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HAG HANUCA 
SAMEAH!

Vă dorim o sărbătoare  
plină de lumină, care  

să aducă sănătate, bucurii 
și împliniri tuturor cititorilor 

revistei noastre!

Silviu Vexler, decorat 
cu Ordinul Național  

„Pentru Merit“  
în grad de Cavaler

REÎNNOIȚI-VĂ 
ABONAMENTUL 

LA REVISTA 
REALITATEA EVREIASCĂ

Preţul unui abonament pe un 
an este de 30 lei. Abonamentele 
pentru cititorii din provincie se vor 
face la comunităţile evreieşti din 
localitatea respectivă. ABONAŢII 
SUNT RUGAŢI SĂ COMPLETE-
ZE ADRESA EXPEDITORULUI PE 
CUPON! Pentru cei din Bucureşti 
– la sediul F.C.E.R. din str. Sfânta 
Vineri nr. 9-11, cod poştal 030202. 
Cod fiscal F.C.E.R.: 7426470. 

Abonamentele se mai pot achita 
şi prin mandate poştale fie pe adresa 
F.C.E.R. – la oficiile poştale din lo-
calitate FIRST BANK, SUCURSALA 
MOŞILOR OLARI, Contul IBAN: RO-
66PIRB4236745798003000 (RON), 
RO03PIRB4236745798002000 
(USD), RO37PIRB42367457980010 
00 (EUR). 

Pentru EUROPA, un abonament 
pe un an costă 45 de euro (cu toate 
taxele incluse). Pentru EXTRA EU-
ROPA, un abonament costă 95 de 
dolari USA (cu toate taxele incluse). 
Pentru Israel, un abonament pe un 
an costă 40 de dolari USA.

tânăr de numai 22 de ani – Mauriciu Brociner. Deși nu avea cetățenie, acesta 
a fost primul evreu care a devenit ofițer al armatei române și care a fost de-
corat vreodată în România, primind „Steaua României” pentru eroismul ară-
tat în luptele de la Plevna, după ce căpitanul Valter Mărăcineanu a căzut la  
datorie.

Silviu Vexler a subliniat că, la momentul respectiv, evreii din țara noastră 
nu erau cetățeni români. Mauriciu Brociner va primi cetățenia în 1879, fiind 
primul evreu care dobândea acest statut. „Astăzi trăim într-o altă Românie. Mă 
bucură să spun că în cadrul procedurilor pentru realizarea legislației privind 
comunitățile evreiești, doi dintre oamenii care mi-au fost aproape sunt deputatul 
minorității germane din România, precum și deputatul minorității musulmane și 
turce din România”, a spus Silviu Vexler, subliniind că acum aceste lucruri sunt 
firești, dar în alte vremuri această situație ar fi părut de neacceptat. Vorbitorul 
a adăugat că prima oară când a simțit că e evreu a fost când, copil fiind în 
orașul său natal, cineva i-a strigat „Ieși afară, jidanule”, dar nu a lăsat astfel de 
momente să îl înrăiască și să îi schimbe viziunea despre societate. „Loialitatea 
evreilor față de România și statul român nu a putut fi zdruncinată de nimic”, a 
mai comentat deputatul.

Referindu-se la faptul că preșe dintele a amintit că abia în 1923 a fost acor-
dată cetățenia evreilor din România, Silviu Vexler a subliniat că la numai 15 ani 
după acel moment, guvernul Antonescu a retras cetățenia majorității evreilor. 
Vorbitorul a mai spus că în timpul Pogromului de la București, legionarii au exe-
cutat pe stradă și veterani evrei din Primul Război Mondial. 

Silviu Vexler i-a cerut președintelui Klaus Iohannis ca, împotriva prevederi-
lor protocolului, să îi permită să îi ofere o copie a unui document „care reflectă 
loialitatea evreilor față de România”, respectiv o copie a brevetului prin care 
Mauriciu Brociner a devenit primul evreu ofițer al armatei române. În final, Silviu 
Vexler l-a citat pe Shimon Peres, care spunea: „vei rămâne la fel de tânăr pe cât 
sunt visele tale și la fel de puternic precum e cauza pe care o servești”.

Din partea FCER, la ceremonie au participat președintele Aurel Vainer, Iri-
na Cajal, membră a Comitetului Director, prim-rabinul Rafael Shaffer, actrița 
Maia Morgenstern, managerul Teatrului Evreiesc de Stat, și actrița Geni Bren-
da-Vexler. (A.M.)

Joi, 29 octombrie, președintele României, Klaus Iohannis, l-a decorat cu 
Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler pe Silviu Vexler, deputatul 
minorității evreiești și președinte al Grupului Parlamentar România-Israel.

Șeful statului a declarat că i-a acordat tânărului deputat înalta distincție 
pentru activitatea sa deosebită în ceea ce privește „reprezentarea cu cinste, 
dedicare și responsabilitate a comunității evreiești din România în Parlamen-
tul nostru”.

După cum a subliniat Klaus Iohannis, distincția este și „un simbol al consi-
derației pentru contribuția la consolidarea relațiilor speciale de prietenie și 
colaborare dintre România și Statul Israel, la progresul comunității evreilor 
români și la menținerea legăturii aparte cu israelienii originari din România 
care trăiesc în Israel”, precum și o răsplată pentru „eforturile pentru păstra-
rea și cinstirea memoriei victimelor Holocaustului, prin inițierea și susținerea 
cu succes a unor proiecte legislative dedicate prevenirii și combaterii antise-
mitismului”.

Președintele a apreciat astfel de „inițiative și orice demers menit să adu-
că în conștiința publică istoria și cultura comunităților evreiești, contribuțiile 
evreilor la propășirea țării noastre și la patrimoniul cultural al umanității”.

Referitor la momentul în care a avut loc ceremonia, Klaus Iohannis a 
spus că „în situația dificilă pe care o traversăm, am dorit să avem această 
ceremonie acum și pentru a sublinia importanța coeziunii națiunii noastre 
în jurul proiectelor și valorilor ei cele mai importante: angajamentul pentru 
democrație și perfecționarea statului de drept, preocuparea pentru dez-
voltarea dialogului interetnic și interconfesional, protejarea minorităților  
și prețuirea solidarității sociale”.

În final, șeful statului a amintit că „dând un tribut de sânge în Războiul 
de Independență și în cel de Reîntregire, evreii și-au găsit recunoașterea 
ca cetățeni ai României abia în virtutea Constituției din 1923, elaborată de 
guvernul liberal al vremii.”

Președintele României a mai spus că evocarea momentelor tragice din 
secolul trecut „ne arată în ce tenebre poate ajunge umanitatea atunci când 
vocea rațiunii, a toleranței și a solidarității este înlocuită de cea a urii” și a 
adăugat că „răul poate prevala din nou”, iar discursul rasist, antisemit și xe-
nofob este astăzi „mijlocit de tehnici performante de manipulare”.

La rândul său, Silviu Vexler i-a mulțumit pentru onoarea făcută președintelui 
Klaus Iohannis și a amintit că în ziua de 29 octombrie 1877 a fost redactat 
decretul regal, semnat a doua zi, prin care Regele Carol I l-a decorat pe un 

Delegația FCER care l-a însoțit pe S. Vexler  
la Cotroceni: A. Vainer (stg.), I. Cajal, Geni  
Brenda-Vexler, R. Shaffer, M. Morgenstern)

Interviu cu  Silviu Vexler, 
candidat la un nou mandat  
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lunii
noiembrie

Voința de a ne urma 
drumul

Interviu cu președintele FCER,  
Dr. Aurel Vainer 

– Care a fost numitorul comun în multitudinea, 
diversitatea evenimentelor din acest interval?

– Puterea adaptării la rigorile impuse de criza 
sanitară. Pentru realizarea lor a fost nevoie de voință și ingeniozi-
tate, indiferent dacă erau de ordin religios – sărbătorile de toam-
nă; educativ – Bereșit-ul; socio-politic – reuniunea Consiliului de 
Conducere pentru alegerea candidaților la alegerile parlamentare, 
Ziua Holocaustului în România; cultural – „Incursiuni în lumea mu-
zicii evreiești & cantoriale”. Unele, ținute „față în față”, respectând 
restricțiile știute, altele online. Responsabilul JOINT pentru progra-
me de educație iudaică, Ery Pervulescu, a fost foarte activ în de-
rularea online a Bereșit-ului și concertului cantorial, împreună cu 
JCC România. Oaspeți – Shmuel Barzillai, prim-cantor al Sinagogii 
Mari din Viena; Baruch Finkelstein, șef-cantor al Moscovei și Sankt-
Petersburgului; rav Zsolt Balla, rabin din Leipzig; rav Shalom Levy, 
cantor din Ashdod; rav David Hahohen, șef-rabin în Gan Yavne. 
Gazde – cantorul emerit Iosif Adler și prim-cantorul Templului Coral, 
Emanuel Pusztai. Un regal. 

– Cum a intrat F.C.E.R. în anul 5781?
– Onorată de două distincții din partea președintelui României, 

Klaus Iohannis: Medalia Comemorativă a Marelui Război și Medalia 
Aniversară a Marii Unirii. Președintele României a subliniat astfel 
modul în care FCER păstrează memoria ostașilor evrei căzuți în 
Războiul de Reîntregire, fără să fi avut cetățenia română, și respec-
tă valorile în numele cărora s-a făcut Unirea.

– Din păcate, chiar de Iom Kipur au fost incidente antisemite în 
Finlanda; și la noi, înaintea alegerilor locale, în comuna Dornești, 
județul Suceava. Cum a reacționat FCER?

– În primul caz, am trimis o scrisoare de solidarizare. Am con-
dam nat manifestările antisemite provocate de Mișcarea de Rezis-
tență Nordică, de orientare neonazistă. Am apreciat Finlanda pentru 
promptitudinea cu care, la solicitarea conducerii poliției naționale, 
Curtea Supremă de Justiție din Helsinki a interzis activitatea organi-
zației. A fost un prilej să amintim că România a preluat în legislația 
sa penală definiția antisemitismului formulată de IHRA în combate-
rea antisemitismului, neonazismului, negaționismului. Ne-am expri-
mat speranța că și alte țări, unde mișcarea neonazistă e activă, vor 
proceda în mod similar. Am adresat un apel către toate organizațiile 
evreiești internaționale și statele unde există comunități evreiești să 
facă demersuri pentru stoparea antisemitismului emergent. 

În cazul Dornești a fost vorba de inscripția cu caracter antisemit, 
flancată de zvastici, apărută pe gardul locuinței lui Corneliu Nicolae 
Furman, candidat la funcția de primar al localității, din partea Uniu-
nii pentru Bucovina. În urma fotografiilor apărute în mediul online, 
prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a sesizat Parchetul de 
pe lângă Tribunalul Suceava. A fost alcătuită o comisie mixtă pentru 
elucidarea circumstanțelor. Ne-am exprimat revolta că în România 
se mai produc asemenea incidente. 

– A mai rămas puțină vreme până la Congresul al IV-lea al 
Federației. Deși R.E. a publicat documentele de organizare și desfă-
șurare, sunt poate unele lucruri pe care doriți să le evidențiați.

– Legat de Congres, avem în vedere reinaugurarea Muzeului 
de Istorie și Cultură a Evreilor din România în haină nouă, în trei 
așezăminte de cult: secțiunea culturală la Templul „Unirea Sfântă”; 
secțiunea privitoare la istoria antisemitismului și a Holocaustului în 
România la Sinagoga Mare; expoziția permanentă de obiecte de cult 
mozaic la etajul II al Templului Coral din Capitală. În colaborare cu 
Secretariatul de Stat pentru Culte, la Editura Paideia se lucrează la 
o variantă video a volumului „Cultul mozaic din România”. Urmează 
să apară volumele „Sinagogi din România” și „Patrimoniul imobiliar al 
FCER”. Tot în vederea Congresului, Editura Hasefer pregătește lucrări 
care vor fi distribuite participanților. Suntem în grafic cu predarea ra-
poartelor fiecărui departament, serviciu, oficiu pentru realizarea unei 
sinteze însoțite de sugestii pentru activitatea viitoare. Pregătim un 
program cultural pe internet, axat pe muzică evreiască și compozitori 
evrei. Sunt în curs de finalizare listele de participanți din comunități 
la Congres. Responsabila Comisiei de Organizare a Congresului, av. 
Camelia Întorsură-Moldoveanu, a întocmit un buget al evenimentului.

– Referitor la bugetul Federației. În ce stadiu vă aflați cu elabo-
rarea Memorandumului dintre FCER și Fundația Caritatea pentru 
perioada următoare, 2021-2023?

– Noi am făcut propuneri. Alocațiile primite de la „Caritatea” 
depind de procesul de restituire a proprietăților evreiești confis-
cate în anii Holocaustului și în totalitarism. E în curs de legiferare 
inițiativa pe acest subiect a deputatului Silviu Vexler. Ca președinte 
prin rotație al „Carității”, urmează să am o întâlnire cu conducerea 
WJRO pe această temă.

– Perspective? 
– Reînceperea cursurilor de Talmud Tora și Hanuca 5781.

IULIA DELEANU

INTERVIUL Germania alocă fonduri suplimentare 
pentru supraviețuitori ai Holocaustului

Germania s-a angajat să aloce un fond 
suplimentar de 662 milioane de dolari pen-
tru a ajuta supraviețuitorii Holocaustului 
afectați de pandemia de coronavirus, a 
declarat Greg Schneider, vicepreședintele 
executiv al Claims Conference, citat de 
Jewish Telegraphic Agency și de site-ul 
Claims Conference. Banii vor fi furnizați 
în două tranșe în următorii doi ani pen-
tru un număr de aproximativ 240.000 de 
supraviețuitori din întreaga lume, mai ales 
din Israel, SUA, Europa Occidentală și sta-
te din fosta Uniune Sovietică. Câte 1400 de 
dolari vor fi oferiți evreilor care nu primesc 
nici un fel de sprijin financiar din partea Ger-
maniei, considerați victime ale nazismului.

Aceste sume se adaugă celor 4,3 mili-
oane de dolari fonduri de urgență pe care 
Claims Confrence le-a transferat agențiilor 
care oferă ajutor supraviețuitorilor Holo-
caustului.

În legătură cu această problemă, de 
la Biroul Claims Conference din Israel a 
sosit următoarea informație: „În urma re-
centelor negocieri cu guvernul german s-a 
reușit includerea următoarelor localități pe 
lista ghetourilor deschise: Dorohoi, Su-
ceava, Fălticeni, Buhuși, Huși, Brăila, Tur-
da, Arad, Timișoara, Lugoj, Deva, Sibiu, 
Brașov, Ploiești, Ilia, Călărași, Podu Iloaiei 
și Târgu Frumos.

Persoanele persecutate în aceste 
localități în timpul războiului devin eligibile 
la o pensie lunară prin intermediul Claims 
Conference.

De asemenea, pentru orice supra-
viețuitor ce nu se încadrează pentru o 
pensie lunară, s-a aprobat acordarea unei 
sume de 2800 de USD, în două tranșe, în 
anii 2021-2022. Toate persoanele îndrep-
tățite a primi această despăgubire vor pri-

mi acasă prin poștă un formular ce trebuie 
completat. Persoanele care și-au schim-
bat domiciliul în ultimii ani sunt rugate să 
se adreseze comunității locale pentru a 
aduce la cunoștința Claims Conference 
adresa actuală”.

La încheierea ediției s-au mai primit ur-
mătoarele precizări din partea Comunității 
Evreilor din București: 

-  Orice persoană în viață persecutată 
în localitățile menționate cel puțin trei 
luni (și perioada ca fetus se ia în cal-
cul) are dreptul la a primi pensie prin 
intermediul Claims Conference.

-  Orice persoană în viață persecutată 
în aceste localități cel puțin o zi (chiar 
și ca fetus) și s-a născut după data de 
1.01.1928 are dreptul la a primi o pla-
tă de 2500 de Euro prin intermediul 
Claims Conference.

În afară de Claims Conference, se pot 
primi compensații direct de la autoritățile 
germane:

•  pentru orice persoană în viață – o 
compensație de 2000 de euro;

•  pentru orice persoană care a prestat 
muncă voluntară și remunerată se 
poate primi o pensie socială. Pensia 
socială se acordă și retroactiv, se 
acordă și în cazul în care a decedat 
supraviețuitorul, trebuie îndeplinite 
anumite condiții.

Important! Adăugarea orașului Buhuși 
pe listă adaugă cinci luni celor ce au fost 
persecutați în Târgu Neamț și evacuați la 
Buhuși în aprilie 1944, informație relevan-
tă pentru solicitările de pensie socială.

Cei care doresc să se adreseze direct 
biroului Claims Conference de la Tel Aviv 
(Israel) o pot face la următoarea adresă de 
e-mail: David.Leventer@claimscon.org.

SOLOMONOVICI BOGDAN l HORN SILVIAN-MARIO-LUIS l VAINER AUREL l CA-
JAL-MARIN IRINA-SANDA l ADLER ALIN l SHAFFER RAFAEL l AȘMAN MIRELA 
l BEJAN MONA-DANIELA l SCHWARTZ PAUL l MARCOVICI RUDY l UDREA 
ISABELLA l KUPFERBERG EDUARD l IACOBESCU JOSE l BĂNESCU OVIDIU l 
FEDER-TAGER SIMONA l FALIC HEINRICH l WECHSLER SARA l WOLF SANDA 
l ADLER SERENA l SIMION CRISTIAN l BERCU JEAN

Delegații CEB  la Congresul al IV-lea al FCER-CM
(în ordinea numărului de voturi obținut)

Convorbiri între premierul Ludovic 
Orban și conducerea Israelului

În perioada 3-4 noiembrie 2020, prim-ministrul României, Ludovic Orban, a efectuat 
o vizită oficială în Statul Israel și în Palestina. Prim-ministrul a fost însoţit de ministrul 
Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, și de ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă.

Premierul Ludovic Orban a avut convorbiri oficiale cu președintele Israelului, Reu-
ven Rivlin, prim-ministrul Benjamin Netanyahu, prim-ministrul supleant și ministru al 
Apărării, Benjamin Gantz,  ministrul Afacerilor Externe, Gabriel Ashkenazi, precum și 
cu Colette Avital, Secretarul General al World Jewish Restitution Organization.

În a doua zi a vizitei, prim-ministrul Ludovic Orban a avut, la Ramallah, o întrevedere 
cu omologul palestinian, Mohammad Shtayyeh.

R. Rivlin a apreciat succesele 
României în păstrarea memoriei  

victimelor Holocaustului
„Preşedintele Rivlin a apreciat în mod 

deosebit eforturile României în ceea ce 
priveşte asumarea trecutului, promovarea 
memoriei Holocaustului şi combaterii anti-
semitismului, precum şi proiectul constru-
irii Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor 
şi al Holocaustului din România”, se arată 
într-un Comunicat al Guvernului Români-
ei, preluat de Agerpres. 

Președintele israelian și-a reafirmat 
dorința de a vizita România, când situația 
epidemiei de Covid o va permite, cei doi 
oficiali făcând și o analiză a situației de 
Securitate de la Marea Neagră.

În întâlnirea cu ministrul de externe de 
la Ierusalim, L. Orban şi-a exprimat încre-

derea că normalizarea relaţiilor Statului 
Israel cu Emiratele Arabe Unite, Bahrein 
şi Sudan va putea contribui la stabilitatea 

şi securitatea Orientului Mijlociu. Premie-
rul a reiterat susţinerea României pentru 
o soluţie cuprin-
zătoare genera-
tă de Procesul  (Continuare în pag. 11)

ALX. MARINESCU

România și Israel vor coopera în producția vaccinului anticovid

Premierul L. Orban (stg.) și 
președintele R. Rivlin
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La 18 octombrie a.c., Bahrain și 
Israel au semnat la Manama un co-
municat comun, care prevede extin-
derea relațiilor de cooperare în mul-
tiple domenii, într-un proces de nor-
malizare a relațiilor bilaterale. Bahrain 
urmează exemplul Emiratelor Arabe 
Unite, țară care luna trecută a sem-
nat la Washing ton un acord similar. 
Astfel, numărul statelor arabe care 
au semnat un acord de normalizare a 
relațiilor cu Israelul a ajuns la patru, 
după acordurile de pace încheiate cu 
Egiptul în 1979 și cu Iordania în 1994. 

La ceremoniile din capitala Bahrai-
nului au participat o delegație israeli-
ană, condusă de Alon Ushpiz, direc-
tor general în Ministerul de Externe 
israelian, precum și Steven Mnuchin, 
secretarul american al Finanțelor. Din 

partea israeliană a mai fost prezent 
Meir Ben-Shabbat, consilier pe pro-
bleme de securitate națională. 

„A fost cu adevărat o vizită istori-
că, începutul relațiilor dintre cele două 
țări”, a declarat, după ceremonia de 
semnare, Abdullatif al Zayani, minis-
trul de Externe al Bahrainului. El a 
subliniat că angajamentul și coopera-
rea reprezintă calea cea mai eficientă 
de a aduce o pace reală și trainică în 
regiune și a precizat că țara sa spriji-
nă găsirea unei soluții pașnice a con-
flictului israeliano-palestinian. 

Vorbind în arabă, Meir Ben-Shab-
bat a remarcat că delegația israeliană 
a fost primită „cu brațele deschise, cu 
căldură și cordialitate”.

Documentul semnat la Manama 
a fost precedat de semnarea la 15 

septembrie, la Washington, a unei 
„Declarații de pace, cooperare și relații 
diplomatice și de prietenie construc-
tive”. În cadrul ceremoniilor actuale 
au fost convenite mai multe memo-
randumuri de înțelegere, referitoare 
la comerț, servicii aeriene, telecomu-
nicații, finanțe, bănci și agricultură.

Reuniune trilaterală 
Israel-EAU-SUA

La aeroportul internațional Ben 
Gurion a avut loc, pe 20 octombrie, 
o reuniune trilaterală Israel-Emiratele 
Arabe Unite-SUA. Au participat premi-
erul Benjamin Netanyahu, Obaid Ha-
maid  AlTayer, ministrul de stat pentru 
probleme financiare al Emiratelor, și 
Steven Mnuchin, secretarul american 

Hamas și-a dezvăluit în premieră arsenalul 
și modul în care îi parvin armele

Israelul și-a oficializat relațiile cu statul Bahrain

Normalizarea relațiilor israeliano-sudaneze

Vaccin israelian 
împotriva 

coronavirusului
Un comunicat al Biroului de pre-

să al Guvernului israelian anunță că, 
din luna noiembrie, Institutul Israelian 
de Cercetări Biologice a introdus în 
testări clinice prototipul unui vaccin 
împotriva coronavirusului, a patra și 
cea mai importantă etapă înainte ca 
un astfel de produs medical să fie lan-
sat pe piață. În ziua de 1 noiembrie, 
la spitalul Sheba, vaccinul israelian 
a fost administrat primului voluntar, 
începând astfel etapa testelor pe oa-
meni. Directorul Institutului, dr. Shmu-
el Sapira, a declarat că a fost produs 
un vaccin de tip VRV, care a indus 
un „răspuns imun eficient” la anima-
le mici, dar şi la vieţuitoare mai mari, 
cum ar fi porcii. 

Acesta va fi prototipul unui vaccin 
modern, unul de vârf pentru tehnolo-
gia globală actuală, care asigură nive-
lul de protecție necesar prin injectarea 
unei singure doze. Oficialul israelian a 
mai menționat că obiectivul instituției 
pe care o conduce este de a produce 
15 milioane de doze, necesare atât 
populației Statului Israel, cât și altor 
state apropiate. (D.D.)

pentru Finanțe. Cu prilejul acestei în-
tâlniri, Israelul și EAU au semnat pa-
tru acorduri de colaborare.

În cuvântul său, Benjamin Neta-
nyahu a remarcat că prima vizită ofi-
cială a EAU în Israel este un adevărat 
eveniment istoric. „Este pentru prima 
dată de la semnarea acordului de la 
Casa Albă că guvernele celor două țări 
semnează acorduri concrete, practice, 
de cooperare”. Premierul israelian a 
subliniat importanța pentru cele două 
popoare a acestor înțelegeri, care 
contribuie la stabilirea și dezvoltarea 
unor relații bilaterale în domenii impor-
tante. Acordurile, a spus Netanyahu, 
se referă la protecția investițiilor, coo-
perarea tehnică și științifică, facilități în 
aviația civilă și desființarea vizelor.

„Vizita unei delegații din Emirate la 
nivel atât de înalt și acordurile pe care 
le vom semna vor demonstra popoa-
relor noastre, regiunii și lumii întregi 
beneficiile unor schimburi pașnice, 
prietenești și normale. Cred că din ce 
în ce mai multe guverne din Orientul 
Mijlociu vor înțelege, așa cum am fă-
cut noi astăzi, avantajele colaborării 
între prieteni”, a afirmat premierul is-
raelian.

EVA GALAMBOS

Israelul și Sudanul au ajuns la un acord vizând norma-
lizarea relațiilor diplomatice, înțelegerea fiind intermediată 
de Statele Unite, informează agenția Reuter și publicațiile 
JTA și Algemeiner.

Acordul s-a realizat pe baza unei convorbiri telefonice 
între președintele american Donald Trump, premierul Is-
raelului, Benjamin Netanyahu, Abdalla Hamdok, premierul 
Sudanului și Abdel Faah al Burham, liderul Consiliului de 
Tranziție al Sudanului, „Liderii au convenit să normalizeze 
relațiile dintre Sudan și Israel și să pună capăt stării de 
război dintre națiunile lor. Într-o primă etapă, cele două țări 
se vor concentra asupra inițierii de relații economice, cu 
accent pe agricultură”, se subliniază într-o declarație co-
mună a celor trei state. 

Înțelegerea a fost posibilă în condițiile în care, recent, 
președintele Trump a decis scoaterea Sudanului de pe lis-
ta statelor care sponsorizează terorismul. Sudanul devine 
cel de-al treilea guvern musulman care a decis în ultima 
lună normalizarea relațiilor cu Israelul. Înțelegerea cu Su-
danul are o semnificație deosebită, nu numai fiindcă este 
cea mai mare dintre cele trei țări în ce privește populația 
și teritoriul, ci și deoarece capitala Khartoum este locul 
unde în 1967, după Războiul de Șase Zile, a avut loc o 

reuniune a Ligii Arabe și s-au emis „cele trei nu-uri”: nu, 
recunoașterii Israelului; nu, oricăror relații cu acesta; și nu, 
încetării stării de război. 

În cadrul unei conferințe de presă, premierul Benja-
min Netanyahu a subliniat că astăzi cele trei nu-uri s-au 
transformat în inversul lor: da, pentru pacea cu Israelul; 
da, pentru recunoașterea Israelului; da, pentru normali-
zarea relațiilor cu Israelul. „Este o nouă eră, o eră a pă-
cii adevărate, o pace care se extinde și la alte țări ara-
be, trei dintre ele alăturându-se în ultimele săptămâni. 
După 25 de ani fără acorduri de pace, am realizat în trei 
săptămâni trei acorduri de pace, aceasta fiind rezultatul 
unei politici clare pe care am dus-o și eforturilor pe care 
le-am făcut, în pofida opiniilor unor experți care au spus 
că nu este posibil”, a relevat premierul. El a enumerat 
consecințele acordurilor în domeniul economic, dar și în 
cel al securității deoarece, a amintit el, ani de zile Sudanul 
a fost una dintre țările prin care Iranul furniza arme pentru 
Hamas. Benjamin Neta nyahu și-a exprimat speranța că 
vor mai urma și alte țări și a anunțat, de asemenea, pleca-
rea unei delegații israeliene la Khartoum pentru a semna  
acordurile.

(E.G.)

La 13 septembrie 2020, canalul de 
televiziune Al Jazeera a difuzat un re-
portaj, prezentat și comentat de Ismail 
Haniyeh (responsabil al Biroului Poli-
tic al Hamas) și de luptători din Hamas 
în care se prezintă pentru prima dată 
arsenalul de care dispune organizația 
și felul în care se desfășoară livrarea 
armelor. În imagini se puteau vedea 
rachete Fajr iraniene și obuze antitanc 
Kornet. Teroriștii au explicat cum pri-
mesc arme pe uscat și pe mare, cum 
reușesc să ocolească patrulele aerie-
ne și maritime israeliene. Au vorbit și 
despre modalitățile de fabricare a no-
ilor rachete din reciclarea elementelor 
rachetelor israeliene, folosite în timpul 
războiului din Gaza din 2014.

Un furnizor, care a dorit să-și păs -
treze anonimatul, a explicat că facțiu-
nile militare din Gaza, dirijate de 
Hamas, dispun de rachete iraniene 
R-160 și Fajr-5, cu rază de acțiune 
de 100 de km, drone și rachete anti-
tanc, rachete cu lansare de pe umăr, 
produse de Rusia. Ele urmează să 
achiziționeze rachete chineze C-704, 
rachete antinavă cu rază de acțiune 
de 35 de km și sisteme radar pentru 
rachete ghidate. Armele necesare 
pentru Gaza, a spus furnizorul, sunt 
rachetele Grad, Katiușa îmbunătățită, 
cu o rază de 40 de km, șarje antiblin-
date, centuri explozive, grenade de 
mână cu o rază de 150 de metri, gre-
nade propulsate de arme.

Dacă înainte, aprovizionarea cu 
arme prin Sinai și Siria a fost mai 
ușoară, acum Hamas recunoaște că 
Egiptul distruge tunelurile folosite pen-
tru a aduce armele în Gaza, a construit 

Literatura israeliană – refugiu pentru pacienții Centrului 
Hospice Brașov

În contextul vizitei oficiale efectuate la Brașov, Excelența 
Sa David Saranga, Ambasadorul Statului Israel în Româ-
nia, s-a întâlnit cu echipa și cu rezidenții Centrului de îngri-
jiri paliative Hospice Casa Speranței. 

David Saranga a fost impresionat de activitatea echipei 
Fundației Hospice Casa Speranței: „Cunosc foarte bine 
eforturile pe care Hospice le dedică de aproape 30 de ani 
îmbunătățirii vieților celor aflați într-o situație dificilă în Ro-
mânia. Societatea civilă are un rol esențial în a avea gri-
jă de cei vulnerabili, în a le reda demnitatea și speranța”, 
a declarat diplomatul israelian, conform unui comunicat 
emis de Ambasada Israelului. El a continuat arătând că 
„misiunea Hospice este nobilă”, motiv pentru care îi face 
„o deosebită plăcere să le fim alături ori de câte ori avem 
ocazia. A fost o vizită deosebit de emoționantă și sper ca 
donația noastră să ofere o evadare plăcută beneficiarilor 
centrului. Felicitări acestei echipe minunate conduse de 
Mirela Nemțanu pentru viziunea și dăruirea lor de a oferi, 
pe lângă servicii de îngrijire medicală, și demnitate celor ce 
suferă de boli incurabile.”

Pentru a oferi un refugiu pacienților care se confruntă 
cu povara unor boli incurabile, Ambasada Israelului a do-
nat Centrului Hospice Brașov zeci de romane israeliene, 
traduse în limba română și apreciate de publicul din Ro-
mânia, din cele câteva sute pe care misiunea diplomatică 
le va oferi tuturor centrelor Hospice din România.  Astfel, 
cărțile autorilor Amos Oz, David Grossman, Etgar Keret și 
Eshkol Nevo le vor da ocazia rezidenților Hospice să se 
bucure de literatură israeliană de calitate. (A.M.)

bazine cu apă adâncă pentru a împie-
dica forarea altor tuneluri, a ridicat zi-
duri de-a lungul frontierei și, în ianuarie 
2020, pe malul de sud al Mării Roșii 
s-a construit o bază militară cu fon-
duri de la Emirate, pentru a împiedica 
transferul de arme. În plus, din cauza 
războiului și a unor evoluții politice, doi 
aliați tradiționali ai Hamas care furni-
zau arme, Siria și Sudan, au dispărut. 
Rămâne totuși transportul pe mare, 
foarte bine organizat, cu vedete rapide 
care lasă coletele cu arme într-un loc 
de unde sunt luate cu bărci de pescuit 
sau sunt aruncate în mare, iar curenții 

le aduc la coasta Gazei. Aceste mișcări 
nu pot fi controlate pe deplin de arma-
ta israeliană. De fapt, la ora actuală, 
principalul și cel mai sigur furnizor de 
arme pentru Hamas este Iranul, după 
cum a reieșit din reportajul prezentat. 
Publicația franceză „J Forum”, care l-a 
preluat, apreciază că situația dificilă 
în care se găsește Hamas a determi-
nat organizația să prezinte reportajul, 
pe de o parte, pentru a demonstra că 
totuși continuă lupta și, pe de altă par-
te, ca un semnal pentru ajutor.

MAGDALENA PORUMBARU

Rezidenții Centrului Hospice Casa Speranței
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Silviu Vexler: „Activitatea mea ca deputat a încercat 
să creeze o protecție pozitivă în jurul comunității 

evreiești și să o deschidă către ceilalți”

Foștii legionari  
și urmașii criminalilor 
de război nu vor primi 

indemnizații
Un amendament inițiat de deputatul Sil-

viu Vexler la Decretul-lege 118/1990 a stârnit 
reacții vehemente deși vorbim despre un text 
reparatoriu atât la adresa victimelor regimu-
rilor dictatoriale, cât și a celor care au fost 
persecutați politic pe teritoriul României în tim-
pul comunismului, dar nu au făcut parte anterior 
din mișcarea legionară sau din alte organizații 
fasciste și nu au fost criminali de război.

Astfel, în articolul 13 al Decretului-lege 
amintit se precizează că „Prevederile prezen-
tului Decret-lege nu se aplică persoanelor con-
damnate pentru infracțiuni contra umanității 
sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au 
desfășurat o activitate fascistă şi/sau legio-
nară în cadrul unei organizații sau mișcări de 
acest fel, precum şi copiilor acestora.”

„Am fost acuzat că deputatul evreilor îi 
condamnă din nou pe morți și îi pedepsește 
pe copii pentru faptele părinților”, ne-a de-
clarat Silviu Vexler. S-a mai susținut că nou 
introdusul articol discriminează între cei care 
au fost persecutați politic precum și între 
urmașii acestora. 

Deputatul minorității evreiești consideră 
că „este imoral ca persoane care au făcut 
parte dintr-o organizație criminală să pri-
mească indemnizații. Mișcarea legionară a 
fost una criminală. Fondatorul mișcării, Cor-
neliu Zelea Codreanu a dat tonul prin asasi-
narea prefectului de poliție din Iași, Constan-
tin Manciu, în timpul unui proces. Au urmat 
numeroase alte asasinate, inclusiv politice, 
până s-a ajuns la legislația antisemită, sta-
tul național legionar, pogromurile de la Iași și 
București. Faptul că unii dintre ei au luptat 
împotriva dictaturii comuniste nu scuză fap-
tul că au aparținut anterior unui alt regim dic-
tatorial. Și azi, dacă omori pe cineva și apoi 
salvezi pe altcineva, nu poți fi iertat pentru 
crimă”. 

La începutul lui 2020, Decretul-lege 
118/1990 a fost modificat astfel încât și 
urma șii persoanelor persecutate politic în 
perioada comunistă să beneficieze de drep-
tul la indemnizații, ceea ce este corect, nor-
mal și moral. Dar, spune Silviu Vexler, „aici 
a intervenit problema că în baza aceleiași 
legi, au primit dreptul la indemnizații și copiii 
criminalilor de război, așa cum ar fi putut fi 
cazul fiului generalului Macici (prezentat în 
revistă într-un număr anterior). Nu am nimic 
cu acești copii, nu îi condamn, dar ei au un 
drept derivat din cel al părinților. Or, dacă pă-
rintele nu are un anumit drept, cum să bene-
ficieze copilul?”, a precizat deputatul, care a 
mai atins un punct sensibil: „există o tendință 
de idealizare a mișcării legionare și a lui Ion 
Antonescu. Există și niște eforturi semnifica-
tive pentru reabilitarea imaginii lui Ion Anto-
nescu.” După adoptarea amendamentului, 
pe internet au urmat discuții aprinse, au înce-
put mesajele și amenințările. Istoricul Marius 
Oprea a scris chiar un articol, citat și de Me-
diafax, în care se afirmă că urmașii legionari-
lor sunt învinovățiți pentru păcatele părinților, 
iar „unii deținuți politici sunt condamnați din 
nou”. „Suferința este discriminată din nou în 
Parlament, tocmai la propunerea reprezen-
tantului Comunității Evreiești”, se mai afirmă 
în articolul citat.

Silviu Vexler a declarat, referitor la amen-
damentul prezentat: „Chiar dacă acest 
amen dament a venit cu 30 de ani mai târziu, 
promovarea acestuia a fost o obligație mora-
lă față de toate victimele mișcării legionare.”

Deputatul a reamintit și că, acum o lună, 
Curtea de Justiție a UE a dat o decizie care 
precizează că libertatea de exprimare nu se 
aplică acțiunilor antisemite, xenofobe, rasiste 
etc. „Este o sentință esențială, pentru că, de 
multe ori, cei care comiteau astfel de fapte se 
prevalau de dreptul la liberă exprimare”.

ALX. MARINESCU

– Consiliul de Conducere al Federației Comu-
nităților Evreiești din România – Cultul Mozaic 
(FCER) v-a delegat să candidați la un nou mandat 
de deputat, reprezentând minoritatea evreiască. 
Ce vă face să candidați din nou?

