בטוחות נגד המגפה
הנוראה הזאת ,תרומתה בתולדות
הרפואה הרומנית מקבלת עכשוויות
נוספת.
בריאיון שהעניקה לעיתון "המציאות
היהודית" ,סילביה הוישיע ,שהייתה
מגורשת לטרנסניסטריה ,סיפרה בין
היתר" :סבי מצד אבא מת במוגילב.
אנחנו ואחרים הגענו לגטו דז'ורין.
אבא חלה בטיפוס .בשנה האחרונה
שלנו בדז'ורין ,התמזל מזלנו והתקבלנו
לגור בביתם של אוקראינים מקומיים,
משפחת זאבאטה .שם למדנו מהי
אנושיות :לא הצהרתית ,אלא מעשית.
מהתחלה ידענו שבשבילי ובשביל אחותי
ההצלה היא הלימוד .התרגלתי להיות
סבלנית ,להיות אופטימית .אם אתה

מקווה ,אתה מסתגל גם למה שזה – או
נראה – רע יותר".
לגבי גילוי הפולידין ,הסבירה
סילביה הוישיע" :בשנות ה ,60-הנהגת
המכון יזמה מחקרים להשגת תרופה
רומנית שמזרזת את החיסון בזיהומים
מחיידקים .בקבוצת המחקר היו שני
מרכזים ,אחד בבוקרשט ואחר ביאשי,
שאליו אני השתייכתי .כל אחד מאיתנו
קיבל שאלת מחקר מסוימת ,שאותה
היה צריך לפתור .את תוצאות המחקר
היינו צריכים לדווח מדי תקופה .אחרי
ניסיונות מוצלחים על בעלי חיים,
התנדבנו ,אנחנו עצמנו ,לעשות ניסיונות
על עצמנו ,ניסיונות על בני אדם .אחרי
אישור התרופה על ידי ארגון הבריאות
הבינלאומי ,בשנת  ,1965הועבר הייצור
כולו לסניף יאשי ולכן התמניתי להיות
האחראית .אם עד  1970הייצור היה ידני
ולכן מצומצם ,לאחר רכישת מכשירים
הגענו לייצור של כ 12-מיליון צלוחיות
בשנה .הביקורת נעשתה פעמיים ,פעם
ביאשי ופעם בבוקרשט ,לפני שהתרופה
הועברה לבתי חולים ולבתי מרקחת.
הפולידין התברר כעוזר גם בטיפול
בזיהומים עם חיידקים של החלק העליון
של דרכי הנשימה ,זיהומים באברי המין,
מניעה וטיפול בשפעת .על הבסיס שלו
פיתחנו שורה שלמה של מוצרים".

סילביה הוישיע חושבת שהיום,
בתנאי מגפת הקורונה ),(COVID-19
הפולידין )שלא מייצרים אותו זה זמן רב(
"יכול לעזור מפני שהוא מחזק באופן לא
מוגדר את יכולת העמידה של הגוף".

מאיר שי קיבל
את אות הכבוד
של הפדרציה של
הקהילות היהודיות
מרומניה

הוועד המנהל של הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה העניק
לפרופסור מאיר שי את אות הכבוד
"נאמנות בפעילות הקהילתית של יהודי
רומניה" .בצורה כזאת ניתן לו גמול על
ההתעקשות שפעל בה על מנת להביא
לאור אנשים שעזרו ליהודים בתקופות
פורענות ועל מנת לתת לאנשים האלה
את ההכרה שמגיעה להם ,הדגיש יו"ר
הפדרציה ,ד"ר אאורל ויינר.
לפי בקשת היו"ר ,ולפני חברי הוועד
המנהל ,סיפר פרופ' שי את סיפור חייו,
את הסכנות שעברה משפחתו ,ראשית
ביאשי ,בגלל הליגיונרים ,ולאחר מכן
בערים באלצי וצ'רנוביץ ,לשם נפלטו.
כאשר הגיעו לקישינב ,אביו ,שהיה
דפס ,לא מצא עבודה ,והמשפחה הייתה
בסכנת רעב" .אבא שלי הלך לבישופות
ושאל אם יש להם עבודה כלשהי לדפס.
שם הוא פגש אדם שאמר לו שיקבל
אותו לעבודה למחרת .כך הוא הכיר את
הצייר הכנסייתי ג'אורג'ה רוסו ,שהגיע
להיות מזכיר הבישוף טיט סימדראה".
עם ההעברה לגטו ותחילת הגירושים,

הם מוּ צאים מן הגטו על ידי רוסו
באמצעות אישור שהפיק טראיאן
פופוביץ ,והיות שכבר לא הייתה להם
דירה ,הם הוסתרו על ידי רוסו בבניין
הבישופות .רצונו של הפרופסור ,שהשיג
את התואר "חסיד אומות עולם" בשביל
ג'אורג'ה רוסו ,הוא שאותו התואר יינתן
גם לבישוף טיט סימדראה .ואכן ,אות
הכבוד בשביל נאמנות הוענק לו על ידי
סגן יו"ר הפדרציה ,אובידיו בנסקו.

הוועד היהודי האמריקאי מברך על מינויו
של סילביו וכסלר כנציג עליון של רומניה
במאבק נגד האנטישמיות

הוועד היהודי האמריקאי בירך על
מינוי של סילביו וכסלר כנציג עליון של
רומניה במאבק נגד האנטישמיות ,להגנת
זכר קורבנות השואה ולהתפתחות החיים
היהודיים.
"סילביו וכסלר הוא האדם המתאים
ביותר לתפקיד זה" ,אמר הרב אנדרו
בייקר ,מנהל ליחסים בינלאומיים
יהודיים של הוועד היהודי האמריקאי,
ששנים רבות עבד עם חבר הפרלמנט
הרומני מטעם המיעוט היהודי" .חבר
פעיל של הקהילה היהודית מרומניה,
סילביו וכסלר ,יודע מניסיונו האישי מה
הם עסקי הקהילה וההתקפות נגדה .בתור
חבר פרלמנט של רומניה ,הוא העביר
בהצלחה חוקים חשובים שמחזקים

את המאבק נגד האנטישמיות" ,הוסיף
בהתייחסו לחוק למניעת האנטישמיות
והמאבק נגדה ) (2018ולגבי החוק
להקמת המוזיאון הלאומי לתולדות
היהודים והשואה.
המסמך שפרסם הוועד היהודי
האמריקאי גם מסביר כי "מינויו על
ידי ממשלת רומניה קיבל תמיכה גם
מהשלטון וגם מהאופוזיציה בפרלמנט",
והקמתו של תפקיד זה בא בעקבות
החלטות דומות שהתקבלו על ידי
ממשלות אירופאיות רבות ,במאבק נגד
האנטישמיות.
לוועד היהודי האמריקאי יש הסכם
שיתוף פעולה עם הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה החל משנת .2006
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Istoria blugilor într-o expoziție din San Francisco

„Levi Strauss: o istorie a stilului
american” se intitulează expoziția organizată la Muzeul Evreiesc Contemporan din San Francisco, deschisă între 4 martie și 9 august. Este vorba,
scrie publicația „Tablet”, despre istoria
blugilor ca un simbol al identității americane, despre evoluția modei casual,
despre istoria imigrației evreiești și
multe altele. O expoziție cu cel mai
bogat material arhivistic al companiei
Levi Strauss, cu obiecte fascinante,
printre care un acoperământ de Tora
confecționat din denim, materialul din
care se fac pantalonii sau costumele de blugi. De menționat alte câteva
exponate: geaca de piele marca Levi,
destul de uzată, dar chic, purtată de
Albert Einstein, costume aparținând lui
Beyoncé, Madonna, Cary Grant, pantaloni în stare foarte bună din 1890,
care par la modă și în zilele noastre,
precum și imagini din 13 filme în care
eroii purtau blugi marca Levi.
Expoziția începe cu povestea de
succes a lui Levi Strauss. Löb Strauss
s-a născut în Bavaria, în 1829, fiind
cel mai mic dintr-o familie cu șapte
copii. Ca să scape de sărăcie și antisemitism pleacă, împreună cu mama
văduvă și sora lui la New York unde
unii dintre frații mai mari s-au stabilit și
făceau comerț. Löb devine Levi și în
1853, când începe goana după aur,
pleacă spre Vest. Primește cetățenie
americană, extinde afacerea familiei
și în 1873 „dă de aurul albastru”, cum
se scrie în textul catalogului expoziției.
Împreună cu Jacob Davis, un croitor,

imigrant evreu din Letonia, obține patentul pentru pantaloni de lucru denim
(originea cuvântului este „de Nimes”,
de la orașul Nîmes), unde se fabrica țesătura, iar „jeans” provine de la
Genova). Astfel de pantaloni existau
și înainte, dar inovația lui Levi Strauss consta în aplicarea unor cusături
speciale, care dădeau o mai mare re
zistență pantalonilor. În expoziție este
prezentat și patentul original din 1873.
Vizitatorii pot vedea câteva exponate din primii ani de fabricație. Urmărind evoluția imaginii pantalonilor, se
observă că cei din 1890 au un singur
buzunar la spate în dreapta, abia în
1902 li se adaugă un buzunar și în
partea stângă, pantalonii sunt largi,
fiind ținută de lucru; ca protecție, probabil se trăgeau peste o altă pereche
de pantaloni,
Vestea durabilității pantalonilor
Levi Strauss s-a răspândit cu viteză,
îmbogățindu-l pe proprietar. La moartea lui, în 1902, era considerat un om
cu succese financiare extraordinare,
fiind și un mare filantrop. Levi Strauss
a finanțat construirea Sinagogii Emanu-El din San Francisco, refacerea
cimitirului evreiesc din Bavaria și construirea unui orfelinat în San Francisco. A fondat o grădiniță și a oferit 24
de burse la Universitatea Berkeley,
jumătate pentru studente (de altfel, a
sprijinit mișcarea feministă), a finanțat
o școală pentru surzi și s-a aflat în
conducerea Camerei de Comerț din
San Francisco. Toate acestea se regăsesc ilustrate în expoziție.

Unul dintre obiectivele noului lider
laburist: eradicarea antisemitismului

La începutul lunii aprilie, Partidul Laburist din Marea
Britanie l-a ales în funcția de președinte pe deputatul Keir
Starmer, fost procuror general. El îl înlocuiește pe Jeremy
Corbyn, care și-a prezentat demisia în urma dezastruoaselor rezultate obținute de laburiști la ultimele alegeri legislative (decembrie 2019), cele mai proaste pe care partidul le-a
obținut în existența sa. Starmer, care în guvernul din umbră
al laburiștilor ocupa funcția de secretar de stat în problemele
Brexit, el fiind un opozant al ieșirii Marii Britanii din UE, a
obținut peste 56 la sută din voturi. Proaspăt ales, unul dintre primele lui demersuri a fost să ceară scuze comunității
evreilor din Marea Britanie pentru pozițiile antisemite care
au proliferat în Partidul Laburist și a promis că lucrurile se vor schimba. Antisemitismul a fost „o pată pe obrazul partidului”. „Trebuie să ne confruntăm în mod
onest cu viitorul. În numele Partidului Laburist, îmi exprim regretul. Am văzut
durerea pe care antisemitismul a provocat-o comunităților evreiești. Voi smulge
din rădăcini această buruiană otrăvitoare și voi considera un succes dacă membrii de partid evrei vor reveni, ca și cei care nu ne-au mai sprijinit”, a declarat
Starmer.
Fostul lider Jeremy Corbyn a adoptat poziții antisemite și antiisraeliene și
a susținut organizații teroriste palestiniene. Numeroși evrei laburiști au părăsit
partidul, care a pierdut și alegători. Eșecul în scrutinul din decembrie a fost cauzat și de acest factor, au opinat mulți analiști.
Soția lui Starmer, Victoria Alexander, are ascendență evreiască. Familia tatălui ei a emigrat din Polonia, iar membri ai familiei extinse trăiesc în Israel.
Starmer recunoaște că nu a vizitat până acum Israelul, dar familia se pregătește
să meargă, în primul rând pentru a le arăta copiilor țara. El este familiarizat cu
tradiția evreiască, a fost adesea la mese de Șabat la rudele soției și a participat
la evenimente în diferite sinagogi, ca nunți sau Bar Mițva.
Referindu-se la atitudinea sa față de Israel, Starmer a afirmat în mai multe
interviuri acordate unor publicații evreiești din Marea Britanie: „Dacă a susține
dreptul Israelului de a exista înseamnă sionism, atunci mă declar sionist”.
Comunitatea evreilor din Marea Britanie a primit cu un optimism rezervat
alegerea lui Starmer. Marie van der Zyl, președinta Comisiei Deputaților Evreilor Britanici, l-a felicitat pe noul lider, dar a adăugat că „Starmer și aliații săi
trebuie să acționeze ca să scape partidul de îngrozitoarea maladie a rasismului
antievreiesc”. Ea și-a exprimat speranța că, în următoarele luni și următorii ani,
partidul va începe să repare relațiile cu comunitatea evreiască.
Optimismul rezervat al comunității este cauzat și de faptul că, sub conducerea lui Corbyn, Starmer nu a adoptat o poziție hotărâtă în combaterea antisemitismului și a sprijinit organizații care elogiau acțiunile în forță ale palestinienilor
din Israel.
Danny Taylor, fondatorul grupului „Laburiștii împotriva antisemitismului”, a
arătat că în Marea Britanie comunitatea evreilor va urmări cu atenție în ce măsură noul lider își va respecta promisiunile și va monitoriza orice fel de manifestare antisemită în rândurile Partidului Laburist.
EVA GALAMBOS

Într-un interviu acordat publicației
„Tablet”, curatorul Heidi Rabben a
afirmat: „Se vede din faire part-ul publicat că nu era numai comerciant, ci
în aceeași măsură și filantrop. Valorile
iudaice de tikun olam și țedaka l-au
călăuzit întreaga viață. N-a avut copii,
dar era cunoscut ca „unchiul Levi”.
Unul dintre cele mai interesante exponate este un acoperământ pentru
Tora, aparținând congregației Shaar
Zahav. A fost confecționat de mână în
2005 de mai mulți angajați de la Levi
Strauss, materialul fiind un denim albastru închis (foto), împodobit cu simboluri ca Steaua lui David, un porumbel, o rodie și flori, din denim albastru
pal, toate acestea scoase de pe vechii
blugi din anii ’70.
Cu toate că inițial pantalonii Levi
făcuți pentru muncă au fost destinați
minerilor și văcarilor, Compania Levi
Strauss și-a dat seama că mitul cow-

boy-ului
îi
atrage și pe
americanii
care niciodată în viața lor
nu au avut
în mână un
lasou
sau
nu au mânat
vaci. Când
filmele western au invadat cinematografia americană, compania a creat
reclama „Adevărații pantaloni Levi
sunt purtați de toți cowboy-ii”. Heidi
Rabben a precizat că descrierea cowboy-ilor de către Hollywood nu corespunde realității, ci mitul cowboy-ului
se bazează de fapt pe văcarii mexicani (vaqueros).
Văzând această expoziție, se poate ușor afirma că istoria lui Levi Strauss
și a blugilor este un capitol din istoria
dezvoltării Americii. (E.G.)

O carte apărută recent în Statele
Unite și intitulată „Faster” (Mai repede) prezintă concurența acerbă dintre industria auto germană din anii
1936-1938 și cea din restul țărilor europene. Hitler dorea supremația germană și în acest domeniu, preferații
lui fiind mașinile și piloții firmei Mercedes și ai Uniunii de Automobile, iar
dintre piloți îi acorda atenție lui Rudi
Caracciola, care, în perioada 19351938, a câștigat trei campionate
europene.
Pentru a stimula moralul germanilor și a moderniza mașina sa de război, Hitler a investit bani în industria
de automobile. A reușit să producă
mașini de curse excepționale, cum
a fost așa-numita Săgeată argintie,
cu care a transformat acest sport.
Trecând prin numeroase accidente,
Caracciola revine în cursă, sprijinit
de întreaga Germanie. Numai că trebuie să se confrunte cu un adversar
redutabil care, pe deasupra, este și
evreu. René Dreyfus, evreu francez
care a concurat în mai multe circu-

ite Grand Prix, este recrutat în 1937
de echipa „Écurie Bleu”, sponsorizat
de moștenitoarea americană Lucy
Schell, la rândul ei un pilot talentat.
Ea îi oferă lui Dreyfus noul autoturism
de curse Delahaye 145 și, concurând
cu această mașină, el reușește ca în
sezonul 1938 să-și învingă adversarul
german.
Cartea, scrisă de Neal Bascombe,
este interesantă nu numai prin descrierea competiției dintre cei doi, ci și prin
prezentarea imaginii de ansamblu a lumii circuitelor auomobilistice și a personajelor reale care figurează în carte. În
plus, el descrie cariera lui Dreyfus, un
evreu care-și găsește cu greu locul în
această lume, dominată de echipe ale
Germaniei și Franței și care acceptă din
ce în ce mai reticent niște străini, mai
ales dacă sunt evrei. Pe de altă parte,
el descrie obsesia fascistă pentru autoturisme rapide și proiectul lui Hitler de a
înzestra Germania, atât pe civili, cât și
structura militară cu autoturisme.
Cartea lui Bascombe este o documentare exhaustivă a curselor
automobilistice ale perioadei anilor
’30, cu accent pe cele mai importante dintre ele. Este o lucrare atât pe
placul amatorilor de curse, cât și al
celor care urmăresc istoria anilor ’30,
când antisemitismul se manifesta în
cele mai diverse domenii, inclusiv în
lumea amatorilor sportului pe patru
roți. (E.G.)