– Am candidat din nou pentru că mai am lucruri de 
făcut. În campania din 2016 am spus permanent că 
nu vreau să fac promisiuni. O doamnă mi-a și spus 
că nu vede pentru ce am mai bătut drumul până acolo 
dacă nu vreau să le promit diverse alegătorilor. Dar 
am avut o listă de lucruri care știam că trebuie schim-
bate sau îmbunătățite și pe care știam că am o șansă 
să le rezolv, iar respectiva listă a devenit cartea mea 
de căpătâi, așa cum a fost publicată în RE. La finalul 
acestor patru ani, pot spune că am realizat tot ceea ce 
figura acolo. Acum încep o nouă listă, în același mod.

Viața de parlamentar nu e una ușoară. Să ne amin-
tim că Legea nr.157/2018 pentru combaterea antise-
mitismului a stârnit niște reacții mai dure decât mi-am 
închipuit eu inițial. IHRA, sub conducerea ambasa-
dorului Mihnea Constantinescu, a reușit să adopte  
definiția antisemitismului, ceea ce a fost o mare per-
formanță diplomatică. Fac această apreciere pentru 
că IHRA este o organizație interguvernamentală și re-
gretatul Mihnea Constantinescu a reușit să îi aducă 
pe toți la un numitor comun, ceea ce a fost aplaudat 
de toată lumea. Și Guvernul României a recunoscut 
această definiție, așa cum au făcut și alte executive, 
ceea ce a fost un mare pas înainte. Moral e un lucru 
important, dar această definiție, ca și Memorandumul 
guvernamental de recunoaștere nu au efecte juridice. 
Ceea ce am făcut eu în 2018 a fost să preiau definiția, 
așa cum a fost ea formulată de IHRA, și am trans-
pus-o într-o lege care stabilește sancțiuni clare, de 
natură penală. Până atunci, legislația românească nu 
conținea nicăieri cuvântul „antisemitism”, deci aproa-
pe toate plângerile formulate pentru fapte antisemite 
au fost respinse pentru că nu erau prevăzute de lege. 
De pildă, o faptă ca vandalizarea casei lui Elie Wiesel 
ar fi fost încadrată, anterior apariției Legii 157/2018, 
la vandalizare de proprietate fără comitere de acte de 
violență, ceea ce era sancționat cu o amendă modică. 
Legea a introdus ca sancțiuni, în funcție de gravitatea 
faptei, închisoare de la 3 luni la 10 ani. România a fost 
și este singura țară care a transpus integral definiția în 
legislația penală. 

Reacțiile au variat, de la acuzații că astfel se insti-
tuie o cenzură și se limitează libertatea de exprimare, 
sau reproșuri că pedepsele sunt prea aspre, până la 
amenințări cu moartea, fotografii și afișe cu capul meu 
lipit pe un porc înjunghiat sau pe un copil spânzurat. 
A fost chiar și o petiție către președintele țării să îmi 
retragă cetățenia pentru că sunt trădător de țară. De 
remarcat că legea a fost apreciată și de UE, SUA și 
de Statul Israel, care au dat România ca exemplu în 
acest domeniu.

Răspunzându-vă direct, deși este o onoare să 
fii deputat, în primul rând, să fii deputat din partea 
evreilor, în al doilea rând și, în general, deputat de la 
minorități, nu este așa cum pare. Faci parte din Gru-
pul Parlamentar al Minorităților Naționale, care are 18 
membri. Dar ca să treci o lege, cum a fost cea privind 
combaterea antisemitismului, ai nevoie de minimum 
165 de voturi în Cameră și de încă vreo 80 de voturi la 
Senat. E înfiorător de mult de muncă dacă într-adevăr 
vrei să faci ceva, ceea ce m-a obligat uneori să îmi ne-
glijez familia. Am știut asta. Desigur, ai și opțiunea să 
fii într-un permanent concediu de patru ani, dar ade-
vărul este că mi-a plăcut să lucrez la aceste legi, că 
m-am simțit foarte bine când am văzut că reușesc să 
mișc înainte toate aceste lucruri, iar acum trebuie să 
mă apuc de noua listă, pe care am alcătuit-o în acești 
ani în care am muncit la FCER și alături de comunități. 
De asta am candidat. 

– Ca de fiecare dată într-o campanie electorală, 
apare întrebarea clasică: cine sunt oamenii care 
vor ieși din casă, mai ales în condiții de pandemie, 
ca să vă voteze? De unde provin ei, numai din co-
munitate, sau și din afara ei? Numai din România 
și Israel, sau și din alte țări?

– Evident, nu știu concret cine mă votează, ceea 
ce primesc după alegeri e o repartiție a voturilor ex-
primate pe localități, județe și țări. Așa cum a fost la 
alegerile precedente, sper că acum, alături de voturile 
evreilor, vor fi și un număr important de voturi din afara 
comunității. Pe de o parte, sunt oameni care apreciază 
cultura evreiască și ce au însemnat evreii pentru isto-

ria și dezvoltarea României. Apoi, sunt oameni care fie 
m-au cunoscut în mod direct, fie au beneficiat de acti-
vitatea mea în Parlament sau au apreciat munca mea. 
Am sprijinit o serie de proiecte care nu țin doar de 
comunitățile evreiești. De exemplu, am avut o serie de 
amendamente sau de legi care se referă la instituțiile 
de cultură de importanță națională. Am făcut-o din 
convingerea că una dintre problemele majore ale țării 
este cea privind sectorul cultural. Cultura este, între 
altele, crunt subfinanțată, iar oamenii care lucrau în 
bibliotecile și muzeele de importanță națională aveau 
o salarizare mizeră. De pildă, am găsit situații când un 
om cu doctorat avea salariul minim pe economie, plus 
sporul de doctorat. Avem înfiorător de puțini restaura-
tori. Absolvenții facultăților de profil preferă să plece în 
străinătate, tocmai din cauza lefurilor mici. Salariile nu 
au fost dublate sau triplate, dar a fost suficient cât să-i 
mai motiveze, să le demostreze respectul statului și 
al legislativului pentru activitatea lor. Sunt câteva mii 
de oameni care au beneficiat de aceste modificări. O 
doamnă care lucra într-un muzeu mi-a scris și mi-a 
spus că mărirea salariului i-a permis să nu mai plece 
din țară. 

De asemenea, toate modificările legislative pe care 
le-am făcut pentru supraviețuitorii Holocaustului se 
aplică și tuturor celorlalte categorii de persoane per-
secutate din motive etnice, inclusiv români creștini, 
victime ale pactului Ribbentrop-Molotov sau cei din 
Basarabia și Bucovina. Majorările de indemnizații 
pentru supraviețuitorii Holocaustului ar fi putut fi apli-
cate doar evreilor, dar nu ar fi fost moral și m-am luptat 
să se aplice tuturor celor care au trecut prin aceleași 
suferințe. Alte modificări se referă la serviciile sociale 
pe care le oferă cultele. Am introdus o modificare care 
a permis cultelor acreditate ca furnizori de servicii so-
ciale să primească un sprijin financiar din partea statu-
lui, printre ele fiind și FCER, dar și toate celelalte culte. 
Sper că mă vor vota oamenii care au beneficiat direct, 
din comunitatea evreiască sau din alte comunități, 
care au apreciat și au susținut pozițiile pe care le-am 
exprimat.

– Vârsta comunității evreiești îi preocupă pe 
toți cei care fac parte din acesta. Ca deputat, puteți 
face ceva pentru atragerea către comunitate a ti-
nerilor care tind să își găsească alte modalități de 
exprimare a propriei evreități decât cele existente 
în comunități?

– Sunt convins că FCER și comunitățile evreiești au 
un viitor. De-a lungul anilor s-a bătut monedă pe ideea 
dispariției evreilor din România. Nu susțin asta, deși 
nu neg evidența demografică a comunităților evreiești 
din România.Cred că un punct cheie al comunității 
sunt cultura și tradițiile evreiești. Dar este important 
și să-i atragem spre comunitate pe acei evrei care nu 
sunt membri ai acesteia, și care sunt în număr consi-
derabil, sau pe acei oameni care își doresc să devi-
nă parte a comunităților evreiești. Să nu uităm că în 
comunism era dificil să fii membru al unei comunități 
etnice, iar copiii și nepoții lor uneori au rămas pe 
aceeași poziție. Acest aspect nu ține însă, atât de mult 
de legislație, cât ține de Federație, să aibă capacita-
tea să se adapteze pentru a-i atrage și pe membrii 
actuali, dar și pe toți cei care, dintr-un motiv sau altul, 
au stat departe de comunitate. Cred că partea cultu-
rală poate fi un bun punct de atracție pentru reușita 
acestui demers. De pildă, îmi amintesc de o reuniune 
pe tema „Evreii din România”. Vorbitorii au fost Neagu 
Djuvara, Lucian Boia, Adrian Cioroianu, Andrei Pleșu, 
Andrei Oișteanu și alții. Nu numai că în sala 
generoasă de la Popa Soare nu mai era vre-
un scaun liber, dar oamenii stăteau în picioare, 
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Supraviețuitorii 
Holocaustului  
vor beneficia  
de facilități  
în procesul  

de restituire  
a imobilelor 

preluate abuziv
Parlamentul României a adoptat recent, 

cu majoritate de voturi, proiectul introdus de 
deputatul Silviu Vexler pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.165/2013 privind mă-
surile pentru finalizarea procesului de res-
tituire, în natură sau prin echivalent, a imobi-
lelor preluate în mod abuziv în perioada re-
gimului comunist în România.Conform unor 
precizări făcute de inițiatorul Legii, printre 
modificările cele mai importante se numără 
prevederea că evaluarea imobilelor pentru 
care se acordă despăgubiri se va face pe 
baza grilelor notariale actualizate, valoa-
rea rezultată astfel fiind la un nivel corect. 
Până acum, ne-a spus Silviu Vexler, „potrivit 
prevederilor anterioare, în vederea stabilirii 
cuantumului despăgubirii, la evaluare erau 
folosite grilele notariale din 2013, în consi-
derarea categoriei de folosință la data pre-
luării acestuia, iar despăgubirea se calcula 
în funcție de categoria inițială a proprietății. 
Valoarea despăgubirii era redusă suplimen-
tar prin aplicarea imorală a caracteristicilor 
tehnice inițiale raportate la situația actuală 
– spre exemplu: absența curentului electric, 
a căldurii centralizate, racorduri la apă po-
tabilă etc. Rezultatul a fost că foștii propri-
etari erau umiliți în fiecare etapă, atât prin 
durata și birocrația absurdă pe care trebuiau 
să o înfrunte, cât și prin despăgubiri într-un 
cuantum mult redus față de valoarea reală 
a imobilului. Această Lege este un gest de 
demnitate, aducând o minimă dreptate pen-
tru victimele directe ale persecuțiilor, ale că-
ror proprietăți au fost preluate abuziv și folo-
site de stat fără ca ei să fi fost compensați în 
orice formă pentru acest lucru.”

„Proiectul pe care îl avem în dezbatere 
se referă la un subiect foarte dureros şi îşi 
propune să acorde un minim de respect şi 
de înţelegere faţă de toţi cei care au suferit 
în perioada comunistă”. 

Proiectul aprobat de cele două Camere 
ale Parlamentului conţine două prevederi 
foarte importante pentru supravieţuitorii 
Holo caustului din România. Ei vor primi în-
tregul cuantum al despăgubirilor printr-un ti-
tlu de plată unic, spre diferență de procedura 
anterioară care stabilea că despăgubirile se 
acordă în baza unor titluri de plată emise de 
ANRP, pe parcursul a 5 ani consecutivi, în 
tranşe anuale egale.

De asemenea, pentru a putea beneficia de 
prevederile speciale ale Legii, supra viețuitorii 
Holocaustului vor putea fi recu noscuți ca ata-
re și în baza documentelor emise de entități 
ale statului de reședință (Israel, SUA etc.), 
fără a mai fi necesare documente suplimen-
tare din România care, anterior, erau obliga-
torii în cadrul acestei proceduri.

Silviu Vexler a reamintit că „au fost ca-
zuri când supraviețuitori ai Holocaustu-
lui, după ce s-au întors din deportare, au 
fost scoși pentru a doua oară din casă” și 
a mai evidențiat că „numeroşi supravieţu-
itori ai Holocaustului au murit înainte de a 
primi o minimă dreptate şi, (...) din păcate, 
alţi supravieţuitori ai Holocaustului vor fi cu-
rând în aceeaşi situaţie”, precum și că „este  
absolut necesar ca procedura pe care trebu-
ie să o urmeze pentru restituirea proprietăţi-
lor preluate abuziv să fie cât mai simplă, cu 
o durată cât mai scurtă şi cu cât mai puţine 
elemente de birocraţie’’.

pe balcon, pe scări și pe hol, afluență care i-a 
surprins pe organizatori. Asta a demonstrat cât 
de importantă este punerea în valoare a cul-

turii evreiești. La fel se întâmplă și cu cei care vor să 
cunoască tradițiile culturale evreiești, pe care mulți le-
au văzut numai în filme. De asemenea, pot deveni un 
punct de atracție programele de gyur, care acum sunt 
făcute numai de Comunitatea Evreilor din Oradea îm-
preună cu FCER. Un rol important revine și încurajării 
natalității în rândul tinerilor din comunitate. 

Un al doilea capitol, care revine Parlamentului, este 
acela de a adopta legi cum a fost și cea a combaterii 
antisemitismului, pentru că oamenii trebuie să trăiască 
în siguranță și demnitate, să fie și astfel atrași să vină 
spre comunitate. Priviți la ce se întâmplă în țările din 
jurul României și veți vedea că au fost oameni agresați 
doar pentru că purtau kipa. 

Dau și un alt exemplu, tot din domeniul cultural, și 
anume legea care a instituit Ziua națională a Limbii și 
Teatrului Idiș. Nu a fost o lege concepută și votată pen-
tru membrii comunității, deoarece ei știu ce este idișul 
și au fost la TES. Ea se adresează celorlalți cetățeni, 
pentru a le crea ocazia să cunoască elemente din 
cultura și viața evreilor. Legea a funcționat, au venit 
enorm de mulți oameni la evenimentele programate, 
oameni care până atunci citiseră în cărți și văzuseră 
filme despre evrei. Unii, cu care am stat de vorbă, in-
clusiv membri ai Parlamentului, au fost șocați să vadă 
că există evrei în București și în România și că există 
Teatrul Evreiesc de Stat. 

Un alt exemplu este legea privind recunoașterea 
contribuției evreilor la Primul Război Mondial. În baza 
acesteia, va fi construit un monument. Dar legea a avut 
ca scop principal recunoașterea aces tei contribuții, 
pentru că majoritatea oamenilor nu știau că evre-
ii au luptat în armata română în timpul Războiului de 
Independență și al primei confla grații mondiale și nu 
știau că atunci evreii nu aveau cetățenie română. Un 
corp de oameni apatrizi luptau pentru un stat care nu 
îi recunoștea în calitate de cetățeni. Tocmai pentru a 
atinge această cunoaștere, am insistat ca monumen-
tul să se facă într-un loc central și foarte vizibil. Când 
discutam despre construcția monumentului, am mers 
la Ministerul Apărării Naționale cu Monitoarele Oficiale 
în care apăreau, la vremea respectivă, listele de nume 
și unități militare din care au făcut parte evreii militari 
decorați.

Partea legislativă poate crea cadrul necesar pentru 
ajutorarea financiară a unor persoane aflate în comuni-
tate, pentru activitatea de asistență medicală și socială.

Ar fi ipocrit să spun cum va fi minoritatea evreiască 
din România în 15-20 de ani, eu sunt convins că există 
un viitor frumos al Comunităților, dar el trebuie câștigat 
printr-un efort semnificativ.

Cheia este cunoașterea și apoi, după ce oamenii te 
cunosc la tine acasă, poți să construiești. Să nu uităm 
că România este un exemplu singular în Europa, fiind 
o țară în care Muftiul Cultului Musulman e un oaspete 
tradițional la sărbătorile evreiești. Iar reprezentanți ai 
comunităților evreiești merg la sărbătorile musulmane. 
La fel, aș sublinia comunicarea și colaborarea impe-
cabilă dintre comunitatea germană și cea evreiască. 
Cred că oamenii care nu sunt evrei trebuie să fie atrași 
cât mai mult către comunitate, ca să vadă cu ochii lor 
ce se întâmplă. Și asta nu doar la sărbători, nu doar 
la evenimente culturale. Am avut oameni care au ve-
nit la sinagogă și au fost surprinși să vadă că evreii 
nu arătau ca în imaginile stereotipe care îi descriau pe 
toți perciunați și cu nasul mare. În acești patru ani de 
mandat am căutat să identific problemele din partea 
legislativă, dar nu orice poate deveni o lege, mai ales 
una viabilă.  

În același scop, al promovării cunoașterii, am făcut 
tot ce s-a putut pentru adoptarea legii privind înființarea 
Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustu-
lui din România și am luptat pentru plasarea lui în cen-
trul Bucureștiului, pentru ca oamenii să ajungă ușor la 
el și să ne cunoască. Dacă promovarea culturii este 
un prim pas esențial, al doilea este educația. Oricâtă 
legislație ai face pentru combaterea antisemitismului, 
nu este suficientă sancțiunea fără o educație solidă, 
mai ales a tineretului. Cred că principala contribuție a 
Muzeului, în afară de comemorarea victimelor Holo-
caustului, va fi tocmai la promovarea educației privind 
evreii din România, contribuția trecută și prezentă a 
evreilor la dezvoltarea României. 

Toate acestea, luate împreună, se subsumea-
ză pe termen lung scopului de a asigura protecția 
comunităților evreiești și a membrilor acestora, să 
păstreze memoria trecutului și să facă o deschidere 
către viitor. Tinerii din afara și dinăuntrul Comunității 
evreiești trebuie să aibă siguranță și speranță, dar și să 
fie atrași de o viață comunitară interesantă.

Activitatea mea ca deputat a încercat să creeze o 
protecție pozitivă în jurul comunității evreiești și să o 
deschidă către ceilalți. Am mers cu pași mici pentru a 
atinge acest obiectiv și nu am fost niciodată adeptul 
unor evenimente grandioase, care trec și nu mai lasă 
apoi nici un efect. 

– Sunteți și Înalt Reprezentant al Parlamentu-
lui României pentru combaterea antisemitismului, 
negaționismului și xenofobiei. Ce ne spuneți des-
pre activitatea dvs. de pe această poziție?

– În 2004, după adoptarea Raportului Comisiei 
Wiesel, ne-am angajat că se va face educație în dome-
niul combaterii antisemitismului și al păstrării memori-
ei victimelor Holocaustului. La început, a fost un curs 
obligatoriu în toate școlile, apoi a fost transformat în 
opțional și apoi, ca să mă exprim așa, a devenit „mega-
opțional”, iar acum nu se mai face nimic organizat. Tre-
buie să existe o practică sistematizată și clară. Am și 
început să lucrez la un proiect de lege reglementând 
predarea istoriei evreilor și a Holocaustului din Româ-
nia. Dacă voi fi reales, va fi prima inițiativă legislativă 
de care mă voi ocupa. 

De asemenea, un proiect de durată va fi restitui-
rea proprietăților confiscate. Sistemul e construit prost, 
legislația este defectuoasă și nu are ca țintă finală re-
turnarea proprietăților confiscate abuziv, ci scopul legii 
pare a fi ca oamenii să nu le primească înapoi, iar sta-
tul să nu plătească ceea ce trebuie să plătească. Sunt 
oameni care se judecă din 1991 ca să își primească 
proprietățile sau despăgubirile. La fel se întâmplă și cu 
proprietățile confiscate din patrimoniul Comunităților 
evreiești. Un exemplu fabulos este cel al Cimitirului 
Evreiesc din Iași, din care o parte a fost distrusă în 
perioada Holocaustului și luată de la Comunitate, iar 
ceea ce azi știm ca fiind acest Cimitir este, de fapt, 
un sfert din suprafața inițială. Restul terenului a fost 
luat de comuniști și i s-au dat alte întrebuințări. După 
Revoluție, Comunitatea și Fundația Caritatea l-au ce-
rut înapoi. Au urmat procese interminabile, iar când s-a 
văzut că soluția va fi una favorabilă, terenul a fost par-
celat și distribuit ca teren pentru construcția de case, 
iar oamenii s-au apucat imediat de construit, ca să nu 
poată fi terenul retrocedat. 

Situația la nivelul fostelor proprietăți ale Comu-
nităților sau FCER este la fel de dezastruoasă. Nu 
numai că ritmul proceselor și al analizării dosarelor 
este extrem de lent, procedura este hiperbirocratică, 
iar legislația este aplicată, după părerea mea, cu rea 
voință. Această stare de lucruri nu poate continua. 

Acum, după ce ANRP respinge ce dosare pot fi 
respinse, funcționarii de acolo te îndeamnă să dai 
instituția în judecată, și asta știm că poate dura 20-
30 de ani. Apoi, termenul final al depunerii cererilor 
de retrocedare a expirat prin 2012. ANRP a căutat să 
respingă cât mai multe cereri, pentru că petentul nu le 
mai poate redepune decât dacă deschide un proces în 
contencios administrativ. De aceea, la începutul man-
datului, am reușit să trec o lege pentru prelungirea cu 
un an a termenului de decădere în procedură.

Dintre toate legile și amendamentele pe care le-
am inițiat, majoritatea inițiativelor s-au referit la supra-
viețuitorii Holocaustului, nu doar la indem nizații, pe 
unele dintre acestea reușind să le dublez. E vorba de 
întregul sistem de sprijin pentru supraviețuitori și de di-
versele elemente legislative, ceea ce va continua în 
eventualitatea în care voi fi reales. În afară de faptul că 
povestea supra viețuitorilor trebuie spusă și făcută să 
fie auzită, e necesar un întreg sistem de sprijin materi-
al, medical și moral. 

Cu toate greutățile și dificultățile, mi-a plăcut ceea 
ce am avut de făcut. 

Interviu consemnat de 
ALX. MARINESCU

Vreți să votați SILVIU VEXLER  
la Camera Deputa ți lor, la alegerile 

parlamentare din 6 decembrie?
Căutați sigla candidatului Silviu Vexler în  
Buletinul de vot de la Camera Deputaților.

Atenție! Nu puteți pune ștampila pe două nume, 
pentru că votul se anulează!
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La 1 octombrie, prof. univ. dr. Ni-
colae Cajal ar fi împlinit 101 ani. Indi-
ferent de cifră – dacă e rotundă sau 
nu – fiica lui, Irina, obișnuiește  să 
țină „casă deschisă”, ceea ce înseam-
nă că toți cei apropiați regretatului 
profesor (și sunt mulți la număr) vin 
în vizită la Casa Cajal, aduc flori pe 
care le așază în fața tablourilor care-l  
înfățișează și se opresc  la taclale, 
cum s-ar zice, aducându-și aminte de 
clipele petrecute împreună cu profe-
sorul, atmosfera de veselie creată de 
el, un om jovial, și  de posibilitatea de 
a-și revedea cu această ocazie prie-
teni, cunoștințe venite din străinătate 
sau din alte orașe ale României.

„Din păcate, anul acesta nu am pu-
tut face acest lucru, teoretic casa a ră-
mas închisă, dar asta nu a însemnat 
că tatăl meu a fost uitat”, ne-a relatat 
Irina. „Mulți prieteni, multe cunoștințe, 
foști colaboratori sau persoane care 
n-au uitat ajutorul oferit de tatăl meu 
au venit să aducă  flori, nemaivorbind 
de sutele de telefoane pe care le-am 
primit”.

Aceste gesturi ilustrează, fără prea 
multe explicații, ce fel de om a fost  Ni-
colae Cajal, de aceea întrebarea mea 
următoare s-a referit la amintirile ei 
legate de  relațiile profesorului  cu cei 
din jur, în primul rând în cadrul fami-
liei. 

„A fost un om extraordinar, iar eu 
m-am bazat în primul rând pe el ... 
mai ales când voiam să fac prostii, 
de exemplu să chiulesc de la școală. 
Reușeam să-l conving, îmi dădea voie, 
după aceea, mergeam la mama, care 
era mult mai severă și nu ar fi permis. 
Dar argumentul meu era: tata mi-a 
dat voie.  Am avut o relație extraordi-
nară cu amândoi părinții, iar ceea ce 
vreau să scot în evidență este armo-
nia dintre tatăl meu și mama mea, cu 
foarte puține divergențe, poate uneori, 
în politică. Astfel că am crescut într-o 
atmosferă de pace, înțelegere și de 
ajutorare a celorlalți. De mic copil, tata 
mi-a  explicat ce privilegiu este să fii 
solicitat pentru a ajuta pe cineva. Așa 
am crescut și de aceea la noi la poartă 
veneau sute de oameni, de la măcelar 

la profesor, cu cele mai diverse cereri, 
și tatăl meu nu-i refuza nicio dată. Era 
un om extrem de generos”.

Profesorul Cajal a fost pentru fii-
ca sa cel mai apropiat îndrumător și 
sfătuitor care, într-un fel, i-a trasat și 
cariera. „M-a îndrumat în sensul să nu 
mă duc la medicină. Chiar dacă, co-
pil fiind, mă mai gândeam să continui 
tradiția familiei, ai mei și-au dat sea-
ma că nu eram făcută pentru această 
meserie; nu puteam vedea sânge, îmi 
venea rău. Bunicul meu mă îndruma 
spre muzică, spre harpă, dar nu a fost 
pentru mine, nu-mi plăcea. De fapt, aș 
fi vrut să mă fac actriță, dar cu asta 
nu a fost de acord familia și am făcut 
compromisul cu istoria artei, tot sfătu-
ită de tata. El m-a îndrumat în foarte 
multe, stăteam de vorbă ore întregi, 
de multe ori aveam discuții filozofice. 
Dar și de mama am fost apropiată, 
era o femeie foarte inteligentă, mo-
destă, care-l sprijinea pe tata în toa-
te, și aici se poate aplica zicala că în 
spatele unui bărbat de succes stă o 
femeie puternică.

Mai am o  amintire din perioada co-
pilăriei și adolescenței. Acest cartier a 
fost locuit de evrei și noi urmăream de 
pe balcon cum, rând pe rând, plecau 

aceste familii, cum se rărea numărul 
evreilor. Și ei au fost ajutați de tatăl 
meu”. 

Ca o consecință firească a acestei 
observații am pus întrebarea dacă fa-
milia Cajal nu a vrut niciodată să ple-
ce în Israel. „Am fi putut emigra. Am 
fost scoși, cu bani mulți, de către ru-
dele mamei și am fi putut pleca cu tot 
ceea ce aveam, dar tatăl meu a spus: 
Eu nu am să plec niciodată din aceas-
tă țară. Mulțumesc celor care au făcut 
eforturi, dar eu vreau să rămân, să fiu 
o balustradă pentru cei care au nevo-
ie. Așa era familia noastră”. 

Din cele ce-mi povestește Irina, mi-
am dat seama că familia Cajal era un 
centru al vieții evreiești. „La noi erau 
invitate multe personalități evreiești; 
de exemplu, la bunica mea veneau 
foarte adesea rabinii Niemirower și 
Halevy, acesta din urmă un foarte bun 
prieten al bunicului meu, dr. Marcu 
Cajal, cu care de altfel m-am și întâlnit 
la Paris. Și cred că venea și Filder-
man”.

Rolul profesorului Cajal în cadrul 
comunității evreiești are o istorie înde-
lungată. Până să se implice direct în 
viața comunității, Domnia-Sa a oferit 

Omagiu virusologului Nicolae 
Cajal, un om de-o bunătate rară

Cajal, moment de referință  
în istoria FCER

La temelia vieții comunitare moderne stă moștenirea spirituală CAJAL

Irina Cajal Marin: „Tatăl meu mi-a fost cel mai bun sfătuitor”

În istoria postdecembristă a 
FCER, perioada 1994-2004, în care 
președinția Federației a fost deținută 
de acad. Nicolae Cajal, marchează 
momentul democratizării, racordarea 
la transformările sociale din țară, la 
începutul edificării statului de drept. 
Ales președinte al Federației, profeso-
rul Cajal face trecerea de la conduce-
rea unipersonală la cea democratică, 
inițiază alegeri pentru conducerile de 
comunități din țară. Alcătuiește un co-
lectiv care să elaboreze un nou Statut 
al Federației, corespunzător cerințelor 
vremii. Pune în aplicare conceptul de 
realsemitism – prezentarea sugestivă 
a autenticului evreiesc, mod de com-
batere a antisemitismului prin cartea 
de vizită a făptuirilor evreimii române 
pentru dezvoltarea României. Sunt 
anii în care intelectualitatea evreo-ro-
mână rupe din nou tăcerea identitară. 
I se creează cadrul: instituțiile cultura-
le ale FCER sunt reformate. Cu aju-
torul JOINT-ului, modernizează întreg 
sistemul de asistență socială și medi-
cală. Împreună cu ing. Siegfried (Bubi) 
Schieber, reactivează Forumul B’nai 
B’rith. Investește în menținerea vieții 
evreiești în țară, înființând organizații 
ale tineretului evreu și generației de 
mijloc. 

S-a născut la București, în 1 oc-
tombrie 1919, fiu al unuia dintre pri-
mii profesori universitari în pediatrie 
din România, dr. Marcu Cajal. De la 
părintele său a învățat să îmbine me-
dicina cu omenia, în spiritul Rugăciu-
nii lui Maimonide. Terapia socială, în 
care a excelat, s-a hrănit din școala 
vieții, foarte aspră cu generația sa, 
trăind eșecul democrației din anii in-
terbelici, cu dezastrele cunoscute (cel 
de-al Doilea Război Mondial, Holo-
caustul), scurtul moment de speranță 
imediat după 23 august 1944, urmat 
de decepțiile unui alt regim totalitar.

Exmatriculat din facultate în 
1941, Nicolae Cajal urmează cursu-
rile Școlii Caritas pentru mediciniștii 
evrei. Din 1946, când absolvă IMF 
București, urcă toate treptele ierar-
hiei universitare, devenind profesor 
în 1966. Formează zeci de generații 
de medici, unii afirmați la rându-le în 
plan internațional. Alături de mento-
rul său, profesorul Ștefan S. Nicolau, 
este confondator al școlii românești 

de virusologie. Autor a peste 400 de 
lucrări științifice apărute în țară și 
în străinătate, autor și coautor a 15 
manuale, tratate, monografii, unele 
încununate cu lauri academici, face 
din Institutul de virusologie „Ștefan Ni-
colau”, pe care l-a condus din  1953 
până în 1994, o școală de cercetare 
competitivă cu oricare alta din țări cu 
tradiție în domeniu. Este preocupat 
de perfecționarea vaccinurilor împo-
triva gripei și rujeolei, perfecționează 
vaccinul antipoliomielitic completân-
du-l cu un nou tip de vaccin, urmă-
rind creșterea nivelului imunizării etc. 
Serviciile aduse medicinei românești 
se traduc prin comunicări la congre-
se internaționale, misiuni științifice la 
OMS. Primește cinci titluri de Doctor 
Honoris Causa ale unor universități din 
țară, calitatea de membru al Societății 
Regale de Medicină din Londra, al 
Societății Internaționale de  Patologie 
Comparată, al Societății Franceze de 
Microbiologie, al Academiei de Științe 
din New York. 

Când, invitat la una din Seratele lui 
Iosif Sava, în 1996, e rugat: „Luați loc, 
domnule președinte”, replică-n glumă: 
„domnule președinți”; gluma era un 
adevăr. După 1990, este președinte al 
Secției de Virusologie din Societatea 
de Patologie Infecțioasă, al Societății 
Române de Microbiologie, al Secției 
de Științe Medicale a Academiei, al 
Fundației Elias a Academiei Române 
și vicepreședinte al Academiei Româ-
ne.

Tot după 1990 are un aport sub-
stan țial în viața politică: senator in-
dependent în Constituanta din 1990-
1992; membru în Biroul Executiv al 
Comisiei Naționale UNESCO pentru 
România; ambasador al României cu 
însărcinări speciale din 1997. Joacă 
un rol important în aderarea Româ-
niei la NATO, de la „Primăvara noilor 
aliați” din 26 martie 2002 la vizita lui 
George W. Bush în România, din 23 
noiembrie 2002.

Punându-și prestigiul în slujba 
comunității sale, acad. Nicolae Cajal 
îi direcționează viitoarele linii de forță: 
echilibru, coeziune, deschidere socia-
lă. Viața comunitară modernă se spri-
jină pe moștenirea lăsată de Nicolae 
Cajal.

IULIA DELEANU

În plină pandemie, cadre didac-
tice, istorici, medici și cercetători ai 
Universității de Vest „Vasile Goldiș” 
(UVVG) din Arad și membri ai Comu-
nității Evreilor din Arad au participat la 
comemorarea academicianului Nico-
lae Cajal. Evenimentul este organizat 
anual de UVVG Arad pe data de 1 
octombrie, la bustul lui Nicolae Cajal, 
aflat în fața Sinagogii ortodoxe, pentru 
a marca ziua de naștere a academici-
anului.

„La inițiativa rectorului fondator al 
universității, profesorul Aurel Arde-
lean, academicianul Nicolae Cajal a 
sprijinit demersurile comunității ară-
dene pentru a se înființa în Arad o Fa-
cultate de Medicină. Începutul a fost 
făcut în 1991, când a fost autorizată 
Facultatea de Stomatologie, în anii 
următori apărând și celelalte specia-
lizări. Nicolae Cajal a fost un om de-
osebit, de o bunătate nemaiîntâlnită, 
așa cum spunea Andrei Pleșu. Un om 
care nu era legat de Arad și, cu toate 
acestea, a sprijinit Aradul în demersul 
pe care l-a făcut intelectualitatea de 
aici”, a arătat prof. univ. Marius Grec, 
directorul Centrului de Studii Iudaice 
„Academician Nicolae Cajal”. 

Profesorul Marius Grec a subliniat 
că „după ce, în 2004, a trecut spre cele 
sfinte academicianul Cajal, în 2010 
avea să fie înființat la Arad Centrul 
de Studii Iudaice, care funcționează 
și în prezent, iar în 2014, când s-a 
inaugurat acest bust, în prezența fii-
cei sale, Irina Marin Cajal, Centrul de 

Studii Iudaice din Arad a primit nume-
le «Academician Nicolae Cajal». Cen-
trul de Studii Iudaice a fost o inițiativă 
a rectorului fondator, profesorul Aurel 
Ardelean, care în colaborare cu fos-
tul președinte al Comunității Evreilor 
din Arad, Ionel Schlesinger, a sprijinit 
înființarea acestei instituții, iar eu am 
avut, să spunem, menirea de a o re-
aliza.”

În discursul comemorativ, ec. Ra-
oul Vizental, președintele Comunității 
Evreilor din Arad l-a prezentat pe omul 
Cajal, dincolo de paginile de funcții și 
titluri, subliniind o serie de calități ale 
distinsului virusolog, profesionalismul 
și pasiunea de a face bine.

„Comunitatea academică a Uni-
ver sității de Vest «Vasile Goldiș» nu 
numai că îl comemorează pe acade-
micianul Cajal, ci și studiază din toate 
punctele de vedere rolul pe care Co-
munitatea Evreilor din Arad l-a avut 
în dezvoltarea Aradului și în decursul 
timpului. Să nu uităm, Aradul a cunos-
cut o perioadă de dezvoltare maximă 
în timpul în care foarte mulți evrei 
s-au implicat în viața economică și în 
susținerea financiară a numeroase 
inițiative private”, a arătat prof. univ. 
Marius Grec, directorul Centrului de 
Studii Iudaice „Academician Nicolae 
Cajal”.

Participanții au depus buchete de 
flori și coroane la bustul academicia-
nului Nicolae Cajal.

MARGARETA VIDORKA SZEGŐ
Foto: UVVG ARAD

(Continuare în pag. 22)
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Deși anul acesta, din cauza pandemiei, Templul Coral 
n-a mai cunoscut același aflux de enoriași de toate vâr-
stele, Sucot, Hoșana Raba, Șmini Ațeret au fost celebrate 
cum se cuvine. 

Momentelor de relaxare din primele zile de Sucot le-au  
luat locul, de Hoșana Raba și Șmini Ațeret, ecouri ale tră-
irilor de Roș Hașana și Iom Kipur. Hoșana Raba a fost 
ziua în care, în interiorul sinagogii, au fost purtate Haka-
fot simbolizând vulnerabilitatea, condiția efemeră a omului, 
importanța rugii Psalmistului: „Învață-ne, Doamne, să știm 
a număra zilele vieții noastre” (Psalm 90 – 12). Dacă de 
Roș Hașana prevala retrospectiva, de Hoșana Raba ac-
centul e pus asupra perspectivei: ruga se concentrează 
acum asupra a ceea ce avem de făcut spre a pune în prac-
tică dorința noastră de perfecționare, așteptată de Dumne-
zeu Unicul de la fiecare. Ne rugăm să putem fructifica așa 
cum se cuvine zilele dăruite de El. Faptul că, de Hoșana 
Raba, Divinitatea dă sentința definitivă celor mai împovărați 
de greșeli face trimitere la Ziua Căinței, Iom Kipur.