FASTER – Povestea pilotului evreu
care a câștigat cursa împotriva
preferatului lui Hitler

Katiţa, prinţesa ghetoului *

La începutul acestui an am fost invitat la o masă rotundă dedicată Unirii
Principatelor Române, unde l-am revăzut, după zeci de ani, pe col. (r) dr. Mircea Dogaru, care ne-a semnalat – în marginea evenimentului organizat la o
universitate privată – existenţa unei cărţi excepţionale: „KATIŢA, Prinţesa ghetoului”, de Rózsa Gottlieb (Bucureşti, Ed. Glykon & Fortuna, 2003).
Autoarea acestei excepţionale cărţi s-a născut la Oradea, în 1913, urmând
să-şi petreacă adolescenţa în Ungaria, în comunitatea evreiască de limba maghiară şi urmând cursuri superioare la Budapesta. Dar legile antievreieşti – se
menţionează în Argumentul semnat dr. Mircea Dogaru – şi teroarea horthyştilor o alungă în România, unde se va stabili la Tg. Mureş. Cedarea Ardealului
de Nord o face să fie din nou alungată, ajungând astfel la Bucureşti, unde se
va căsători cu Elmer. Însă destinul Rózsei Gottlieb avea să o alunge şi din
Bucureşti, fiindcă ultimatumul sovietic din 26 iunie 1940 (consecinţă a Pactului
Ribbentrop – Molotov, care a răpit României Bucovina de Nord şi Basarabia) o
face să se refugieze la Cernăuţi, unde avea să fie expusă direct, după 22 iunie
1941, ameninţării naziste.
La patru luni după declanşarea blietzkrieg-ului împotriva sovieticilor, la 31
octombrie 1941, a fost ridicată de Gestapo, împreună cu soțul Elmer şi fetiţa ei,
abia născută, Katiţa.
Soţii Gottlieb aveau „vina” de a fi evrei şi intelectuali! Din acest moment,
începe povestea acestei cărţi excepţionale, intitulată „KATIŢA, Prinţesa ghetoului”, asupra căreia ne vom opri în ediţia viitoare.		
IOAN IACOB
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Iacob Sternberg, 130 de ani de la naștere

Poet, critic literar, dramaturg, director de teatru,
Iacob Sternberg s-a născut la 19 aprilie 1890, în
ștetl-ul Lipcani din nordul Basarabiei. A urmat Școala
secundară rusă din Camenița, iar în familie a primit
o educație tradițională evreiască. Prin frecventarea
cercurilor intelectuale din Lipcani, el s-a inițiat în literaturile ebraică, idiș, rusă și germană. Animatorul
spiritual al acestor cercuri era Eliezer Steinbarg, al
cărui discipol Iacob Sternberg s-a considerat mereu.
În 1913 s-a stabilit la București (până în 1940),
devenind una dintre figurile cele mai active ale vieții
culturale evreiești din Capitală. În primii ani petrecuți
aici a organizat, împreună cu alți tineri basarabeni,
spectacole în idiș și serate literare în cadrul cărora s-a
remarcat ca un strălucit orator și recitator, atât din fabulele lui Eliezer Steinbarg, cât și din propriile versuri.
Din 1916 a început o carieră teatrală ascendentă,
ca dramaturg și regizor. Sunt celebre regiile spectacolelor „Noaptea în târgul vechi” (I.L. Peretz), „Comoara”, „Croitorul fermecat” (Șalom Alehem), „Hasie
orfana” (Iacob Gordin), „Căsătoria” (Gogol), acesta
din urmă fiind jucat la Teatrul Național din București.
A primit aprecieri superlative în presa vremii – evreiască și românească –, printre cronicarii entuziaști
numărându-se Tudor Arghezi și Geo Bogza. Despre
inovația adusă de Iacob Sternberg în teatru Tudor
Arghezi va scrie, în ziarul Cuvântul Liber din 5 decembrie 1925, cu privire la „Căsătoria”: „E o geneză,
nu-i o cromolitografie: e o zămislire, nu e o reproducere sau un surogat de copii și reminiscențe. Gogol
interesează, poate, dar, în împrejurare, interesează
Sternberg mai ales, prin problematica în care îl pune
pe Gogol.”
Iacob Sternberg a ridicat Teatrul Evreiesc la nivelul teatrelor europene. A fost solicitat să regizeze la
Teatrul Național din București și în Trupa din Vilnius.
În domeniul teatral s-a afirmat ca un promotor activ și
consecvent al spectacolului de avangardă. A cultivat
și genul revuistic, căruia i-a imprimat un caracter profund angajat, dar în egală măsură atractiv și modern.
Tot el a tradus în idiș celebra piesă „Manasse” a lui
Ronetti-Roman.
Iacob Sternberg este și un foarte important scriitor
și publicist: a publicat versuri, eseuri, articole politice, considerații teoretice despre arta spectacolului, în
ziare cunoscute în epocă precum Rampa, Dimineața,
Adevărul literar și artistic, Integral. A fost editor și coeditor al mai multor publicații în limba idiș apărute la
București în perioada interbelică.
Din 1940 s-a stabilit definitiv în URSS. A rămas
activ în coloanele presei evreiești din SUA, Canada,

Franța, Israel. A tradus în rusă opere literare românești. După 1961 a
publicat constant în paginile revistei de limbă idiș Patria sovietică –
poeme proprii, traduceri din diferite
literaturi, eseuri despre clasicii idiș.
Opera din această perioadă nu a
reflectat niciodată normele ideologice ale regimului; fusese arestat
în 1949, pentru că în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial făcuse parte din Comitetul Evreiesc Antifascist. A fost eliberat și reabilitat,
după cinci ani de muncă silnică. În 1971 i s-a decernat Premiul „Ya’akov Fichman” din Israel. A murit la
10 aprilie 1973.
În literatură, Iacob Sternberg este cunoscut prin
cinci volume de poezii, aproape toate fiind publicate
în spații culturale diferite. Primul volum poartă titlul
Oraș în profil (București, 1935) și este singurul pe
care l-a publicat în perioada interbelică. Următorul
volum apare după mai mult de 20 de ani, la Moscova,
sub titlul Opere alese (1956), versurile fiind scrise în
limba rusă. Un al treilea volum este publicat la Tel
Aviv, în 1967: Poeme, în limba ebraică. Un an mai târziu, a publicat volumul Cântec și baladă din Carpați
– la Paris, în limba idiș. Ultimul volum de poezii l-a
publicat tot la București, în 1970, sub titlul În crugul
anilor: poeme alese; este scris în idiș și conține o
selecție a autorului din lirica perioadei 1915-1970.
În poeziile lui Iacob Sternberg putem observa o
preocupare constantă pentru reevaluarea perspectivei asupra personajelor biblice precum Iona, Moise,
Aaron, Solomon, dar și Iisus, Iuda, Maria Magdalena.
În alte poeme, figura dominantă o constituie mari scriitori ca Tolstoi, Shakespeare, Heine, Verlaine, Cervantes. Alte poeme au ca figură centrală personaje
literare care au făcut obiectul unor exegeze ample –
Don Quijote, Hamlet.
Despre profilul său intelectual, Iacob Sternberg va
mărturisi, într-un interviu acordat în 1956 revistei La
Presse Nouvelle: „M-am dezvoltat, din punct de vedere literar, dar mai cu seamă din punct de vedere
teatral, datorită mediului românesc, asemeni marelui
meu precursor, Avram Goldfaden, care s-a realizat
ca om de teatru numai în România, deși a peregrinat
prin întreaga lume, prin tot felul de centre evreiești,
mai mari și mai mici, sau mai dezvoltate din punct de
vedere cultural. Această teză mă preocupă de mult,
ea trăiește în mine. [...] În România am trăit atât succesele, cât și insuccesele mele.”
CLAUDIA BOSOI

Bătălia neconcesivă cu sine pentru calitate a fost
dominanta structurală a criticului și istoricului de artă,
scriitorului și publicistului Radu Bogdan, venit pe
lume acum un veac. Dacă anii copilăriei, petrecuți
la malul mării, i-au stimulat predispoziția spre visare,
adolescența, trăită în perioada de ascensiune a extremei drepte în Europa, inclusiv în România, a fost de
natură să-i îndrepte interesul spre frământările sociale ale acelui prezent. Citește multă presă evreiască, îi
cunoaște pe senatorul, liderul comunitar, omul de litere Horia Carp, pe liderul sionist, pionier al jurnalismului de expresie ebraică Nahum Sokolov, cel care, în
1931, avea să-i succeadă lui Herzl la președinția Congresului Mondial Evreiesc. Ajuns la București, trece
printr-o etapă de tatonări de traiectorie: se apropie de
mișcarea de avangardă, frecventează cenaclul „Sburătorul”, condus de Lovinescu, unde intră în contact
cu mulți dintre scriitorii importanți interbelici. O prietenie furtunoasă – ciocniri și împăcări efuzive – îl leagă de Arghezi. Îndură, aidoma tuturor evreilor români
din generația sa, privațiunile legislației rasiale. După
război, absolvă Colegiul de Conductori Arhitecți, apoi
frecventează cursurile Facultății de Litere și Filozofie, avându-i printre profesori pe Tudor Vianu, Mircea
Florian, George Călinescu. Dar cel care i-a determinat drumul în viață a fost profesorul George Oprescu,
reputatul istoric de artă, care-l selectează pentru a fi
cercetător la Institutul de Istorie și Teorie a Artei. Cu
el avea să-și dea și doctoratul în 1969, alegându-și
ca subiect opera lui Ioan Andreescu, nucleul monografiei sale de referință în istoriografia artelor plastice
românești de mai târziu.
A privit toată viața studiul operei de artă ca exorcism împotriva răului social și biologic. Nu a văzut în
asta refugiu, ci consacrare. „Când îmi aleg o temă de
cercetare, n-o las până n-o rad”, obișnuia să spună.
Expresia nu era academică, dar sintetiza plastic o
stare de fapt: dorința de a atinge profesional maxi-

mum din ceea ce putea da. „Toate cărțile sale sunt o
luptă sfâșietoare cu uitarea, încremenirea, moartea,
efort supraomenesc, orfeic de readucere pe lume a
unei ființe dispărute”, îi caracteriza această pasiune a
(re)facerii Pavel Șușară, într-o schiță de portret Radu
Bogdan la 85 de ani, publicată în România Literară nr.
10, din anul 2005. Pentru asta trebuia să fii mai mult
decât istoric de artă; trebuia să fii artist. Să înțelegi
că pictura e o altă specificitate de limbaj, care nu e
nici muzică, nici literatură, deși pot conviețui foarte
bine. Cu toate că el nu se declara artist; doar iubitor
de artă. „M-am străduit să mă fac mic în fața operei de
artă și să nu consider că ceea ce nu înțeleg sau nu e
pe măsura gustului meu e lipsit de valoare”, își definea modul de abordare. Dar bariera putea să cadă,
atunci când cercetarea se transforma în trăire. Argument ar fi putut fi comentariul său la unul din tablourile
dominându-i salonul: „Stâncile de cretă de la Rügen”
de Gaspar David Friederich, important pictor romantic german. Un bun cunoscător de artă, dar numai
atât, ar fi pus stranietatea luminii pe seama esteticii
din care se reclama. Nu și Radu Bogdan. Abia când
a reușit să ajungă la fața locului, a confruntat peisajul
cu tabloul și și-a dat seama că irealul care-l degaja nu
era ireal, și-a recăpătat liniștea. Această succesiune
de momente s-a coagulat pentru el într-un fragment
de viață. Și o altă mărturisire – posibilă parafrază la
eminescianul „unde vei găsi cuvântul/ ce exprimă
adevărul?” – pleda pentru artistul din el: „orice aș alege – era vorba de creațiile în care se regăsea mai mult
– simt că nu mă poate exprima decât parțial”.
Natură conflictuală, cu sine și cu lumea, Radu
Bogdan a avut meritul rar de a nu fi încercat să ascundă ceea ce simțea, nu a acoperit sub covor neconvenabilul în numele aparențelor de onorabilitate.
Aroganța sa a fost, de fapt, nesfârșită pietate în fața
Frumosului nepieritor.
IULIA DELEANU

Centenar Radu Bogdan
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Născuți în 1930

Decalogul propriu
al lui Dorel Dorian

Anul acesta, la începutul lunii mai, Dorel
Dorian, cel care a condus redacția atunci când
Revista Cultului Mozaic s-a transformat în Realitatea Evreiască, ar fi împlinit 90 de ani. Inginer energetician de profesie, jurnalist și scriitor
prin vocație, a trăit dramele și entuziasmele
generației sale.
Primul său mentor, cărturarul Mendel P.
Mendel, autor al unui dicționar ebraic-român
apărut în Israel, i-a deschis gustul lecturii și
i-a format deprinderea de a judeca cu mintea
proprie. După un debut timpuriu în presă –
încă nu terminase liceul –, naș literar fiindu-i
Petre Solomon, face parte dintre tinerii trimiși
la studii superioare în fosta Uniune Sovietică.
Termină Facultatea de Energetică, urmând în
paralel cursurile Institutului de Teatru din Kiev.
Experiențele șantierului de la Paroșeni ale
tânărului inginer, „cu zece ore efectiv lucrate pe zi, cu încrâncenări, uzuri și bucurii”, se
sublimează în prima lui carte de proză, „N-au
înflorit încă merii”, și, mai târziu, într-o piesă
de teatru, „Secunda 58”. Piesa, cu extrapolare
general-umană, fiindcă toți avem o „secundă
ultimativă” a noastră, în care ne mai putem
salva înainte de „a fi șterși din catastif”, îl impune ca dramaturg în lumea literară a epocii.
Părăsește ingineria pentru scris: publicistică,
teatru, proză, scenarii de film documentar și
artistic, eseistică. Literatura SF este genul în
care excelează. Publică mult la Știință și tehnică, Tehnium, Magazin, unde mentoratul lui
Octavian Paler, director la România Liberă, de
care aparținea revista Magazin, avea să rezoneze în ceea ce a scris cât timp a putut-o face.
Ajunge prima dată în Occident în 1969, unde
se întâlnește cu Noël Bernard, șeful departamentului de limba română al postului de radio
Europa Liberă, ceea ce-i atrage supraveghere și anchete din partea Securității. Dacă prima dată scapă fără urmări, în 1988, învinuit
de „tăinuire” a activității unor ziariști disidenți,
este transferat la Lupta CFR. Revine la Magazin după ´89.
Ca reformator al Revistei Cultului Mozaic,
ghid de istorie a iudaismului – religios, istoric, cultural –, în Realitatea Evreiască (RE),
publicație de actualitate, Dorel Dorian aplică
toate alineatele realsemitismului, concept promovat de acad. Nicolae Cajal: deschidere spre
viața culturală și socio-politică românească,
recuperarea la literatura-mamă a scriitorilor israelieni de expresie română, atragerea în paginile revistei a multor intelectuali de prestigiu
din țară și din lume, evrei și neevrei, amplificare a bunelor relații interetnice și interconfesio
nale. Organizează „După-amiezele culturale
ale RE”, inițiază „Salonul literar”, publică „Caietele culturale ale RE”. La propunerea făcută
conducerii FCER de Erika van Gelder, atunci
șefa Comisiei pentru Europa Centrală și de Est
a B´nai B´rith Europa, organizează prima dată
în România Ziua Europeană a Culturii Iudaice,
la 3 septembrie 2000.
Ales deputat al FCER în Parlamentul României în două legislaturi, 1996-2000 și 20002004, obține adoptarea Legii prin care persoanele persecutate politic în perioada 19401944 să beneficieze de aceleași drepturi ca și
cele persecutate politic după 6 martie 1945.
Reușește, prin OUG 31/ 2002, să fie interzise
și sancționate prin lege „organizațiile și simbolurile cu caracter fascist, rasist sau xenofob
și promovarea cultului persoanelor vinovate
de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și
umanității”. Ca secretar al Comisiei de Politică
Externă a Camerei Deputaților, are un aport
considerabil în eforturile mediului politic de
atunci pentru primirea României în NATO.
Voliționistul Dorel Dorian și-a avut propriul
Decalog: să nu fii niciodată indiferent; să nu
te lași ucis; să nu te lași înfrânt; să nu permiți
instalarea igrasiei lăuntrice; să nu-ți întorci privirea de la tine însuți; să fii responsabil; să fii
pasionat de ceea ce faci; să crezi în mai bine;
să capturezi timpul dat; să iubești oamenii.
IULIA DELEANU
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„Polidinul ar putea fi un adjuvant…”

Marcu
Lazăr.
Ne-am ocupat
de tetanos, lucrând la un vaccin, anatoxina tetanică, dar și de diagnosticarea scarlatinei, febrei tifoide, dizenteriei. Sub conducerea profesorului
Condrea, am contribuit în anii ´60 la
elaborarea unui vaccin împotriva tularemiei, boală transmisă de rozătoare.
Un model de dăruire profesională a
fost pentru mine dr. Copel Bercovici,
care absolvise medicina înainte de
război și lucra în institut literalmente
de dimineață până seara. În anii ´70,
când se declanșase o epidemie de
holeră în județele de la Dunăre, am
fost toți mobilizați să lucrăm la elaborarea unui vaccin antiholeric. Am
reușit să-l realizăm în câteva luni.
– În ce măsură contează practica
și permanenta instruire?
– Ambele sunt esențiale. Profesorul Condrea ne supunea pe toți unui
riguros program de pregătire: prezentam săptămânal, prin rotație, referate despre noutățile din specialitate,
aflate în cărți și reviste. În anii ´50´60, Biblioteca Institutului din Capitală era abonată la marile publicații de
specialitate din Occident, apărute în
franceză, germană, engleză. Primele informații despre preparatele imu-

(Urmare din pag. 6)

nostimulatoare la infecțiile bacteriene,
care ne-au condus la ideea Polidinului, tot pe această cale le-am preluat.
– Cum s-a ajuns la descoperire?
– În anii ´60, conducerea Institutului a inițiat cercetări pentru obținerea
unui imunostimulator românesc. Echipa avea o componentă bucureșteană,
condusă de dr. Nicolae Poszgi, remarcabil bacteriolog, și una ieșeană,
din care făceam parte, alături de Ion
Pencea, Nicolae Lașcu, Marcu Lazăr. Fiecare dintre noi primea o temă
specială pe care trebuia s-o rezolvăm,
rezultatele urmând să fie raportate periodic. După experimentele făcute cu
succes pe animale, ne-am oferit chiar
noi voluntari pentru cele aplicate pe
om. După omologarea OSIM-ului în
´65, producția a fost atribuită în întregime filialei ieșene, pentru care am devenit responsabilă. Dacă, până în ´70,
producția era manuală și, de aceea,
restrânsă, după achiziționarea de aparatură am ajuns să producem circa 12
milioane de fiole pe an. Controlul se făcea de două ori, o dată la Iași și încă o
dată la București, înainte de livrarea în
spitale și farmacii. Polidinul s-a dovedit
benefic în tratarea infecțiilor bacteriene ale căilor respiratorii superioare,
infecții genitale, prevenirea și tratarea

gripei. Pe baza sa am dezvoltat un șir
întreg de produse derivate.
– Ar putea fi Polidinul un punct de
sprijin pentru realizarea unui vaccin
împotriva coronavirusului?
– Ar putea fi un adjuvant, pentru că ar întări modul nespecific de
rezistență a organismului.
– Cine v-a susținut și vă susține
sufletește?
– Părinții, sora mea mai mare, dr.
Mirjam Bercovici, soțul meu, Beno
Hoișie z.l., medic militar apreciat, iar
după pensionarea sa, în 1987, medic
al comunității evreiești ieșene. Apoi, fiul
nostru, Andrei, profesor la Facultatea
de Litere a Universității din Iași, și nora
mea, Magda, și ea profesor universitar.
– Cum vă raportați la prezent și la
viitorul nebulos?
– Acum, în plină epidemie, mă raportez la prezent ca-n Transnistria: fiecare clipă trăită e prețioasă. Viitorul?
Când mă uit la tineri și văd că nu-i interesează nimic din ce ar putea învăța
de la vârstnici, mă-ntreb: câte din valorile lumii de azi vor fi preluate în societatea de mâine? Dar, când mi-aduc
aminte că și noi eram la fel în tinerețe,
rectific: vor ști și ei, cu timpul, să preia
tot ce merită din experiența noastră
de viață și muncă. Rămân o optimistă.