De Șmini Ațeret, ziua al cărei punct culminant este ruga 
pentru ploaie, privim cu îngrijorare spre viitor. Ridica între-
barea prim-rabinul Rafael Shaffer în ajunul sărbătorii: „De 
ce spunem Halel – versete de slavă care apar în Psalmi – 
în timpul rugăciunilor de Șmini Ațeret? Ce caută adresarea 
către Hașem «Te rugăm, izbăvește-ne, fă-ne să reușim!» 
în contextul slavei?”. Și oferea răspunsul: „Aceste lucruri 
nu au fost făcute întâmplător. Faptul că faci o solicitare cui-
va implică două lucruri: cel căruia i te adresezi să poată 
și să dorească să te ajute. Adresarea prin rugăciune este 
o formă implicită de slavă. Se ajunge la Halel în trepte. 
Concentrându-ne din ce în ce mai mult asupra slavei, ruga 
legată de împlinirea unor cereri personale intră în plan se-
cundar; dominant devine sensul de slavă”.

Drașa prim-rabinului înainte de Izkor pentru cei dragi, 
care nu mai trăiesc decât în sufletele noastre, a pornit de la 
pericolul situației epidemiologice din prezent. „Acum, când 

suntem la necaz, putem înțelege mai adânc prin ce-au tre-
cut înaintașii noștri. Unele înțelesuri ale amenințării s-au 
schimbat. Pentru strămoșii noștri, prezența poliției inducea 
sentimentul primejdiei. Pentru noi, stârnește siguranță. Azi 
nu suferim de foame. În trecut existau situații în care unii 
părinți se frământau că nu vor avea ce pune copiilor pe 
masă. Însă, în condițiile pandemiei de coronavirus, sufe-
rim din cauza izolării. Cei vârstnici, suferinzi, trăiesc mai 
intens această stare de spirit. Putem să le alinăm suferința 
fie și printr-un simplu telefon. Să încercăm pe cât putem 
să-i scoatem din izolare; e o formă de donație. Prin fap-
tele noastre bune respectăm memoria părinților”. A spu-
ne Izkor înseamnă a ne întări sufletește pentru a rezista 
tuturor potrivniciilor, individual și colectiv, în diferite epoci. 
Izkor-ul face parte din existența noastră tridimensională: 
trecut, prezent, viitor. La marile sărbători, înaintașii noștri 
sunt, spiritual, cu noi.

Simhat Tora – Bucuria Torei indică mai profund decât 
oricare altă sărbătoare vitalitatea iudaismului. Primirea To-
rei este „un moment de cotitură în istoria umanității. Idola-
triei i-a fost opus monoteismul, legii bunului plac – legea 
morală”, specifica președintele FCER, dr. Aurel Vainer. 
„Cele Zece Porunci sunt universal valabile în spațiu și timp. 
Cele două Table ale Legii cuprind relațiile omului cu Dum-
nezeu și cu aproapele. «Să nu furi», «Să nu faci mărturie 
mincinoasă», «Să nu ucizi» se dovedesc perfect valabile în 
contemporaneitate. Aproape că nu există domeniu care să 
nu aibă legătură cu Decalogul. Cărți importante ale ome-
nirii, Carta Drepturilor Omului, Carta Națiunilor Unite au ca 
punct de pornire Cele Zece Porunci”. Prin Tora, Dumnezeu 
Unicul își revelează Legea, își face auzit glasul. Tora este 
izvorul tuturor interogațiilor și al tuturor răspunsurilor. Ră-
suflarea copiilor învățând alef-beth-ul susține lumea. Copi-
ii îi asigură continuitatea. Momentul de mare încărcătură 
simbolică al sărbătorii de Simhat Tora – a evidențiat vorbi-
torul – este acela în care copiii sunt binecuvântați sub talit 
în fața Sulurilor de Tora din Aron Kodeș-ul deschis.

Cartea trăiește cât timp o citim, o interpretăm, o respec-
tăm, o iubim. Străveche, Cartea e mereu actuală. De Sim-
hat Tora, doi „miri” simbolici pășesc sub baldachin: Hatan 
Tora, căruia i se citesc ultimele pasaje din Cartea Sfântă, 
și Hatan Bereshit, căruia i se citesc primele pasaje; semn 
că „învățătura Torei nu încetează”. 

Dacă Șavuot, primirea Torei, „este o sărbătoare sobră, 
de Simhat Tora ne bucurăm cu toată ființa, fiindcă Tora este 
a noastră. Am încheiat un ciclu și începem altul”, spunea 
prim-rabinul Rafael Shaffer. „Este sensul circuitelor cu Su-
lurile Torei printre rânduri, în sinagogă. Să ne deschidem 
inimile spre a o primi!”

IULIA DELEANU

I U D A I C A

Gânduri despre minunea de Hanuca

Sprijinul Torei în vremuri grele
Hoșana Raba, Șmini Ațeret, Simhat Tora 5781 la Templul Coral din București 

Sucot 5781 
la București

Sărbătoarea de Sucot 5781 a 
fost celebrată la Sinagoga Mare 
din București, în serile de 2 și 3 
octombrie. Evenimentul a fost or-
ganizat logistic de ec. Silvian Horn, 
vicepreședintele CEB și director al 
MEFALE, iar partea religioasă a fost 
coordonată de Eduard Kupferberg, 
secretarul general al FCER-CM și 
director al Cancelariei Rabinice, și 
de prim-rabinul Rafael Shaffer.

După cum a declarat ec. Silvian 
Horn pentru revista noastră, Servi-
ciul administrativ condus de Jean 
Bercu a realizat Suca în curtea Si-
nagogii Mari, cu trei pereți, pentru a 
fi un spațiu deschis. S-au adăugat 
două pavilioane, astfel încât capaci-
tatea de a primi public a fost de 65 de 
persoane. Un alt element de nouta-
te a fost că printre fructele din Suca 
s-au numărat și rodiile, la inițiativa 
prim-rabinului de la Oradea, Shraya 
Kav, și a președintelui CE Oradea, 
ing. Felix Koppelmann, cărora le-au 
fost adresate mulțumiri.

În prima seară, care a coincis 
cu Șabatul, au fost prezenți, prin-
tre alții: președintele FCER-CM, dr. 
Aurel Vainer; Silvian Horn; Eduard 
Kupferberg; deputatul Silviu Vexler; 
președintele CEB, ing. Paul Schwartz;  
prim-rabinul Rafael Shaffer; prim-
cantorul Emanuel Pusztai; direc-
toarea DASM, dr. Mona Bejan; Ery 
Pervulescu, coordonator de pro-

grame naționale din partea JDC. 
Aurel Vainer, Paul Schwartz, Silviu 
Vexler și Rafael Shaffer au explicat 
semnificațiile sărbătorii.

În a doua seară, prezența a fost 
mai redusă, dar atmosfera a fost 
la fel de caldă și de plăcută. Servi-
ciul religios a fost oficiat de fiecare 
dată de prim-rabinul Rafael Shaffer 
și de Emanuel Pusztai, prim-cantor 
al Templului Coral. De asemenea, 
Corul Templului Coral, condus de 
Robert Olteanu-Levensohn, a încân-
tat audiența cu un program artistic, 
susținut de multe ori împreună cu 
Emanuel Pusztai.

Rugăciunile de dimineață s-au 
ținut la Templul Coral, unde fiecare 
enoriaș care își lua plantele ritua-
le de Sucot (etrog, lulav, hadas și 
aravot) se dezinfecta pe mâini. Și la 
mese au fost respectate toate nor-
mele sanitare impuse de pandemie, 
mulțumirile îndreptându-se și spre 
echipa formată de Ilona Mudava, 
de la Complexul alimentar „Martin 
Băluș”, Andreea Varodin, de la Pro-
tocol, Simona Feder și Robert Hodo-
rog, de la CEB.

În aceeași săptămână, cu prile-
jul Sucotului, Sinagoga Mare a avut 
oaspeți de la Grădinița Gan Eden și 
de la JCC București.

CLAUDIA BOSOI

M-am întrebat care este sensul 
sărbătorii de Hanuca. Trebuie să ne 
gândim numai la evenimentul isto-
ric? Sau la „minunea de Hanuca”? 
Sau la ambele? Sau la implicațiile 
istorice ale acestui fapt? Sau putem, 
oare, compara o tradiție cu altele? Mi 
se pare că tradiția iudaică – atât cea 
istorică pură, cât și cea religioasă – 
trebuie comparată cu alte tradiții, iar 
implicațiile ei istorice trebuie înțelese 
în profunzimea lor.

Hanuca este o sărbătoare specia-
lă. Ea nu este menționată în Tora. La 
fel ca Purim. Mai mult decât atât, bine-
cuvântările speciale „al hanisim” (pen-
tru minunile), recitate în aceste două 
sărbători, sunt asemănătoare ca for-
mă, deși diferite în conținut. Dacă de 
Purim mențiunea se referă la salvarea 
fizică a poporului lui Israel, de Hanuca 
este vorba despre salvarea credinței 
iudaice. Ambele sunt sărbători vese-
le, ale bucuriei. Dar de Purim, bucu-
ria este nețărmurită: bucuria salvării! 
În schimb, de Hanuca, bucuria este 
meditativă: ea se referă la lumină. Lu-
mina adevărată este cea a Învățăturii: 
Lumina Torei. Este adevărat că Tora 
însăși, studiul ei, este celebrată de 
Șavuot, Ziua Predării Torei, precum și 
de Simhat Tora, Ziua Bucuriei Torei, 
care simbolizează continuitatea stu-

diului ei, de la un ciclu anual la altul. 
Dar Tora însăși este Lumina: ea lumi-
nează pe fiecare învățăcel al său. 

Îmi aduc aminte de o povestire 
din Midraș. În prima pericopă a To-
rei, Bereșit, se povestește despre 
primele zile ale Creației Lumii. În 
prima zi a Creației, inițial nu era lu-
mină: Soarele încă nu fusese creat. 
Dar Dumnezeu, Binecuvântat Fie El, 
a înțeles importanța luminii și a de-
cis să fie lumină înainte de a fi cre-
at toate corpurile cerești. Cum? El a 
poruncit „Vayehi Or” (Să fie lumină) 
– și a fost lumină. Dar ce s-a întâm-
plat cu această lumină după crearea 
Soarelui și a celorlalte corpuri cerești? 
Răspunsul este: aceasta este lumina 
păstrată pentru drepții care vor urma, 
care vor veni în viitor. Este Lumina 
Torei. Această Lumină este cea care 
poate fi legată de minunea ulciorului 
cu ulei, celebrată în cadrul sărbătorii 
de Hanuca. Sensul ei este revenirea 
la Învățătura Torei. Poporul lui Israel 
nu poate exista fără Tora, dar nici 
Tora nu se poate bucura dacă nu este 
învățată de fiii lui Israel.

Ca istoric, aș putea vorbi despre 
evenimentele care au precedat 
sărbătoarea de Hanuca. Despre 
stăpânirea Regatului Seleucid asupra 
Ereț-Israelului, despre tendințele ele-

nizante, ca și despre opoziția evrei-
lor tradiționaliști împotriva evreilor 
asimilați, despre răscoala Macabeilor, 
ca și despre războaiele duse de ei, 
despre întemeierea unui regat inde-
pendent și despre istoria lui. Recu-
nosc, nu sunt teolog, ci numai istoric 
și nimic mai mult. Temele legate de 
istoria Răscoalei Macabeilor și a Re-
gatului Hașmoneu au fost cercetate 
de mulți istorici, din generații diferite. 
Ele continuă să fie studiate, de fie-
care dată adăugându-se câte ceva 
nou: aceasta este menirea cercetării 
istorice, care nu se încheie niciodată, 
fiecare generație de cercetători 
adăugând ceva nou, un aspect do-
cumentar sau o interpretare nouă, 
diferită, menită să aducă lumină asu-
pra trecutului. 

Tot ca istoric aș putea vorbi des-
pre un aspect special: celebrarea 
sărbătorii de Hanuca în timpul iernii, în 
apropiere relativă, pe baza calendaru-
lui mozaic, de solstițiul de iarnă. Unii 
cercetători au făcut o paralelă între 
Hanuca și tradiția Crăciunului în reli-
gia creștină, precum și ziua de naștere 
a Soarelui, așa cum era văzută ea în 
antichitatea clasică greco-romană. 

(Continuare în pag. 22)
LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI



8 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 572-573 (1372-1373) – 1 - 30 Noiembrie 2020

O serie de cercetări recente între-
prinse de istoricul vrâncean Constan-
tin Dogaru în Arhivele Județene Vran-
cea au scos la iveală un tragic episod 
din istoria evreilor din Focșani. Potrivit 
documentului original prezentat de 
cercetător, în anul 1940 Templul Coral 
din Focșani a fost vandalizat și incen-
diat de un grup de legionari din oraș. 
O declarație dată în anul 1945 de 
Isac Landau, președinte la acea dată 
al Templului Coral din Focșani, arată 
că în timpul unei reparații efectuate la 

clădirea sinagogii, un grup de tineri au 
pătruns în incintă, dintre care unul a 
ajuns în podul lăcașului de cult cu o 
lampă cu gaz. După doar zece minu-
te s-a văzut fum ieșind din acoperiș, 
declară el, conform documentului. Au-
torii au încercat și o diversiune, insi-
nuând că un membru al comunității, 
Anton Alaci, ar fi contribuit la aprinde-
rea incendiului.  „Au sosit şi pompie-
rii, care, în loc să-l stingă, au ajutat 
la extinderea incendiului. Declar că 
Anton Alaci nu era în echipa de tineri 
sus arătată când a pornit incendiul. 
Din ancheta Parchetului şi a judecăto-
rului de instrucţie reiese că incendiul 
a fost ordonat de prefectul legionar 
şi din declaraţia căpitanului de pom-
pieri reiese că acest act s-a făcut în 
urma unui ordin primit”, se arată în 
depoziția președintelui Templului Co-
ral. El mai relatează că a fost arestat 
iar, cât timp a fost arestat şi anchetat, 
Anton Alaci, presupusul acuzat, nu a 
fost citat în cauză, deşi fusese indicat 
ca autor al faptei. 

Comunitatea evreiască din Foc-
șani era înfloritoare, la sfârșitul se-
colului al XIX-lea funcționând în oraș 
șase sinagogi, arată Mircea Rond, ac-
tualul lider al comunității. Focșaniul, 
afirmă el, era un centru al sionismului 
est-european, iar ponderea numerică 
a evreilor era de circa 25% în preajma 
începutului de secol XX. După Holo-
caust și valuri repetate de emigrări, 
astăzi comunitatea evreiască este re-
dusă numeric, dar cu o viață reli gioasă 
și culturală activă, iar cele două si-
nagogi funcționale reprezintă o măr-
turie vie despre ceea ce a însemnat 
istoria evreilor pe aceste meleaguri, 
conchide liderul C.E. Focșani, Mircea  
Rond. 

DAN DRUȚĂ
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Xenofobie şi antisemitism 

în secolul al XX-lea
Bucuria Torei în tristețea 

Holocaustului

Sucot 5781 la sediul Comunității

Un episod istoric tragic – 
incendierea sinagogii din Focșani

Arad

La 11 octombrie 2020, evreii au 
încheiat sărbătoarea de Sucot (Săr-
bătoarea Corturilor) celebrând Sim-
hat Tora (Bucuria Torei). Cele două 
sărbători au fost umbrite de tristețea 
unui al treilea eveniment, în 9 octom-
brie fiind și Ziua de Comemorare a 
Holocaustului în România. Astfel, Co-
munitatea Evreilor din Arad a come-
morat victimele Holocaustului din țara 
noastră, rostind un Kadiș în amintirea 
acestora. 

„Când pierdem pe cineva, mergem 
la mormânt, unde ducem o floare sau 
punem o piatră. În această zi come-
morăm rude, dar și persoane uitate, la 
care nu putem duce acea floare, de-
oarece niciodată nu au avut un mor-
mânt sau nu se știe în ce groapă co-
mună sau pe unde se află îngropați. 
Pe mormântul bunicii mele se află 
numele părinților, fraților și surorilor, 
victime ale Holocaustului, care nu au 

avut un mormânt al lor”, a spus Ra-
oul Vizental, președintele Comunității 
Evreilor din Arad. Țara noastră a ales 
această zi deoarece în 9 octombrie 
1941 a început deportarea evreilor din 
Bucovina în Transnistria. 

Populația evreiască din Arad a 
purtat steaua galbenă, cei din județ 
au fost strămutați în oraș la rude sau 
la prieteni, elevii de etnie evreiască 
sau religie mozaică au fost dați afa-
ră din școlile românești, evreii au fost 
dați afară de la locurile de muncă,  
medicii evrei nu aveau voie să trate-
ze pacienți de alte etnii, iar bolnavii 
evrei nu puteau cere ajutorul medi-
cilor de alte etnii. Multor persoane li 
s-au confiscat bunurile personale, au 
fost batjocorite sau bătute pe stradă, 
au fost trimise la muncă forțată etc. 
Persecuțiile au vizat pauperizarea, 
excluderea și nimicirea populației  
evreiești. 

Sinagoga Neologă, la mare căutare 
printre turiștii arădeni

Comunitatea Evreilor 
din Arad a fost întotdeauna 
deschisă colaborărilor pe 
plan istoric, cultural, turis-
tic și educațional, Sinago-
ga Neologă fiind locul de 
desfășurare a numeroase 
concerte, expoziții, lan-
sări de carte, întâlniri între 
generații, vizite turistice, 
conferințe, lecții de istorie 
locală cu elevii arădeni 
etc. În pofida regulilor ce 
vin cu pandemia, precum 
purtarea măștii și distanțarea fizică, 
sinagoga neologă este totuși la mare 
căutare printre arădenii care doresc 
să-și descopere sau să-și redescope-
re orașul. Astfel, Comunitatea Evreilor 
din Arad colaborează cu mai multe 
instituții locale, ONG-uri și firme pen-
tru ca turiștii arădeni să beneficieze 
de cea mai bună experiență.  

În lunile ce au trecut, Sinagoga Ne-
ologă din Arad a fost gazda a nume-
roase vizite săptămânale ale turiștilor 
arădeni, în colaborare cu asociația 
Turism  Alternativ. Raoul Vizental, 
președintele comunității, s-a oferit de 
fiecare dată să deschidă sinagoga și 
să dea informații inedite atât despre 
comunitate, cât și despre sinagogă. 
Ultima întâlnire de acest fel a culmi-
nat cu un concert de orgă, susținut de 
Henriette Nagy. 

Un alt moment inedit la Sinagoga 
Neologă a fost turul organizat live de 
Hightours.ro şi Travel to Live.co.il, 
care a prezentat Aradul evreiesc în 
mediul online. Turul suținut de Dan 
Codre a fost disponibil pe Facebook 
doar câteva zile. 

În seria de evenimente turistice la 
care a participat Comunitatea Evrei-
lor din Arad se numără și celebrarea 
celor 110 ani de la nașterea baronu-
lui Francisc Neuman, cel care, printre 
alte realizări, a construit și stadionul 
ce îi poartă astăzi numele. Turul ghi-
dat „Neuman 110” a fost organizat de 
Centrul Național de Informare și Pro-
movare Turistică al Județului Arad și a 
pornit din fața instituției, mergând apoi 
la Palatul Neuman, Casa Neuman, 
Palatul Administrativ, Palatul Cultural 
și, bineînțeles, Sinagoga Neologă, 
unde au fost întâmpinați de Raoul Vi-

zental, împreună cu soția sa, Mihaela 
Vizental. În timp ce vizitau sinagoga, 
turiștii au aflat mai multe detalii intere-
sante și o părere avizată despre fami-
lia Neuman de la profesoara de istorie 
Mihaela Vizental, a cărei lucrare de 
doctorat este axată pe această temă. 
Turul ghidat s-a încheiat cu o vizită la 
stadionul UTA „Francisc Neuman”.

MARGARETA SZEGŐ
Foto: Asociația Turism Alternativ

Bacău
Vremea bună a permis conducerii 

CE Bacău să organizeze sărbătoarea 
de Sucot în spațiu deschis, cu respec-
tarea tuturor măsurilor de protecție. 
Reuniunea a avut loc în curtea sediu-
lui Comunității, cu participarea a circa 
20 de membri ai acesteia. Denumirile 
Sucotului – Sărbătoarea Corturilor, a 
Recoltei, a Bucuriei Noastre – au fost 
puncte de pornire pentru președintele 
comunității, ing. Hainrich Brif, care 
este și oficiant de cult, pentru a vorbi 
despre semnificația agrară și socială a 
sărbătorii, pentru a accentua 
nevoia de unitate a poporului 
evreu, simbolizată prin Arba 
Minim, mănunchiul celor pa-
tru feluri de plante, lulav, ha-
dasim, aravot și etrog, fiecare 
în parte reprezentativă pentru 
tipologii umane, cu plusuri și 
minusuri, dar care, împreună, 
alcătuiesc poporul evreu, în 
complexitatea sa. Au fost fă-
cute lecturi din Cartea a treia 
a Torei, Vaikra (Leviticul), pe-
ricopa Emor, capitolul în care 
se face referire la pelerinaje 

de Șaloș Regalim (Pesah, Șavuot, 
Sucot), când se aduceau ofrande la 
Templul din Ierusalim. Din Cartea a 
patra a Torei, Bamidbar (Numeri), s-a 
citit pericopa  Pinhas, unde sunt inclu-
se mițvot legate de Sucot. A fost ofici-
at serviciul religios, cu Halel Șalem și 
Yaale YeIaavo la Șmone Esre. Kiduș-
ul a fost oferit în Suca frumos împo-
dobită.

Ing. HAINRICH BRIF
președinte CE Bacău 

Târgoviște

Sub acest generic s-au desfășurat 
activitățile organizate de Asociația 
Centrală de Prietenie și Colaborare 
Culturală cu Israel la Târgoviște, în 
zilele de 8 și 9 octombrie, activități 
dedicate comemorării victimelor Holo-
caustului în România.  

În ziua de joi, 8 octombrie, la Bibli-
oteca judeţeană, Clubul de Filozofie al 
Centrului de Cercetări în Științe Politi-
ce şi Comunicare a propus un   „Atelier 
de gândire” cu tema „Xenofobie şi An-
tisemitism în secolul al XX-lea”.

Lucrările s-au desfăşurat în Bibli-
oteca Judeţeană, care a editat un afiş, 
ca în anii precedenţi, difuzat în judeţ 
spre informare. Participanții, profesori 
de istorie, de filozofie, jurnalişti au 
prezentat secolul al XX-lea, un secol 
frământat de conflicte armate, de epi-
demii. Au vorbit despre Primul Război 
Mondial, în care alături de ostaşii ro-
mâni au participat şi evrei trăitori în 
România, deşi nu erau cetăţeni ai ţării.

Vorbind despre al Doilea Război 
Mondial, au blamat politica rasială şi 
consecinţele acesteia, dar și-au ma-
nifestat şi îngrijorarea faţă de pre-
zenţa tot mai vocală a „Noii Drepte”, 
considerând că profesorilor le revine 
o mare responsabilitate să dezvolte 
la elevi, mici şi mari, capacitatea de 
a deosebi valorile de falsele doctrine. 

În data de 9 octombrie, cu acor-
dul Inspectoratului Şcolar Județean, 

în toate şcolile din judeţ, indiferent 
de forma de predare, în clasă sau 
on-line, li s-a vorbit elevilor despre 
tragedia produsă de aplicarea legilor 
rasiale.

Elevilor de la Școala Smaranda 
Gheorghiu (Elisa şi Iosef Samuil) li s-a 
proiectat Decalogul şi au fost invitaţi 
să identifice Porunca, nerespectată, 
„Să nu ucizi”. S-a explicat elevilor di-
ferenţa între uciderea pentru apărare 
în faţa agresorului (iar cei ce mor pe 
front devin eroi veneraţi de posteri-
tate, au chiar o zi de comemorare) şi 
uciderea fără un motiv real, criteriul 
etnic. Or, se ştie, nimeni nu are nici 
merit, nici vină pentru ce este prin 
naştere. Profesoara care se ocupă 
de activităţile extracurriculare a pro-
iectat un filmuleț tematic. În final, i-am 
felicitat pe elevi pentru activitatea lor 
în cadrul Asociaţiei, activitate urmă-
rită cu interes de Ambasada Statului 
Israel în România, de Federaţia Co-
munităţilor Evreieşti din România, de 
Comunitatea  Evreilor din Bucureşti, 
care îi felicită, le urează succes la 
învățătură și în viaţă, înțelepciune să 
trăiască în demnitate, să respecte va-
lorile şi tradiţiile fiecăruia, fără să şi le 
însușească, desigur, dar să îl respec-
te pe cel diferit.

Elevii au încheiat intonând Imnul 
Statului Israel.

ILEANA GHENCIULESCU

Focșani



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 572-573 (1372-1373) – 1 - 30 Noiembrie 2020  9

ComunitAti

Alegeri comunitare… altfel
După o campanie electorală desfăşurată cu respectarea tuturor normelor 

sanitare impuse de pandemie şi a celor democratice privind desfăşurarea votă-
rii, membrii CE Iași au ajuns la vremea alegerilor din ziua de 1 noiembrie 2020. 

Adunarea generală extraordinară de dare de seamă şi alegeri s-a desfă-
şurat pe Zoom, în două etape. În prima etapă, în ziua de 8 octombrie 2020, 
Benjamina Ides Vladcovschi, preşedinte interimar al C.E. Iaşi, după dece-
sul președintelui Abraham Ghiltman z.l., a prezentat, în sinteză, Raportul de 
activitate al Comitetului de Conducere din mai 2016 şi până în prezent. Au 
fost punctate principalele realizări în domeniile asistenţei sociale şi medica-
le, vieţii religioase, culturale, educaţionale şi al administrării patrimoniului  
comunitar. 

În continuare, juristul Albert Lozneanu a dat citire Raportului de Audit finan-
ciar-contabil privind activitatea Comitetului de Conducere al Comunităţii ieşene, 
întocmit de un auditor extern autorizat.

La această primă etapă a adunării extraordinare de alegeri au participat 30 
de membri ai comunităţii, care au fost de acord, în unanimitate, cu materialele 
prezentate şi implicit cu activitatea Comitetului de Conducere. 

În cea de-a doua etapă a Adunării, ce s-a desfăşurat în ziua de 18 octombrie 
2020, candidaţii la posturile de conducere şi-au prezentat CV-urile şi programul 
de activităţi propus pentru viitorii patru ani de mandat, fiind ascultaţi de 50 de 
alegători. Au participat 254 de persoane cu drept de vot.

În cadrul Adunării Generale din 1 noiembrie, în funcţia de preşedinte a fost 
aleasă Benjamina Ides Vladcovschi, cu un număr de 203 voturi. Albert Loz-
neanu a primit 194 de voturi, fiind ales secretar al Comunității. În funcţiile de 
membru în Comitetul de Conducere au fost aleşi Benjamina Ides Vladcovschi, 
Martha Eşanu, Albert Lozneanu, Uri Ferenbac, Baruh Albrecht, Solomon Fiter-
man şi Iancu Simon.

La Congresul al IV-lea al FCER vor participa ca delegați Benjamina Ides 
Vladcovschi, Albert Lozneanu şi Radu Sacagiu.

MARTHA EŞANU

Un spectacol insolit, cu o marcată 
componentă evreiască, în premieră la Teatrul Tineretului
Piatra Neamț

Pentru al treilea spectacol realizat 
în România (după Teatrul German de 
Stat din Timișoara și Teatrul Național 
„Radu Stanca” din Sibiu), regizorul 
german Clemens Bechtel a ales Tea-
trul Tineretului din Piatra-Neamț. Pre-
miera a avut loc sâmbătă, 10 octom-
brie 2020. Și trebuie spus de la înce-
put că – având în vedere experiența 
sa în „noul teatru politic și documen-
tar” – așteptările publicului în privința 
originalității și provocării au fost sa-
tisfăcute cu brio: „Viitorul din trecut” 
nu e un spectacol obișnuit/conforta-
bil/„leneș” (în sensul „complicității” 
convenționale dintre sală și scenă), ci 
este mai degrabă un „eveniment” care 
conturbă cotidianul, spectatorii trezin-
du-se implicați în scenariu alături de 
actori.

Ca spectacol de autor, „Viitorul din 
trecut” a fost gândit și documentat de 
Clemens Bechtel mai întâi în Germa-
nia, urmărind o investigație a memori-
ei: ce puteau să spere/să aștepte de la 
viitor locuitorii unui orășel din Moldova 
sub regimurile succesive de dreapta 
(ante- și interbelice) și cel de stânga 
(postbelic)? O întrebare articulată „in 
abstracto” care, ulterior, prin continua-
rea documentării la fața locului (adică 
la Piatra-Neamț), a căpătat coerență 
și reprezentări concrete. Sursele is-
torice (pentru cadru și fundal), plus 
poveștile de viață ale unor actori (cei 
maturi, care „au prins” comunismul!) 
formează substanța unui story în care 
alternează dramatismul cu absurdul, 
punctat de scurte inflexiuni lirice ori 
satirice / ironice. 

Așadar, spectacolul începe în lă-
untrul teatrului, cu o dispunere inver-
sată a „personajelor”: 16 spectatori 
așezați/distanțați pe scenă, în condiții 
de pandemie, situație la care se refe-
ră și actorii care apar, de astă dată, 
în sală, în loji și la balcon, referindu-
se la boală din perspective personale. 
O contextualizare abilă și necesară 
(care justifică, într-un fel, purtarea obli-
gatorie a măștilor). Apoi toată lumea 
iese în stradă (actuala Piață Ștefan 

cel Mare), unde grupul de spectatori 
(dotat cu căști audio) află că sunt, de 
fapt, vizitatorii orașului în ipoteticul an 
2065! De acum înainte (sub „ghidajul” 
actoricesc) începe o incursiune în is-
toria locului, desfășurată de-a lungul 
străzilor Alexandru cel Bun, Mihail 
Sadoveanu și Ștefan cel Mare (zonă 
mai puțin afectată de „sistematizarea” 
urbanistică din anii 1960-1970). În rit-
mul impus de deplasarea „per pedes”, 
se succedă secvențe retro din secolul 
trecut, jucate și rostite (în căști) de ac-
tori. Formatul filmic al mișcării „alaiu-
lui” (actori și spectatori), au ralenti, e 
ușor de sesizat... La capăt – și sime-
tric cu începutul din clădirea teatrului 
– ne așteaptă „Casa Lalu” (monument 
istoric din 1914, astăzi Palatul Copii-
lor). Aici suntem, deja, în miezul isto-
riei și al geografiei umane, un loc al 
memoriei care balansează între viață 
și moarte (v. cimitirul amenajat ocazi-
onal în curtea imobilului). 

Clemens Bechtel a realizat un 
spectacol „greu”, în toate sensurile ter-
menului. Teatrul său nu e o „joacă”/o 
convenție (menită divertismentului), ci 
o asumare și o convingere. În aceste 
condiții cred că marea lui reușită este 
păstrarea calității artistice a spectaco-
lului, ocolind tezismul și formalismul. 
Un succes la care au pus umărul și 
sufletul toți actorii TT-ului aflați în 
distribuție, fiecare având misiuni și ro-
luri multiple (de aceea m-am ferit să 
nominalizez pe cineva mai înainte): 
Aida Avieriței, Cătălina Bălălău, Da-
niel Beșleagă, Nora Covali, Valentin 
Florea, Loredana Grigoriu, Maria Hi-
bovski, Florin Hrițcu, Dragoș Ionescu 
(în ordinea de pe afiș, semnificativ al-
fabetică). De asemenea, o contribuție 
aparte are scenografia extrem de in-
spirată a Vesnei Hiltmann (Slovenia). 
Iar pentru acuratețea înregistrărilor 
sonore și a proiecțiilor video, muzici-
anul Alex Halka merită toate aplau-
zele. De adăugat aici echipa tehnică 
(pentru lumini și sonorizare) și, nu în 
ultimul rând, munca de documentare 
a Ralucăi Naclad și a lui Vlad Socea. 

Intenționat am lăsat la sfârșit un 
aspect deloc secundar, ci mai degra-
bă „special”, al acestei premiere de la 
Teatrul Tineretului. Și anume: „chesti-
unea evreiească” (folosesc o sintag-
mă frecvent și demult vehiculată, în 
fel și chip). Din capul locului, Clemens 
Bechtel a avut în vedere prezența 
evreilor și memoria lor în Piatra-
Neamț. Pe de o parte, 
pentru că populația 
evreiască – în anumi-
te perioade – a avut o 
pondere considerabilă 
în demografia orașului 
(cu efecte sociale, eco-
nomice, politice, cultu-
rale), pe de altă parte, 
pentru că între victime-
le turbulențelor istori-
ce evreii au fost primii 
loviți și lor le-a fost 
mereu „rezervat” vârful 
de suferință. Și, în fe-
lul acesta, în memoria 
colectivă, din punct de 
vedere simbolic, evreii 
au constituit reperul/
măsura dimensiunii 
tragice. Un exemplu este emigrarea, 
ca dorință dospită în trecut și pro-
iectată spre viitor, comună unei părți 
considerabile din întreaga populație. 
Diferența, însă, o face motivația. Dacă 
românii, majoritari, au avut un imbold 
„orizontal” (economia și libertatea so-
cială) ca să caute orizontul Vestului, 
evreii au adăugat acestei așteptări o 
componentă mai profundă, „verticală” 
(identitatea, religia, patria de referință). 

În spectacol, inserturile de me-
morie evreiască impun un „sound” 

Iași

Sinagoga timişoreană Cetate 
îşi recapătă măreţia de odinioară

Timișoara

Sinagoga din Cartierul Cetate, 
centrul istoric al Timişoarei, este un 
monument de referinţă, pe care nu l-ai 
putea ocoli dacă păşeşti pe străzile 
pie tonale ale municipiului de pe Bega. 
Este o mare încântare pentru trecători 
să vadă lucrările în desfăşurare de la 
acest edificiu. Aşteptarea aceasta a 
fost lungă, dar multe speranţe se lea-
gă de redarea sa circuitului cultural 
din viitoarea Capitală Culturală Euro-
peană, ciclu de evenimente amânat 
cu doi ani, din cauza crizei sanitare 
mondiale. 

Edificiul a beneficiat de două in-
augurări oficiale, prima dintre ele în 
1865, la finalizarea lucrărilor, la doar 
doi ani de la punerea pietrei de teme-
lie. La al doilea eveniment, din 1872, 
a participat şi împăratul Franz Josef I, 
aflat într-un periplu bănăţean, ocazie 
cu care a luat parte și la reinaugura-
rea sinagogii. 

În 2022, când sperăm că lucrările 
se vor finaliza, Timişoara va sărbători 
150 de ani de când există acest mo-
nument. Proiectul a fost întocmit de 
un arhitect vienez al timpului, Ignatz 
Schumann, ridicarea sa fiind posi-
bilă printr-o mare colectă de fonduri 
şi cu sprijinul autorităţilor de la acea 
vreme, sinagoga devenind un simbol 
local, ilustrat în numeroase albume şi 
vederi. Faţada în stil maur este pla-
cată cu cărămizi aparente şi plăci ce-
ramice. Clădirea are două turnuri şi o 
cupolă. În interior este o orgă Wegen-
stein, instalată în 1866, care îşi aş-

teaptă răbdătoare rândul la renovare. 
Dincolo de rolul său de lăcaş de 

rugăciune, Sinagoga urmează să 
găzduiască un muzeu al evreimii din 
Banat şi evenimente culturale, adec-
vate unui spaţiu religios. După vizita 
onorantă de anul trecut a preşedinte-
lui Klaus Iohannis, în această perioa-
dă, în care susţinerea şi solidaritatea 
sunt atât de necesare şi binevenite, 
am avut parte de vizita a două perso-
nalităţi ale căror nume se leagă în mo-
dul cel mai clar şi benefic de renova-
rea edificiului: secretarul de stat Victor 
Opaschi, împreună cu ai săi colegi de 
la Secretariatul de Stat pentru Cul-
te, a inclus în programul timişorean 
urmărirea pe teren a lucrărilor de la 
sinagogă. A fost o adevărată plăcere 
să redescoperim grija pentru detaliu şi 
pentru păstrarea valorilor patrimonia-
le şi de cult autentice pe care Domnia 
Sa o întruchipează mereu. Un alt mo-
ment special al lunii octombrie a fost 
participarea deputatului  Silviu Vexler, 
după vizionarea stadiului de lucru din 
sinagogă, la o discuţie cu membrii Co-
mitetului de conducere al Comunităţii 
Evreilor din Timişoara. Aducătorii de 
gând bun şi de speranţă sunt mereu 
necesari în vremuri tulburi, cum sunt 
cele pe care le trăim azi, iar Comu-
nitatea Evreilor din Timişoara le este 
recunoscătoare celor care nu au uitat 
că pietrele sinagogii poartă urma spi-
rituală a multor generaţii care au trăit, 
au sperat şi s-au rugat în această clă-
dire. (L.F.) 

elegiac. Iar scenele care o reprezin-
tă sunt susținute (întâmplător, sau 
mai degrabă nu?!) de actrița Loreda-
na Grigoriu (membră a C.E. Piatra-
Neamț). Am numărat patru ipostaze 
ale „bătrâneții” în care ea apare, 
plus două prezențe „fantomatice” 
îngânând melodii vechi în limba idiș 
(pe traseul labirintic parcurs de gru-
pul de spectatori/„vizitatori” în Pala-
tul Copiilor). Iar cele mai pregnan-
te afectiv mi s-au părut momentul 
arderii cărților evreiești (pierderea 
identității) și regăsirea memoriei la 

piatra tombală din cimitir, interpreta-
te cu talent și empatie firească. Cel 
puțin al doilea moment, spre final, 
prin intensitate și semnificație mar-
chează un crescendo necesar pen-
tru un spectacol, deopotrivă, insolit 
și emoționant.

Și nu e de neglijat faptul că premie-
ra de la TT a avut loc imediat după 
Ziua Națională de Comemorare a 
Holo caustului.

EMIL NICOLAE NADLER

M. Hibovski (stg.) și C. Bălălău
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ComunitAti
Colț muzeistic la Sinagogă Punct de vedere al Obștii 

Evreiești din Caransebeș  
față de declarațiile ministrului  

de Interne Marcel Vela

Bucurie și tristețe în Orașul cu Salcâmi

Tecuci
Mergând pe linia menținerii în 

conștiința tecucenilor a faptului că în 
acest oraș a existat și încă mai există 
o comunitate evreiască, conducerea 
comunității a creat un colț muzeistic la 
Sinagoga tecuceană. Aceasta, pentru 
că în comunitate există numeroase 
obiecte și fotografii care să demon-
streze că aici a existat și există viață 
evreiască. 

Astfel, după ce am găsit numeroa-
se obiecte ale începutului vieții comu-
nitare a anilor 1920, am pornit la ex-
punerea lor. Astfel, 
găsim aici ștampile 
cu o mare vechi-
me, mașini de scris, 
o pendulă veche, 
aparate de radio 
care au fost folosite 
aici. La loc de frunte 
stau și numeroase 
obiecte de cult cum 
ar fi talesim, chipot, 
obiecte necesare la 
festivitatea de pune-
re a Tfilin și multe altele. Tot aici am 
expus și colecția revistei „Realitatea 
Evreiască” din perioada 2000-2019, 
îndosariate anual. La fel și revista 
„Călător prin viață”, editată de DASM, 
de la primul la ultimul număr. Tot aici 
găsim și calendare de perete editate 
de JCC sau Editura Hasefer, la fel și 
o colecție a Calendarelor Luah, și alte 
obiecte. 

La loc de cinste se află și cele pa-
tru panouri cu fotografii: unul special 
cu vizita făcută la Comunitatea tecu-
ceană de Șef-Rabinul Moses Rosen 
în anul 1980; alte trei panouri cu fo-
tografii: unul cu aspecte din cimitirele 
evreiești din zona noastră de aronda-
re, unul cu sinagogi tecucene și unul 
cu aspecte ale activităților susținute 
în sinagogă, avându-i în prim plan pe 
cei ce au trecut prin acest loc înce-
pând, cum am spus, cu marele rabin 
Moses Rosen, și continuând cu se-
cretarul general și președinte interi-
mar av. Iulian Sorin, redactorul Andrei 
Banc, prim-cantorul Iosif Adler, fostul 
președinte al DASM, ing. Nilu Arono-
vici, fostul președinte al CE București, 
Erwin Șimșensohn, directorul Joint 
România, Israel Sabag, îndrăgitul și 
apropiatul comunității noastre, Ghi-
du Brucmaier, rabinul Glantz, Marele 

Rabin Menachem Hacohen, regreta-
tul profesor Mauriciu Leibovici și mulți 
alții. 

Personal, mă mândresc cu fap-
tul că am înființat un registru istoric 
cu evenimente, dar și cu impresii ale 
unor personalități din FCER și din afa-
ră care au vizitat comunitatea tecu-
ceană începând cu data numirii mele 
ca președinte, 1 ianuarie 2000.

Astfel, găsim aici rânduri de apre-
ciere scrise de: fostul director al Joint 
dr. Zvi Feine, secretarul general și 

președinte interimar av. Iulian So-
rin, redactorul Iulia Deleanu, fostul 
președinte al CE din Piatra Neamț, 
Hary Solomon, Israel Sabag, fostul 
secretar general Albert Kupferberg, 
prof. Mauriciu Leibovici, fost respon-
sabil zonal Serviciul Bunuri (actual 
DAPI), care a scris printre altele: „Aici, 
la Tecuci, chiar dacă nu vor mai exista 
evrei, urmele existenței lor vor dăinui 
prin acest inimos președinte Aizic Ian-
cu’’. 

Au mai scris aici, în vizitele lor la 
Tecuci, regretatul istoric Hary Kuller, 
Menachem Hacohen, ing. Liviu Be-
ris, președinte AERVH, președintele 
FCER, dr. Aurel Vainer, fostul amba-
sador al Israelului în România, Dan 
Ben Eliezer, redactorul Dan Druță, 
rabinul Rafael Shaffer, redactorul 
Martha Eșanu, conf. univ. dr. Felicia 
Waldman, vicepreședintele ec. Ovi-
diu Bănescu, directorul MEFALE, ec. 
Silvian Horn, ambasadorul Elveției în 
România, Arthur Mattli și alții. 

Vom continua să îmbunătățim 
acest micuț colț muzeistic cu alte 
obiecte folosite în trecut în modesta 
noastră comunitate. 

AIZIC IANCU
președinte C.E. Tecuci

Caransebeș

Ca urmare a declarațiilor ministrului de Interne, Ion Marcel Vela, în ca-
drul emisiunii Express de Banat, ediția din data de 25 septembrie, referitoa-
re la comunitatea evreiască, Comitetul de Conducere al Obștii Evreiești din 
Caransebeș a formulat un punct de vedere, la care conducerea F.C.E.R-C.M. 
se asociază în totalitate și pe care îl redăm în cele ce urmează. 

„Membrii Obștii Evreiești din Ca-
ran  sebeș au luat act de declarațiile 
Domniei Voastre, în cadrul emisiunii 
difuzate de Express de Banat vineri, 
25 septembrie 2020. Referindu-vă la 
comunitatea evreiască, ați menționat, 
printre altele, «pavelele puse în  
curtea singurului evreu din Caranse-
beș» și ați făcut o paralelă cu lucrări 
la alte lăcașuri de cult ale altor confe-
siuni. Considerăm că aceste informații 
nu sunt doar incorecte, cu atât mai 
mult cu cât, fiind lansate pe un ca-
nal public de comunicare, devin și 
tendențioase. Dorim să oferim, în cele 
ce urmează, o serie de clarificări, pen-
tru corecta informare a opiniei publice.

Lucrările aduse în discuție nu s-au 
realizat «în curtea singurului evreu din 
Caransebeș», așa cum ați afirmat, ci 
în cadrul Sinagogii din Caransebeș 
care, pe lângă rolul de lăcaș de cult, 
reprezintă un pol cultural în munici-
piul Caransebeș. Înainte de începe-
rea pandemiei, sinagoga era vizitată 
anual de sute de persoane, fiind și 
locul unde erau organizate constant 
evenimente culturale precum concer-
te, expoziții, lansări de carte – toate 
acestea fiind deschise publicului larg 
fără niciun fel de taxă de participare. 

Chiar și în condițiile actuale, păs-
trând normele de distanțare socială, 
cu ocazia Anului Nou Evreiesc (20 
septembrie a.c.), sinagoga a găzduit 
câteva zeci de persoane, evrei și ne-
evrei deopotrivă. Totodată, dorim a 
menționa numeroasele concerte de 
muzică clasică, cu participarea a sute 
de persoane din municipiul Caran-
sebeș, care au adus soliști de la pres-
tigioase instituții de cultură din Româ-
nia, Germania, Israel, Austria etc. 

În același timp, dorim a menționa 
că în România cultele sunt egale în 

fața legii și a autorităților publice, con-
form Art. 9 din Legea 489/2006: 

(2) Cultele sunt egale în fața legii 
și a autorităților publice. Statul, prin 
autoritățile sale, nu va promova și nu 
va favoriza acordarea de privilegii sau 
crearea de discriminări față de vreun 
cult. 

(3) Autoritățile publice cooperează 
cu cultele în domeniile de interes co-
mun și sprijină activitatea acestora.

(4) Statul Român, prin autoritățile 
publice abilitate, sprijină activitatea spi-
ritual-culturală și socială în străinătate 
a cultelor recunoscute în România.

În încheiere, indiferent de numărul 
de membri ai unei minorități locuitoare 
a României, considerăm îngrijorător 
ca un ministru în funcție să descon-
sidere importanța acesteia, ignorând 
contribuția de-a lungul secolelor la 
dezvoltarea economică și culturală 
a orașului în care se regăsește. Tot 
îngrijorătoare considerăm și paralela 
cu alte confesiuni, aceasta putând să 
creeze disensiuni și neînțelegeri într-
un oraș care a fost mereu unul multi-
etnic și multicultural.

De asemenea, președintele FCER-  
CM, dr. Aurel Vainer, a arătat în de-
cla rația sa susținerea punctului de 
vedere exprimat anterior, afirmând 
următoarele: «Ne exprimăm surprin-
derea, mai cu seamă că am apreciat 
performanțele domnului Marcel Vela 
în fruntea Ministerului de Interne și 
implicarea Domniei Sale în rezolva-
rea unor situații de urgență intervenite 
în viața țării noastre.  Suntem profund 
întristați de declarația Domniei Sale 
și avem convingerea că vom obține 
o reacție adecvată din partea domnu-
lui ministru Ion Marcel Vela, căruia îi 
dorim mult succes în viața politică din 
Caransebeș și din țară.»“

Brăila
Sucot, întâmpinat  
cu inima deschisă

Bucuria de Sucot a fost puțin um-
brită la Brăila de condițiile impuse de 
pandemia de COVID-19, dar cu toate 
acestea, președinta Comunității, Na-
dia Ustinescu, a avut grijă ca sărbă-
toarea să adune destui membri la Tem-
plul Coral. Cu urarea „Hag Sucot Sa-
meah!” ne-am salutat toți cei prezenți. 
Sărbătoarea Corturilor, dar și a păcii, 
a fost desfășurată conform tradiției, 
oficiantul de cult Suchar Goldstein 
invitându-i pe membrii comunității să 
parcurgă etapele ritualului. Astfel, în 
cortul amenajat în curtea Templului au 
fost rostite rugăciunile de Sucot având 
în mâini cele patru feluri de plante bi-
necuvântate în această îndrăgită săr-
bătoare: etrog (chitra), kapot thamarim 
(frunza de palmier), hadas (crenguţe 
de mirt) și arava (crenguţe de salcie 
plângătoare).

În Templu, Suchar Goldstein a ex-
plicat fundamentele sărbătorii Sucot, 

astfel încât să înțeleagă și invitații din 
afara comunității. 

Evenimentul s-a derulat cu res-
pectarea condițiilor speciale de pan-
demie (purtarea măștilor de protecție, 
distanțare).

Victimele Holocaustului  
din România, comemorate  

în cimitirul evreiesc din Brăila
În Ziua de Comemorare a Victi-

melor Holocaustului din România (9 
octombrie), în cimitirul evreiesc din 
Brăila a avut loc, ca de fiecare dată 
începând cu 2004, ceremonia oficia-
lă, cu depunerea de coroane de flori 
la monumentul închinat acestor vic-
time. Nimeni nu a uitat că aici este 
înhumată și Irina Bernstein, una din-
tre supraviețuitoarele lagărului de la  
Auschwitz.  

Au fost rostite alocuțiuni. Subpre-
fectul Simona Drăghincescu a subli-
niat că „Brăila, oraş cosmopolit, avea 
multe etnii care trăiau în bună înţele-

gere, așa că nu este de mirare că la 
Brăila nu a existat antisemitism. În pe-
rioada interbelică, 40% din populaţia 
Brăilei era alcătuită din străini. Chiar 
dacă la Brăila nu au fost uciși evrei în 
perioada de tristă amintire a Holoca-
ustului și nici nu s-au aflat mențiuni is-
torice despre alte agresiuni, comemo-
răm tragedia poporului evreu petrecu-
tă în cel de-al Doilea Război Mondial”. 

Primarul municipiului, Marian Vi-
orel Dragomir, a precizat că „trebuie 
neapărat să citim mărturiile celor care 
au supraviețuit pentru a nu mai permi-
te niciodată în istoria noastră ca astfel 
de fapte să se repete”. 

Nadia Ustinescu, președinta Co-
mu nității Evreilor din Brăila, a preci-
zat: „Eu cred că și marii savanți, is-
toricii nu pot vorbi despre Holocaust 
decât cu mare durere, cu nod în gât 
și cu voce tremurată, așa cum e și vo-
cea mea acum. Au existat și la Brăila 
supraviețuitori ai Holocaustului. Dar 
când eu am luat legătura cu dânșii, 
deja nu mai doreau să vorbească des-
pre experiența lor. Am citit, în schimb, 

și ce m-a cutremurat au fost mărturiile 
despre foamea îndurată”. 

Ca de fiecare dată, au depus 
coroane și s-au recules în fața mo-
numentului dedicat victimelor Holo-
caustului subprefectul Simona Dră-
ghincescu, primarul Marian Dragomir, 
generalul de brigadă Vasile Ionescu, 
de la Brigada 10 Geniu, președintele 
Consiliului Județean, Iulian Francisk 
Chiriac, precum și Nadia Ustinescu.

ARMANDA FILIPINE



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 572-573 (1372-1373) – 1 - 30 Noiembrie 2020  11

Ziua Orașului, dată care marchează 
două evenimente majore din istoria 
municipiului: 12 Octombrie 1918, zi în 

care la Oradea, în casa dr. Aurel La-
zăr se sem nează Declarația de Inde-
pen dență a Românilor din Transilva-
nia, după care acest document este 
citit la Adunarea de la Alba lulia de la 
1 Decembrie 1918; și 12 octombrie 
1944, ziua în care Oradea a fost elibe-
rată de către armatele române, cu nu-
mai câteva zile înainte de eliberarea 
ultimului oraş românesc, Carei. Ca 
în fiecare an, delegația Comunității 
Evreilor și JCC Oradea au participat 
la ceremonia depunerii de coroane de 
flori la Monumentul Ostaşului Român 
din Parcul „1 Decembrie”, aceasta fi-
ind aplaudată de oficialitățile orașului 

și județului precum și de publicul pre-
zent.

REZMUVES IVAN ROBERT
ROBERT SCHORR

Sucot la C.E. Oradea
Sărbătorile evreiești de toamnă 

s-au desfășurat sub semnul maximei 
precauții pentru evitarea răspândirii 
SARS-CoV2. S-au luat toate măsurile 
sanitare recomandate și s-au respec-
tat cu rigurozitate normele sanitare 
comunicate de autoritățile locale și 
centrale.

De altfel, principala preocupare 
a conducerii operative a Comunității 
Evreilor din Oradea și a JCC din 

această pe-
rioadă este 
secur i ta tea 
medicală a 
m e m b r i l o r, 
luând absolut 
toate măsu-
rile necesa-
re în acest 
sens. Ru-
găciunile se 
des fășoară 
zilnic prin 
a p l i c a ț i a 

zoom, la ele participând un număr im-
portant de enoriași nu doar din Ora-
dea, ci și din alte localități din Româ-
nia, precum și din Israel.

După sărbătoarea de Iom Kipur, 
am început să ne pregătim pentru 
sărbătoarea de Sucot. Pentru a  pro-
teja sănătatea  membrilor comunității 
și implicit a familiilor noastre, Comi-
tetul pentru siguranța epidemiologi-
că al C.E. Oradea, condus de către 
președintele Felix Koppelmann, a de-
cis, în urma consultării cu prim-rabinul 
comunității, Shraya Kav, ca suca să 
fie redimensionată, respectând măsu-
rile de protecție.

Prim-rabinul Shraya Kav, în me-
sajul adresat enoriașilor, a subliniat 
din nou faptul că, deși trecem printr-o 

perioadă nemaiîntâlnită până acum, 
important este să avem grijă de noi. 
Așa cum Divinitatea a arătat lumii în-
tregi că timp de 40 de ani a avut grijă 
de poporul lui Israel în deșert, aceasta 
reprezintă garanția lui Dumnezeu fața 
de generația noastră că vom trece cu 
bine și prin această situație extremă.

Totodată, Felix T. Koppelmann a 
transmis un mesaj de mulțumire celor 
prezenți la rugăciune, care prin parti-
ciparea lor zilnică, inclusiv prin inter-
mediul aplicației Zoom, au asigurat 
minian.

În restul zilelor de Sucot, după ru-
găciunea de Șaharit, kidușul s-a de-
rulat în suca, unde au intrat pe rând 
grupuri de cinci persoane. Astfel, 
prim-rabinul a repetat binecuvântările 
de câte ori a fost necesar.  În zilele 
intermediare ale sărbătorii, JCC Ora-
dea, împreună cu personalul restau-
rantului ritual cașer al Comunității, au 
pregătit pentru enoriași câte o surpri-
ză culinară. 

Simhat Tora,  
în condițiile pandemiei

Comunitatea Evreilor din Oradea a 
celebrat sărbătoarea de Simhat Tora 
într-un mod aparte față de ceilalți ani. 
Având în vedere situația pandemică, 
celula de criză a Comunității a decis 

ca procesiunea cu sulul de Tora să fie 
făcută de o singură persoană. 
La fiecare dintre cele 7 circuite 
s-au aruncat de la etajul sina-
gogii bomboane pentru cei pa-
tru copii prezenți (trei fetițe și 
un băiat).  

Comemorarea victimelor  
Holocaustului din România

Ziua Națională de Come-
morare a Victimelor Holocaus-
tului din România (9 octom-
brie) a fost marcată la Oradea 
printr-o ceremonie sobră, care a avut 
loc la Sinagoga Mare de Rit Ortodox, 

unde preșe-
din tele Felix 
T. Koppel-
mann, ini-
ț i a t o r u l 
aces tei so-
lemne acți-
uni, a rostit 
un emo țio-
nant dis curs 
de adu cere 
amin te. La 

Monumentul dedicat Victimelor Holo-
caustului, serviciul divin a fost oficiat 
de prim-rabinul Shraya Kav.

Invitatul nostru de onoare a fost 
prof. univ. dr. Antonio Faur, directorul 
Centrului de Cercetare a Istoriei Evre-
ilor „Eva Heyman”, înființat de Uni-
versitatea din Oradea și Comunitatea 
Evreilor din Oradea, care a avut o 
expunere prin care a definit contextul 
istoric al Holocaustului din România.

Depunere de coroane de flori  
la statuia Ostașului Român

Începând cu 1992, în fiecare an 
Oradea sărbătorește la 12 octombrie 

Acțiuni complexe în timpul pandemieiOradea
ComunitAti

Convorbiri între premierul Ludovic Orban și conducerea Israelului
de Pace, fundamentată pe so-
luţia celor două state, Israel şi 

Palestina, care să coexiste în pace şi securitate.

Subiecte de mare interes 
în întrevederea cu B. Netanyahu

Cei doi prim-miniştri au discutat teme fierbinți, 
cum ar fi cooperarea în producția comună a vac-
cinului israelian împotriva Covid-19, precum și 
conlucrarea în industria de apărare, în acest sens 
premierul român făcând și o vizită la o expoziție cu 
produse de înaltă tehnologie din sfera apărării. S-a 
mai vorbit despre managementul apelor, inclusiv 
din perspectiva modernizării sistemului de irigaţii 
din România, precum și despre perspectivele co-
operării bilaterale în domeniul securităţii energetice 
și cibernetice, în sectoarele tehnologiei, inovaţiei şi 
cercetării.

Cei doi prim-miniştri au salutat lansarea, la  
1 octom brie 2020, a Grupului de lucru România-Is-
rael în domeniul economic. Orban și Netanyahu au 
declarat că încurajează dezvoltarea unor iniţiative 

concrete bilaterale, menite să contribuie la pregăti-
rea şi implementarea unor proiecte-pilot în toate cele 
trei arii de interes comun de pe agenda Grupului de 
lucru (agricultură şi managementul apei; sănătate; 
înaltă tehnologie şi inteligenţă artificială). L. Orban 
a reconfirmat disponibilitatea României de a susţi-
ne consolidarea cooperării UE cu Israel și a susținut 
importanța organizării, la începutul anului următor, a 

unei noi sesiuni comune între Guver-
nele României și Israelului.

Cu ocazia întrevederii a fost sem-
nat Protocolul de modificare a Con-
venţiei între Guvernul României şi 
Guvernul Statului Israel pentru evi-
tarea dublei impuneri şi prevenirea 
evaziunii fiscale cu privire la impozi-
tele pe venit, menit să contribuie la 
extinderea şi aprofundarea cooperă-
rii economice bilaterale, promovării 
investiţiilor străine directe şi stimulării 
schimburilor comerciale bilaterale.

În sesiunea comună de declarații 
pentru presă, L. Orban a subliniat 
„recunoștința pentru nivelul exce-

lent al cooperării cu autoritățile israeliene în tim-
pul pandemiei COVID-19”. Șeful Executivului de 
la București a adăugat: „Doresc să vă reasigur de 
angajamentul de neclintit al României de a lup-
ta împotriva antisemitismului. Înființarea Muzeului 
Național de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din 
România ilustrează clar acest angajament”.

La rândul său, premierul Neta nyahu a declarat: 
„Este simbolul unei mari prietenii faptul că în primul 
an al mandatului dumneavoastră de prim-ministru 
ați ales să veniți în Israel, mai ales în timpul acestei 
pandemii. Ne vom baza în continuare pe sprijinul 
dumneavoastră valoros în a explica partenerilor din 
Uniunea Europeană circumstanțele schimbătoare 
din Orientul Mijlociu și faptul că promovăm pacea și 
prosperitatea pentru toți”. Referitor la comunitatea 
de evrei emigrați din România în Israel, prim-minis-
trul de la Ierusalim a afirmat: „Sute de mii de români 
s-au stabilit în Israel și s-au creat adevărate punți  
care conduc la o familiarizare a evreilor cu cultu-
ra română și a românilor cu cultura ebraică. Este 
un pod viu, care reprezintă baza pentru prietenia 
noastră comună.”

(Urmare din pag. 2)

Felix Koppelmann

Prim-rabinul Shraya Kav (stg.)

L. Orban (stg.) și B. Netanyahu

Delegația română la 
expoziția de tehnică militară

F. Koppelmann (stg.),  
R. Schorr și I. Bolojan (dr.)

Prof. A. Faur vorbind des-
pre victimele Holocaustului



12 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 572-573 (1372-1373) – 1 - 30 Noiembrie 2020

Viața comunitară continuă
Sub sloganul My Jewish Bucha-

rest, Centrul Comunitar Evreiesc din 
București a organizat la finalul lunii 
octombrie un tur ghidat la Vila Micu 
Zentler (fost președinte al Comunității 
Templului Coral în 1932).

La începutul lunii noiembrie a avut 
loc vernisajul online al expoziției Plas-

tik. Este vorba despre a doua parte a 
expoziției de pictură și sculptură, care 
poate fi vizitată de luni până joi, între 
orele 10.00 și 18.00 la sediul JCC 
București.

În viitorul apropiat însă, JCC Bucu-
rești vă invită la Havdala in the city, 
care are loc pe 5 decembrie. Pu teți 
participa, cu respectarea tuturor nor-
melor sanitare. Evenimentul poate fi 
urmărit și online. Informații suplimen-
tare găsiți pe site-ul www.jcc.ro.

De asemenea, sunteți așteptați la 
evenimentul național Hanuca pentru 
copii, pe 6 decembrie, de la ora 11.00.

Pe 13 decembrie, de la ora 10.00 

are loc Hanuca copiilor București – 
Expoziție de hanukiot și concursuri cu 
premii pentru copii și părinți. Vino cu o 
hanukia creată de tine și participă la 
jocurile din jurul celor 4 lumânări de 
Hanuca. Informații suplimentare și în-
scrieri la nr. De tel.: 0720340594.

Tot pe 13 decembrie, de la ora 
12.00 va avea loc un maraton sportiv 
și de dansuri. Detalii pe site-ul JCC.

În final vă invitam să vă alăturați 
campaniei Computer Mitzva. Adu la 
JCC calculatoarele sau tehnica de 
calcul (imprimante, telefoane, tablete 
etc.) de care nu mai ai nevoie. 

Prin parte neriatul cu Ateliere fără 

f r o n  t i e r e , 
a p a  r a  t e l e 
pri mi te vor 
fi recon dițio-
nate și do-
nate către 
școlile mai 
puțin dez-
voltate, pen-
tru accesul 
elevilor la 
educație mo-
dernă și con-
tinuă. 

ADRIAN GUERON

Pagină coordonată de 
GEORGE GÎLEA

JCC  
BuCureşti

rOMÂNiA

Coeziune în vremuri de distanţare
Activitatea JCC-urilor presupune 

imaginaţie sporită în ultima perioadă, 
scopul fiind existenţa unei coeziuni 
comunitare fără ca persoanele să se 
întâlnească. În această situaţie fără 
precedent, JCC Timişoara a încura-
jat voluntariatul, încercând să con-
struiască punţi între oameni care nu 
presupun interacţiunea directă. Pa-
chetele duse periodic celor în nevoie, 
legătura telefonică, programele online 
sunt parte a acestui proiect. Comu-

nitatea şi JCC încearcă să îi facă pe 
cei mici, pe adulţi, dar şi pe seniori 
să nu îşi uite apartenenţa la familia 
evreiască timişoreană. Copiii, spre 
exemplu, beneficiază de programe în 
care află despre cultura şi civilizaţia 
evreiască prin joc, arte vizuale sau  
muzică. 

Rabinul Zvika Kfir se întâlneşte, 
prin intermediul internetului, în fieca-
re luni cu cei interesaţi de pericopele 
Torei, de tradiţia evreiască şi de cele-
brările calendarului nostru.

Sărbătoarea de Sucot a fost una care 
a adus împreună, în condiţii de siguran-
ţă sanitară, o parte a membrilor comu-
nităţii. Oaspete special a fost maestrul 
Ioan Hollender, cel care a condus aproa-
pe două decenii Opera din Viena, reper 

al vieţii culturale europene. În Suca s-a 
păstrat tradiţia aducerii împreună simbo-
lice a celor patru specii – etrog, palmier, 
mirt şi salcie, simbol al diversităţii popo-
rului evreu şi al unităţii sale.

Unul dintre programele de pe plat-
forma Zoom, care a fost urmărit de 
numeroşi timişoreni, a fost cel de Roș 
Hodeș, iniţiat de directorul de progra-
me JCC România, Ery Pervulescu. 
Invitat special a fost prof. dr. Felicia 
Waldman, care a abordat, sistema-
tizând perfect un material extrem de 
amplu, caracteristicile calendarului 
ebraic şi însemnătatea kabalistică a 
Roș Hodeș, Luna Nouă. În discuţia 
moderată de dr. Luciana Friedmann, 
s-a vorbit despre rolul femeii în iuda-
ism şi în mistica iudaică, despre ciclul 

vieţii evreieşti dictat de ciclul Lunii şi 
al Soarelui. Doamna profesor Felicia 
Waldman a oferit un adevărat regal al 
cunoştinţelor pe care ascultătorii l-au 
îmbrăţişat cu deschidere.

Reînceperea cursurilor de limba 
ebraică, pentru copii şi adulţi, a fost 
un eveniment aşteptat al toamnei. 
Continuă predarea prin melodii isra-
eliene cunoscute a limbii ebraice de 
către Liviu Gordea. Un nou an la JCC 
vine cu programe multiple, deocam-
dată doar în spaţiul virtual, dar care 
presupun prezentări pe diferite teme, 
filme urmate de dezbateri, tururi ghi-
date ce pot fi urmărite de acasă, pe-
ripluri culinare în Israel şi multe alte  
surprize.

LUCIANA FRIEDMANN

JCC  
tiMişOArA

Sucot - o sărbătoare marcată  
de bucuria revederii

Vineri, 2 octombrie, la Sinagoga 
Mare a fost celebrată  Sucot - Săr-
bătoarea Corturilor, cea de-a treia 
dintre marile sărbători de toamnă și 
una dintre puținele sărbători vesele 

din calendarul ebraic. În deschiderea 
ceremoniei, Benjamina Ides - Vlad-
covschi, președintele interimar al C.E. 
Iași, a mulțumit celor care, în ciuda 
restricțiilor impuse de pandemie, au 
participat la această sărbătoare și a 
urat tuturor Hag Sucot Sameah!

După oficierea serviciului religios 
de Minha, Kabalat Șabat și Maariv, 
participanții au mers în curtea Sinago-
gii, în Suca frumos amenajată și îm-
podobită cu fructe, salcie și ornamen-
te specifice, unde Albert Lozneanu, 
directorul J.C.C. Iași, a oficiat cere-

monia de Kiduș.
În continuare, 

acesta a vorbit 
despre originea 
și simbolurile 
acestei sărbă tori, 
care este socoti-
tă și o sărbătoa-
re a recoltei și 
de recunoștință, 
care are  menirea 
să amintească 
de locuin țele fra-
gile în care evreii 

au trăit în cei 40 ani de pribegie prin 
pustiu, după ieșirea din robia egip-
teană și a rostit binecuvântarea celor 
patru plante (Arbaat Haminim): etrog 
(chitră), lulav (palmier), hadas (dafin) 
și haarava (salcie), subliniind  faptul 
că mănunchiul acestora  poate fi con-
siderat un simbol al egalității între oa-
meni, un simbol al unității în diversitate 
a poporului lui Israel. După ceremonie, 
participanții au fost serviți cu vin și  
fructe.

SILVIAN SEGAL

La JCC Oradea, activitățile au con-
tinuat normal, desigur atât cât este 
posibil în condițiile în care este defini-
tă „normalitatea” în această perioadă. 

Nu lipsesc din program cursuri-
le de ebraică și Talmud Tora (online), 
repetițiile de dans etc. În aceste zile, 
Centrul Comunitar Evreiesc Oradea 
este implicat în organizarea unuia din-
tre cele mai importante proiecte cultu-
rale ale FCER-CM și care a reușit să 
intre, sperăm, definitiv, în tradiția cultu-
rală a toamnelor românești: Festivalul 
Internațional „Mihail Sebastian” (onli-
ne). La această inițiativă s-au alăturat 
comunitățile din Oradea, București, 
Bră ila, partener fiind Ministerul Culturii.

De asemenea, JCC pregătește o se-
rie de evenimente pentru lunile noiem-
brie și decembrie, precum un concert 
cantoral și de muzică evreiască, un tur 
virtual prin Oradea evreiască și altele. 

Participarea la  evenimentul 
internațional „March of Life - Global 
Day of Action”  la Baia Mare, sub 
mottoul „Reconciliere, nu ură!”

În data de 4 octombrie, în munici-
piul Baia Mare a avut loc conferința  
internațională „March of Life. Global 
Day of Action” sub mottoul „Reconci-
lere, nu ură”, eveniment organizat de 
Asociația culturală Culture Street Pro-
ductions la care au participat simultan 
peste 50 de orașe din întreaga lume. 
Organizatorii evenimentului din Ro-
mânia au lansat o invitație Comunității 
Evreilor din Oradea să susțină o ex-
punere despre sărbătoarea de Sucot, 
deoarece conferința a avut loc în a 2-a 
zi de Sucot. La acest simpozion, din 
partea domnului președinte dipl. ing. 
Felix T. Koppelmann au fost delegați 
ing. Victor Cornea și Rezmuves Ivan 
Robert.

În fața unui public de peste 100 de 
persoane, Rezmuves Ivan Robert a 
vorbit despre semnificația lulavului și 

interpretarea rabinică a celor 4 specii 
de ramuri de copaci, reprezentând 
cele 4 caractere ale unui om. În tim-
pul crizei de Coronavirus s-a observat 
o creștere dramatică a rasismului și 
a antisemitismului la nivel mondial, 
lucru pe care aproape nimeni nu l-ar 
mai fi crezut posibil. În multe orașe, 
zeci de mii de oameni au ieșit în stra-
dă oferind imagini șocante prin ură, 
confruntări, violență, pietre aruncate, 
mașini arse și bătăi.

Însă chiar acum, în aceste timpuri, 
este momentul să adoptăm o poziție 
pentru reconciliere. Mesajul Marșului 
Vieții este: „Reconcilierea începe cu 
mine! Stăm împreună pentru Israel și 
viața evreiască!”

Vizita omului de afaceri israelian 
Zahal Levy

În luna octombrie Comunitatea 
Evreilor din Oradea și JCC Oradea 
au avut bucuria de a-l primi pe dom-
nul doctor Zahal Levy, preșe dintele 
MediHelp International, cel mai im-

portant furnizor de asigurări private 
de sănătate 
și asigurări 
medicale in-
ter na ționale 
din Europa 
C e n t r a l a 
și de Est. 
D o m n u l 
doctor Levy 
a fost însoțit 
de către 
domnii doc-
tori Gheor-
ghe Carp, 
coordonatorul spitalelor din Bihor pe 
perioada pandemiei, și Adrian Bum-
bu, medic coordonator  al secției de 
Psihiatrie a Spitalului Municipal „Ga-
vril Curteanu”. Scopul vizitei domnu-
lui Levy a fost cel de a perfecta una 
dintre cele mai mari investiții private în 
domeniul medical din această zonă, 
care va fi o premieră națională, astfel 

JCC  
iAşi

JCC  
OrADeA

JCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18

Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro

www.jcc.ro

JCC IAŞI
Str. Elena Doamna 15

Telefon: 023.231.37.11
www.facebook.com/gro-

ups/jcciasi

JCC ORADEA
Str. Mihai Viteazu 4

Telefon: 025.943.48.43
www.facebook.com/Jcc 

OradeaEvenimente

JCC ŞTIRI DESPRE
Centrele Comunitare Evreieşti

JCC TIMIŞOARA
Str. Gh. Lazăr 5

Telefon: 025.620.16.98

(Continuare în pag. 22)

REZMUVES IVAN ROBERT
ROBERT SCHORR

A. Lozneanu

daca mut poza pica titlul jos. ca acum
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Adolf Weinberg (Alexandru Vianu) 
s-a născut la 3 decembrie 1855 la 
București, fiind fiul lui Meyer și al Iuliei 
Weinberg (născută Chivici), o familie 
evreiască fără drepturi civile la acea 
dată în România.

În anul 1875, Adolf Weinberg se 
înscrie, la vârsta de 20 de ani, la Fa-
cultatea de Medicină din București, 
înființată de puțină vreme de medi-
cul Carol Davila. În momentul în care 
s-a declarat starea de război dintre 
România și Înalta Poartă, iar minis-
trul de Externe Mihail Kogălniceanu 
proclama în Adunarea Deputaților, la 
9 mai 1877, Independența de Stat a 
României, colectivitatea evreiască 
a răspuns fără rezerve la chemarea 
domnitorului Carol I. 

Dr. Adolf Stern, primul avocat 
evreu din România, menționa în me-
moriile sale că evreii din tot cuprinsul 
ţării au alcătuit comitete de ajutor, în 
frunte cu Înfrăţirea Zion, societate is-
raelită, fondată în 1873 de filantropul 
bucureștean Abraham Cohen, mem-
bru al comunității sefarde (Lya Benja-
min, Înființarea și activitatea „Înfrățirii 
Zion”). Studentul la medicină Adolf 
Weinberg, alături de Filip Focşănea-
nu, I.E. Cohen, Samuel Marcus, Ema-
noil Rosenthal, dr. Lempart, dr. Leo-
pold Stern, Moise Leon făceau parte 
din Comitetul Central creat la inițiativa 
Societății israelite Înfrățirea Zion. În 
apelul emis de Comitetul Central se 
putea citi următorul îndemn, adresat 
„israeliților din România”: „Ţara în 
care ne-am născut reclamă în timpul 
de azi să-i plătim o mică părticică din 
aceea ce ne-a dat din ziua naşterii 
noastre. Toţi acei cari, afară de co-
religionarii noştri aflaţi deja în armata 
ţării, vor voi să se înroleze ca voluntari 
şi nu vor dispune de mijloace pentru a 
se echipa singuri, să se adreseze la 
Comitetul de mai jos, care se va gră-
bi a le procura cele necesare. Patria 
noastră are nevoie de concursul tutu-
ror fiilor ei, orice divergenţă şi deose-
bire dispare în faţa acestor nevoi. Fiţi 
fii buni! Comitetul Central”.

În timpul Războiului de Indepen-
dență din 1877-1878, Adolf Wein-
berg s-a înrolat voluntar în Armata 
Română, fiind numit subchirurg la 
Ambulanța Zion, care a însoțit divizi-
ile a III-a și a IV-a, mobilizate la ase-
diul Plevnei (iulie-noiembrie 1877) și 
Vidinului (ianuarie-februarie 1878). 
Pe parcursul campaniei din 1877-
1878, medicul-ajutor Adolf Weinberg 
s-a ocupat de organizarea și condu-
cerea Ambulanței Româno-Israelite 
Zion, înființate de Societatea Israelită 
Înfrățirea Zion. Ambulanța Zion avea 
o echipă formată din 12 cadre medi-
cale: dr. Al. Cociu, medic şef, un me-
dic-ajutor, studenţi şi un farmacist.

Generalul Gheorghe Anghelescu, 
comandantul Diviziilor a III-a și a IV-a,  
amintea modul în care personalul 
Ambulanței Zion și-a făcut datoria, 
mulțumind președintelui acesteia, 
Adolf Weinberg, pentru activitatea 
desfășurată în campanie: „Trebuie să 
mulțumesc societății ce prezidați pen-
tru serviciile importante ce Ambulanța 
Zion le-a dat la a III-a și a IV-a Divi-
zie, active înaintea Plevnei și a Vidi-
nului, împărţind cu noi frăţeşte toate 
ostenelile şi greutăţile campaniei şi 
să comunic ce parte însemnată a luat 
această Ambulanţă la campanie, îna-
inte şi după trecerea Dunării, şi ser-
viciile eminente ce a făcut la a III-a 
şi a IV-a Divizie ce am onoarea a co-
manda. Personalul Ambulanței a fost 
la înălțimea meseriei sale. Mulțumită 

neobositei sale activități s-au vinde-
cat o mulțime de soldați. Fără devo-
tamentul și îngrijirea necontenită a 
acestui personal, o mulțime de bravi 
ar fi pierit prin flagelul (n.a. este vor-
ba de ravagiile făcute de febra tifoidă 
în rândul soldaților) care în timpul din 
urmă decima rândurile armatei mai 
crunt decât dușmanul” (op.cit).