Keshet ediția a XVI-a, numai online

reală sub care
trăim, pandemia
de Covid-19, Silviu Vexler a afirmat
că de la început a fost îngrijorat de
ceea ce înseamnă pentru toată lumea
această boală; în fața bolii oamenii
sunt egali, sunt supuși acelorași riscuri, indiferent de etnie. În opinia lui,
este esențială respectarea recomandărilor și a instrucțiunilor venite din
partea autorităților. Până când lucrurile vor reveni la normal, aceste măsuri
dure sunt necesare. În cazul particular al comunităților evreiești, FCER a
adoptat măsurile care se impuneau,
de oprire a tuturor activităților care
puteau pune în pericol sănătatea oamenilor, iar prin DASM a fost acordat
un sprijin extins tuturor membrilor aflați
în nevoie. În ceea ce-l privește, a căutat să asigure o comunicare cât mai
(Urmare din pag. 7)

Dialog online cu deputatul Silviu Vexler
bună între comunități și autoritățile statului român și a urmărit atent evoluția
cercetării din Israel pe acest subiect,
pentru a transmite cât mai eficient propunerea de stabilire a unei legături cu
autoritățile din Statul Israel și dezvoltarea unei colaborări (la nivel de echipament, tratament sau chiar vaccin).
Deputatul Vexler a declarat că
vede cu optimism viitorul comunităților
evreiești din România. În pofida
situației grele de acum, viața evreiască
are o șansă cu totul deosebită în România. Este remarcabil că evreii nu au
rupt legăturile cu comunitatea, ci s-au
implicat pentru ca această legătură
să continue, prin eforturile conducerii
Federației în această perioadă, rugăciunile ținute de prim-rabinul Shaffer
și transmise pe internet, activitatea
intensă a DASM, existența unor tineri

Prin tradiție, evreii știu să se confrunte cu greutățile

reperele noastre s-au schimbat, ceea ce multă lume nu acceptă.
Situația nouă trezește teamă, anxietate, de multe ori furie, stres. Oamenii reacționează după temperamentul
și caracterul lor. Această situație trebuie până la urmă acceptată, iar cei
echilibrați, cu gândire rațională, o fac
mai ușor. Trebuie să conștientizăm că
este vorba de o schimbare în viețile
noastre, pe care trebuie să o abordăm
cu rațiune și calm, să ne adaptăm și să
o acceptăm. În condițiile date, de solitudine, acordăm o mai mare atenție
nouă înșine și problemelor existențiale.
În izolare, sensibilitatea noastră devine mai accentuată, dar trebuie să ne
obișnuim cu izolarea și să găsim mijloacele de a o depăși. Principala cale
este de a ne propune niște obiective,
de a ne face un program pe care să-l
respectăm. După ce vom termina cu
treburile din gospodărie, putem să
ne propunem multe lucruri pe care le
vom putea face în această situație: să
învățăm o limbă străină, să citim, să
ne uităm la filme și multe altele. Dacă
avem copii, trebuie să le facem și lor
niște programe. Sunt multe probleme
și în cuplu, perechile nu sunt obișnuite
să stea atât de mult timp împreună, de
aceea se impun și ore de separare,
(Urmare din pag. 7)

fiecare să stea într-o cameră și să-și
găsească acolo ceva de făcut. Până la
urmă, se obține o experiență nouă și
oamenii vor ieși din această situație cu
alte repere și valori. Cel mai important
lucru este să ne protejăm lumea interioară, să luptăm împotriva fricii și să
dăm dovadă de autostăpânire, a conchis Keren Rosner.
Conf. univ. dr. Felicia Waldman
a arătat că în tradiția iudaică există
experiența greutăților, care, așa cum
a arătat istoria, au putut fi depășite. În
plus, o caracteristică a evreilor este
simțul umorului, ideea de a privi lucrurile cu umor, ceea ce ne ajută și în
această situație. În caz de boală, evreii sunt avantajați, deoarece tradiția
iudaică îi obligă să se spele regulat,
există un respect față de corpul uman,
de care trebuie să ai grijă deoarece
îți este dat cu împrumut. Amintind de
aparenta izolare, vorbitoarea a subliniat că pentru un evreu nu este o
experiență nouă, este un moment al
regăsirii, o regândire a vieții, un fel de
șiva unde se adună familia.
Tradițiile au contribuit la supra
viețuirea evreilor în perioadele cele mai
grele. Dacă ne uităm în istoria evreilor,
vom găsi modele, inclusiv în Tora, care
să ne ajute în aceste momente dificile,
a afirmat Felicia Waldman.

care s-au oferit voluntari să îi ajute pe
seniorii comunității, dar și a oamenilor
de toate vârstele care, în cadrul JCCurilor, și-au luat sarcina să păstreze
legătura atât cu membrii în vârstă,
cât și cu cei care nu se pot deplasa.
Toate acestea l-au făcut să creadă
încă și mai mult în viitorul frumos al
comunităților evreiești din România.
Întrebat despre preocupările sale,
deputatul a răspuns că teatrul, filmul,
literatura și muzica ocupă un loc important în viața sa. Piesa preferată
este „Proștii din Helem”, de la TES,
în care s-a îndrăgostit de soția lui,
Geni; specializat în jurnalism și istoria
filmului modern, pe care le-a studiat
la facultate, el este atras de Noul Val
francez (Melville, Godard) și rusesc
(Tarkovski); cea mai frumoasă carte
este, pentru el, „Maestrul și Margareta”, de Mihail Bulgakov; ascultă cu încântare uvertura Egmont, de Beethoven, și are o pasiune pentru coloanele
sonore din filme.

Rabinul David Levin Kruss…

admonestat de
a-și recunoaște
vina (regele David și profetul Nathan).
A treia categorie este ceea ce în iudaism se cheamă Kiduș Hașem, curajul
sacrificiului pentru o cauză (povestea
Hannei și a celor șapte fii omorâți pentru că nu voiau să devină idolatri, deci
un sacrificiu pentru Dumnezeu). Cea
de a patra categorie de curaj este stăpânirea de sine, de a te abține, de a
nu-ți manifesta puterea. În continuare,
rabinul a exemplificat cu diferite ipostaze în cazul epidemiei de coronavirus. Răspunzând la o întrebare legată
de ierarhia curajului, el a arătat că,
în tradiția iudaică, se vorbește foarte
puțin despre acest subiect, nu exstă
o ierarhie, totul depinde de situație și
de persoană. La o altă întrebare – de
ce a permis Dumnezeu epidemia, a
fost oare o sancțiune – rabinul Kruss
a arătat că în iudaism, când se întâmplă ceva rău, nu cercetezi în primul
rând cine și de ce s-a întâmplat, ci te
gândești ce poți să faci ca să îndrepți
lucrurile. Îndemnul este să acționezi
și să faci lucruri bune, deoarece bunătatea este dumnezeiască.

(Urmare din pag. 7)

Coincidenţă sau
sincronicitate…
(Urmare din pag. 11) Hamantaschen,

ne bucuram sufletul şi cu compania
prietenilor extraordinari. Şi chiar dacă
n-am ajuns să ne îmbătăm ad de lo
yada, cum cere Talmudul, am cântat,
am spus glume, am admirat măştile
de Purim, am schimbat idei, numere
de telefon sau sfaturi.
Asta numesc eu răsfăţ total şi ajungem la concluzia copilaşului, care revendică Purimul de cel puţin două ori
pe săptămână. Iar noi, adulţii, ajungem la concluzia regelui Solomon,
precum că fiecare zi trebuie să fie o
adevărată sărbătoare, iar Purimul să
devină o sărbătoare de purificare a
sufletelor noastre.
Eu am fost puţin ameţită, dar nu
de băutură, ci de fericirea de a fi petrecut cu cei dragi. Dar problema s-a
rezolvat cât ai clipi. S-a petrecut încă
o magie: a apărut cealaltă zână, VariKrausz Judith, care, împreună cu talentata ei fiică, Hajnika, ne-au dăruit
fiecăruia dintre noi un buchet minunat
de ghiocei.