Pentru participarea și activitatea 
în timpul Războiului de Independență 
din 1877-1878, medicul Adolf Wein-
berg și întregul personal medical al 
Ambulanței Zion au fost decorați și 
încetățeniți în Adunarea Generală din 
25 decembrie 1879, iar Societatea 
Înfrățirea Zion le-a decernat o medalie 
pentru modul în care și-au îndeplinit 
activitatea pe câmpul de luptă.

După absolvirea Facultății de Medi-
cină din București, medicul Adolf Wein-
berg a susținut la 30 mai 1881 teza 
de doctorat intitulată Câteva cuvinte 
asupra epiteliomei. De asemenea, a 
fost preocupat de ceea ce numim în pre-
zent pregătire continuă, absolvind stagii 
de specializare în străinătate: la Viena a 
urmat medicină internă, iar la Berlin, Lon-
dra și Paris a aprofundat studii de oftal-
mologie. După ce a revenit în țară, Adolf  
Weinberg a lucrat la Spitalul Colțea din 
București, ca medic oftalmolog. 

Medic intern al Spitalelor Civile, 
membru fondator şi colaborator al jur-
nalului Spitalul, membru al Societăţii 
Studenţilor în Medicină, Adolf Wein-
berg a publicat numeroase lucrări de 
specialitate.

În anul 1884, medicul Adolf Wein-
berg avea să-și schimbe numele în Vi-
anu, iar doi ani mai târziu, în 1886, se 
căsătorea cu Reiza Leibovici, fiica unui 
bancher din Iași. Împreună au avut 
cinci copii: Constanța (născută la Iași, 
în 1887), Victoria (născută la București, 
în 1888), Cornelia (născută la Giurgiu 
în 1894), Tudor (născut la Giurgiu, la 

27 decembrie 1897) și Alexandru (năs-
cut la Giurgiu, la 21 iunie 1903). 

În anul 1891, medicul Alexandru 
Vianu a fost numit profesor de medi-
cină legală la Școala de Știinţe Poli-
tice şi Administrative din Bucureşti, 
publicând pentru nevoile de studiu ale 
studenților un curs de medicină legală.

Familia Vianu s-a mutat în orașul 
Giurgiu, în anul 1892. Un an mai târziu 
(în 1893), soții Adolf și Reiza, împre-
ună cu fiicele mai mari, s-au botezat 
creștin-ortodox, preluând numele de 
Alexandru și Florica (Vianu, fereastră 
luminată, Editura Vinea).

Din anul 1901 Alexandru Vianu a 
devenit medic primar al orașului Giur-
giu, desfășurându-și aici restul ca-
rierei sale. În ziua de 17 septembrie 
1906, a participat la Congresul gene-
ral al medicilor din țară, la secţiunea 
de igienă şi medicină socială, cu co-
municarea Cauzele deceselor în ulti-
mele două decenii şi ale tuberculozei 
pulmonare din oraşul Giurgiu, lucrare 
publicată la Giurgiu (Tip. U. Stăncu-
lescu) în 1907. 

Pentru o perioadă de trei ani, din 
1907 în 1910, Alexandru Vianu a lu-
crat la Slatina (jud. Olt). 

Din ordinul Majestății Sale Rege-
le Carol I, medicul primar Alexandru 
Vianu a fost numit în personalul su-
perior al Armatei, cu gradul de maior, 
iar în 1910 a fost avansat inspector 
medical cu grad de colonel. Dispariția 
prematură a soției sale în anul 1912, 
la vârsta de 45 de ani, a marcat viața 
medicului Alexandru Vianu și a copii-
lor acestora, lipsiți în noua situație de 
ambianța familială plină de sensibilita-
te și blândețe pe care Florica Vianu a 
știut să o cultive.

Alexandru Vianu a fost mobilizat 
în calitate de șef al serviciului medical 
al unei divizii pe frontul din Moldova 
în perioada Primului Război Mondial. 

Deși în vârstă de 50 de ani, medicul a 
luat parte cu aceeași abnegație la în-
treaga campanie militară. 

Fiii săi, Tudor și Alexandru Vianu, 
au fost, de asemenea, mobilizați după 
intrarea României în război. Tudor 
(marele cărturar de mai târziu) a urmat 
școala pregătitoare de ofițeri de arti-
lerie, după terminarea căreia, în anul 
1917, a fost trimis în apărarea antia-
eriană, în Munții Vrancei. Alexandru, 
viitorul scriitor și publicist, și-a însoțit 
tatăl pe front, în calitate de cercetaș. 
Scrisorile lui Tudor Vianu din acea 
perioadă surprind o profundă criză 
interioară, complicată de drama răz-
boiului și nesiguranța propriului destin 
intelectual: „Sunt așa de slab! Ți-aduci 
aminte când schițam îndrăznețul cult 
al energiei? Ce fericiți eram pe atunci! 
Se dovedește acum că era defectu-
oasă direcția aceea. O formulă etică 
trebuie să se adapteze cu rectitudine 
slăbiciunii naturale a omului. Omul 
e slab, acesta e adevărul. Idealul 
uman trebuie să se scoboare până la 
umilința condiției umane. El trebuie să 
fie ca bunul samaritean ce se abate 
din drum pentru a lega rana drumețului 
căzut în noroi.” (Scrisoare adresată lui 
Simon Bayer, 10 decembrie 1916, în 
Vianu, fereastră luminată)

Medicul Alexandru Vianu și-a pe-
trecut ultimii ani din viață la București, 
în casa din str. Cortului nr. 14 (astăzi 
str. Ing. Emil Balaban), unde locuiau 
fiii săi, Tudor și Alexandru. Veteranul 
din Războiul ruso-turc din 1877-1878 
s-a stins din viață în anul 1926, la 
București, cu mulțumirea că fiul său 
Tudor Vianu, cunoștea deja primele 
recunoașteri, în țară și peste hotare, 
ale unei valori intelectuale deosebite.

IRINA WEINER-SPIRESCU
cercetător CSIER-WF

Un medic evreu, participant la războaiele  
duse de România în secolele XIX-XX

Din activităţile de cercetare ale

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

Conferință internațională la Ambasada Rusiei din București
În data de 6 octombrie, Ambasada Rusiei la București 

a găzduit o conferință științifică internațională pe tema 
„75 de ani de la victoria coaliției antihitleriste și înființarea 
ONU: lecții de istorie și provocările în prezent”.

FCER a fost reprezentată de președintele Aurel Vainer 
și de Ildiko Galeru, cercetătoare la CSIER. În alocuțiunea 
sa, după ce și-a cerut scuze că nu a putut participa la 
întrunire, dr. Aurel Vainer a subliniat că orice evreu care 
a trăit în România „în acei ani triști și furtunoși, aflată 
sub regimul Antonescu și sub cel antonesciano-legionar, 
cunoaște cât de mult a contat implicarea fostei Uniuni So-
vietice în victoria coaliției antihitleriste”.

Ildiko Galeru a amintit că denumirea de Națiunile Unite 
a fost folosită pentru prima dată în Declaration by United 
Nations de la 1 ianuarie 1942, când reprezentanții a 26 
de națiuni au exprimat angajamentul guvernelor lor de a 
continua împreună lupta împotriva Puterilor Axei”. Astfel, 
a subliniat ea, „înființarea unui organism internațional care 
avea ca scop principal menținerea păcii a fost pregătită 
încă din timpul războiului”.

Vorbitoarea s-a referit  și la „Conferința securității mon-
diale” de la Dumbarton Oaks, din 1944, la care au parti-
cipat delegați britanici, americani și sovietici. Cordell Hull, 
ministrul de Externe american, a declarat, între altele: 
„Misiunea noastră aici este să ajutăm pentru a se pune 
temeliile peste care apoi, după victorie, vor fi construite 
pacea, libertatea și prosperitatea pentru generațiile ce 
vor veni. Lecțiile dezbinării și slăbiciunii dinainte trebuie 
să fie mereu întipărite în mințile și inimile generației aces-
teia și a generațiilor ce vor veni. Pacea, ca și Libertatea, 
cere devoțiune constantă și vigilență perpetuă. Ea cere 
voința de a face pași hotărâtori pentru menținerea unei 
conviețuiri în bună vecinătate, pentru o lume de vecini 
buni. Pacea cere acceptarea ideii că menținerea ei este 
un interes comun atât de prețios și superior, încât toate 
diferendele și controversele dintre națiuni pot și trebuie să 
fie rezolvate prin mijloacele pașnice”.

Un punct de vedere asemănător a fost exprimat de 

conducătorul delegației sovietice, ambasadorul Andrei 
Gromâko: „Acest război a costat mult țările noastre, ca și 
multe alte țări iubitoare de pace, în grele sacrificii omenești 
și materiale. Popoarele iubitoare de pace au vărsat prea 
mult sânge și au făcut prea mari sacrificii pentru a fi indi-
ferente față de viitorul lor. Ele  încearcă să stabilească o 
organizație internațională care să poată preveni repetarea 
unei asemenea tragedii și să garanteze popoarelor, în vii-
tor, pacea, securitatea și prosperitatea”.

Președintele american Th. Roosevelt a subliniat că „în-
tocmai cum Decalogul a inspirat profund religia creștină 
fără a fi fost urmat în litera lui, așa și Charta Atlanticului va 
defini spiritul în care se va face noua organizare a lumii”. 
În vederea îndeplinirii acestei misiuni, noul proiect pre-
vede măsuri corective „pentru a preîntâmpina și înlătura 
orice amenințare a păcii și pentru suprimarea actelor de 
agresiune și a oricărei violări a păcii”, iar pe de altă par-
te, o procedură pașnică în vederea rezolvării diferendelor 
internaționale care ar putea primejdui pacea”. 

După cum a spus însă Ildiko Galeru, Războiul Rece 
(1947–1991) a fost o perioadă de tensiuni și confruntări 
politice și ideologice și toate evenimentele internaţiona-
le petrecute în prima perioadă a Războiului Rece (1947-
1962) au demonstrat incapacitatea ONU de a acţiona în 
spiritul Chartei în spaţiul geopolitic central al sistemului in-
ternaţional, în sfera de dominaţie directă a celor două su-
perputeri. Rolul ONU a fost acela de secondant al super-
puterilor, acţionând doar în spaţiile marginale de decizie şi 
doar în urma unui acord direct dintre SUA şi URSS, cazul 
crizei Suezului fiind cel mai semnificativ în acest sens.

Concluzia cercetătoarei de la CSIER a fost că „expe-
riența celor 75 de ani a dovedit că pacea, pentru a fi 
menținută, nu e de ajuns să fie garantată prin texte so-
lemne, ci trebuie să fie susținută și de o forță reală, iar 
această forță nu poate să vină decât prin colaborare! Fără 
cooperarea internațională, cu toate sacrificiile pe care le 
implică, pacea nu rămâne decât un deziderat, o formulă 
goală”.  (A.M.)
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La 9 noiembrie s-au împlinit 82 de ani de la lansarea atacurilor devasta-
toare ale trupelor de asalt ale Germaniei naziste împotriva evreilor. Între 9 și 
13 noiembrie 1938, în numeroase orașe și sate germane și austriece au fost 
distruse case, aproximativ 8.000 de magazine, au fost devastate 1668 de si-
nagogi și 27 incendiate. Trupele SA  și SS,  cărora li s-a alăturat și o parte din 
populație, au distrus totul cu barosul, lăsând străzile acoperite cu cioburi de 
sticlă de la geamurile și vitrinele  sparte, de unde și numele acestei atrocități. 
Au fost omorâți în bătaie 400 de evrei, iar 30.000 au fost duși în lagăre de 
concentrare. Ziua de 9 noiembrie 1938 este considerată începutul persecuției 
sistematice a evreimii germane.

Astăzi, în Germania, Kristallnacht se comemorează nu numai de către 
comunitatea evreiască, ci și de clasa politică germană. Este un prilej pentru 
ambele părți să lanseze un apel pentru combaterea antisemitismului, care 
se manifestă din ce în ce mai agresiv în Europa, inclusiv în Germania, și să 
atragă atenția asupra eventualelor consecințe ale acestor manifestări. Poziția 
statului german a fost foarte clar definită de cancelarul Angela Merkel, la cea 
de a 80-a comemorare a Nopții de Cristal: „Îmi lipsesc cuvintele să descriu 
Noaptea de Cristal. Statul trebuie să lupte cu hotărâre și permanent împotriva 
antisemitismului, rasismului și excluziunii”.

A fost identificat locul exact al masacrelor de la Babii Iar

82 de ani de la Noaptea de Cristal

Recrearea „Sidur Catalunya” de către un savant israelian

A murit cel mai 
bătrân om  
din Israel

La începutul lui octombrie a de-
cedat la Natanya (Israel) Shlomo 
Sulayman, cel mai bătrân cetățean 
israelian, trecut la cele veșnice la 
vârsta de 117 ani. Născut în 1903 în 
Yemen, Sulayman a emigrat în Isra-
el în 1949, împreună cu soția și cei 
patru copii. Alți doi copii s-au născut 
în Israel. El a servit în forțele armate 
israeliene și a lucrat în agricultură. 
Soția lui a murit cu câțiva ani înainte, 
la 94 de ani.

Sulayman a decedat având în 
jurul lui familia. În afară de cei șase 
copii, avea 12 nepoți și un mare nu-
măr de strănepoți. De la moartea 
soției, locuia singur, dar a fost până 
la sfârșit într-o condiție fizică și men-
tală excelentă, a declarat Gil Radia, 
unul dintre nepoți. Până la vârsta de 
116 ani mergea zilnic la sinagogă 
și era considerat un expert în scri-
erea ebraică. Potrivit nepotului său, 
interdicția de a ieși din casă, izolarea 
din cauza coronavirusului i-au afec-
tat starea de sănătate.

Evreii din Yemen au o istorie mul-
timilenară. La sfârșitul secolului al 
IV-lea î.e.n, conducerea regatului Hi-
myar, concentrat în jurul orașului Sa-
naa, s-a convertit la iudaism. Monar-
hia evreiască a Himyariților a durat 
200 de ani. Cu toate cuceririle care 
au urmat, până în anii 1940 în Ye-
men a existat o comunitate evreias-
că înfloritoare. Se afirmă că ebraica 
yemenită ar fi cea mai apropiată de 
ebraica biblică. Dar evreii yemeniți 
cunoșteau și aramaica și, în tradiția 
lor, Tora se citește alternativ în ebra-
ică și în yemenită.

Declararea Statului Israel a pro-
vocat ostilitatea populației arabe din 
Yemen față de evrei, astfel că  ma-
joritatea comunității a fost adusă în 
Israel în 1949, în cadrul operațiunii 
„Covorul Fermecat”. Ultimul grup de 
evrei din Yemen a fost evacuat re-
cent în Emiratele Arabe Unite, din 
cauza războiului civil care se poartă 
în Yemen.

Dacă se vor găsi documente care 
să-i ateste anul nașterii, Sulayman 
va fi considerat nu numai cel mai bă-
trân om din Israel, ci și din lume.

MAGDALENA PORUMBARU

Numărul evreilor 
din Europa în 

scădere drastică
Potrivit unei recente statistici, reali-

zate de Institute for Jewish Policy Re-
search de la Londra, numărul evreilor 
din Europa, inclusiv din Marea Brita-
nie, Rusia și Turcia, a ajuns la nivelul 
de acum 1000 de ani. Studiul arată că 
în Europa trăiesc la ora actuală 1,3 
milioane de persoane care se declară 
evrei. În 1170, omul de știință și ma-
rele călător Benjamin Tudela făcea 
o estimare asemănătoare numărului 
evreilor europeni, relatează publicația 
Israel Hayom. 

Începând din anii 1970, din Europa 
au dispărut 60% dintre evrei. În 1970 
numărul lor se ridica la 3,2 milioane. 
1,5 milioane de evrei au părăsit Eu-
ropa după căderea Cortinei de Fier. 
Dar și în alte țări numărul evreilor a 
scăzut. Astfel, în Franța, în 1970 tră-
iau 530.000 de evrei, iar azi numărul 
lor este de 449.000. Peste 50.000 de 
evrei francezi au emigrat în Israel, alții 
au plecat în Canada. Aceste  mișcări 
au fost cauzate, în mare parte, de 
creșterea antisemitismului.

Studiul se referă și la fenomenul 
de îmbătrânire a populației (de pildă, 
în Germania), la procesul de asimilare 
și la creșterea accentuată a căsători-
ilor mixte (Polonia, Ungaria, Olanda, 
Danemarca și Suedia, precum și în 
alte țări).

Documentul se bazează pe date 
culese în cadrul unui recensământ al 
Uniunii Europene din 2018 și pe propri-
ile cercetări efectuate de comunitățile 
evreiești din Europa. (E.G.)

Asasinarea de către naziști a 
evreilor ucraineni la Babii Iar a fost 
cel mai mare masacru în aer liber în 
cadrul așa-numitului „Holocaust prin 
gloanțe”, prima fază a „soluției finale”, 
dar locul exact al atrocităților naziste, 
care au durat două zile, a rămas as-
cuns timp de aproape 80 de ani. Locul 
a fost identificat recent, datorită muncii 
asidue a lui Martin Dean, un fost in-
vestigator de la Scotland Yard, speci-
alizat în crime de război naziste. El a 
reușit să asambleze sute de piese din 
acest „puzzle” și a creat, împreună cu 
Centrul Memorial al Holocaustului Ba-
bii Iar, o simulare în 3D a locului masa-
crului, a relatat „The Times of Israel”.

La sfârșitul lui septembrie 1942, 
armata germană, care ocupase Kie-
vul, a dat dispoziție evreilor să se pre-
zinte pentru a fi deportați. Numai că 
marșul de la marginea orașului i-a dus 
la Babii Iar, o prăpastie unde germa-
nii, ajutați de numeroși ucrainieni, au 
omorât 33.771 de persoane, potrivit 
unui raport al SS. Majoritatea victime-
lor erau femei, copii și bătrâni.

În următoarele luni, tot aici au mai 
fost omorâte cel puțin 70.000 de per-
soane: romi, ucraineni și prizonieri 
de război sovietici. Aceste operațiuni 
au fost oprite în 1943, când Berlinul 
a ordonat excavarea tuturor gropilor 
comune pentru a distruge cadavre-
le. „Germanii s-au temut că sovieticii 
vor folosi astfel de dovezi în scopuri 
de propagandă. În mod ironic, unele 
lucruri pe care le știm despre locurile 
de execuție provin de la câțiva foști 
prizonieri care au fost puși să ardă 
cadavrele, dar care au reușit să sca-
pe înainte ca naziștii să-i omoare și 
pe ei”, a declarat Dean pentru „The 
Times of Israel“.

Numai că – se arată în publicația 
israeliană – după înfrângerea Germa-
niei, Uniunea Sovietică a interzis me-
moria genocidului evreiesc. Politica 
urmată a fost să se șteargă diferențele 
dintre victimele nazismului, ceea ce a 
însemnat dispariția prăpastiei de la 
Babii Iar, prin umplerea ei cu bucăți 
de cărămidă și alte materiale. Astăzi, 
deasupra fostei prăpastii se află blo-

curi de apartamente, o stradă, un parc 
și câteva memoriale modeste”.

„Timp de nouă luni am efectuat cer-
cetări intense și am scris peste 30 de 
rapoarte detaliate. În fiecare am ana-
lizat un anumit loc sau un aspect al 
execuțiilor în masă, și am încercat să 
lămuresc orice nouă informație des-
coperită”, a arătat Dean. El a trasat 
drumul pe care au fost duse victimele 
masacrului, a reușit să depășească 
confuziile legate de fosta topografie 
a zonei unde, după masacru, au fost 
făcute fotografii de către germanii și 
ucrainenii care umpleau gropile cu 
pământ.

Dovezile examinate de Dean 
au inclus mărturii orale, desene ale 
soldaților, până și umbrele arunca-
te de copaci. „Metodologia mea a 
fost să combin fotografiile obișnuite 
cu cele aeriene, cu hărți și mai ales 
cu declarații ale martorilor. În cadrul 
investigațiilor legale germane de 
după război există sute de mărturii 
ale bărbaților care au fost paznici sau 
chiar călăi la Babii Iar. Am căutat mai 

ales referiri geografice sau descrierea 
modalității în care au fost organizate 
execuțiile”, a declarat Dean. Alături 
de făptuitorii germani și ucrainieni, 
ale căror mărturii au fost transcrise și 
traduse, s-au găsit și câteva ale unor 
evrei răniți care au reușit să se stre-
coare afară din prăpastie, noaptea. 
Dean a juxtapus descrierile tuturor 
martorilor oculari pentru a localiza 
unde au avut loc masacrele. 

De-acum, lumea va ști exact unde 
să aducă un omagiu și să comemo-
reze victimele nevinovate ale acestui 
teribil masacru.

EVA GALAMBOS

Dr. Idan Perez, directorul departa-
mentului de cărți rare din cadrul Bibli-
otecii Naționale a Israelului, a primit 
Premiul memorial „Josep Maria Batis-
ta i Roca – Enric Garriga Trullols” pe 
anul 2020 pentru publicarea volumu-
lui Sidur Catalunya. Meritul savantului 
israelian constă în realizarea primei 
ediții complete a cărții de rugăciuni fo-
losite de evreii din Catalonia, Valencia 
și Mallorca, înainte de expulzarea din 
Spania (1492). El a comparat șase 
manuscrise datând din secolele XIV-
XVI, din arhive pe care le-a consultat 
la Moscova, Sankt Petersburg, Par-
ma, Roma și Oxford.

Prin alegerea de a premia rezul-
tatele muncii lui Idan Perez, Institutul 
pentru Proiecte Externe ale Culturii 

Catalane onorează, pentru prima dată 
în cei 32 de ani de la instituirea pre-
miului, o lucrare legată de contribuția 
evreilor la cultura catalană de-a lungul 
secolelor.

Deși s-a născut și a crescut la Bar-
celona, înainte de cercetarea de spe-
cialitate, Idan Perez nu știa aproape 
nimic despre obiceiurile și tradițiile 
evreilor catalani, o comunitate astăzi 
dispărută și aproape uitată. După ex-
pulzarea din 1492, evreii catalani și-
au refăcut comunitățile în orașe ca 
Roma, Salonic, Alger, dar și acestea 
au fost distruse ulterior, din cauza 
persecuțiilor. „Credeam că toți evre-
ii sefarzi sunt la fel”, a declarat Idan 
Perez pentru The Times of Israel. 
În 2004 el a făcut Alia, a studiat la 

o ieșiva sefardă de la Ierusalim și a 
descoperit literatura rabinică din Ca-
talonia și specificul evreilor catalani. 
Interesul crescând al cercetătorului 
față de acest subiect a culminat, după 
15 ani, cu publicarea Sidur Catalunya.

Deși nu își face iluzii că modul 
catalan de rugăciune va fi reînviat, 
cercetătorul ar fi mulțumit dacă mă-
car câteva sinagogi ar folosi aceas-
tă carte. Un prim pas în atingerea 
acestui scop a fost făcut, un mini-
an din Barcelona folosind-o deja la 
rugăciune.

CLAUDIA BOSOI
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Pe data de 30 octombrie 2020, 
Fundația Magna cum Laude-Reut - 
Complexul Educațional Laude-Reut 
a avut deosebita plăcere să îl sărbă-
torească din nou pe Iancu Țucărman, 
care a împlinit vârsta de 98 de ani. 

Dacă în anii trecuți, elevii îl întâm-
pinau pe Iancu Țucărman cu o mare 
de flori, entuziasm tineresc și multe 
cântece pe sufletul său, anul acesta, 
pandemia ne-a obligat la o ceremonie 
restrânsă, cu câteva personalități, în 
spațiul pietonal al Pieței Leul Ierusali-
mului, în condiții de distanțare fizică și 
cu purtarea măștilor de protecție.

Alături de Tova Ben Nun-Cherbis, 
inițiatoarea și promotoarea acestei ce-
remonii, au participat David Saranga, 

ambasadorul Israelului în România 
și președinte onorific al Laude-Reut 
Board of Trustees, Saskia Schmidt, 
șefa secției culturale a Ambasadei 
Germaniei la București, Paul Schwartz, 
președintele Comunității Evreiești din 
București, Alexandru Florian, directo-
rul Institutului Național pentru Studie-
rea Holocaustului din România „Elie 
Wiesel“, Irina Cajal, subsecretar de 
stat în Ministerul Culturii, membri ai 

Laude-Reut Board of Trustees.
S-au rostit alocuțiuni emoționante, 

în care au fost apreciate curajul și 
energia sărbătoritului, precum și 
contribuția sa la păstrarea și răspân-
direa adevărului istoric despre eveni-
mentele tragice ale celui de-al Doilea 
Război Mondial. Cu această ocazie, 
E.S. David Saranga i-a urat lui Iancu 
Țucărman viață lungă, până la 180 
de ani, adică de 10 ori 18, dăruindu-i 
două măști cu sigla Ambasadei Israe-
lului și legământul de a sărbători îm-
preună anul viitor, cu speranța desco-
peririi vaccinului anti-COVID. 

Saskia Schmidt a adus mesajul 
și urările ambasadorului Germaniei, 
E.S. Cord Meier-Klodt, precum și ale 

domnului Kai Hennig, 
Chargé d’Affaires, am-
bii prieteni ai lui Iancu 
Țucărman.

Pe lângă cadouri, 
sărbătoritul a primit Di-
ploma Vârsta de Aur, 
semnată de Tova Ben 
Nun-Cherbis și David 
Saranga, precum și 
mesajul elevilor Laude-
Reut, prin Rotem Alter, 
elevă a liceului, care i-a 
reprezentat și a cântat 
Mulți ani trăiască! în lim-
bile română și ebraică.

Iancu Țucărman este 
cel mai vârst nic membru 

al Asociației Evreilor din România, 
ultimul supraviețuitor în viață al Po-
gromului de la Iași din iunie 1941, în 
urma căruia au fost uciși peste 14.000 
de evrei. Iancu Țucărman este foar-
te activ, iubește mult copiii și muzi-
ca, implicându-se în educația lor prin 
acordarea de burse elevilor talentați, 
mentor al școlii Laude-Reut și model 
de viață pentru tânăra generație.

CRISTINA MARIN

– Cum ați ajuns să cunoașteți 
aces te probleme?

– Lucram la Spitalul Județean de 
Pediatrie, secția imagistică, radiolo-
gie. În urmă cu peste 20 de ani, am 
fost solicitată să ajut comunitatea în 
asistența medicală. N-am ezitat s-o 
fac. Nu uit mâna de ajutor primită de 
la DASM, condus atunci de ing. Nilu 
Aronovici; sfaturile primite de la direc-
toarea Căminului „Rosen”, dr. Nadia 
Georgescu. În aceeași perioadă, am 
venit să cânt la corul, nou înființat, for-
mat din copii, părinți, bunici, dirijat de 
Bogdan Lifșin. Pe urmă am fost coop-
tată în Comitetul de Conducere, unde 
am avut șansa să lucrez cu oameni 
și manageri de calitate: ing. Edmond 
Esrig, Herman Goldemberg, David 
Segal Iancu.

– Cu ce obstacole vă confruntați?
– Unele proprietăți din zona isto-

rică a urbei necesită investiții. A fost 
nevoie de reparații urgente la fațadele 
unor edificii, acoperișuri, defrișări de 

vegetație în cimitir: s-au făcut din fon-
duri proprii. Dar ne zbatem să găsim 
finanțare pentru repararea sediului 
comunitar, întreținerea sinagogii. Clă-
diri impozante, aflate în proprietatea 
noastră, vechi de peste o sută de 
ani, au nevoie de renovare. Trebuie 
soluționate litigii, pentru salvarea lor. 
Stăm bine la plata chiriilor, dar apar și 
situații nedorite din cauza perturbări-
lor create de pandemie. Dacă, până la 
izbucnirea crizei sanitare, obstacolele 
de ordin bugetar erau o provocare, 
acum sunt un zid greu de escaladat.

– În ce măsură ați reușit să 
gestionați criza până în prezent?

– Am format o echipă de voluntari 
pentru urgențe. Am organizat cur-
suri de instruire cu ajutoarele gospo-
dărești, cum să folosească măști, 
mănuși, dezinfectante. Comunicăm 
permanent telefonic cu cei aflați în 
grija noastră, pentru cunoașterea în 
timp real a stării de sănătate, a lor și 
a ajutoarelor gospodărești. Sărbători-

„Exact acum un an, membrii comunității m-au reales președinte 
și pentru acest lucru le mulțumesc și acum, prin intermediul 
R.E. A fost nevoie de curaj, fiindcă era o mare responsabi-
litate”, retrăiește emoțiile clipei Nadia Ustinescu. „Dar știam 

că mă pot baza pe o echipă de oameni devotați și inimoși. E 
foarte mult să știi că ai cu cine să te consulți în toate problemele 

înainte de a lua decizii”.

„Continuăm să fim o familie  
de care mă străduiesc să am grijă”

Interviu cu NADIA USTINESCU, preşedinta C.E. Brăila

de concurența economică, odată cu 
proclamarea statului național legionar 
în 1940, urmată în 1941 de legislația 
rasială, antisemitismul capătă forme 
violente, organizațiile evreiești sunt 
interzise, se instituie obligativitatea 
muncii forțate pentru evrei. După răz-
boi, se înregistrează o creștere demo-
grafică, fiindcă vin în oraș evrei din 
Basarabia și nordul Bucovinei, intrate 
sub administrație sovietică. Mulți au 
făcut curând Alia.

– Cum ați comemorat anul acesta 
Ziua Holocaustului în România?

– În pofida pandemiei, evenimen-
tul a avut rezonanță în viața socială 
brăileană. Au participat primarul Vi-
orel Marian Dragomir, președintele 
Consiliului Județean, Iulian Francisk 
Chiriac, subprefectul Simona Dră-
ghincescu, comandantul Garnizoanei, 
col. Vasile Ionescu.  Primarul și sub-
prefectul au rostit alocuțiuni. Am luat 
și eu cuvântul, atrăgând atenția asu-
pra escaladării antisemitismului azi, în 
lume, reiterând importanța educației 
în spirit democratic a tinerei generații.

– Festivalul Internațional „Mihail 
Sebastian” e un brand al Brăilei. Cu 
cine vă mai mândriți?

– Voi cita doar câteva nume de 
evrei brăileni afirmați în plan inter-
național: Ilarie Voronca, Max Herman 
Maxy, Konrad Bercovici, adevăratul 
scenarist al filmului „Dictatorul”, fals 
atribuit lui Chaplin, dr. Joseph Juran, 
fondatorul științei calității, Serge Mos-
covici, fondatorul psihologiei socia le 
moderne.

– Cum considerați anul 2020?
– Chiar dacă a fost atipic – n-am 

mai avut Festival, nici alte spectaco-
le cu oaspeți de seamă, ne-am mu-
tat pe online, participând la programe 
naționale de educație iudaică, organi-
zate de JCC și FCER. Continuăm să 
fim o comunitate activă, o familie de 
care mă străduiesc să am grijă.

IULIA DELEANU

La mulți ani, 
Silviu Vexler!

S i l v i u 
Vexler păs-
trează, în 
continuare, 
în activita-
tea sa de 
deputat un 
ritm alert, 
care-l ca-
racterizea-
ză de când, 
în urmă 
cu patru 
ani, a fost 
ales în această funcție. A avut  și în 
acest an mai multe inițiative legislati-
ve reușite, cele mai multe referindu-
se la îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale supraviețuitorilor Holocaustu lui. 
Unul dintre marile lui succese a fost 
soluționarea spinoasei probleme a 
amplasamentului în centrul Bucu reș-
tiului al viitorului  Muzeu al Holocaustu-
lui și Istoriei Evreilor din România. De 
remarcat și faptul că deputatul a reușit 
să treacă prin parlament legi care 
ținteau bunăstarea unor categorii de 
angajați, indiferent de etnie.

Acum Silviu se află în fața unor 
noi provocări, având în vedere can-
didatura atât la alegerile din cadrul 
FCER, cât și la cele parlamentare, 
programate pentru 6 decembrie, 
unde candidează pentru un al doi-
lea mandat de deputat din partea 
minorității evreiești din România. Nu 
putem decât să-i urăm succes de 
ziua lui și în viitoarele alegeri.

Ad mea Veesrim, 
Jose Iacobescu!

 Chiar 
dacă ne 
confruntăm 
cu pan-
demia de 
co ronav i -
rus, 2020 a 
fost un an 
fast pentru 
Jose Ia-
c o b e s c u , 
p reșed in -
tele B’nai 
B’rith Ro-
mânia. De Roș Hașana, într-un 
cadru solemn, a primit din partea 
președintelui României, Klaus Ioha-
nnis, distincția Ordinul Naţional „Ser-
viciul Credincios” în grad de Cavaler, 
drept recompensă pentru proiectul 
european „Podurile Toleranței”. Ci-
ne-l cunoaște pe Jose știe câte efor-
turi a făcut pentru ca  toate edițiile să 
se poată desfășura în cele mai bune 
condiții. Acest deziderat s-a realizat, 
drept dovadă participarea unui nu-
măr mare de minorități la proiect. 

Tot recent, Jose Iacobescu a fost 
decorat cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de la crearea Uniunii Camere-
lor de Comerț  Bilaterale, el fiind 
inițiatorul primei Camere de Comerț 
Bilaterale România-Israel. Chiar dacă 
nu în aceeași măsură ca în anii ante-
riori, președintele B’nai B’rith caută 
să mențină activitatea organizației, 
în speranța că anul viitor se vor crea 
condiții pentru relansarea ei.

La 180 de ani, Iancu Țucărman!

le de toamnă s-au făcut cu respecta-
rea tuturor măsurilor de protecție. De 
Erev Roș Hașana am pregătit pache-
te pentru 50 de participanți, primite la 
încheierea serviciului religios.

– Aminteați de vechimea unor 
proprietăți de patrimoniu din oraș. De 
când datează comunitatea?

– Deși prezență evreiască există 
din secolul XV,  abia într-un recen-
sământ din 1829 este consemnată 
existența a 21 de familii evreiești. Pri-
mul așezământ de cult mozaic e con-
struit în 1820. După ce, în 1836, orașul 
capătă statut de porto-franco, în 1837 
e consemnată prezența a 72 de familii 
evreiești. În 1863 este ridicat Templul 
Coral brăilean. B’nai B’rith – filiala lo-
cală, înființată în 1870, contribuie la 
dezvoltarea școlii primare israelite de 
băieți, fondarea primei școli israelite 
de fete, cumpărarea unui teren pen-
tru Cimitirul Nou. Foarte activă este, 
din 1883, mișcarea sionistă, căreia i 
se datorează apariția ziarului Zion, 
considerat prima publicație sionistă 
din România. Evreii dețineau o pon-
dere importantă în conducerea filialei 
brăilene a Camerei de Comerț și In-
dustrie. Dacă până în 1940, manifes-
tările antisemite fluctuează în funcție 

I. Țucărman (stg.), D. Saranga și Tova Ben Nun-Cherbis
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Apropierea sezonului rece ne dă 
emoții puternice din cauza unor si-
militudini între simptomele celor trei 
afecțiuni. Cu toate acestea, experții 
israelieni susțin că au răspunsul la 
întrebarea privind un tablou clinic 
diferențiat. Ei spun că, deși unele 

simptome sunt unice pentru fiecare 
boală, altele pot fi comune tuturor ce-
lor trei și singura modalitate de a ex-
clude COVID-19 este testarea.

„Cele mai importante simptome ale 
Covid-19 sunt dificultatea respirației 
și pierderea mirosului”, spune dr. Riv-
ka Abulafia-Lapid, lector doctor în 
virusologie și imunologie la Univer-
sitatea Ebraică din Ierusalim. Aceste 
două simptome prevestitoare nu apar 
în gripă sau în răceala obișnuită. O 
tuse uscată este un alt simptom care 
însoțește adesea Covid-19. Dacă 
totuși suflăm nasul, probabil că e ră-
ceală, arată cercetătorul.  În ceea ce 
privește gripa, semnele timpurii sunt 
diferite: dureri de cap, dureri în corp, 
febră, frisoane, dureri în gât și pier-
derea poftei de mâncare. Copiii pot 
avea o infecție a urechii medii și, de 
asemenea, probleme de ordin diges-
tiv. Ea recomandă testarea cât mai 

curând posibil dacă există simptome 
comune cu Covid-19 deoarece, spre 
deosebire de gripă, noul coronavirus 
infectează mai multe tipuri de celu-
le și se poate deplasa de la plămâni 
spre rinichi, țesuturile moi ale cor-
pului și chiar spre creier sau inimă. 
Sfatul ei principal este să încercați 
să evitați infecția purtând o mască 
facială peste gură și nas, păstrând 
distanța față de alte persoane și spă-
lându-vă și dezinfectându-vă frecvent  
mâinile. 

Cu toate acestea, putem avea și o 
surpriză plăcută, în sensul că putem 
avea un sezon de gripă ușor, spune 
dr. Manfred Green, director al progra-
mului internațional de masterat în să-
nătate publică al Universității din Hai-
fa, deși avertizează că aceasta este 
doar o previziune și nu ar trebui să-i 
împiedice pe oameni să se vaccineze 
împotriva gripei.