Noapte de Pesah
pe strada 11 Iunie…

„purificat“ în vederea
Pesahului?) și izul unui tort, care semăna
doar la culoare cu cel de nucă, pentru că, în lipsa untului – neconform
rețetei pascale –, n-avea nici o urmă
de cremă. Agitația era mare, căci
nu doar masa vegheată de sfeșnice
trebuia împodobită cu fețe de masă
imaculate, cu plăcile subțiri și dreptunghiulare de mațot acoperite cu un
ștergar, ci și noi, protagoniștii, proaspăt îmbăiați și primeniți, trebuia să ne
schimbăm hainele de fiecare zi. Până
și tata, mai reticent la ritualurile vechi,
consimțea să se acomodeze regulilor
la a căror respectare strictă veghea
bunica; lui îi revenea doar sarcina
desfacerii sticlei de vin – nu mai știu
când a apărut pe masa noastră butelca de Carmel, importată din Israel, a
cărei etichetă colorată mă fascina, ca
un semnal venit dinspre un alt tărâm.
Bunicul, care în zilele obișnuite făcea
rugăciunea de seară acasă, recurgea acum la un alt set de cărți „sfinte“, păstrate într-o trusă albastră, de
catifea; cărțile, doldora de literele pe
care le învățasem la școală, la orele
de idiș din clasele a II-a și a III-a, le
resimțeam însă inaccesibile, căci nu
înțelegeam nimic din ce citea bunicul,
cu glas tare. Bunica prevăzuse pentru
mine și o cărțulie bilingvă, în ebraică
și germană, dar aceasta, scrisă cu
gotice, nu-mi plăcea deloc; de aceea se străduia dânsa să țină pasul cu
lectura destul de iute a bunicului din
Ma Niștana, povestindu-mi succint,
pe românește, istoria ieșirii din Egipt
(pe care am aprofundat-o și înțeles-o
mult mai târziu) și îndemnându-mă să
întreb de ce și cum, deși totul era știut
de mine deja din anii anteriori. Bunicii,
și cu atât mai mult părinții, se arătau
înțelegători față de dilemele mele logice, dar le priveau ca pe o fatalitate
și nu încercau să mi le lămurească.
Nu prea eram atent, cred; așteptam
momentul final, când bunicul intona,
în falset, un cântec care mi s-a părut mereu unul vesel, Had gadya. Iar
bucatele petrecerii, cele reci și cele
aburinde, cu aerul lor de prospețime
pe care îl emanau mai ales în primele
zile, mi se înfățișau, în acel moment
unic, seducătoare.
(Urmare din pag. 5)
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Rămas bun, Nico Nitai!

Din an în an, numărul prietenilor noștri din Israel se
împuținează. Cu un an în urmă a trecut în eternitate actorul
și scriitorul Carol Feldman, un îndrăgostit de cultura idiș, iar
acum, în urmă cu puțin timp, la vârsta de 88 de ani – omul
de teatru româno-israelian Nico Nitai care, împreună cu Carol Feldman, a fost un entuziast susținător al Festivalului „Mihail Sebastian”, participând la toate cele șapte ediții.
Deși aproape 50 de ani i-a petrecut în Israel (a emigrat
în 1961, întrerupându-și cariera de actor la Teatrul Nottara,
după ce a absolvit Institutul de Teatru din București), pentru
Nico Nitai, România, mai ales scena de la noi, era „acasă”. Venea cu bucurie
aici, stătea de vorbă cu vechii și noii prieteni și și-a făcut un adevărat crez
din a populariza în Israel și de a aduce pe scena brăileană, an de an, câteva
fragmente sau chiar piese întregi de Mihail Sebastian. Acest atașament nu
s-a datorat numai faptului că scriitorul i-a fost profesor la Liceul evreiesc
„Cultura”, înființat în timpul războiului, ci și pentru că aprecia calitățile de
dramaturg ale lui Sebastian și rolurile generoase regăsite în piesele lui, pe
care le interpreta cu plăcere. Dar nu s-a limitat numai la atât. A învățat-o și pe
una dintre fiice, care nu știa românește, replici din creațiile lui Sebastian și a
pus-o să joace, ca de-altfel și pe mai mulți actori israelieni, cu ajutorul cărora
îl punea în scena de la Brăila pe Joseph Hechter.
Nico Nitai a fost un actor de excepție, un regizor talentat și un director de
teatru inovator, alegând pentru activitatea lui teatrul „fringe”, care-i dădea o
libertate mai mare de repertoriu și de interpretare. Că talentul lui actoricesc
i-a fost recunoscut imediat în Israel este foarte bine exemplificat prin povestea pe care ne-a spus-o cum, curând după ce a venit în Israel, când știa
doar o brumă de ebraică, a fost angajat la un teatru din Israel, dând proba…
în limba ebraică!
Debutul în noua țară și noua limbă l-a realizat în piesa „Îmblânzirea scorpiei“, de Shakespeare, la Teatrul Municipal din Haifa. A jucat, printre altele,
în piese ca „Un tramvai numit dorință”, de Tennessee Williams, „Richard al
II-lea” și „Visul unei nopți de vară” de Shakespeare. A apărut și pe scena Teatrului Național Habima, a Teatrului HaOhel, a Teatrului Tzavta etc. A regizat
mai multe spectacole, între care „Visul american” și „Moartea lui Bessie Smith”, de Edward Albee, „Doi pe un balansoar”, de William Gibson, „Prindeți
hoțul!”, de Yosef Tommy Lapid, „Moștenirea”, de Shulamit Lapid, „Balconul”,
de Jean Genet, „Vestea”, de Aharon Ashman, „Omul e om” de Bertolt Brecht.
A fost și autor de piese de teatru, de exemplu, „Omul de spirit, curva și bufonul”, „Grădinița neobligatorie a raiului”, „Străzi pentru îndrăgostiți”, „Ipohondrii”, „Ceai și pantofi”. A devenit cunoscut publicului larg și prin participarea la
emisiunea de televiziune pentru copii „Keshet veAnan” (Curcubeul și Norul)
precum și pentru rolul din piesa-monolog „Căderea”, după Albert Camus, pe
care a jucat-o permanent începând din anul 1975. A jucat și în câteva filme
israeliene.
Nico Nitai a fost întemeietor de teatre, deși aici soarta nu i-a fost întotdeauna favorabilă, unul dintre ele fiind distrus într-un incendiu, în care a ars
totul: decoruri, costume, manuscrise, arhivă. A creat două teatre: „HaSimta”
din Jaffo și Teatrul „Karov” în stația centrală de autobuze din Tel Aviv, iar
când aceasta s-a mutat, Nitai a urmat-o, aceasta după incendiu.
Pentru activitatea lui prodigioasă a fost decorat atât în Israel, cât și în
România. Astfel, în țara noastră a primit, în 2013, Ordinul „Meritul Cultural”
în grad de Comandor, alături de regizorul de filme Andrei Călărașu. De asemenea, a primit și Medalia de Onoare a FCER.
Pierderea lui va fi resimțită de lumea artistică israeliană și românească,
de toți cei care l-au admirat și l-au iubit.
Să îi fie amintirea binecuvântată!
EVA GALAMBOS

Germania

A murit ultimul „Drept între Popoare”

La 22 martie a.c., la vârsta de 98 de ani, a
murit la Nürnberg Gertrud Steinl, care era ultimul
cetățean german în viață care primise din partea
Yad Vashem, Ierusalim, titlul de „Drept între Popoare”, acordat pentru salvarea evreilor în perioada celui de-al Doilea Război Mondial.
Steinl era de naționalitate germană din zona
sudetă și i s-a acordat distincția în 1979. Potrivit
Yad Vashem, în perioada războiului, ea lucra ca maistru în orașul polonez
Stryj. O muncitoare din fabrică, Sarah Shlomi, a venit la ea și i-a mărturisit că
este evreică. Steinl a trimis-o pe Shlomi la propriii părinți și a făcut în așa fel
ca ea să nu fie deportată într-un lagăr de concentrare. Datorită acestui gest,
Shlomi a supraviețuit războiului. În 2019, Steinl a primit și distincția „Medalia
de merit” din partea Guvernului landului Bavaria. (E.G.)

S-a stins din viață Vladimir Wertsman

Vladimir Wertsman, născut la 6 aprilie 1929 la Secureni, într-o familie
evreiască, a fost un cunoscut jurist și autor de volume enciclopedice despre
evreii emigrați în SUA. S-a stins recent din viață în Statele Unite.
Și-a început cariera de avocat și judecător în România, iar în 1967 a emigrat în Statele Unite ale Americii, unde a studiat și la Columbia University.
Apoi a lucrat ca jurist în sistemul bancar și bursier american.
A publicat numeroase volume despre evreii emigrați în America și Canada din țări ale Europei de Est, precum Rusia, Ucraina, România, Armenia.
În 2014, a apărut la Editura Hasefer ediția română a cărții sale „Evreii români în America și Canada, 1850-2010”, care s-a bucurat de un binemeritat
succes de public.
Să îi fie amintirea binecuvântată!
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FILE DE CALENDAR
Evrei născuți în luna mai

Ury Benador (Simon Schmidt) –
scriitor. Născut la Milișăuți, Bucovina,
1 mai 1895. Romane referitoare la
viața evreiască din România. Decedat
la București, 1971.
Vladimir (Jean) Colin – scriitor.
Născut la București, 1 mai 1921. Basme, unele inspirate din folclorul evreiesc și povestiri science-fiction. Decedat la București, 1991.
Gary Bertini (Șloyme Golergant)
– dirijor și compozitor. Născut la Briceni, Basarabia, 1 mai 1927, imigrat
în Israel, 1946. Director al Operei Israeliene, 1994-2005. Decedat la Tel
Hașomer, 2005.
Theodor (Benjamin Zeev) Herzl –
scriitor și om politic. Născut la Budapesta, 2 mai 1860. A propus întemeierea statului evreu și a convocat primul
congres sionist, Basel, 1897. Decedat
la Viena, 1904.
Golda Meir (Mabovich-Meyerson)
– om politic israelian. Născută la Kiev,
3 mai 1898, emigrată în SUA,1905 și
în Palestina, 1921. Prim-ministru al Israelului, 1969-1974. Decedată la Ierusalim, 1978.
Yehuda Amichai – poet israelian.
Născut la Würzburg, Germania, 3 mai
1924; emigrat în Palestina,1935. Decedat în Israel, 2000.
Amos Oz (Klausner) – scriitor israelian. Născut la Ierusalim, 4 mai 1939.
Romane și eseuri traduse în 45 de
limbi, inclusiv în română. Decedat la
Tel Aviv, 2018.
Idel Ianchelevici – sculptor și desenator. Născut la Leova, Basarabia,
5 mai 1909, stabilit în Franța. Lucrări
remarcate prin expresivitate. Decedat
la Maison-Laffite, Franța, 1994.
Sigmund (Sigismund Schlomo)
Freud – psihiatru. Născut la Pribor,
Cehia, 6 mai 1856. Părintele psihanalizei. Refugiat la Londra, unde a decedat, 1939.
Rose Ausländer (Rose-Beatrice
Scherzer) – poetă de limbă germană. Născută la Cernăuți, 11 mai 1901.
Decedată la Düsseldorf, 1988.
Moshe Dayan – general și om politic. Născut în kibuțul Degania Alef, 20
mai 1915. Ministru al Apărării și ministru de Externe al Israelului. Decedat la
Tel Aviv, 1981.
Joseph (Iosif Alexandrovici) Brodsky – poet. Născut la Leningrad, 24
mai 1940, stabilit în SUA, 1972. Premiul Nobel pentru literatură, 1987. Decedat la New York, 1996.
Bob Dylan (Robert Allen Zimmerman) – cântăreț și poet. Născut la Duluth, Minnesota, 24 mai 1941. Premiul
Nobel pentru literatură, 2016.
Max Brod – scriitor de limbă germană. Născut la Praga, 27 mai 1884.
A publicat 83 de romane și volume de
povestiri. Emigrat în Palestina, 1939,
decedat la Tel Aviv, 1968.
Henry (Heinz Alfred) Kissinger –
diplomat și om politic. Născut la Furth,
Germania, 27 mai 1923, emigrat în
SUA, 1938. Ministru de Externe al
SUA, 1969-1977. Premiul Nobel pentru pace, 1973.

Evrei decedați în luna mai
Paul Celan (Antschel) – poet de
limbă germană. Născut la Cernăuți,
1920, stabilit la Paris, 1947. Poeme pe
tema Holocaustului. S-a sinucis la Paris, 1 mai 1970.
Giacomo Meyerbeer (Jacob Liebmann Beer) – compozitor. Născut la
Berlin, 1791. Combină stilul de orchestră german cu muzica vocală italiană.
Decedat la Paris, 2 mai 1864.
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Moses (David Moișe) Rosen – rabin. Născut la Moinești, 1912. Șef-rabin
al evreilor din România,1948-1994 și
președinte al FCER, 1964-1994. Decedat la București, 6 mai 1994, înmormântat la Ierusalim.
Mordechai Anielewicz – lider al
grupului Z̀ydowska Organizacja Bojowa. Născut la Wyszkow, 1919, A condus răscoala ghetoului din Varșovia.
Ucis în timpul răscoalei, 8 mai 1943.
Uri Zvi Grinberg – poet idiș-ebraic.
Născut la Bialikamin, Galiția, 1896,
stabilit în Palestina, 1923. Premiul Israel pentru poezie, 1957. Decedat la
Ramat Gan, 8 mai 1981.
Nelly (Leonie) Sachs – poetă.
Născută la Berlin, 1891, refugiată în
Suedia, 1940. Poezii și piese de teatru
pe tema Holocaustului. Premiul Nobel
pentru literatură, 1966. Decedată la
Stockholm, 12 mai 1970.
Sholem Aleichem (Solomon Naumovici Rabinovici) – scriitor idiș. Născut la Pereyaslav, 1859, stabilit la New
York, 1914. Romane și povestiri, traduse și în română. Decedat la New York,
13 mai 1916.
Herman Wouk – scriitor. Născut
la Bronx, N.Y., 1915. Romane istorice, unele pe teme iudaice. Decedat la
Palm Springs, California, 17 mai 2019.
Gustav Mahler – compozitor. Născut la Kaliste, Cehia, 1860. Punte între
tradiția austro-germană și modernism.
Decedat la Viena, 18 mai 1911.
Jacob (Yakov) Fichman – poet
ebraic. Născut la Bălți, Basarabia,
1881, emigrat în Palestina, 1919. Premiul Israel pentru literatură, 1957. Decedat în Israel, 18 mai 1958.
Bernard Lewis – istoric. Născut la
Londra, 1916, stabilit în SUA. Specialist în istoria Orientului Mijlociu. Decedat la Voorhees Township, N.J., 19 mai
2018, înmormântat la Tel Aviv.
Baal Shem Tov (Rabi Yisroel
ben Eliezer) – întemeietorul hasidismului. Născut la Okopy, 1698, când
fortăreața era anexată Moldovei. Decedat la Medzhybizh, Ucraina, 6 Sivan
5520 (22 mai 1760, după calendarul
gregorian).
Mordecai Manuel Noah – lider
evreu. Născut la Philadelphia, 1760.
A propus întemeierea unui stat evreu
în Great Island, SUA. Decedat la New
York, 22 mai 1851.
Philip (Milton) Roth – scriitor. Născut la Newark N.J. Romane pe teme
iudaice. Decedat la New York, 22 mai
2018.
Sydney (Irwin) Pollack – regizor
și producător de filme. Născut la Lafayette, Indiana, SUA, 1934. 44 de filme
produse și 21 regizate. Decedat la Pacific Palisades, 26 mai 2008.
Joseph Roth – scriitor și jurnalist.
Născut la Brody, Galiția, 1894. Romane și reportaje privitoare la problematica evreimii contemporane. Decedat la
Paris, 27 mai 1939.
Aharon Razin – biochimist. Născut
la Tel Aviv, 1935. Premiul Israel pentru
biochimie, 2004, membru al Academiei
Israeliene de Științe, 2008. Decedat în
Israel, 27 mai 2019.
Ilya Prigogine, chimist. Născut la
Moscova, 1917, emigrat în Belgia, 1929.
Premiul Nobel pentru chimie, 1977. Decedat la Bruxelles, 28 mai 2003.
Ephraim Katzir (Katchalski) – biofizician și om politic. Născut la Kiev, 16
mai 1916, imigrat în Palestina, 1925.
Președinte al Israelului, 1973-1978.
Decedat la Rehovot, 30 mai 2009.
Max Blecher – scriitor. Născut la
Botoșani, 1909. Reprezentant al literaturii autenticității, prezintă suferința
bolnavului. Decedat la Roman, 31 mai
1938.
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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Drumul
spre teatru

În pandemie,
cu Cehov!

Resetarea României

Pentru a-i avertiza pe
muritori asupra forțelor ostile cu care se confruntă și
pentru a-i purifica prin milă și teamă – teatrul i-a adunat pe
oameni în mari spații deschise, din natură, cum erau amfiteatrele sub cerul liber. Și iată că acum, toți, cu mic cu mare,
suntem chemați, cu insistență, să rămânem în casă!
Evident, artiștii noștri au înțeles ce provocare implică acest
must, această obligație pentru misiunea milenară a teatrului
de a-i face pe oameni solidari, de a-i menține activi și în raza
speranței, de a-i ajuta să reziste psihic la efectele claustrării,
la uzura limitării orizontului de mișcare și acțiune, a plictisului,
la crizele de angoasă și la atacurile de panică. Dar cum?
Cei mai inventivi și mai prompți au fost și cei mai loviți:
artiștii independenți. Unteatru, dacă nu greșesc, a fost cel
dintâi care s-a mutat de pe scândură în spațiul virtual. S-au
transferat online nu doar montări de pe afișul curent, ci și
creații iconice din zestrea de aur. Au apărut propuneri de recitaluri, spectacole-lectură, reprogramări de conferințe etc.
Așa ne-au venit la domiciliu prin intermediul Internetului oferte ale Odeonului, Comediei, Teatrului Mic, ale Teatrului Evreiesc. Așa ne-au intrat în case Naționalele din Timișoara, Iași,
Sibiu, Craiova, Cluj etc. TNB își va prelungi stagiunea toată
vara. Propuneri demne de urmărit de către copii și tineri au
venit și de la Gong, Excelsior etc. Incitante au fost și transmisiile online de la Teatre de Operă și Filarmonici. Teatrul
TV și cel radiofonic și-au intensificat prezența și ne-au prilejuit reîntâlnirea cu monștrii sacri. Au apărut producții noi,
de imediată actualitate: serialul Discutabil, în care eroii lui
Alexandru Popa și Vlad Zamfirescu (regia) vorbesc despre
Coronavirus 19!
Au fost preferate, în genere, pentru a destinde frunțile și
a readuce zâmbetele, comediile. Din păcate, nu toate de calitate!
Pentru mine, însă, un eveniment artistic cu adevărat
emoționant l-a constituit Unchiul Vanea citit, ca o tragicomedie sau farsă tragică, în chip original, inspirat, profund
și subtil de către magicianul sincer și nefățarnic iubitor al lui
Cehov care este Yuri Kordonsky. Este vorba despre spectacolul Unchiul Vanea, de la Bulandra, cu imaginile acelea atât
de încărcate de gând și emoție, dar, paradoxal, atât de pline
îndemnuri la „puterea de a îndura”. Acel final extraordinar al
omului copleșit de eșec, care este disperat de nimicnicia sa,
fiind conștient că este doar o Paiață a Sorții, care continuă
să existe, sperând și sfidând Absurdul. Ceea ce ar fi, după
Camus (autorul Ciumei), mesajul esențial al artei și, cu deosebire, al acțiunii Teatrului.
NATALIA STANCU