Palat din epoca biblică,  
scos la suprafață

O echipă de arheologi din Israel a 
descoperit fragmente de coloane bo-
gat decorate, ce ar fi făcut parte din - 
tr-un palat regal, construit în Ierusalim 
în perioada Primului Templu. Capite-
lurile (partea de sus a coloanelor) au 
fost descoperite împreună cu alte ar-
tefacte în timpul unor săpături făcute 
în zona de promenadă Armon Hanat-
ziv din Ierusalim. 

Descoperirile datează din perioa-
da Primului Templu (960-586 î.e.n.), 
potrivit Autorității pentru Antichități 
din Israel (IAA). „Aceste artefacte din 
piatră sunt realizate din calcar moa-
le, cu sculpturi decorative. Printre ele 
se află capiteluri de diferite mărimi în 
stilul arhitectural denumit proto-eoli-
an, una dintre cele mai semnificative 

caracteristici de pe clădirile regale din 
perioada Primului Templu și unul din-
tre simbolurile vizuale ale perioadei”, 
a anunțat instituția israeliană. Datorită 
importanței acestui motiv artistic, un 
simbol care reprezintă Regatele Iuda 
și Israel, Banca Israelului l-a ales ca 
imagine pentru a împodobi moneda 
de 5 shekeli. 

Yaakov Billig, arheolog șef al 
Autorității pentru Antichități din Isra-
el, crede că structura, care a fost de-
scrisă ca „magnifică”, a fost constru-
ită probabil în perioada regilor biblici 
Ezechias și Iosia. Situl ar putea face  
parte din eforturile de reconstrucție 
ale regelui Ezechias în urma asediului 
asirian al Ierusalimului din 701 î.e.n. 
În timpul săpăturilor au fost descope-
rite trei capiteluri din piatră, de dimen-
siuni medii, precum și părți din ramele 
somptuoase ale ferestrelor. În mod 
neobișnuit, două dintre cele trei capi-
teluri au fost găsite stivuite unul peste 
celălalt. „În acest moment este greu 
să spunem cine a ascuns capitelurile 
în modul în care au fost descoperite 

și de ce a făcut-o, dar nu există nici 
o îndoială că acesta este unul din-
tre misterele acestui sit unic, la care 
vom încerca să oferim o explicație”, a 
declarat Billig. Descoperirea a stârnit 
speculații conform cărora clădirea ar fi 
putut să aparțină cândva unuia dintre 
regii lui Iuda sau unei familii importan-
te din vechiul Ierusalim. Experții cred 
că restul clădirii a fost probabil distrus 
în timpul cuceririi babiloniene a Ieru-
salimului, în 586 î.e.n.

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Răceală, gripă sau COVID?

Șosea electrică 
pentru un 

viitor transport 
ecologic

Ca parte a unei politici munici-
pale care încurajează transportul 
public independent de combustibilii 
convenționali, orașul Tel Aviv a lansat 
proiectul unui drum electric pilot pen-
tru alimentarea mijloacelor de trans-
port public, proiect derulat în partene-
riat cu startup-ul israelian ElectReon 

și Dan Bus 
Company . 
Șoseaua , 
prima de 
acest gen 
din Israel, 
va fi reali-
zată între 
U n i v e r s i -
tatea din 
Tel Aviv și 
Te r m i n a -
lul Klatzkin 
din Ramat 

Aviv – un traseu de doi kilometri, care 
include 600 de metri (0,37 mile) de 
drum electric.

ElectReon a finalizat recent testa-
rea inițială a unui sistem rutier electric 
în cadrul complexului experimental al 
companiei din Beit Yanai. „Drumul pi-
lot [din Tel Aviv] va fi o fereastră  către 
lume, arătând capacitatea de a perce-
pe transportul public urban”, a decla-
rat Oren Ezer, CEO ElectReon și par-
tener fondator. El a afirmat că acest 
proiect se alătură unui proiect derulat 
în Suedia, care demonstrează capaci-
tatea de a încărca camioane grele pe 
un drum interurban, cât și unui proiect 
desfășurat în Germania, care repre-
zintă primul demers de vânzare a teh-
nologiei către o companie comercială 
din afara Israelului. 

Posibil tratament anti-SARS-CoV2
Un tratament anticolesterol, aprobat de Administraţia pentru Alimente şi 

Medicamente din SUA (FDA), ar putea fi eficient în ameliorarea semnificativă 
a simptomelor asociate maladiei Covid-19, arată un studiu efectuat de Uni-
versitatea Ebraică din Ierusalim. Cercetătorii au descoperit că medicamentul 
blochează capacitatea coronavirusului de preluare a controlului asupra celule-
lor pulmonare, limitând reproducerea virusului şi evoluţia bolii. „Descoperirea 
noastră intervine la momentul potrivit, deoarece există indicii noi că anticorpii 
acestui virus permit protejarea pacienţilor doar câteva luni, iar dacă rezultatele 
noastre se vor confirma în testele clinice, tratamentul cu medicamentul nos-
tru poate transforma Covid-19 într-o răceală obişnuită”, a subliniat profesorul 
Yaakov Nahmias, directorul fondator al Centrului de Bioinginerie „Alexander 
Grass”. În colaborare cu dr. Benjamin Tenoever, de la Centrul Medical „Mount 
Sinai” din New York, cei doi au descoperit că medicamentul Fenofibrat (de-
numit comercial Ticor) ar putea bloca reproducerea SARS-Cov-2 în celulele 
pulmonare. 

Cercetările efectuate în laboratoarele Universităţii 
Ebraice din Ierusalim arată că medicamentul este efi-
cient în tratarea ţesuturilor umane infectate. Eficienţa 
va fi verificată acum în teste clinice. Profesorul Yaa-
kov Nahmias a explicat: „Am observat că reacţia plă-
mânilor la SARS-CoV-2 este în principal metabolică, 
conducând la acumularea de grăsimi în plămâni. Da-
tele noastre arată că acumularea de celule anormale 
poate anticipa aspecte critice ale evoluţiei Covid-19. 
Vorbim despre un progres major, care poate deschi-
de posibilităţi de neutralizare a activităţilor virusului 
prin concentrarea asupra ţesutului-gazdă, care oferă 
virusului platforma de a se dezvolta. Acest lucru ne-a 
condus la a verifica ce tratamente existente pot bloca 
activitatea de reproducere a virusului, limitând astfel 

severitatea bolii”. Testele de laborator arată că Fenofibrat, aprobat în 1975 în 
SUA pentru tratarea colesterolului, permite reducerea nivelului grăsimilor din 
plămâni.

Pagină realizată de  
DAN DRUŢĂ

Teste rapide 
pentru 

diagnosticarea  
COVID

Un test rapid de testare COVID-19, 
dezvoltat de cercetătorii de la Sheba 
Medical Center din Ramat Gan, din 
Israel, va fi utilizat pentru a verifica 
pasagerii din mai multe aeroporturi 
europene. Testul implică gargară cu o 
cantitate mică de apă de gură specia-
lă și eliminarea ei într-o eprubetă. 

Virusight Diagnostic, o companie 
de îngrijire a sănătății, bazată pe apli-
carea unor elemente de inteligență 
artificială, a semnat o scrisoare de 
intenție  pentru oferirea unor servi-
cii de screening rapid al pasagerilor 
companiilor aeriene cu ICTS Europe, 
un furnizor de securitate în cele mai 
importante aeroporturi din 23 de țări. 
O fază preliminară de control al tes-
tului a avut loc luna trecută, a implicat 
aproximativ 400 de persoane volun-
tare și rezultatul a indicat o acuratețe 
de aproximativ 95%. „Testele vor fi 
imediat accesibile și monitorizate, 
astfel încât aeroporturile și companiile 
aeriene să poată optimiza nivelul de 
siguranță prin reducerea riscului de 
îmbolnăvire cu COVID-19”, se arată 
în comunicat. În faza pilot aplicată pe 
aeroporturi, cei al căror rezultat va fi 
pozitiv pentru infecția cu Coronavirus 
vor trebui să se testeze prin metoda 
clasică, care implică prelevare de li-
chide din mucoasă. 

Test cu răspuns în 30 de secunde
Ron Malka, ambasadorul Statului 

Israel în India, a declarat că, grație 
cooperării dintre cele două state, un 
nou prototip de test pentru depistarea 
virusului SARS-CoV-2 va fi disponibil 

curând, se arată în ediția electronică 
a cotidianului Jerusalem Post. „Vor fi 
vești bune pentru întreaga omenire”, 
a afirmat diplomatul israelian pentru 
agenția de știri indiană PTI. El a ară-
tat că este doar o chestiune de zile 
până ce testul va fi lansat. Procedura 
de testare este una non-invazivă și 
constă într-o manevră de spirometrie, 
care permite aparatului să depisteze 
în maximum un minut dacă persoana  
este sau nu infectată, fără intervenția 
unui cadru medical. 

Ambasadorul Ron Malka a preci-
zat, de asemenea, că aparatul medi-

cal va fi produs în India și a apreciat 
acest demers drept „un exemplu des-
pre cât de fructuoasă poate fi colabo-
rarea în domeniul științei și tehnologiei 
între India și Israel”. Potrivit oficialului 
israelian, experții celor două state co-
laborează intens în vederea realizării 
unui vaccin, în acest caz India având 
un rol cheie în producerea acestuia. 

Amb. R. Malka
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Acesta este titlul unui articol apărut în 
Curierul Israelit (organul de presă al UER), 
din 4 martie 1945. „Atmosfera se înveninea-
ză iară. Fățiș, metodic”, se scrie în articol. 
Garanția dată de democrația românească 
este torpilată. „Opinia publică românească 
este chemată să dea dovadă că drumul hit-
lerist este părăsit pentru totdeauna, că an-
tisemitismul este considerat ca o verigă în 
lanțul hitlerismului”. 

Acestei probleme i-a acordat o atenție 
deosebită și Adunarea Generală a UER, 
Secția București, întrunită la 25 februarie 
1945. Vorbitorii au atras atenția că populația 
evreiască trebuie să fie pregătită pentru a-și 
putea apăra libertățile de curând recucerite, 
să poată lupta împotriva atacurilor pe care 
reacțiunea fascistă le-a pornit contra lor, să 
poată împiedica extinderea reacțiunii hitleris-
te, care a început să-și ridice din nou capul.

Pentru mobilizarea opiniei publice împo-
triva acestor stări de fapt, Adunarea a adop-
tat următoarea moțiune: „UER, reprezentând 
voința și aspirațiile populațiunii evreiești, so-
lidară cu interesele poporului român eliberat 
în lupta eroică pentru desăvârșirea și con-
solidarea drepturilor sale, socoate în aceste 
momente hotărâtoare să-și expună punctul 
de vedere în chestiunile ce o 
privesc. Evreii din România con-
stată cu mâhnire că în anumite 
cercuri românești mai stăruie 
încă mentalitatea veche fascis-
to-nazistă, care a făcut tuturor 
atâta rău. Aceste curente dăunătoare, în 
primul rând țării, multă vreme camuflate, au 
început să se afirme îndrăzneț, cu tendința 
de a întoarce în viața românească vechile 
procedee naziste, cu consecințele ei de ură 
și de învrăjbire între concetățenii țării. În ulti-
mele săptămâni s-a dat imbold și curaj ace-
lor cari, nesocotind comandamentele vremu-
rilor noi și desconsiderând cu totul obligațiile 
armistițiului, vor să reînvie timpurile de ură și 
de asuprire. Pe de altă parte, decretele-lege 
pentru reîncadrarea evreilor în drepturile lor 
constituționale întâmpină mereu rezistențe 
inexplicabile. Populația evreiască din Româ-
nia protestează împotriva acestor tendințe 
de reînviere a vechiului regim. În calitate de 
cetățeni liberi și credincioși ai acestei țări, 
cari am dovedit întotdeauna și suntem gata a 
arăta din nou perfecta noastră loialitate întru 
îndeplinirea tuturor îndatoririlor cetățenești 
către țara nașterii noastre, dorim ca și con-
ducătorii țării, potrivit cu spiritul democratic, 
să înceapă o acțiune serioasă pentru a opri 
tendințele nefaste ale grupărilor fascisto-na-
ziste legionare”. 

În același spirit, Adunarea a adresat o te-
legramă M.S. Regelui. „Nădăjduim că și as-
tăzi – se scria în telegramă – când diversiu-
nea antisemită încearcă din nou să se agite, 
vom găsi la Majestatea Voastră același spirit 
de dreptate și dragoste pentru toți cetățenii 
țării ca întotdeauna”. Adunarea, ridicată în 
picioare, a aclamat îndelung pe M.S Regele. 

S-a adresat o telegramă și președintelui 
UER, dr. W. Filderman. I s-a mulțumit pen-
tru activitatea deosebită pe care a depus-o 
pentru salvarea vieții și drepturilor evreimii 
din țară. Președintele este rugat ca și „astăzi, 
când fiara antisemită își arată din nou colții, 
să-și continue lupta demnă și hotărâtă pentru 
stârpirea acestor încercări” și este asigurat 
că va fi urmat oriunde și oricând o va cere. 

Manifestările antisemite, împotriva căro-
ra UER a chemat la luptă, s-au concretizat, 
printre altele, în acuzații apărute în ziare. 
Evreii erau acuzați că au adus în România 
democrația și comunismul. Erau pecetluiți că 
sunt străini și venetici fără neam și Dumne-
zeu. Însuși prim-ministrul, generalul Rădes-
cu i-a numit venetici; era evident o aluzie la 
adresa evreilor.

Aceasta a fost atmosfera în care UER a 
mobilizat la luptă împotriva antisemitismului.

LYA BENJAMIN

E v r e i  
î n  v i a ţ a 
p u b l i c ă

„Fierbe iar cazanul 
antisemit”

Evrei care au cucerit Premiul Nobel în 2020

NOBEL cu „mitologia la purtător”: 
Louise Elisabeth Glück

Despre evreii din România, cu Peninah Zilberman

Medicină
Un savant evreu – Harvey J. Alter – completează 

lista laureaților Premiului Nobel pentru Medicină. El, 
alături de alți doi oameni de știință, Michael Hough-
ton şi Charles M. Rice, au fost desemnaţi laureaţi ai 
Premiului Nobel pentru medicină pe anul 2020 pen-
tru descoperirea virusului hepatitei C. Cei trei cerce-
tători au fost recompensaţi pentru „contribuţia lor de-
cisivă în lupta împotriva hepatitei transmisibile prin 
sânge, o problemă majoră de sănătate globală, care 
poate să cauzeze ciroză şi cancer hepatic’’, se arată 
în comunicatul Comitetului Nobel. „Este ceva ce nu 
crezi că se va întâmpla vreodată, iar uneori nu crezi 
că merită să ți se întâmple și se întâmplă”, a decla-
rat Harvey J. Alter pentru The Times of Israel.  Năs-
cut în anul 1935, într-o familie evreiască din New 
York, virusologul Harvey J. Alter a afirmat într-un ar-
ticol publicat în anul 2013 că originea sa evreiască a 
contribuit într-o mare măsură la alegerea carierei de 
medic. El a povestit că și tatăl său și-ar fi dorit să ur-
meze această profesie, dar constrângerile materiale  
l-au determinat să își abandoneze idealul.

Fizică
Doi dintre cei trei laureați ai Premiului Nobel pentru 

Fizică, Roger Penrose (Regatul Unit) și Andrea Ghez 
(S.U.A.) au origini evreiești, iar alături de Reinhard 
Genzel din Germania au fost distinși pentru importan-
tele lor descoperiri în domeniul găurilor negre. Roger 
Penrose va primi jumătate din premiu, pentru „desco-

perirea faptului că formarea găurilor negre reprezintă o 
predicţie robustă a teoriei relativităţii generale”.

Reinhard Genzel şi Andrea Ghez vor împărţi cea-
laltă jumătate a premiului, pentru „descoperirea unui 
obiect compact supermasiv în centrul galaxiei noas-
tre”, potrivit comunicatului oficial publicat de Comitetul 
Nobel.

Deși nu se identifică a fi evreu, conform declarațiilor 
sale, citat de The Times of Israel, Sir Roger Penrose 
provine dintr-o familie evreiască originară din Rusia, 
bunica sa, Sonia Marie Natanson, fiind o cunoscută 
pianistă a epocii sale. 

Andrea Ghez are de asemenea origini evreiești, 
străbunicul său patern fiind născut în Tunisia și a ajuns 
în Statele Unite ale Americii în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial. Andrea Ghez este a patra femeie lau-
reată a Premiului Nobel pentru Fizică. 

Economie
Profesor la Universitatea Stanford, Paul Milgrom 

este unul dintre cei doi laureați ai Premiului Nobel pen-
tru Economie, alături de Robert Wilson, de asemenea 
din SUA. Laureaţii din acest an au studiat cum func-
ţionează licitaţiile și au folosit cunoştinţele dobândite 
pentru a schiţa noi formate ale licitaţiei pentru bunuri 
şi servicii care sunt dificil de vândut în mod tradiţional, 
cum ar fi frecvenţele radio. Paul Milgrom s-a născut în 
anul 1948, în Detroit într-o familie evreiască și a absol-
vit un liceu evreiesc din cadrul United Hebrew Schools. 

DAN DRUȚĂ

La 25 octombrie 2020 a avut loc o conferință in-
titulată „Evreii din România: un secol de frământări 
și renaștere națională”, susținută de Peninah Zilber-
man, președinta Fundației Tarbut Sighet. Evenimentul 
on-line a fost organizat și moderat de Dóra Koranyi, 
din Ungaria, și Sebastian Mizrahi, din Venezuela, în 
cadrul proiectului Qesher, prin intermediul căruia se 
desfășoară săptămânal prelegeri interactive despre 
comunitățile evreiești din întreaga lume, susținute de 
experți locali.

Născută în Israel și făcând parte din a doua 
generație de supraviețuitori ai Holocaustului, mama 
fiind originară din Sighet, iar tatăl din București, Peni-
nah Zilberman a învățat limba română de la bunica din 
partea tatălui (care vorbea cinci limbi, nu și ebraica). A 
fost directoare a Muzeului Holocaustului din Toronto; 
prima călătorie în România a întreprins-o în 1998, la 
Sighet, unde a revenit regulat. În 2014 înființa Fundația 
Tarbut, dedicată proiectelor cultural-educative. De 
atunci, fundația își urmărește consecvent programele 
de educație, cultură, traduceri de cărți, întâlniri cu ele-
vii, pentru a le vorbi despre Holocaust. Familia Walter, 
din partea mamei, trăise în Sighet de-a lungul a două 
secole, până la deportarea la Auschwitz.

Prelegerea a vizat o prezentare generală a Români-
ei, mai ales pentru cei care nu o cunosc, dar și o intro-
ducere în istoria evreilor din România, prin intermediul 
istoriilor personale ale familiilor Walter și Zilberman. Au 
fost evidențiate structura geografică, demografică, reli-

gioasă a țării, organizarea 
administrativ-teritorială, cu 
hărți dinainte și de după 
al Doilea Război Mondi-
al, dar și aspecte turistice 
precum mâncăruri îndrăgi-
te (mămăliga, papanașii), 
caracteristica ospitalității, 
tradiții populare.

Vorbitoarea a amintit 
că România a fost singu-
ra țară din blocul statelor 
comuniste care, în timpul 
Războiului Rece, a păs-
trat relațiile diplomatice cu 
Statul Israel. Octombrie 
este o lună semnificativă, ziua de 9 devenind Ziua 
Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului 
din România, aleasă după data la care au început de-
portările în Transnistria. Prima carte în engleză dedi-
cată acestui subiect a fost scrisă de Felicia Carmelly, 
cu titlul: „Spulberați! Cincizeci de ani de trecere sub 
tăcere: istorie și mărturii asupra tragediei din România 
și Transnistria”. În limba română a apărut volumul de 
memorii ale autoarei, ea însăși originară din Vatra Dor-
nei și supraviețuitoare a deportărilor în Transnistria, in-
titulat „Călătorie pe fluviul amintirilor” (Hasefer, 2017), 
volum apărut cu sprijinul Fundației Tarbut.

CLAUDIA BOSOI

În 2020 a primit Premiul Nobel pentru literatură  
„pentru vocea ei poetică inconfundabilă care, cu o 
frumusețe austeră, face ca existența individuală să fie 
universală“.

Acest  Nobel pentru poeta şi eseista americană 
Lou ise Elisabeth Glück a încununat o serie întreagă de 
importante premii literare (Pulitzer Prize, National Hu-
manities Medal, National Book Award, National Book 
Critics Circle Award, the Bollingen Prize), între 2003 şi 
2004 ea fiind Poet Laureat al Statelor Unite.

Născută la New York, pe 22 aprilie 1943, mama ei a 
fost descendenta unor evrei ruşi, în timp ce bunicii pe 
linie paternă, evrei unguri, origi-
nari din Valea lui Mihai, emigrase-
ră în Statele Unite înainte ca tatăl 
ei să se nască, în cele din urmă ei 
deținând un magazin alimentar în 
New York.   

În copilărie părinţii au învăţat-o  
mitologia greacă, ceea ce se va 
regăsi în versurile ei, dar într-un  
fel de „mitologie la purtător”, adap-

tată la necesităţile auctoriale ale poetei, ca în poemul  
„Suferința lui Circe” (traducere Alina Roiniţă):

În cele din urmă, m-am făcut/ Cunoscut soției tale 
cum/ Un zeu s-ar fi făcut, în propria ei casă, în/ Itha-
ca, o voce/ Fără corp: ea/ S-a oprit din țesut, capul 
întorcându-se/  Mai întâi la dreapta, apoi la stânga,/  
Deși era fără de speranță, desigur, / Să asocieze acel 
sunet cu oricare/ Sursă obiectivă: mă îndoiesc că/ Ea 
va reveni la ghergheful ei/știind ce știe acum. Când/ O 
vei revedea, spune-i că/ Așa își ia un zeu la revedere:/ 
Dacă sunt în capul ei pe veci/ Sunt în viața ta pentru 
totdeauna.

Poemele ei transmit o emoţie 
puternică, rezultat al „contorsio-
nării subiectiv-auctoriale” a unei 
mitologii cunoscute pe toate me-
ridianele, dar pe care nimeni nu a 
avut curajul şi inteligenţa artistică 
să o utilizeze „atât de personal“ 
pentru a genera lirism validat de 
un Nobel.

IOAN IACOB
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Nu toate zidurile sunt la fel

Miniserialul 
„Unorthodox”  

a câștigat 
premiul Emmy 

pentru regie

Maria Schrader, regizoarea 
miniserialului „Unorthodox”, a 
câștigat premiul Emmy pentru „re-
gia excepțională a unui miniserial”. 
Produs de Netflix, este primul serial 
în care în cea mai mare parte a fil-
mului se vorbește idiș, iar actorii au 
trebuit să învețe limba. Pelicula pre-
zintă viața evreiască din comunita-
tea Satmar care, după  Holocaust, a 
fost reînființată într-un cartier al New 
Yorkului. Serialul este inspirat dintr-o 
carte autobiografică, iar rolul princi-
pal este interpretat de actrița israeli-
ană Shira Haas. (E.G.)

Șefii 
diplomațiilor 

din EAU 
și Israel, în vizită 

la Memorialul 
Holocaustului 

din Berlin
Șeicul Abdullah bin Zayed Al Na-

hyan, ministrul de externe al EAU, 
și omologul său israelian, Gabi 
Ashkenazi, au vizitat împreună Me-
morialul Holocaustului de la Ber-
lin. Împărtășindu-și sentimentele în 
Cartea pentru vizitatori, Al Nahyan 
a numit acest loc „mărturie a de-
căderii unui grup de ființe umane, 
victime ale susținătorilor extremis-
mului și urii”. Ministrul a susținut 
ideea „valorilor umane nobile ale 
coexistenței, toleranței, acceptării 
celuilalt și respectării tuturor religiilor 
și credințelor”. La textul scris în limba 
arabă, ministrul a adăugat în engleză 
„Never Again”.

La rândul său, Gabi Ashkenazi a 
menționat că prezența sa alături de 
șefii diplomațiilor Emiratelor Arabe 
Unite, Al Nahyan, și Germaniei, He-
iko Maas, „simbolizează o nouă eră, 
o eră a păcii între popoare”.

Cei doi miniștri s-au aflat la Berlin 
pentru a discuta probleme legate de 
promovarea relațiilor bilaterale, a de-
clarat o oficialitate de la Ministerul de 
Externe israelian. (E.G.) 

Nu pot uita acea zi ploioasă de octombrie, anul 1990. 
Eram invitat la un congres în Berlin și mintea mi-era la un 
singur lucru: să văd zidul care despărțea Berlinul de Est de 
cel de Vest.

Căderea zidului avusese loc în urmă cu numai 11 luni, 
autoritățile nu apucaseră să-l demoleze complet și el se 
transformase în cel mai important punct turistico-politic al 
Berlinului. M-am lovit acolo de mii, poate zeci de mii de 
turiști, nemți sau de alte naționalități, am văzut inscripțiile 
de pe partea vestică a zidului, toate cerând libertate. Și  
mi-am spus că, și fără zid, „lagărul socialist” semăna per-
fect cu un adevărat lagăr, o închisoare ai cărei pereți nu-i 
puteai vedea, dar îi simțeai tot timpul și la tot pasul.

Zilele acestea mi-am amintit de zidul Berlinului într-o 
conotație cu totul specială.

Organizațiile antiisraeliene și antisemite din Occident au 
inclus în cam pania lor de denigrare a statului evreu fap-
tul că Israelul e înconjurat de ziduri, ridicate pe fiecare din 
granițele sale. 

Israelul nu are o graniță de Est și, cu toate acestea, in-
divizi cu viziune istorică și geopolitică au realizat faptul că, 
în ciuda aparențelor, se poate trage o linie de demarcație 
destul de precisă și clară între așezările palestiniene de pe 
malul de Est al Iordanului și unele  colonii evreiești create în 
ultimii câțiva zeci de ani. Pe această așa-zisă graniță a fost 
construit în deceniul trecut un zid, decizia luată fiind justifi-
cată de nenumăratele atacuri teroriste provenite din satele 
și orașele palestiniene. Ridicarea zidului a provocat un lung 
șir de proteste din partea acelor organizații amintite mai sus, 
ele având toate un numitor comun: autoritățile israeliene au 
copiat exemplul comuniștilor Germaniei de Est, creând un 
obstacol în calea trecerii libere dintr-o parte în alta.

Bineînțeles că această campanie ridicolă a fost în-
tâmpinată de opinia publică mondială cu o mare doză de 
umor, mulți menționând expresia algebrică „adevărat, dar 
cu semn opus”, adică zidul Berlinului oprea fuga spre liber-
tate, pe când zidul israelian urma să împiedice trecerea 
teroriștilor spre aglomerările evreiești.

Dar zidul „graniței” de est nu a rămas singur pe harta 
Israelului, pentru că, din păcate, pericolul nu vine doar din-
tr-o singură direcție. Iată cum, în acești ultimi ani, Israelul 
s-a înconjurat de ziduri plasate la granițele sale cu cele trei 
state cu care se învecinează direct.

În anii care au precedat construcția zidului de la granița 
cu Egiptul, zeci de mii de refugiați africani treceau granița 
fraudulos, prezența lor creând probleme practic insur-
montabile. De la ridicarea zidului, numărul celor care trec 
granița fraudulos s-a redus la câteva zeci, anual.

Zidul ridicat la granița de nord cu Libanul are cu totul alt 
scop. Infiltrările teroriștilor aparținând organizației Hezbol-

lah au generat mari probleme nu numai armatei israeliene, 
ci și locuitorilor din nordul țării. Ba mai mult, în anul 2006 
teroriștii au răpit trei soldați israelieni ce se aflau pe graniță, 
incident care s-a soldat cu uciderea lor și declanșarea celui 
de al doilea război libanez. Și  iată, au trecut 14 ani de la 
această conflagrație, zidul a fost construit, iar incidentele 
anuale  la granița libaneză se pot număra pe degetele unei 
singure mâini.

Un zid similar a fost construit în anii revoltei siriene pe 
Platoul Golan, care desparte Siria de Israel. În haosul ge-
nerat de revolta populației siriene împotriva președintelui 
Assad, situația la graniță devenise foarte periculoasă, 
cu posibilitatea unor incursiuni ale bandelor de teroriști 
înarmați, așa că zidul (de fapt, un gard foarte sofisticat) a 
devenit foarte repede o necesitate imperioasă. 

Dar acest zid/gard posedă un aspect interesant: de-a 
lungul lui există porți! Aceste deschideri au menirea (sau 
mai precis au avut menirea timp de mulți ani) de a permite 
intrarea multor răniți și bolnavi, cetățeni sirieni, care la ei 
acasă nu aveau acces la un minimum de îngrijire medica-
lă. Armata israeliană a construit un spital de campanie în 
apropierea graniței, iar acolo au fost tratați mii de bolnavi 
și răniți, mulți fiind trimiși pentru continuarea tratamentului 
în anumite spitale israeliene.

Bineînțeles că BDS și alte orga nizații antiisraeliene  
„s-au ferit” să menționeze acest „neimportant” amănunt în 
campania lor de denigrare a statului evreu.

În sfârșit, zidul care izolează Fâșia Gaza de teritoriul 
israelian. Zeci de baloane cu heliu, la care au fost atașate 
dizpozitive incendiare și bombe, trec prin aer granița ce ne 
desparte de Gaza, provocând incendii și explozii cu posi-
bile victime omenești.

Provocările la granița cu Gaza deveniseră cu timpul 
predilecția „turistică” a tinerilor arabi, ațâțați de organizația 
teroristă Hamas, și așa cum cetățeanul obișnuit își face un 
obicei de a se plimba la sfârșitul săptămânii în natură, zeci 
de mii de cetățeni ai Gazei apăreau la granița cu Israelul, 
înarmați cu dispozitive explozive și atacând uneori cu arme 
de foc soldații israelieni aflați pe poziții de apărare.

Azi „turismul” de graniță e practic dispărut, grație zidului 
(65 km lungime, 6 metri înălțime) a cărui construcție ur-
mează să se încheie până la sfârșitul anului acesta.

Da, Israelul e înconjurat de ziduri, ziduri de protecție 
împotriva unui inamic cu multe capete.

Cu alte cuvinte, se poate ieși cu ușurință din această 
țară, dar de intrat e cam greu pentru cineva care nu are ce 
să caute aici...

O situație neplăcută, dar, din fericire, sigură.
Prof. dr. GABRIEL M. GURMAN

Omer, Israel
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Ediția din 12 octombrie 2020 a 
emisiunii „Universul la feminin”, rea-
lizată de Serena Adler la Radio Sha-
lom, a avut ca temă „Femeia evreică 
înainte, în timpul și după Holocaust”. 
Invitații au fost: conf. univ. dr. Feli-
cia Waldman, de la Universitatea din 
București; drd. Sylvie Hershcovitz, de 
la Universitatea Bar-Ilan; și Marius 
Popescu, documentarist la CSIER.

Felicia Waldman a realizat o pre-
zentare a rolului filantropic al femeilor 
evreice: „În comunitățile evreiești – 
sefarde și așkenaze – care au existat 
pe teritoriul României actuale și mai 
ales la București, femeile au avut un 
loc important. Alături de soții lor, au 
fost mari donatoare; multe școli au 
purtat numele ambilor soți – școlile 
Focșăneanu, Loebel, Halfon. Adesea, 
femeile au sponsorizat educația, dar 
și cultura, în general, prin organizații 
care s-au ocupat de cultivarea popu-
lației evreiești. Interesant este că fe-
meile puteau să sponsorizeze, dar nu 
puteau să beneficieze, în sensul că 
ele puteau fi alături de soții lor spon-
sori ai unor școli, dar până la sfârșitul 
secolului al XIX-lea, când apare prima 
școală de fete în lumea evreiască, ele 

nu aveau acces la 
școală. Multe fe-
mei – mai ales din 
lumea sefardă – 
participă la diverse 
organizații locale 
bucureștene, la că-
mine pentru copii, 
la aziluri pentru bă-
trâni, la o serie în-
treagă de asociații 
culturale, în speci-
al cele înființate în 
jurul Casei Rega-
le. Una dintre cele 
mai importante per sonalități feminine 
ale epocii respective, Esther Halfon 
(1859-1941), sora lui Jacques Eli-
as, a fost doamnă de onoare în suita 
Reginei Elisabeta. Există și astfel de 
situații fericite în care femeile evreice 
au fost apreciate – nu numai în comu-
nitate, ci și în afară.”

De la femeia în perioada Holo-
caustului, vorbitoarea a extins discuția 
la subiecte de cercetare complexe și 
actuale: „Imaginea egalității bărbatu-
lui cu femeia este falsă și induce în 
eroare. Fără doar și poate că femeia 
și bărbatul au roluri egale, totuși fieca-

re trece prin experiențe – fericite sau 
nefericite – în moduri diferite. Ca ata-
re, ideea de a studia experiența feme-
ii în Holocaust este nouă; în general, 
s-au studiat «la grămadă» numere, 
situații, nu experiențele masculine și 
feminine. Este interesant că a existat, 
de-a lungul vremii, un accent pe soar-
ta copiilor în perioada Holocaustului. 
Există memorii ale celor care erau 
atunci copii – și băieți, și fete – și care 
au trecut prin lagăre ca Auschwitz și 
prin experiențe de tip Transnistria. Ele 
se cer analizate în context și înțelese 
în perspectiva experienței respective, 

Concurs  
de proiecte 

organizat  
de Institutul 
„Elie Wiesel”

Institutul Național pentru Studie-
rea Holocaustului din România „Elie 
Wiesel” a lansat, pe 9 octombrie 2020, 
concursul internațional de soluții pen-
tru amenajarea expoziției permanen-
te și a spațiilor conexe ale Muzeului 
Național de Istorie a Evreilor și al 
Holocaustului din România. Arhitecți 
din România și din străinătate sunt 
invitați să participe la competiția prin 
care se dorește identificarea celui mai 
bun proiect de arhitectură pentru imo-
bil și design al expoziției permanente.

Anunțul competiției, publicat 
pe site-ul Institutului (http://www.
inshr-ew.ro/concursmuzeu-2020/) 
cuprinde condițiile de participare la 
concurs, data depunerii proiecte-
lor, documentația necesară și data 
anunțării rezultatelor. 

Muzeul Național de Istorie a Evre-
ilor și al Holocaustului din România, 
se subliniază în comunicatul Insti-
tutului, are drept scop prezentarea 
și promovarea istoriei, a culturii și a 
tradițiilor comunităților evreiești în 
contextul proceselor de moderniza-
re a României. Muzeul va fi realizat 
din fonduri europene, naționale și din 
donații private și va fi inaugurat, pro-
babil, în cursul anului 2024.

La 10 octombrie a.c. Institutul „Elie 
Wiesel” a împlinit 15 ani de activitate. 
Revista a marcat evenimentul prin-
tr-un interviu detaliat despre obiecti-
vele Institutului, publicat în numărul 
568/569 din septembrie 2020 (E.G.)

Despre Holocaust și femeia evreică

O nouă premieră la Teatrul Evreiesc de Stat
Cele mai frumoase zile ale tinereții mele

În zilele de 16-17 octombrie a.c., Teatrul Evreiesc de 
Stat a oferit publicului spectator o nouă premieră: Cele mai 
frumoase zile ale tinereții mele, în regia Lianei Ceterchi. 
Dramatizarea jurnalului Anei Novac, o supraviețuitoare a 
lagărului de exterminare de la Auschwitz, oferă o perspec-
tivă realistă, vie și complexă asupra experienței trăite – în-
tr-o cheie minimală – de autoare. Producția  se desfășoară 
într-un generic eminamente feminin – Maia Morgenstern/
Katia Pascariu (Ana Novac), Viorica Bantaș, Alexandra 
Fasolă, Iolanda Covaci, Natalie Ester și Luana Stoica; sce-
nografia Viorica Petrovici. Prin alternanța narativă a celor 
șase participante se recompun succesiv file din memoriile 
încă vii ale Anei Novac. Poate un alter ego al Annei Frank, 
o performanță nefericită sau o coincidență dintr-un lung șir 
(ne)cunoscut, jurnalul protagonistei se conturează a fi un 
veritabil vehicul al vieții. „Azi sunt convinsă că numai da-
torită jurnalului am supraviețuit. (...) A fost un mod de a 
supraviețui supraviețuirii”, scria mai târziu Ana Novac. 

Ar mai fi de amintit că această premieră s-a desfășurat 
atât cu spectatori în sală, dar a fost transmisă și online, 
din cauza vicisitudinilor create de pandemia de COVID-19. 
Ecourile nu au întârziat să apară: demersul artistic al Tea-
trului Evreiesc de Stat a fost semnalat printr-o cronică  în 
ediția electronică a prestigiosului cotidian nord-american 
The Washington Post, din data de 18 octombrie. 

Zimra Harsányi, născută în anul 1929 la Dej, în județul 
Someș, a fost deportată la vârsta de doar 14 ani de 
autoritățile fasciste din Ungaria horthystă în lagărele de 

la Auschwitz și Płaszów. În lagăr avea să își piardă ambii 
părinți și fratele; iar după eliberare redobândește cetățenia 
română și se dedică activității publicistice. Ajunge în anul 
1966 la Paris, unde intră în contact cu nume reprezentative 
ale culturii franceze precum Jean-Paul Sartre, Simone de 
Beauvoir, Eugène Ionesco sau Jean Pârvulesco și Monica 
Lovinescu. În 1968, jurnalul său a fost editat în Franța, sub 
titlul Les beaux jours de ma jeunesse, în traducerea autoa-
rei, după ediția din limba maghiară. După alte numeroase 
ediții în limbile germană, italiană, neerlandeză și engleză, 
abia în anul 2004 scrierile sale sunt publicate la Editura 
Dacia din Cluj-Napoca. 

În anul 2010, Ana Novac se stinge din viață la Paris, 
lăsând o bogată moștenire de cunoaștere a atrocității Ho-
locaustului și perioadei postbelice.

„Când am descins în lagăr aveam câteva mii de pagini 
la activ și obișnuința de a-mi ordona gândurile în scris. În 

lagăr singura mea grijă era să fac rost de hârtie de scris și 
să ocup unul dintre priciurile de sus. De ce? Să am LUMI-
NĂ toată noaptea...” 

Maia Morgenstern: „M-a tulburat cheful de viață  
al unei copile cu niște ambiții literare înduioșătoare”

Maia Morgenstern, directoarea Teatrului Evreiesc de 
Stat, a mărturisit ce a însemnat realizarea acestui proiect 
și experiența întâlnirii cu opera Anei Novac. 

„De multă vreme se învârtea în jurul meu acest proiect. 
Mă gândeam la Priciul. Opera ei mă contraria, mă atră-
gea, mă speria, mi se pare foarte greu de abordat, atât 
textul, cât și universul propus de Ana Novac. Amintirea și 
cinstirea victimelor Holocaustului constituie un program de 
proiecte și reprezintă o datorie de onoare pentru Teatrul 
Evreiesc de Stat. Poate nu ar trebui să fie doar a noastră...

Colegele mele, regizoarea și actri țele, toate mi-au vor-
bit cu atâta dragoste și determinare despre „Jurnalul” Anei 
Novac încât m-am lăsat convinsă. Partea cea mai grea a 
fost limita de spațiu și timp. Ce să tai, la ce să renunți? Asta 
e o muncă foarte grea și frustrantă pentru întreaga echipă. 
Ceea ce m-a tulburat și 
contrariat cel mai mult e 
cheful de viață al unei co-
pile cu niște ambiții litera-
re înduioșătoare. Singura 
rațiune de a exista era de 
a scrie, de a așterne pe 
hârtie și de a nu pierde 
nimic din experiența pe 
care o trăia. 

Ana Novac a reușit 
să găsească acea atmo-
sferă de sfârșit de lume 
și să aștearnă pe hârtie 
o umbră, poate un ecou 
a ceva ce i se părea co-
mic, iar asta trădează 
dorința de a căuta și a 
percepe râsul, ca vector 
al supraviețuirii”.

DAN DRUȚĂ

nu trebuie niciodată generalizate sau 
considerate asemănătoare, pentru 
că există diferențe foarte mari – ceea 
ce, evident, nu diminuează trauma și 
suferința. Trebuie spus că există o tre-
cere a traumei la generația următoa-
re, de la cei care au trăit experiența 
Holocaustului la copiii lor, traumă care 
nu este neapărat legată de transmite-
rea informației; de multe ori e vorba 
de familii în care supraviețuitorii nu 
le-au vorbit despre experiența lor nici 
copiilor, nici nepoților, fie pentru că au 
vrut să uite, fie pentru că nu au avut 
curaj. Chiar și în aceste cazuri trau-
ma trece la generația următoare, prin 
modul în care părinții se comportă. 
Există foarte multe probleme psiholo-
gice care abia acum ies la iveală, așa 
că vom mai avea mult de studiat și de 
aflat în această direcție.” Dintre cărțile 
de memorii ale supraviețuitoarelor au 
fost amintite jurnalele Soniei Palty, al 
lui Mirjam Bercovici, Hédi Fried.

Sylvie Hershcovitz a prezentat pro-
filul și proiectele Forumului România 
la Institutul pentru Studierea Holoca-
ustului „Arnold și Leona Finkler”, din 
cadrul Universității Bar-Ilan, al cărui 
coordonator este. Ea a vorbit și des-
pre organizațiile femeilor evreice în 
prima jumătate a secolului al XX-lea, 
în special despre Asociația Culturală 
a Femeilor Evree, înființată în 1919 
(redenumită WIZO, din 1921).

Marius Popescu a prezentat un 
studiu de caz asupra lui Hédi Fried, 
născută în 1924 la Sighet, supra-
viețuitoare a lagărelor de la Auschwitz 
și Bergen-Belsen și stabilită în Sue-
dia, unde a profesat ca psiholog și s-a 
dedicat scopului de a face cunoscut 
Holocaustul mai ales în rândurile tine-
rei generații.

CLAUDIA BOSOI
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Facebook, Twitter și TikTok au interzis 
materiale care neagă Holocaustul

Nevoia de a lucra 
împreună pentru 

combaterea 
antisemitis-

mului, azi
Evenimentul online organizat de 

ICR-Tel Aviv, moderat de directorul 
Martin Salamon, a fost deschis de 
E.S. Radu Ioanid, ambasadorul Ro-
mâniei în Israel. După Dictatul de la 
Viena (1940), orașul Cârlibaba a fost 
împărțit între România – Cârlibaba 
veche și Ungaria – Cârlibaba nouă. 
În 1941, autoritățile române i-au de-
portat pe evreii din Cârlibaba veche în 
Transnistria. În 1944, autoritățile ma-
ghiare i-au trimis pe evreii din Cârliba-
ba nouă la Auschwitz. 

Holocaustul a fost subiect tabu în 
totalitarism. În 2004, la recomandarea 
Raportului final al Comisiei Wiesel, 
Holocaustul a fost recunoscut oficial 
de statul român și ziua de 9 octombrie, 
data la care acum 79 de ani au înce-
put deportările în Transnistria, a fost 
adoptată de Parlament ca Zi de Co-
memorare a Victimelor Holocaustu lui 
în România. Definiția antisemismului, 
elaborată de echipa condusă de amb. 
Mihnea Constantinescu, când Româ-
nia a deținut președinția IHRA, a fost 
adoptată de Parlamentul României in-
clusiv în legislația penală, la inițiativa 
legislativă a deputatului Silviu Vexler. 

În numele AMIR, președintele său, 
Micha Harish, a mulțumit președintelui 
de atunci al României pentru asu-
marea trecutului, înființarea INSHR, 
introducerea studierii Holocaustu-
lui în școli. „Opusul iubirii nu e ura, 
ci indiferența”, a spus președintele 
Comitetului Director al Centrului de 
Educație Evreiască ORT, Robert Sin-
ger, subliniind importanța educației 
în spirit democratic a noilor generații. 
Numitor comun: nevoia de a lucra îm-
preună pentru combaterea antisemi-
tismului emergent, azi.

Spectacolul „Ultima țigară a lui 
Fondane”, documentar teatral semnat 
de Cătălin Mihuleac, regizat de Dorit 
Nitai Neeman, directoarea Teatrului 
Karov din Tel Aviv, interpretat de Yoav 
Sadowski și Martin Blumenfeld, actori 
ai aceluiași teatru, tradus în ebraică 
de Sylvia Herșcovici, cu subtitrare 
în română, a fost dedicat memoriei 
lui Nico Nitai z.l., fondator și director 
al Teatrului Karov, supraviețuitor al 
Holo caustului. (I.D.)

Enrico Macias va emigra în Israel dacă Marine Le Pen 
va deveni președintele Franței

Trebuie elaborate strategii coerente 
în combaterea antisemitismului

Un jucător de tenis evreu 
– locul 8 pe lista ATP

Diego (David) Sebastián Schwartzman este un jucă-
tor de tenis profesionist. Evreu argentinian, el a reușit să 
obțină rezultate excepționale.  Are trei titluri la single în 
cadrul turneelor ATP, iar în această toamnă, la Open-ul 
italian, a ajuns în finală, învingându-l în semifinală pe 
jucătorul nr. 1 în lume, Rafael Nadal. Cu locul opt cuce-
rit, Schwartzman este jucătorul evreu cu cele mai bune 
rezultate.

Vorbind despre originea sa, David a subliniat difi-
cultățile lui de afirmare, mai ales că părinții lui nu erau 
oameni bogați și au făcut eforturi deosebite pentru a-l 
sprijini. Dar, a povestit el, „m-au însuflețit exemplele 

strămoșilor mei. În perioada Holocaustului, străbunicul meu matern, de origine 
poloneză, a fost înghesuit într-un vagon de tren ca să fie deportat într-un lagăr 
de concentrare. Spre norocul lui,  vagonul în care se afla s-a decuplat de la 
garnitură și a rămas în urmă, iar străbunicul a reușit să fugă și nu a fost prins.

După război, și-a adus familia cu un vapor în Argentina. Ei nu cunoșteau de-
cât idișul. Familia tatălui a emigrat din Rusia. Le-a venit foarte greu să-și schim-
be viața, dar au reușit. Așa că greutățile prin care am trecut eu nu se compară 
cu ale străbunicilor mei”, a afirmat Diego Schwartzman.

Astăzi, el este unul dintre cei mai cunoscuți evrei argentinieni. (E.G.)

Platforma  de social media Face-
book a decis să interzică publicarea 
unor materiale care neagă sau de-
naturează Holocaustul, considerând 
măsura drept un efort pentru a epura 
site-ul de manifestările de ură. Face-
book, criticat deoarece nu făcea su-
ficient pentru a-i elimina pe cei care 
susțineau negarea Holocaustului 
sau alte grupuri care proliferau ura, a 
declarat că îi va orienta pe cei care 
caută explicații legate de Holocaust 
sau negarea lui spre „informații credi-
bile în afara Facebook-ului”. „Decizia 
noastră este cauzată de creșterea 
antisemitismului în lume și de nivelul 
alarmant de ignoranță despre Holo-
caust, mai ales în rândul generației 
tinere”, se arată într-o declarație a 
vicepreședintelui responsabil de 
conținutul politic al platformei, Moni-
ka Bickert. Ea s-a referit la un recent 
sondaj care demonstra că aproape 
un sfert dintre tinerii americani afir-
mau că Holocaustul este un mit sau o 
exagerare. Această ultimă decizie, a 
apreciat Bickert, se adaugă eforturilor 
din ce în ce mai mari ale platformei de 
a elimina manifestările de ură, după 
ce anterior Facebook a interzis 250 
de grupuri ale suprematiștilor albi, 
a eliminat 22,5 milioane de texte cu 
discursuri de ură și a interzis stereoti-

puri antisemite. Ea a avertizat însă că 
aplicarea măsurii va fi de durată, și că 
introducerea ei va lua timp.

La câteva zile după anunțul făcut 
de Facebook, și platforma Twitter a 
anunțat că va aplica măsuri similare. 
„Condamnăm cu tărie antisemitismul, 
iar astfel de manifestări de ură nu-și 
au locul în platforma noastră. De ase-
menea, luăm măsuri împotriva unor 
texte care glorifică sau elogiază acte 
istorice de violență și genocid, inclusiv 
Holocaustul”, a declarat un purtător 
de cuvânt al Twitter.

Recent și TikTok a afirmat că va 
urma aceeași politică.

Organizațiile internaționale și ame-
ricane evreiești au salutat atitudinea 
platformelor de socializare. Astfel, 
Conferința Președinților Principale-
lor Organizații Evreiești Americane a 
salutat inițiativa și a afirmat că „este 
un semn încurajator de progres în 
combaterea din ce în ce mai urgentă 
a urii față de evrei, în creștere în țară 
și în străinătate. Platformele de social 
media pot și trebuie să fie o forță a 
binelui și noua politică demonstrează 
că poate exista un echilibru între liber-
tatea cuvântului și respingerea urii”. 
Poziția a fost împărtășită și de Liga 
Antidefăimare.

EVA GALAMBOS

La un an după  atacul împotriva 
sinagogii din Halle, Germania (care 
deține în acest semestru președinția 
UE) susține într-o scrisoare comună, 
semnată de Horst Seehofer, minis-
trul federal de Interne, și  Margaritis 
Schinas, vicepreședinte al Comisiei 
Europene, necesitatea elaborării unei 
strategii comune vizând combaterea 
antisemitismului  în statele mem-
bre ale UE, unde se înregistrează o 
creștere accentuată a manifestărilor 
antisemite. 

„Combaterea antisemitismului 
este o prioritate a Președinției ger-
mane a Consiliului Uniunii Europene”, 
se subliniază în scrisoare. Din acest 
motiv, la Conferința din 10 septembrie 
2020, intitulată „Să colaborăm pen-
tru combaterea antisemitismului în 
Europa. Structuri și strategii pentru o 
abordare holistică”, s-a făcut o trece-
re în revistă a incidentelor antisemite 
din Europa, a adoptării definiției de 
lucru a antisemitismului, elaborată de 
IHRA, și a progreselor înregistrate în 
dezvoltarea unor strategii naționale 
privind combaterea antisemitismului. 
Din cauza culegerii de date nesatisfă-
cătoare în unele țări, nu s-a putut rea-
liza o comparație pe țări despre astfel 
de incidente și deci nici formularea 
unor contramăsuri eficiente.

Scrisoarea consideră drept sar-
cină prioritară adoptarea de măsuri 
pentru întărirea securității instituțiilor 
evreiești, amintind că de curând  Co-
misia Europeană a alocat 12 milioane 
de euro pentru a asigura securitatea 
lăcașurilor de cult. Comisia, împre-
ună cu IHRA, va elabora un ghid al 
bunelor practici în combaterea anti-
semitismului, iar Președinția germană 
pregătește, pentru reuniunea la ni-
vel înalt a miniștrilor de Interne și de 
Justiție din 3-4 decembrie, o declarație 
legată de combaterea antisemitismu-
lui în toate domeniile de politică, acest 
document urmând să fie adoptat la re-
uniune. În paralel, Comisia Europea-
nă va organiza, pe 3 decembrie, cea 
de a patra sesiune a Grupului de lucru 
privind antisemitismul pentru a defini 
viitoarele măsuri. (E.G.)  

„Nu voi rămâne în Franța dacă, 
în alegerile prezidențiale din 2022, 
va ieși învingătoare Marine Le Pen”, 
a declarat cântărețul Enrico Macias, 
evreu francez de origine algeriană. În-
trebat de postul de radio J, el a spus 

că nu exclude Israelul ca țară pe care 
ar alege-o, singurul loc unde un evreu 
va putea trăi în liniște.

Un recent sondaj de opinie a indi-
cat că Marine Le Pen, lidera partidului 
Adunarea Națională, și-a extins baza 
electorală, după succesul obținut în 
alegerile prezidențiale din 2017, în 
care a ajuns pe locul doi înainte de 
cel de-al doilea tur de scrutin. Acum 
sondajele o creditează cu același re-
zultat. 

Marine Le Pen s-a folosit de 
declarațiile lui Macias ca să scrie pe 
Twitter că acestea reprezintă „un mo-
tiv în plus” să fie votată, poziție pe 
care Uniunea Studenților Evrei din 
Franța a calificat-o drept antisemită.

Deși Marine Le Pen l-a scos din 
rândurile Adunării Naționale pe tatăl 
său, Jean Marie Le Pen, antisemit 
convins, condamnat de un tribunal 
francez pentru negarea Holocaustu-
lui, și a declarat că nu-i împărtășește 

vederile antisemite, partidul său conti-
nuă să susțină astfel de idei. Uniunea 
Studenților Evrei din Franța a conchis, 
într-o observație scrisă pe Twitter: „Un 
antisemit rămâne întotdeauna un anti-
semit”. (E.G)

Anthony Hopkins 
va interpreta 

rolul unui 
salvator de copii 

evrei
Actorul Anthony Hopkins, laureat 

al premiului Oscar, va interpreta ro-
lul principal într-o peliculă dedicată 
lui Sir Nicholas Winton, care a salvat 
sute de copii evrei din țări ocupate de 
naziști. Titlul filmului va fi „O viață”,  iar 
Winton tânăr va fi interpretat de un alt 
actor britanic, Johnny Flynn.

La vârsta de 29 de ani, Winton, 
evreu de origine germană care locuia 
în Marea Britanie, a organizat salva-
rea copiilor din Cehoslovacia ocupată 
de naziști, amenințați cu deportarea 
în lagărele morții. El a reușit să scoată 
din această țară, încă înaintea izbuc-
nirii celui de-al Doilea Război Mon-
dial, copii evrei care au fost primiți în 
familii britanice. Aproape jumătate de 
secol, Winton a ținut secretă această 
acțiune de salvare, ea fiind descoperi-
tă cu totul întâmplător de soția lui.

Filmul va fi produs de Iain Can-
ning, Emile Sharman și Joanna Lau-
rie de la „See-Saw Films”.  Deși nu a 
vrut niciodată să atragă atenția asu-
pra acțiunii lui altruiste, povestea lui 
Nicholas Winton și a celor pe care 
i-a salvat trebuie spusă, au declarat 
Canning și Sherman, care consideră 
că este „un privilegiu să fii într-un fel 
părtaș la acest moment istoric”.(E.G.). 

E. Macias
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În anii ’70-’90 ai secolului al XIX-
lea, documentele con semnează exis-
tenţa de comunităţi evreieşti organi-
zate în urmă toarele orașe și comune 
din Banat: Timişoara, Vârşeţ, Gătaia, 
Buziaş, Lipova, Ciacova, Recaş, Bise-
rica Albă, Deta, Arad, Şimand, Butin, 
Şemac, Pecica, Chişineu-Criş, Curtici, 
Sântana, Pâncota, Lugoj, Caransebeş, 
Bocşa, Orşova, Oraviţa, Făget, Reşiţa, 
Balinţ. Ele au beneficiat de statute apro-
bate de Ministerul Cultelor de la Bu-
dapesta sau de puterea lo cală. Multe 
aveau un rabin, un templu, o şcoală, 
un cimitir, doi sau mai mulţi cantori, 
funcţionari administrativi, precum şi 
re zervele financiare necesare desfăşu-
rării activităţilor tradiţionale de cult. Sta-
tutele păstrate în Arhiva Comunităţilor 
Evreieşti din Timişoara (transferată la 
Centrul pentru Studiul Istoriei Evrei-
lor din cadrul Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România) arată că a fost 
vorba de o bună administrare comu-
nitară, că exista o corelare între pro-
gramele micilor obşti şi cele din oraşele 
importante. În fiecare document au fost 
consemnate responsabilităţile membri-
lor, modul de desfă şurare a procesiu-
nilor cultuale, numele conducătorilor 
spiri tuali, existenţa sinagogii.

Cum se explică extinderea organi-
zării comunitare evreiești? În secolul 
al XIX-lea – îndeosebi după recu-
noașterea cetățeniei (1867) – ocupațiile 
populației evreiești din Timișoara și Ba-
nat s-au diver sificat. Meseriile de frizer, 
boiangiu, ţesător, măcelar, ospătar, 
cofetar, berar, fotograf, blănar, croitor, 
tâmplar, bijutier, anticar, librar sunt ade-
sea învățate și practicate de evrei. Im-
plicarea lor pe scară largă în profesiile 
de medic, avocat, inginer, profesor, co-
merciant, economist a oferit şansa unei 
co municări deschise și o integrare în 
societatea Timișoarei și Banatului. 
Din documentele de arhivă rezultă că, 
în cazul unor familii, pu terea econo-
mică a crescut ca urmare a activităţii 
de industriaş, proprietar de pământuri, 
proprietar de fabrici, director de firme 
comerciale şi industriale. Aşa se ex-
plică faptul că membrii co munităţii din 
Timișoara-Cetate au fost capabili să 
suporte cheltuieli cu totul deose bite 
în anii 1860-1865, cu ocazia ridicării 
templului neolog. La fel au procedat 
evreii din Timișoara-Fabrik, care și-
au construit și deschis propriul templu 
neo log la 1895.

Capitaliştii evrei din Timişoara, ale 
căror investiţii în viaţa economică a 
oraşului erau resimţite de întreaga 
popu laţie, au susţinut o întreagă po-
litică a construc ţiilor. În sfera de in-
terese a comunităţii, aspectul acesta 
este uşor identificabil dacă vom urmări 
ce s-a petrecut cu ocazia ri dicării tem-
plului (sinagogii) din Cetate, când ei au 
fost în măsură să ape leze la faimoa-
se firme din imperiu pentru furnizarea 
pietrei de construcţie, pentru cumpă-
rarea şi montarea faianţei, a teraco-
telor, a sticlei, a ornamentelor. Spre 
a avea o imagine şi mai exactă, voi 
aminti informațiile culese din docu-
mentele de arhivă: în cazul materia-
lelor de sticlă necesare sinagogii, K. 
K. Landesbefugte Tueren & Fenster 
Fabrik din Viena a cerut suma de 8.294 
de guldeni austrieci; pentru marmura 
de Almăj (Almaser Marmor) s-a cerut 
suma de 3.014 guldeni; pentru tera-
cote s-a plătit către Heinrich Drasche 
K. K. Pr. Thonwaaren Fabrik Inzerdorf 
am Wienerberg suma de 3.323 de gul-
deni. Firmele care au furnizat materia-
lele erau de la Viena, Budapesta sau 
din mici localităţi austriece, maghiare 
și bănăţene. Comitetul care se ocupa 
de construirea sinagogii l-a invitat pe 

arhitectul vienez Carl Schumann să 
proiecteze construcţia. Comunitatea 
plătise transportul mărfii, deplasarea 
şi şederea meşterilor care au lucrat la 
fini sarea lucrărilor. Baza financiară de 
la care s-a pornit în ridicarea sinagogii 
din Timişoara-Cetate arată că în anii 
care au premers acordarea egalităţii 
în drepturi (1867), evreii din capitala 
Banatului intraseră într-o nouă etapă. 
Dacă ţinem seama de faptul că în mul-
te localităţi din regiune au fost ridicate 
temple asemănătoare, vom înţelege 
că aceasta se datorează nu doar creş-
terii demografice, ci mai ales curentu lui 
liberal de gândire pe care mulţi evrei 
l-au îmbrăţişat, for mând o importantă 
clasă burgheză.

După compromisul austro-ungar, 
în regiunile aflate în administrarea 
Ungariei educaţia religioasă n-a fost 
întreruptă. Antisemitismul n-a fost o 
caracteristică a segmente lor sociale 
ce populaseră Timișoara în anii 1860-
1900. Aidoma altor comunități, liderii 
evreilor cultivaseră relaţii foarte bune 
cu instituţiile și reprezentanții statului. 
Invitarea împăratului Franz Josef I la 
inaugurarea sinagogii din Timişoara-
Cetate face parte din relațiile de acest 
fel. Deşi sinagoga fusese deschisă ofi-
cial în anul 1865, reprezentanţii evre-
imii timişorene au organizat o a doua 
inaugurare a sinagogii. O placă dez-
velită cu acea ocazie consemnează 
pre zenţa lui Franz Josef I în sinagoga 
din Timişoara-Cetate la data de 7 mai 
1872: „Cu ocazia preamăritei sale vi-
zite, onorându-ne cu prezenţa sa de 
cel mai înalt rang şi aducând semnul 
milostiv al aprobării sale, Franz Josef 
I a inaugurat încă o dată templul nos-
tru strălucit şi sfânt. Conţinutul acestei 
plăci de marmură este lăsat ca aminti-
re nepoţilor de mai târziu, ca o mărtu-
rie că milostivirea dinastiei habsburgice 
s-a extins asupra tuturor cul telor”. 

Evreii din Timișoara și Banat au 
participat la viaţa publică prin interme-
diul personalităţilor lor. Profesorii, indus-
triaşii, medicii, comercianţii, bancherii, 
jurnaliştii au fost prezenţi în organizarea 
şi administrarea fabricilor, în dezvoltarea 
sistemului bancar, în redactarea presei 
moderne, în asigurarea circulaţiei in-
formaţiilor, ideilor și mărfurilor. Dintre 
personalitățile din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea amintim: industria-
şul Ignát Deutsch, mare producător de 
bere la Timişoara, patronul lui „Fabrik-
shof-Bierbraurei-Aktiengeselschaft“; 
Samuel Singer, patronul primei fabrici 
de textile din Timişoara, viitoarea în-
treprindere de industrie a lânii; moşie-
rul Ignátz S. Eisenstädter, unul dintre 
impor tanţii preşedinţi de comunitate 
sub conducerea căruia s-a ina ugurat 
templul neolog din Cetate la 1865 și 
1872; avocatul Ignátz Hirsch, liderul 
baroului de avocaţi din Timi şoara; 
medicul Alexandru Schossberg, direc-
torul policlinicii de copii din Timișoara; 
dr. Lászlo Lengyel de la „Pester Lloyd“ 
şi Ernst Lengyel de la „Az Est”; antre-
prenorul Armin Neumann din Lugoj, 
care a extins reţelele comerciale şi 
industriale, proiectând şi ridicând cele 
dintâi cartiere industriale din Lugoj și 
colabo rând cu firme de construcții din 
Timişoara, Viena şi Budapesta.

Activitatea celebrului rabin Cho-
rin Aron, cel care a contribuit enorm 
la reformarea iudaismului din Europa 
Centrală, a fost continuată de David 
Oppenheimer, șef-rabinul Banatului; 
Iacob Steinhardt, şef-rabinul Ara dului; J. 
Weiss şi I. Hartmann, rabinii din Lugoj; 
L. Hirschl, rabinul din Vinga. Instituţia 
rabinatului devenise puternică la sfâr-
şitul veacului al XIX-lea şi începutul ce-
lui de-al XX-lea. Timişoara găzduia o 

mare co munitate de rit occidental (neo-
log) cu sediul în Cetate; trei comunităţi 
ortodoxe mai mici cu sediile în cartie-
rele Fabrik, Mehala şi Josefin; comu-
nitatea status quo ante şi comunitatea 
evreilor spa nioli (având ca haham pe 
Salamon Alkalay), ambele în Fabrik.

Viaţa religioasă din Timișoara de-
venise foarte importantă. Ocuparea 
scaunului de şef-rabin de Timișoara și 
Banat avea loc după un concurs anun-
ţat în cele mai citite ziare din Monar-
hia Austro-Ungară: Pester Lloyd, Freie 
Presse şi Neuzeit. Aşa s-a întâmplat 
în anul 1874, când pentru conducerea 
rabinatului au concurat 33 de rabini de 
cel mai înalt rang, talmudişti cu repu-
taţie, provenind din orașele Europei 
Centrale şi Est-Centrale cu tradiţii iuda-
ice în delungate: Viena, Cracovia, Linz, 
Praga, Bratislava, Esztergom, Szom-
bathely, Zagreb, Târgu Mureş, Bucu-
reşti. Atunci, nici unul dintre candidaţi 
nu a întrunit cele două treimi din to-
talul voturilor necesare pentru câşti-
garea concursului. Timp de câţiva ani, 
rabinatul de Timişoara a fost condus 
de o celebri tate a lumii iudaice din im-
periu, dr. Immanuel Löw, rabinul-şef de 
Szeged. În anul 1879, în urma unei noi 
competiții, dr. Moritz Löw (Löwy Mór) 
avea să devină rabinul-șef al evre-
ilor din Timișoara și Banat. Studiase 
la Hochschule für die Wiessenschaft 
des Judentums din Berlin, la Facultatea 
de Știinţe Umaniste a Universităţii din 
Berlin şi la Universitatea din Würz burg. 
Mult apreciat de coreligionari pentru 
ştiinţa sa, Moritz Löw s-a ocupat de 
studiul Talmudului, a scris studii și 
cărți de istoria evreilor şi de iudaisti-
că. Fusese cunoscut și recunoscut 
pentru învăţătura sa în cercul marilor 
rabini din Europa Centrală. Mulțumită 
activității sale, centrul rabinic de la Timi-
şoara devenise încă o dată remarcabil. 

Prosperitatea evreilor din oraș și 
regiune o arată noul val de aşe zări la 
Timişoara. Între anii 1860 şi 1910, nu-
mărul locuitorilor evrei din Timișoara 
s-a triplat. În 1860, în oraş trăiau 425 
de familii, cu 2.360 de suflete, care își 
desfăşurau viaţa religioasă în patru 
temple. În anul 1871, dintr-o populaţie 
totală a Timișoarei de 34.000 de locui-

tori, numărul evreilor era de 3.982, adică 
12,36%. În anul 1880, cifrele statistice 
indicau 4.019 persoane, adică 12% 
din totalul locuitorilor orașului. În anul 
1890, numărul lor a crescut la 4.870, 
adică 12%; în 1900, la 6.057, ceea ce 
însemna 14,2%, iar în 1910, la 6.729, 
adică 15,5%. Să reţinem şi faptul că 
pe parcursul celei de-a doua jumătăţi 
a se colului al XIX-lea, Monarhia Aus-
tro-Ungară devenise un loc de elecţie 
pentru evrei, ceea ce explică întru-
câtva şi sensul mişcă rilor demogra-
fice din Timișoara și Banat. În 1840, 
evreii din întreaga monarhie numărau 
239.000 de locuitori. În 1900, numărul 
lor ajunsese la 826.000, iar în 1910, la 
910.000, ceea ce reprezenta 5% din 
totalul populaţiei. 

Trebuie luată în discuţie şi aşa-zisa 
asimilare. Folosirea ex presiei „confe-
siune mozaică maghiară”, introdusă 
de politicienii ungari ce intenţiona-
seră să transforme imperiul într-un 
stat naţional, a avut un efect puternic 
asupra evreimii, mai cu seamă în re-
giunile aflate sub jurisdicţie maghiară. 
Ignorând orien tările religioase definite 
cu ocazia Congresului Evreiesc din 
1868-1869, mulţi evrei au preferat 
integrarea ca formă a pro gresului lor 
intelectual, social şi economic. Însu-
şirea limbii maghiare ca limbă mater-
nă ori practicarea pluri-lingvsimului și 
integrarea socio-profesională au re-
prezentat aspirația marii majorități a 
evreilor timișoreni. În 1890, evreii din 
Monarhia Austro-Ungară au acceptat 
limba maghiară în proporţie de 55,6%, 
iar în 1910, în proporţie de 73,3%. Po-
trivit Buleti nului Statistic al Ungariei, 
în anul 1910 procentul evreilor vor-
bitori de maghiară din Timişoara era 
de 65,3% (cf. Erdélyi Magyar Évkönyv 
(Anuarul Maghiar al Transilvaniei), 1918-
1929, I. Évf. Juventus Kiadás, Kolozsvár/
Cluj, 1930, p. 109). Ebraica se învăţa 
mai ales în sinagogile și școlile religi-
oase ale evreilor ortodocşi, dar și în 
școlile laice evreiești. (Cf. Victor Neu-
mann, Evreii Banatului. O mărturie a 
multi- și interculturalității Europei Est-
Centrale).

(va urma)
VICTOR NEUMANN

Bun de citit – Semnal Hasefer
Continuăm rubrica noastră semnalându-le cititorilor lucrările cel mai recent 

apărute/în curs de apariție la Editura Hasefer.
„Tora – explicații și interpretări. I. Bereșit / Geneza”, autor Menachem 

Hacohen, ediție coordonată de Baruch Tercatin, cu traducerea explicațiilor și a 
interpretărilor din limba ebraică realizată de Rodica Amel, traducerea textelor 
sacre de Baruch Tercatin, Lucian-Zeev Herșcovici și Diana Medan-Shaulov, 
redactor – Ileana Buculei, este primul volum dintr-un amplu proiect al Edi-
turii Hasefer de a apropia publicul larg de învățătura Torei conform viziunii 
tradiției evreiești. Acest volum cuprinde comentariile din Torat Am (Biblia pen-
tru popor) ale Marelui Rabin Menachem Hacohen, restructurate în capitole 
noi. Prefețele sunt semnate de dr. Aurel Vainer, prof. dr. Andrei Marga și prof. 
dr. Carol Iancu.

„Adagio”, de Mark Simon (pseudonimul lui Marcu Simionovici), redactor – 
Andreea Olaru, reunește portrete ale unor regizori, producători, sunetiști, foști 
colegi ai autorului de la Studioul Cinematografic „Al. Sahia”, dar și relatări ale 
vizitelor sale în România după 1989 și evocări ale cartierului copilăriei. Timp 
de peste două decenii, autorul a fost director de film la Studioul „Al. Sahia”, iar 
în anii ’80 a făcut Alia împreună cu familia, continuându-și munca de regizor, 
producător, redactor; ulterior s-a afirmat și ca scriitor.

„Ion Călugăru – între literatură și publicistică”, de Flavius Paraschiv, 
redactor – George Gîlea, este o monografie dedicată scriitorului român de 
origine evreiască cunoscut pentru romanul „Copilăria unui netrebnic”. Cartea 
este rezultatul cercetării științifice pe baza căreia autorul a obținut în 2019 titlul 
de doctor în filologie al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

„Lacrima oropsiților sau Evreii în România”, de David Yeshayahu Sil-
berbusch, traducere din limba ebraică și ediție îngrijită de dr. Lucian-Zeev 
Herșcovici, redactor – dr. Claudia Bosoi, este un roman care prezintă situația 
evreilor din România în perioada 1855-1885, când „chestiunea israeliților” ca-
pătă un caracter internațional.

Pentru mai multe detalii vă invităm să consultați site-ul nostru, www.hase-
fer.ro, iar pentru comenzi ne puteți contacta pe e-mail (difuzare@hasefer.ro).

CLAUDIA BOSOI

Evreii din Timișoara: de la monarhia austro-ungară la statul român
Reforma religioasă și emanciparea 
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Irina Cajal Marin: „Tatăl meu mi-a fost 
cel mai bun sfătuitor”

ajutor evreilor 
în nevoie, celor 

care-și pierdeau locurile de muncă 
sau celor aflați în închisoare și fami-
liilor lor. La începutul anilor ’70, printr-
un complex de împrejurări, a intrat în 
contact cu șef-rabinul Moses Rosen 
care, mai întâi, l-a  numit consilier în 
probleme de sănătate, apoi și în alte 
domenii. L-a poreclit „rabinul rabinu-
lui”, și-a amintit Irina. Printre altele, l-a 
rugat să-l însoțească în campaniile pe 
care le-a dus în Statele Unite în favoa-
rea României. A fost prilejul cu care 
profesorul Cajal a cunoscut și a intrat 
în legătură cu personalități importante 
din lumea evreiască americană,  cu 
lideri ai marilor organizații evreiești. 
Profesorul Cajal, împreună cu Irina, 
l-au însoțit și pe Elie Wiesel în vizita 
sa din 1982 în Sighet și cu această 
personalitate s-a legat o strânsă prie-
tenie, continuată  de Irina când a emi-
grat în SUA, tot cu ajutorul lui Wiesel. 
Ca director al Fundației Elias, profe-
sorul Cajal a avut posibilitatea să-și 
lărgească relațiile din străinătate. 
„Astfel, tatăl meu s-a apropiat mult de 
comunitate și problemele acesteia și 
atunci când șef-rabinul Rosen a murit 
și tatăl meu se afla în vizită la mine, 
în America, a primit zeci de telefoa-
ne. L-au chemat înapoi în România 
să devină președintele Federației”, a 
povestit ea.

După 1990, prof. Cajal a devenit 
senator independent în Parlament. 
Atunci au început pregătirile Româ-
niei pentru aderarea  la NATO și aici 
profesorul Cajal a jucat un rol impor-
tant.

„Tatăl meu a făcut parte din Comi-
sia de Politică Externă a Senatului și 
a fost foarte apreciat de liderii politici 
din acea perioadă, de ambii președinți 
ai țării – Ion Iliescu  și  Emil Constanti-
nescu. Era perioada în care se făceau 
eforturi pentru aderarea la Alianța 
Atlantică, iar tatăl meu, prin presti-
giul și relațiile lui cu mari personalități 
din organizațiile evreiești, a adus o 
contribuție esențială la pregătirea 
aderării României. Ca o recunoaștere 
a acestor eforturi, au vrut să-l nu-
mească ambasador în SUA, dar el 
a refuzat. Totuși, pentru tot ceea ce 
a făcut pentru România, a fost nu-

mit ambasador itinerant al țării noas-
tre. El a întreținut relații foarte bune 
și cu românii plecați în Israel și cu 
personalități israeliene, mai ales după 
ce a devenit președintele comunității. 
A avut legături speciale și cu JOINT, 
mai ales cu Zwi Feine, care a răspuns 
ani de zile de România”, și-a amintit 
Irina.

Una dintre cele mai interesante și 
originale teze ale profesorului Cajal a 
fost formularea conceptului de „real-
semitism”, care, după părerea lui, ar 
caracteriza relațiile dintre evrei și ro-
mâni. „Tatăl meu – a menționat Irina – 
ținea foarte mult la această idee care, 
practic, deschidea calea cunoașterii 
reciproce dintre români și evrei. În 
fond, un număr atât de mare de inte-
lectuali evrei a contribuit la dezvolta-
rea României în numeroase domenii 
și acest lucru a fost recunoscut de 
mulți români. Cu oarecare părere de 
rău, aș îndrăzni să spun că acest con-
cept a fost îmbrățișat de mai mulți ro-
mâni decât de evrei, din rândul cărora 
a primit critici și în țară, și în străinăta-
te. La noi acasă se întâlneau mari in-
telectuali români și evrei, printre care 
juristul Edwin Glaser, Geo Bogza, 
Catinca Ralea, familia Nicolau, Henri 
Wald, Dan Mizrahi, Alexandru Graur. 
Ei făceau schimb de idei, dezbăteau 
conceptul de realsemitism, pe care-l 
considerau o contribuție valoroasă la 
cunoașterea și dezvoltarea relațiilor 
reciproce”.