Câteva cuvinte din discursul președintelui
Klaus Iohannis după votul dat în Parlament la
Decretul de prelungire a Stării de Urgență rămân în memorie, pentru adevărul și stringența
lor. „Resetarea României este acum mai necesară și mai urgentă decât oricând”!
Șeful statului consideră că „resetarea României” este acum prioritară „pentru a putea
progresa și a recupera pagubele grave produse de epidemie”, dar această viziune este prea
restrictivă. Desigur, depășirea situației generate
de SARS-CoV 2 este, cum se spune în noul limbaj de lemn, prioritatea zero. Mă tem că, dacă
tot e zero, are toate șansele să rămână zero,
adică un subiect de dezbateri înfocate între politicieni, dar cu puține efecte practice, ceea ce
ne-ar duce pe toți de râpă în mare viteză, pentru că după pandemie, lumea va deveni o arenă
în care se va da o luptă feroce pentru piețe de
desfacere și de achiziție de materii prime, dar și
pentru prinderea unei felii cât mai mari din tortul limitat al fondurilor de refacere economică.
Cu actuala clasă politică, România nu va prinde
nici cireașa de pe tort, darmite o bucată cât mai
sățioasă de prăjitură.
Resetarea țării este o condiție pentru însăși
supraviețuirea și progresul acesteia, nu numai
pentru combaterea efectelor epidemiei. Metafora aceasta a resetării are nevoie, pentru a ști
despre ce vorbim, de o definire cât mai precisă.
Klaus Iohannis vorbește despre „nevoia de a
întări statul, de a restructura serviciile publice
pentru a elimina clientelismul”, precum și de
„reașezarea” sistemului sanitar. Fără îndoială,
lucruri extrem de importante, dar insuficiente.
Dacă privim înapoi la ultimii 30 de ani, vom
constata că toate partidele care și-au instalat
aleșii în guvern, parlament și, într-o măsură
mai mică, la președinție (dat fiind că actuala
Constituție limitează posibilitatea locatarului
de la Cotroceni de a fi un „președinte jucător”)
au făcut același lucru atunci când au ajuns la
putere. Lucru care, dacă vreți, se poate numi
și „inflație de resetare”. Adică au aruncat cu
dispreț la coș tot ceea ce făcuseră predecesorii
și au păstrat, ici și colo, câte o inițiativă, zicând:
„asta e bună, pentru că e ideea noastră, ne-au
furat-o”. Așa că, o dată la patru ani, România
se „reseta”, dar în sensul negativ al cuvântului,
nu în cel în care ar trebui să pornim acum.

Adrian Grauenfels, publicist literar

Realitatea dură
în care ne aflăm
ne obligă să căutăm refugiu în lumea cărților și a
ocupațiilor culturale. Nu ne arde neapărat, vorba cronicarului, de „plăcuta
zăbavă a cititului
cărților”, însă, odată ce deschidem un
volum sau un album de artă, ieșim
din universul strâmt al locuinței în
care suntem obligați să ne izolăm și
pătrundem din nou în lumea fără limite
a cunoașterii și comunicării.
Cu atât mai mult, când cartea pe
care o deschidem este asemeni celei
despre care am ales să scriu în numărul de față. Declinul elitelor, de Adrian
Grauenfels, este o culegere de publicistică literară care, prin reportaje, profiluri
literare și interviuri ne oferă un adevărat
caleidoscop al lumii artistice din Israel,
Realitatea
cărţii
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România și din întreaga lume.
Mărturisesc că, deși cunosc destul de bine activitatea de poet, editor
și traducător a lui Adrian Grauenfels,
m-a uimit și încântat anvergura interesului său publicistic, care atestă o
pasiune și un devotament pentru cultură cu totul neobișnuite. De la Parisul lui Marcel Duchamp la Ierusalimul
marelui Muzeu Israel, de la Varșovia
suferinței evreiești și a răscoalei din
ghetou la Bucureștii disidentului Gheorghe „Babu” Ursu, un spectru larg de
aspecte culturale și civice, literare și
artistice, îi suscită interesul publicistului. Care își modulează instrumentele potrivit subiectului, alegând când
reportajul, când interviul, când profilul
de autor, când recenzia.
Sunt câteva elemente extrem de
interesante în Declinul elitelor, dincolo
de aerul straniu de actualitate al unei
cărți apărute, totuși, în urmă cu doi
ani. Aș atrage atenția, mai întâi, asupra seriei de materiale care privesc
temele israeliano-române, însemnând
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De exemplu, în 1999, când era ministru al
Transporturilor, Traian Băsescu, același care
acum cere șantiere pentru construcția de autostrăzi, a declarat că „România nu are nevoie
de autostrăzi, ne ajung drumurile naționale”,
iar Dan Șova îi mulțumea lui Dumnezeu că nu
avem autostrăzi, pentru că, dacă le-am avea,
„ar crește salariile și ar pleca multinaționalele”.
Resetarea de care vorbea Klaus Iohannis
acum câteva zile ar trebui să înceapă prin stabilirea unor priorități naționale, care să fie asumate de toate partidele și apoi să fie preluate
în programele lor de guvernare. Iar prioritățile,
prin definiție, nu pot fi multe, pentru că atunci
încetează să mai fie priorități. Câteva exemple,
de care ne izbim în fiecare an, ar fi construcția
de autostrăzi, refacerea sistemelor de irigații
și îmbunătățiri funciare, pentru a nu vorbi tot
timpul de secete și inundații, dezvoltarea sistemului sanitar, investiții în cercetare. Dar acestea să nu fie strategii, precum cea de Dezvoltare Durabilă, uitate imediat după ce Curtea
Constituțională valida rezultatul votului.
Resetarea ar trebui să schimbe în România
accentul de pe bătălia pentru voturi și ciolan în
bătălia pentru dezvoltarea țării. Dar nici măcar
o pandemie nu e suficientă pentru asta. Dovadă solicitările PSD, ALDE și Pro România ca,
pe durata Situației de Urgență, reprezentanții
Guvernului să vină săptămânal să prezinte în
Parlament „măsurile luate pentru combaterea
pandemiei”. Nu sunt acestea publice? Sunt.
Dar o dezbatere dă acestor partide posibilitatea de a arăta la televizor cât se bat ele pentru
binele poporului suveran.
Resetarea ar trebui să impună partidelor
parlamentare să respecte legea, care prevede
că inițiativele legislative cu implicații financiare
trebuie să prevadă și sursa de finanțare. Dar
când au votat ca oamenii să nu mai plătească datoriile la utilități și chiriile până la sfârșitul
anului, aleșii au decis că trebuie ca Guvernul
să acopere facturile. De unde? Nu contează!
Important e să vadă românul ce am vrut noi să
facem! Demersuri populiste similare apar și în
sfera puterii, vezi Acordul MAI cu BOR, amendat a doua zi, la cererea lui Iohannis.
Da, resetarea e imperios necesară! Dar cine
o poate face, fără susținerea Parlamentului?
ALX. MARINESCU

artiști, scriitori
și
demersuri
culturale care
descriu relația
specială
dintre România și
Țara
Sfântă:
David
Grossman și Yehuda Amichai (și
aparițiile lor în
românește),
Gherasim Luca,
Max Blecher, Mihail Sebastian, Beatrice Bernath. Apoi, asupra cronicilor și reportajelor de la mari expoziții
(Berlin, Ierusalim, Varșovia, Bologna).
Mi-a plăcut, apoi, la fel de mult „itinerarul turistic și gurmand” pe care scriitorul ni-l propune în Yaffo, care este într-adevăr una dintre comorile Tel Avivului. În fine, semnalez tuturor celor
interesați un interviu excepțional, și
prin radicalismul punctelor de vedere,
și prin bogăția documentară, cu Camil
Baciu, prietenul disidentului Gheor-
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ghe „Babu” Ursu, ucis în detenție de
torționari ai fostei Securități, torționari
recent achitați de o instanță pentru
care, probabil, Revoluția din 1989
încă nu a avut loc.
Declinul elitelor îmi place – și este
o lectură reconfortantă, mai ales în
momentul de față – pentru devotamentul și convingerea nestrămutată în cultură, în puterea artei de a
influența favorabil evoluția umanității.
Nu cunosc, în cultura română de azi,
mulți oameni atât de pasionați și atât
de convinși că arta poate fi o soluție
la problemele lumii contemporane, ca
Adrian Grauenfels. Drept este să spun
și că avertismentul strecurat în titlul
cărții se regăsește în considerațiile
pe care publicistul le face la tot pasul:
ignorarea culturii, disprețul față de valori au dus nu o dată (vezi perioada
nazistă) la catastrofă...
Răzvan Voncu

*Adrian Grauenfels – Declinul elitelor, Editura SAGA, Rishon LeZion, 2018.
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