A consemnat
EVA GALAMBOS

(Urmare din pag. 6)

Gânduri despre minunea de Hanuca
Nu pot face o analiză, cu atât mai 
puțin în cadrul de față, deși cred că 

această ipoteză este posibilă: Lumina Spirituală avea (și 
are) importanță în toate culturile și în toate religiile. Mai 
ales că Hanuca a fost comparată cu sărbătoarea de Su-
cot, care ar fi fost celebrată cu întârziere în unele locuri. 
În trecut, disputa asupra sărbătorii de Hanuca era dusă 
între reprezentanți ai evreimii laice și ai evreimii religioase. 
Reprezentanții evreimii laice – inițiatorii sionismului modern 
– au afirmat, dându-i exemplu pe Macabei în fața evrei-
lor slabi (sau considerați slabi) de la sfârșitul secolului al 
XIX-lea, că am avut și noi o victorie, iar rabinii au înecat-o  
în ulei. Reprezentanții iudaismului religios din aceeași 
perioadă au afirmat numai aspectul minunii de Hanuca, a 
ulciorului cu ulei. Cine oare avea dreptate? 

Cu mulți ani în urmă am ascultat o conferință a regre-
tatului rabin și profesor universitar Yeshayahu Leibovici, 
la Ierusalim. Disputa lui era cu fosta deputată, regretata 
ziaristă Gheula Cohen, fostă luptătoare în organizația „Lo-
hamei Herut Israel”. Ambii au conversat cu mult respect 
reciproc, el vorbind ca un intelectual evreu israelian reli-
gios, iar ea ca un intelectual evreu israelian laic. Am reținut 
punctul de vedere al regretatului profesor Leibovici. El pre-
zenta Hanuca nu pe baza diferitelor izvoare istorice, inițial 
neacceptate de tradiția iudaică, ci pe baza tradiției talmu-
dice, transmise în rugăciunea de „Amida” („Șemone-Esre”, 
sau Cele 18 Binecuvântări), comparată cu informațiile 
din izvoarele laice. Fragmentul recitat în cadrul acestei 
rugăciuni în zilele de Hanuca este evident în acest sens, 
iar izvoarele istorice laice îl completează. Răscoala Ma-
cabeilor, condusă de Marele Preot Matityahu Hașmoneul, 
nu a fost îndreptată împotriva grecilor, ci împotriva evrei-
lor elenizați: era reacția evreilor tradiționaliști, învățați în 
Tora și păstrători ai comandamentelor ei, împotriva evreilor 
elenizați, recte împotriva asimiliștilor, care nu o respectau, 
ci voiau să copieze alte obiceiuri, provenite din tradiția 

elenistică. Autorii textului rugăciunii, bazați pe Talmud, îi 
mulțumesc lui Dumnezeu că a dat pe cei mulți în mâna ce-
lor puțini, pe cei spurcați în mâna celor puri, pe cei păcătoși 
în mâna celor drepți, pe cei nelegiuiți în mâna celor care 
trăiesc după legile Torei. Deci, pe de o parte, răscoala ca 
un război civil, pe de altă parte, intervenția lui Dumnezeu 
de partea celor drepți, care au biruit cu ajutorul Lui. Victoria 
aceasta a fost prima minune de Hanuca. După ea a urmat 
a doua minune, cea a uleiului sfânt, când Dumnezeu Și-a 
făcut un Nume Mare și Sfânt în mijlocul poporului lui Israel, 
iar fiii lui Israel, fiii Lui, au reinaugurat Templul și au stabilit 
cele opt zile de Hanuca. „Îți mulțumim, Doamne…pentru 
minunile și pentru salvarea și pentru faptele de vitejie și 
pentru mântuirea și pentru războaiele pe care le-ai adus 
strămoșilor noștri în acele zile, la acest timp. În zilele lui 
Matityahu, fiul Marelui Preot Yohanan Hașmoneu, și ale 
fiilor săi, atunci când regatul cel păcătos al Greciei se ridi-
case împotriva poporului Tău Israel pentru a-i face să uite 
Tora Ta și a-i îndepărta de la legile impuse lor prin voința 
Ta. Și Tu, în marea Ta milă, ai fost alături de ei la vremea 
suferinței lor, ai purtat conflictul lor, ai judecat judecata lor, 
ai răzbunat răzbunarea lor”, se arată în rugăciunea care 
se încheie cu cuvintele: „Și Ție Ți-ai făcut un Nume Mare 
și Sfânt în lumea Ta. Și poporului Tău Israel i-ai adus mân-
tuire și salvare în această zi. Și după aceea, fiii Tăi au ve-
nit la Sfânta Sfintelor care este în Casa Ta și au curățat 
Templul cel Sfânt și au aprins lumânări în curtea Ta Sfântă 
și au stabilit aceste opt zile de Hanuca (ale Reinaugurării) 
pentru a-Ți mulțumi și a lăuda Numele Tău Cel Mare. Și 
pentru toate să fie binecuvântat și să se înalțe Numele 
Tău, Regele nostru, întotdeauna, în vecii vecilor”.

Să recităm această rugăciune în cele opt zile de Hanu-
ca pentru a înțelege ceea ce a fost, cu mai multă ușurință. 
Cu atât mai mult în anul acesta, în care pandemia a lovit 
întreaga lume. Să ne rugăm pentru viața și sănătatea tu-
turor oamenilor!

(Urmare din pag. 7)

Gal Gadot va interpreta rolul 
Cleopatrei

Pe 11 octombrie, platforma dead-
line.com anunța o nouă colaborare 
între actrița israeliană Gal Gadot, ce-
lebră mai ales pentru rolul din „Won-
der woman”, și regizorul Patt Jenkins. 
Filmul va fi o dramă biografică despre 
Cleopatra, după un scenariu scris de 
Laeta Kalogridis, dar ideea realizării 
unui nou film despre cea mai cunos-
cută figură feminină a Egiptului antic 
i-a aparținut chiar actriței Gal Gadot.

Pelicula va fi realizată sub sigla 
Paramount Pictures, iar Gal Gadot nu 
doar că va interpreta rolul principal, 
dar va fi și coproducător al filmului. 

De altfel, în cadrul licitației pentru 
realizarea filmului, câștigată de Para-
mount, au participat nume mari ca: Uni-
versal, Warner Bros, Netflix și Apple.

„Îmi place să pornesc în noi călă-
torii, îmi plac entuziasmul noilor pro-
iecte, fiorul de a aduce la viață noi 
povești. Cleopatra este o poveste 
pe care am vrut să o spun de foarte 
mult timp. Sunt foarte recunoscătoare 
echipei care va realiza filmul”, a scris 
Gal Gadot, după ce vestea s-a răs-
pândit în rândul cinefililor.

Anunțul realizării unui film despre 
Cleopatra cu Gal Gadot în rol princi-
pal a stârnit și reacții negative în me-
diul online. Spre exemplu, jurnalista 
americană Sameera Khan este cita-
tă de „The Times of Israel” cu urmă-
torul mesaj pe Twitter: „Ce tâmpit de 
la Hollywood a crezut că este o idee 
bună să distribuie o actriță israeliană 
în rolul Cleopatrei, în locul unei actrițe 
arabe?”

JCC OrADeA

n ADRIAN BEȘA, președintele 
CE Satu Mare, 
a reușit într-un  
interval de timp 
relativ scurt 
să revigore ze 
viața comuni-
tății evreiești 
din Satu Mare 
atât pe plan 
religios (el fiind 
și oficiant de 
cult), cât și so-
cio-cultural, organizând evenimente 
în care a avut invitați personalități 
de marcă evreo-române, manifes-
tări comemorative, cum a fost re-
cent Ziua Comemorării Holocaus-
tului în România. A știut să atragă, 
pe baza cercetării de arhive, noi 
membri în comunitate și să-i apro-
pie, prin promovarea de forme mo-
derne de educație iudaică, pe cei 
deja existenți. 

AD MEA VEESRIM!  
Preşedinţi de comunităţi 
nãscuþi în luna noiembrie

Vizita omului de afaceri israelian Zahal Levy
încât Oradea va deveni un centru important pe harta Euro-
pei în domeniul serviciilor medicale. După vizitarea sinagogii 

ortodoxe, musafirii au participat la un mic dejun în cursul căruia au discutat diferite 
subiecte legate de viața evreiască din Oradea precum și colaborarea extraordina-
ră cu autoritățile locale. La sfârșitul vizitei, domnul doctor Zahal Levy a mulțumit 
președintelui Comunității pentru ospitalitatea cu care a fost tratat, menționând fap-
tul că a rămas plăcut surprins de modul în care Comunitatea are grijă de membrii 
ei. În semn de respect, domnul doctor Levy a făcut o donație importantă.

(Urmare din pag. 12)

Întrebarea aceasta este greșită 
din mai multe puncte de vedere, pe 
care nu le voi înșira aici. Oricum ar 
fi, majoritatea reacțiilor negative s-au 
bazat pe ideea că o actriță israeliană 
nu ar trebui să interpreteze rolul Re-
ginei Egiptului. Dezbaterea s-a ex-
tins însă. Într-un articol publicat de  
„Haaretz”, Ariel David scrie: „Analiza 
ADN a arătat că rudele cele mai apro-
piate ale vechilor egipteni sunt levan-
tinii de astăzi, așa că israeliana Gal 
Gadot și Cleopatra sunt o potrivire 
destul de bună.”

Mai mult, Cleopatra însăși era apa-
rent o femeie albă, de origine greacă 
sau macedoneană, iar sursele isto-
rice arată că arabii au ajuns în Egipt 
la doar câteva secole după moartea 
Cleopatrei. 

Gal Gadot nu a reacționat la ne-
mul țu mirile cu privire la viitoarea sa 
interpretare. A scris însă că o să adu-
că povestea Cleopatrei, Regina Egip-
tului, pe marele ecran într-un mod pe 
care nu l-am mai văzut până acum, 
pentru prima dată prin ochii femeilor, 
atât din spatele cât și în fața came-
rei de filmat. De altfel, reamintim că 
și Elizabeth Taylor, care trecuse la 
iudaism, a avut de înfruntat aceleași 
obiecții, că nu ar fi potrivită cu rolul 
Cleopatrei, din cauza religiei sale.

Gal Gadot este una dintre cele 
mai cunoscute actrițe din ultimii ani, 
la nivel mondial. În așteptarea noii 
superproducții, îi urăm succes!

GEORGE GÎLEA
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FILE DE CALENDAR6
Evrei născuți în luna decembrie

Woody Allen (Allan Stewart Konigsberg) 
– actor și regizor. Născut la Brooklyn, N.Y., 1 
decembrie 1935. Circa 40 de filme, unele cu 
aspecte evreiești.

Yitzhak (Isaac) Herzog – rabin. Născut 
la Lomza, Polonia, 3 decembrie 1888, emi-
grat în Anglia, 1898. Șef-Rabin al Irlandei, 
1921-1936. Șef-Rabin al Israelului, 1936-
1959. Decedat la Ierusalim, 1959.

Ira Gershwin (Israel Gershowitz) – poet 
și textier, influențat de folclorul evreiesc. 
Născut la New York, 6 decembrie 1896, de-
cedat la Beverly Hills, California, 1983.

Noam (Avram) Chomsky – filolog. Năs-
cut la Philadelphia, 7 decembrie 1928, părin-
tele lingvisticii moderne. Autor a circa 100 de 
lucrări, printre care  Structura logică în teoria 
lingvistică. 

Fritz Haber – chimist. Născut la Breslau 
(Wroclaw), 9 decembrie 1868. Premiul No-
bel pentru chimie, 1918, pentru descoperi-
rea procesului de sintetizare a amoniacului 
din nitrogen și hidrogen. Decedat la Basel, 
1934.  

Clarice Lispector – scriitoare. Născută 
la Chechelnyk, Ucraina, 10 decembrie 1920; 
emigrată în Brazilia, 1922. Considerată 
cel mai mare scriitor evreu după Kafka.  
Decedată la Rio de Janeiro, 9 decembrie 
1977.

Yehuda Leib Maimon (Fischman) – ra-
bin și lider sionist. Născut la Mărculești, 
Basarabia, 11 decembrie 1875, imigrat în 
Palestina, 1913. Întemeietorul mișcării sio-
niste Mizrachi, 1902. Premiul Israel pentru 
literatură rabinică, 1958. Decedat la Ierusa-
lim, 1962.

Max Born – fizician. Născut la Breslau 
(Wroclaw), 11 decembrie 1882, emigrat în 
Marea Britanie, 1933. Premiul Nobel pentru 
fizică, 1954. Decedat la Gottingen, 1970.

Manès Sperber – scriitor și filozof. 
Născut la Zablotow, Galiția, 12 decembrie 
1905, mutat la Viena și Berlin, refugiat la Pa-
ris, 1939 și în Elveția, 1942, revenit la Paris, 
1945. Romane și eseuri în limbile germană 
și franceză. Decedat la Paris, 1984.

Uziel Gal (Gotthard Glas) – militar israe-
lian. Născut la Weimar, 15 decembrie 1923,  
stabilit în kibuțul Iagur, Israel, 1936. A proiec-
tat puștile Uzi, 1951, și Galil. Premiul pentru 
Securitatea Israelului, 1958. Decedat la Phi-
ladelphia, 2002.

Hector Marcos Timerman – om poli-
tic, jurnalist, activist pentru drepturile omu-
lui. Născut la Buenos Aires, 16 decembrie 
1953. Ministru de Externe al Argentinei, 
2010-2015. Decedat la Buenos Aires, 30 de-
cembrie 2018.

Steven (Allan) Spielberg – producător și 
regizor de filme. Născut la Cincinnati, Ohio, 
18 decembrie 1946, stabilit la Los Angeles. 
Printre filmele cu tematică evreiască: Lista 
lui Schindler.

Italo Svevo (Aron Ettore Schmitz) – scri-
itor. Născut la Trieste, 19 decembrie 1861. 
Printre romane: Conștiința lui Zeno. Decedat 
la Motta di Livenza, Italia, 1928.

Andrei Codrescu (Perlmutter) – scriitor. 
Născut la Sibiu, 20 decembrie 1946, emi-
grat în SUA, 1966.  Versuri și proză în limba 
engleză, unele pe teme românești. Premiul 
Ovidius, 2005.

Gheula (Geulah) Cohen – politiciană și 
jurnalistă. Născută la Tel Aviv, 25 decem-
brie 1925. Activă în organizația Etzel, 1942, 
apoi în organizația Lehi, arestată de englezi, 
1946. După 1948 deputată în Knesset. Pre-
miul Israel, 2003. Decedată la 18 decembrie 
2019, înmormântată la Ierusalim.

Gali (Avigail) Atari – cântăreață israelia-
nă. Născută la Rehovot, 29 decembrie 1953, 
într-o familie originară din Yemen. Albume cu 
cântece, în 15.000-30.000 exemplare. Locul 
I la concursul Eurovision, 1979, cu cântecul 
Hallelujah. 

Avram Hershko (Hersko Ferenc) – bio-
chimist. Născut la Karcag, Ungaria, 31 de-
cembrie 1937, imigrat în Israel, 1950. Pre-
miul Nobel pentru chimie, 2004, pentru des-
coperirea degradării proteinei. 

Evrei decedați în luna decembrie
Romain Gary (Roman Kacew) – scriitor. 

Născut la Vilnius, 1914, emigrat în Franța, 
1928. Premiul Goncourt de două ori, 1956 și 
1975.  Decedat la Paris, 2 decembrie 1980. 

Joseph Erlanger – fiziolog. Născut la 
San Francisco, 1874. Premiul Nobel pentru 
medicină, 1944, pentru cercetări și desco-
periri în domeniul neurologiei. Decedat St. 
Louis, Missouri, 5 decembrie 1965.

Joseph Joffo – scriitor. Născut la Paris, 
1931. Printre romane: Un sac cu bile. De-
cedat la Saint-Laurent-du-Var, Franța, 6 de-
cembrie 2018.

Tristan (Paul) Bernard – scriitor. Născut 
la Besançon, Franța, 1866. Piesele lui de 
teatru reunite în 8 volume, apărute în peri-
oada 1908-1939. Deportat la Drancy, elibe-
rat după intervenții ale prietenilor. Decedat la 
Paris, 7 decembrie 1947.

Clara Haskil – pianistă. Născută la 
București, 1895, refugiată în Elveția, 1942. 
Cunoscută drept cea mai bună interpretă a 
muzicii lui Mozart. Decedată la Bruxelles,  
7 decembrie 1960. În memoria ei este orga-
nizat Concursul Internațional de Pian „Clara 
Haskil”.

Mendele Moykher Sforim (Sholem Yan-
kev Abramovici) – scriitor. Născut la Minsk, 
1836; printre fondatorii literaturii idiș moder-
ne. Între romane: Fișke șchiopul. Decedat la 
Odessa, 8 decembrie 1917.

Dov Shilansky – jurist și om politic. Năs-
cut la Siauliai, Lituania, 1924, supraviețuitor 
al Holocaustului, imigrat în Israel, 1948. 
Președinte al Knessetului, 1988-1992. De-
cedat la Tel Aviv, 9 decembrie 2010.

Jascha Heifetz – violonist. Născut la 
Vilnius, 1901, emigrat în SUA, 1917. Unul 
dintre cei mai mari interpreți, considerat „vio-
lonistul secolului XX”.  Decedat la Los Ange-
les, 10 decembrie 1987.

Walter Lippmann – scriitor, jurnalist, co-
mentator politic. Născut la New York, 1889.  
Creator al termenului „Cold War” (război 
rece). Premiul Pulitzer de două ori, 1958 și 
1962. Decedat la New York, 14 decembrie 
1974.

Kurt Tucholsky – scriitor și publicist. 
Născut la Berlin, 1890. Unul dintre cei mai 
mari jurnaliști din „Republica de la Weimar”. 
Decedat la Gothenburg, Suedia, 21 decem-
brie 1935.

Haralamb Zincă (Hary Isac Zilberman) 
– scriitor. Născut la Roman, 1923. Circa 50  
de romane și cărți-document. Premiul Uni-
unii Scriitorilor, 1976. Decedat la București,  
24 decembrie 2008.

Emmanuel Lévinas – filozof al iudais-
mului. Născut la Kaunas, Lituania, 1906, 
emigrat în Franța, 1920. Printre lucrări: Ac-
tualitatea lui Maimonide;  Patru lecturi talmu-
dice. Decedat la Paris, 25 decembrie 1995. 

Osip (Emilievici) Mandelștam – poet și 
eseist. Născut la Varșovia, 1891. Lirică neo-
clasică în limba rusă. Deportat în perioada 
prigoanei staliniste, a murit într-un lagăr 
de tranzit lângă Vladivostok, 28 decembrie 
1938.

Tullio Levi-Civita – matematician. Năs-
cut la Padua, 1873. Cercetări asupra cal-
culului diferențial absolut. Printre discipoli: 
Mendel Haimovici, Octav Onicescu, Gheor-
ghe Vrânceanu. Decedat la Roma, 29 de-
cembrie 1941. 

Julius Axelrod – biochimist. Născut la 
New York, 1912. Premiul Nobel pentru medi-
cină,  pentru cercetări asupra metabolismu-
lui catecholaminei din creier, 1970. Decedat 
la Bethesda, Maryland, 29 decembrie 2004.

El (Lazăr Markovici) Lissitzky – pictor, 
sculptor, arhitect. Născut la Pochinok, Rusia, 
1890. Figură importantă a Avangardei ruse 
influențat de Bauhaus și constructivism. De-
cedat la Moscova, 30 decembrie 1941.

Edgar Hilsenrath – scriitor. Născut la 
Leipzig, 1926, refugiat la Siret, orașul mamei 
sale, 1938, ulterior emigrat în SUA și revenit 
în Germania, 1975. Printre romane: Noap-
tea, despre Holocaustul evreilor din Româ-
nia. Decedat la Wittlich, 30 decembrie 2018.

LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI
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Comemorăm 45 de ani de la plecarea dintre noi a scriitorului 
MARIA ARSENE (ARTHUR LEIBOVICI).

Familia și prietenii îi păstrează vie amintirea.
Fie-i amintirea binecuvântată!

OIȘTEANU BELLA – înhumată în Cimitirul Sefard din București.

Emanuel Reicher 
și „Cronica (en passant 
fantastică) a șahului”

Reicher Emanuel a fost maestru al Federației Internaționale de 
Șah, membru de onoare al Federației Române de Șah, antrenor 
emerit, arbitru internațional, căpitan al formației masculine a Româ-
niei medaliate olimpic, publicist, colaborator la „Revista Română de 
Șah”, fondată de Sadoveanu. Cronicile apărute între 1972-1974 în 
revista „Povestiri științifico-fantastice” au fost strânse în „Fantastica 
istorie a jocului de șah” (1998). Împreună cu „După șaizeci de ani 
de activitate șahistă” (2011), îl recomandă ca istoric al sportului 
minții și comunicator al unor memorabile experiențe de jucător și 
pedagog.

Pasiunea pentru șah era moștenire de familie. Tatăl lui, rabi-
nul Boris Reicher, doctor în studii iudaice al Seminarului Rabinic 
din Viena, fusese mai mult decât amator de șah, măsurându-și 
forțele în studenție cu mari șahiști ai timpului la Viena, Graz, Fran-
kfurt. Mama sa, descendentă din familia rabinului Iacob Marguli-
es, era și ea fascinată de figurinele și tabla cu pătrate albe și ne-
gre. Odată cu alef-bet-ul, șahul începuse să devină parte din viața  
copilului.

În 1945, în Sala „Macabi” din București participa la primul con-
curs oficial. Cei care i-au marcat devenirea șahist și analist pro-
gramator, într-o vreme în care era puțin prețuită la noi în țară, au 
fost academicianul Gheorghe Mihoc și industriașul Henri Taubman-
Toma. Esențial în ceea ce a învățat de la ei: în șah, știința și arta 
se-mbină. A înțeles că a realiza ceva în ambele direcții incumbă 
aceleași căutări, eforturi, stăruințe până când vine clipa de grație. 
Ce va însemna calculatorul pentru viitorime era un subiect preferat 
după terminarea unei runde, în plimbările lungi pe Calea Victoriei 
cu Grigore Moisil, Oscar Lemnaru, Adrian Rogoz. Ultimul l-a impul-
sionat să țină rubrica „Cronica (en passant fantastică) a șahului” 
la „Povestiri...”. Și asta, fiindcă ipoteza „morții șahului prin remiză” 
câștiga tot mai mult teren în emergenta eră informatică. I-a fost 
recunoscător șahului, fiindcă în fața tablei cu pătrate alb-negre și-a 
găsit soția, pe Rodica, ea însăși maestră a sportului și maestră 
internațională de șah. Puțini am știut că s-a stins toamna trecută.  
Să-i fie amintirea binecuvântată!

IULIA DELEANU

Născuți în 1930

A plecat dintre noi MEIR 
(MARCEL) SHAY

S-a stins, după o scurtă dar grea suferință, la sfârșit de octombrie  
MEIR (MARCEL) SHAY, un suflet ales, mare prieten al României, 
un entuziast cercetător al adevărurilor tăinuite  ale Holocaustului din 
România în anii celui de-al Doilea Război Mondial.

Meir Shay (Marcel Slacman) s-a născut la Iași acum 90 de ani, în 
familia unui tipograf. Stabilită la Cernăuți, familia Slacman, în care 
Marcel era cel mai mic dintre cei trei frați, a fost surprinsă de tragi-
cele evenimente ale deportării   în Transnistria a evreilor bucovineni 
(octombrie 1941). Familia a fost găzduită – și astfel a fost salva-
tă – în subsolul Palatului Mitropoliei Bucovinei, unde mitropolit era 
atunci Tit Simedrea. Cel care și-a luat riscul imens al acestei acțiuni 
a fost pictorul bisericesc George Russu, care atunci restaura pictu-
rile bisericii mitropolitane. 

Marcel Shai nu a uitat toate acestea. După o documentare istovi-
toare, a identificat-o pe o soră a lui G. Russu, între timp decedat, și a 
întocmit cu migală dosarul necesar ca acestuia să îi fie acordat titlul 
„Drept între Popoare”. Înalta distincție i-a fost acordată post-mor-
tem lui George Russu, într-o ceremonie desfășurată la București 
în 2007. Marcel nu s-a oprit aici. Avea convingerea că adăpostirea 
familiei sale în subsolul Palatului Mitropolitan pentru a fi ferită de de-
portare și de ororile tragice ale Holocaustului nu se putea face fără 
știrea mitropolitului Tit Simedrea. A început să adune date pentru ca 
și acesta să fie distins cu titlul de „Drept între Popoare”. Au fost ani 
mulți, către sfârșitul vieții, pe care Marcel Shay i-a dedicat acestui 
scop. Profesor de matematică la un renumit liceu din Haifa, a fost 
sprijinit în acțiunea sa de numeroși foști elevi, precum și de oameni 
de cultură din România.

FCER i-a decernat distincții pentru prezentarea realităților Holo-
caustului din România, iar Patriarhia Română i-a decernat Ordinul 
„Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României”.  Asociația de Priete-
nie și Colaborare Culturală România-Israel s-a bucurat deseori de 
sprijinul  și generozitatea sa sufletească în acțiunile întreprinse în 
ultimii ani. 

Fie-i amintirea binecuvântată!  
Asociația de Prietenie și Colaborare Culturală  România-Israel 
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limba ebraică 
în limba româ-
nă. Textul de 
bază  urmat de 
traducerea ro-
mânească a fost 
Biblia Hebraica 
Stuttgartensia 
(editia quinta 
emendata, Stut-
tgart, 1977), 
care, la rândul 
său, a reprodus 
ma nuscrisul cu-
noscut sub numele de Codex Lenin-
gradensis.

Scrupulul științific demonstrat de 
alegerea textului de referință este 
susținut de calitatea culturală multi-
laterală a versiunii românești. Care 
nu ne oferă numai o versiune cât 
mai apropiată, semantic și stilistic, 
de textul de bază, ci încearcă și să 
transpună în versificația românească 
ritmul interior și convenția poetică a 
versificației ebraice originare. 

Demersul este întregit în chip 

Cititorilor revis-
tei noastre le este, 
desigur, cunoscut 
proiectul Biblia 
He bra ica, deru-
lat înce pând din 
2004, sub auspici-
ile Universității din 
București, de un 
colectiv condus de 
profesoara Made-
ea Axinciuc, proiect 
din care au văzut 
lumina tiparului, din 

2015 și până azi, Cartea lui Iona și 
Cartea lui Rut. 

În cadrul lui, la prestigioasa Editură 
Polirom și în ediție bilingvă a fost publi-
cat recent încă un titlu fundamental, și 
anume Cartea Psalmilor. Psalmii 1-50. 
Traducerea realizată de colectivul de 
masteranzi și doctoranzi condus de 
Madeea Axinciuc, reprezentând deo-
camdată o treime din totalul psalmilor 
biblici, este însoțită nu numai de versi-
unea ebraică a textelor, ci și de trans-
literarea lor fonetică în alfabet latin și 

de lectura în limba ebraică, datorată 
Prim-Rabinului Rafael Shaffer (și ac-
cesibilă prin intermediul unui cod QR 
care însoțește fiecare psalm tipărit).

Cartea Psalmilor reprezintă proba-
bil cel mai popular fragment al Bibli-
ei și un puternic liant între iudaism și 
creștinism. Psalmii însoțesc viața de 
zi cu zi a credincioșilor celor două re-
ligii avrahamitice și astăzi, la fel ca în 
timpul Regelui David.

Nu mai este nevoie să reamintesc 
importanța pe care a avut-o traduce-
rea psalmilor în cultura română me-
dievală. Exercițiile de traducere, care 
încep probabil în secolul al XVI-lea și 
culminează cu Psaltirea în versuri din 
1673, a mitropolitului Dosoftei, au re-
prezentat simultan o școală de forma-
re a poeziei românești și un „calapod” 
al limbii literare, într-o epocă în care 
nu existau nici Academia, nici grama-
tici sau dicționare care să o normeze.

Cartea Psalmilor. Psalmii 1-50 
este, după cum spune Madeea Axin-
ciuc, prima traducere academică ne-
confesională a psalmilor, realizată din 
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cărţii

Va mai curge sânge în Europa
Până când? Până când politicienii vor înțe-

lege că teroriștii nu pot fi potoliți cu declarații 
sforăitoare, iar serviciile secrete, împreună cu 
forțele europene de poliție, vor pricepe că refu-
zul de a coopera nu le poate aduce succese în 
combaterea extremismului islamist. 

Atacurile de la Paris, Lyon, Nisa și Viena au 
o similaritate revoltătoare cu cele de la Bataclan 
(Paris, 2015), asemănare subliniată și de SRI, 
care constata că teroriștii au acces la arme de 
foc deși, teoretic, „politicile naţionale în domeniul 
controlului armelor sunt foarte stricte” în Europa. 
Karl Nehammer, ministrul de interne austriac, a 
recunoscut că serviciile secrete din Slovacia îi 
preveniseră pe omologii lor austrieci (BVT) că 
tânărul Kujtim Fezulai încercase să cumpere 
muniție din Slovacia. Mai mult decât atât, te-
roristul era cunoscut  autorităților, dat fiind că 
fusese condamnat la 22 de luni închisoare în 
urma tentativei de a pleca în Siria pentru a se 
alătura combatanților islamiști, dar a fost eliberat 
pentru că „a păcălit programul de combatere a 
radicalizării”, explică tot Nehammer, care scuză 
ineficiența serviciilor austriece prin măsurile lu-
ate de predecesorul său la conducerea ministe-
rului. „Greaua moștenire” există și în Austria, nu 
numai la noi.

Abia după ce Fezulai a ucis patru persoane 
și a rănit 22, poliția austriacă a arestat 14 tineri, 
toți cunoscuți pentru apartenența lor la cercuri-
le islamiste radicale, unii fiind deja cercetați, toți 
având cam aceeași vârstă (în jur de 20 de ani), 
toți frecventând moschei salafiste, toți locuind 
la Viena sau în apropiere, la St Polten. Întreba-
rea, ca și la Bataclan, e: dacă erau cunoscuți și 
cercetați, cum de au putut să îl ajute pe Fezulai? 
Cum a putut acesta să procure arme, muniție, 
mașină pentru a se deplasa nestingherit? Totul 
ne duce spre concluzia unei celule teroriste „în 
adormire”, cu legături cu ISIS, și asta sub nasul 
unor autorități prea relaxate.

În Franța, într-o perioadă în care se desfășura 
procesul atentatorilor de la Charlie Hebdo, ar fi 
fost firesc ca alerta antiteroristă să fie maximă. 
Nu a fost și au avut loc trei atentate: unul la Paris 
(profesorul Samuel Paty, decapitat la Conflans), 
la Lyon (un preot ortodox grec, împușcat în fața 
bisericii) și unul la Nisa, unde tunisianul Brahim 
Aoussaoui a ucis trei persoane, după care a fost 

prins de poliție. Grăitor pentru 
incom petența autorităților este că 
el venise în Italia cu doar o lună în 
urmă, iar după expirarea carantinei, a fost trimis 
într-un centru pentru refugiați de la Bari, de unde 
a plecat liniștit, deși ar fi trebuit să fie repatriat. 

Declarațiile președintelui Emmanuel Macron, 
care a afirmat că „vom apăra libertatea și vom 
propaga laicitatea”, sunt ireproșabile, dar, în 
lipsa unor măsuri profesioniste care să îi pună 
pe francezi la adăpost de violența islamismului 
radical, ele riscă să rămână simple declarații po-
litice, iar populația fie va deveni timorată, fie va 
pierde orice toleranță față de musulmani, ceea 
ce va genera conflicte interetnice grave. Și asta, 
cu atât mai mult cu cât un lider inconștient, dar 
puternic, precum Erdogan, a găsit momentul 
să își crească popularitatea, îndemnând la un 
adevărat Jihad, inclusiv economic, și avertizând 
Franța să nu se pună cu Turcia și promițând 
acțiuni ferme împotriva Hexagonului dacă gru-
parea radicală „Lupii cenușii” va fi desființată. 
Și, la chemarea sa, musulmanii au protestat pe 
străzile Bangladesh-ului, Israelului, Turciei. Și 
Nasrallah, șeful Hezbollah, subliniind că deși 
„religia musulmană interzice uciderea oamenilor 
nevinovați”, a avertizat că războiul cu Islamul este  
pierdut.

Culmea a fost că Recep Erdogan a comparat 
chiar „campania de ură împotriva islamului” cu 
„campania de linșaj împotriva evreilor din Euro-
pa înaintea celui de-al Doilea Război Mondial”, 
uitând însă să adauge că evreii nu omorâseră 
pe nimeni și nu comiseseră acte teroriste pe te-
ritoriul Europei. Ceea ce face comparația de o 
obrăznicie uluitoare.

Comisarul european pentru Afaceri Interne 
crede că statele membre ar trebui să semneze 
acorduri de repatriere cu țările din care au pro-
venit cei 140 000 de migranți intrați clandestin 
în UE în 2019. Numai că până la a semna acor-
duri cu Siria, Irak, Libia sau Iran, va mai curge 
mult sânge pe străzile Europei, iar majorita-
tea teroriștilor erau oricum născuți în Austria și 
Franța, deci repatrierea nu rezolvă amenințarea 
teroristă. 

Soluția este cea enunțată de Sebastian Kurz, 
de a nu permite niciodată urii să câștige teren.

ALX. MARINESCU
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Gândul 
scris

Fondane  
și scena
Aflu că la ICR Tel Aviv 

a avut loc premiera Ulti-
ma țigară a lui Fondane 

și că textul lui Cătălin Mihuleac – dialog 
imaginar între scriitor și stafia defunctu-
lui unchi al său, dr. A. Steuerman – a căpătat viață prin 
efortul și dăruirea actorilor de la Teatrul Karov – Joav Sa-
dowski și Martin Blumenfeld, conduși de Dorit Nitai Nee-
man. (Pornind de la acest eveniment, aș aminti atracția 
lui Benjamin Wechsler pentru teatru, Compania „Insula”, 
cronici în Rampa etc). Mă opresc, însă, anume, la o piesă 
începută în limba română în 1923 și prezentată în premi-
eră absolută, după 68 de ani, în 1991, la Teatrul Nottara 
(pe când director era V. E. Mașek!): Ospățul lui Baltazar.

Importantul exeget (și minunatul meu profesor) Ovid 
Crohmălniceanu aprecia acest poem dramatic coral 
drept o autentică revelație, prin noutatea facturii simboli-
co-expresioniste, cu elemente de absurd grotesc și chiar 
tragism, gen Regele moare, și prin acuitatea problema-
ticii. Benjamin Fondane dezvolta aici, printr-un recitativ 
pe mai multe voci, o filosofie vie, azi la fel de actuală, 
privind revolta metafizică și asumarea sacrilegiului ca 
efect al tentației totalitare. Aceasta, prin sfidarea oricărui 
avertisment gen Mane-Tekel-Fares (Numărat-Cântărit-
Împărțit!).

S-a descifrat în această prelucrare a unui motiv din 
Biblie, cu ecouri în Nietzsche și Șestov, o replică la 
neliniștile provocate de istoria contemporană și chiar o 
premoniție a Holocaustului. 

Pentru montarea Ospățul…, scena Studio de la Not-
tara a fost neverosimil lărgită și încărcată magic cu sem-
ne teatrale. Ca spectator erai fascinat, din prima clipă, de 
gravitatea ca de ritual a confruntărilor, de plasticitatea și 
dinamismul caleidoscopic al imaginilor (scenografia in-
spirată fiind semnată de Sică Rusescu). Erai apoi cucerit 
de strădania actorilor de a marca paradoxul tribulațiilor 
lui Baltazar (Dorin Varga), de a conferi prezență dramati-
că și grotesc ludic personajelor abstracte și de a potența 
tensiunea confruntărilor dintre Rațiune (Catrinel Paras-
chivescu / Victoria Cociaș), Nebunie (Emilia Dobrin / Bog-
dan Gheorghiu), ori cea a dialogului dintre Spirit (Anca 
Bejenariu / Cristian Șofron) și Moarte (Dragoș Pâslaru). 
Impresionantul, extrem de originalul spectacol-parabolă 
al lui Alexandru Dabija chema la o reflecție profundă la 
întrebarea: „Daniel, ce va face omul dacă Dumnezeu nu 
mai răspunde?” 

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru

aparte prin splendida lectură a textului 
ebraic, realizată de Prim-Rabinul Ra-
fael Shaffer, care, pentru necunoscă-
torii ebraicei, împlinește tabloul com-
plex al acestor texte care sunt mai 
mult decât niște poezii sau rugăciuni. 
Meniți, inițial, a fi cântați în cadrul unor 
ritualuri religioase, psalmii au o muzi-
calitate interioară care le potențează 
semantica propriu-zisă și explică po-
pularitatea lor deosebită, din Antichi-
tate și până astăzi. Ediția coordonată 
de Madeea Axinciuc se apropie, atât 
cât este omenește cu putință, de ide-
alul de a furniza o versiune fidelă și 
actuală a textului, însoțită însă de o 
reconstituire a contextului originar în 
care aceste texte au fost create.

Iată că în plină pandemie avem 
șansa de a ne întâlni cu un act cultural 
de mare anvergură.

RĂZVAN VONCU
*Cartea Psalmilor.  Psalmii 1-50, ediție bi-

lingvă, coordonator Madeea Axinciuc, lectura în 
limba ebraică Prim-Rabin Rafael Shaffer, Editu-
ra Polirom, Iași, 2020.


