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Redacția

Vot electronic al Adunării Generale a FCER-CM

Execuția Bugetară de Venituri  
și Cheltuieli FCER-CM pe anul 2019 

Adunarea Generală a FCER-CM a 
aprobat în unanimitate datele prezen-
tate în bilanțul contabil pe anul 2019, 
contul rezultatului exercițiului și ane-
xele la bilanțul contabil.

Totodată, Adunarea Generală a 
aprobat descărcarea de gestiune a 
Conducerii Federației Comunităților 
Evreiești din România în baza apro-
bării Situațiilor financiare anuale și a 
Raportului auditorului independent, 
pe baza raportului anual și al conclu-
zionării că activitatea economic-finan-
ciară pe 2019 s-a încheiat în condiții 
de echilibru financiar.

Prelungirea cu două luni, după 
expirarea termenului inițial de trei 

luni, a măsurii de reducere tempo-
rară a remunerațiilor brute, la ni-
velul FCER-CM și al Comunităților 
Evreiești locale, după cum urmează: 

a. Cu 15% a veniturilor salariale 
și de mandat ale persoanelor care nu 
sunt pensionare (o revenire cu 4% 
față de precedentele 3 luni);

b. Reducerea cu 30% a normei de 
lucru a tuturor persoanelor care sunt 
pensionare (o revenire cu 20% față de 
precedentele 3 luni);

c. Toate contractele de drepturi de 
autor sau prestări servicii vor fi redu-
se cu minimum 30% sau suspendate. 
Excep ție fac cele la care plata repre-
zintă procent din contribuții de parti-
cipare;

d. Toate ajutoarele religioase de 
care beneficiază membri ai comuni-

tăților vor fi reduse cu minimum 30%;
e. Se continuă sistarea angajărilor;
f. Vor fi diminuate la maximum toa-

te cheltuielile care nu sunt strict nece-
sare (inclusiv acordarea de prime sau 
alte forme de premieri bănești);

g. Aceste măsuri nu se aplică per-
soanelor care își desfășoară activita-
tea în domeniul asistenței sociale și 
medicale, atât la nivelul FCER-CM, 
cât și în comunitățile evreiești locale.

h. Adunarea Generală a aprobat, 
cu 36 de voturi pentru, 5 împotrivă și 
11 abțineri ca remunerațiile brute să 
fie modificate.

Prelungirea mandatului orga-
nelor de conducere ale FCER-CM 
până în luna decembrie 2020.

Ca urmare a restricțiilor de distan-
țare socială și alte norme emise de 
autorități, cel de-al IV-lea Congres al 
FCER-CM nu va putea avea loc la 
sfârșitul lunii iulie 2020.

Drept urmare, Adunarea Generală 
a Federației Comunităților Evreiești 
din România-Cultul Mozaic, reuni-
tă în sesiune extraordinară online, 
a hotărât, în conformitate cu art. 22 
(7) din Statutul FCER-CM, prelungi-
rea mandatului organelor de con-

ducere ale FCER-CM (Consiliul de 
Conducere al FCER-CM, Președinte, 
Vicepreședinte, Secretar General), 
alese în cadrul Congresului al III-lea 
al FCER-CM (24-25 iulie 2016), până 
în luna decembrie 2020.

Hotărârea a fost adoptată cu 52 de 
voturi pentru.

Stabilirea datei Congresului  
al IV-lea al FCER-CM, în funcție de 
momentul ridicării stării de alertă

Parcurgerea etapelor statutare 
de pregătire a Congresului (alegerea 
delegaților, depunerea candidaturilor, 
publicarea listei candidaților, depu-
nerea contestațiilor și soluționarea 
acestora, publicarea Listei finale a 
candidaților, desfășurarea de întâlniri 
publice de prezentare a candidaților) 
depind de momentul încetării stării de 
alertă, de reglementările stabilite de 
autorități pentru prevenirea răspândi-
rii pandemiei, iar derularea respecti-
velor etape în condiții statutare nece-
sită circa 100 de zile, după încetarea 
stării de alertă.

(A.M.)

Având în vedere incertitudinile privind sursele de finanțare ale FCER-CM 
pentru anul 2020, precum și necesitatea adoptării urgente a unor măsuri indis-
pensabile funcționării FCER, reuniunea Adunării Generale și cea a Consiliului 
de Conducere al FCER-CM, programate pe data de 29 iunie, au fost amânate 
pentru o dată ulterioară, membrii Adunării Generale exprimându-și votul elec-
tronic asupra unor probleme stringente. Au fost adoptate mai multe Hotărâri 
ale Adunării Generale a FCER-CM, documentele fiind votate în condiții statu-
tare, primindu-se în format electronic voturile de la 52 dintre cei 53 de membri 
ai Adunării Generale.

C O M E M O R A R E A  P O G R O M U R I L O R
Iași

Dorohoi



2 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 564-567 (1364-1367) - 1 Iulie – 31 August 2020

– Ce știați despre România și des-
pre comunitatea evreiască de aici acum 
aproape patru ani, când ați venit la 
București pentru a ocupa al doilea loc 
în ierarhia Ambasadei Statului Israel în 
România?

–  Nu prea mult, dat fiind că atunci a fost 
prima dată când am venit în România. Nu 
știam prea multe și pentru că nu aveam 
legături familiale în această țară. Știam 
ceea ce citisem despre România și ceea 
ce aflasem din documentarea la care am 
avut acces când am fost numită aici. Erau 
informații de bază și apoi am descoperit o 
țară mare, cu o istorie bogată, inclusiv în 
ceea ce privește iudaismul și dezvoltarea 
comunității evreiești. Am fost foarte sur-
prinsă să aflu, între altele, că o parte a 
comunității evreiești din România avea ori-
gini sefarde. Atunci, totul era, practic, nou 
și interesant.

– Care considerați că a fost cea mai 
importantă evoluție în relațiile româno-
israeliene, intervenită în timpul manda-
tului dvs.?

– După cum știți, relațiile bilaterale sunt 
ample și foarte bune, România fiind singu-
ra țară din fostul bloc sovietic care nu și-a 
întrerupt niciodată raporturile cu Israelul. În 

acești patru ani au avut loc mai multe vizite 
la nivel înalt, mai multe din partea româ-
nă, dat fiind că toți premierii și miniștrii de  
Externe ai Guvernului de la București au vi-
zitat Israelul, au fost și schimburi reciproce 
de delegații parlamentare. 

Sperăm ca până la finele anului în curs 
să mai avem o ședință comună de guvern 
și, de îndată ce pandemia o va permi-
te, așteptăm ca președintele Israelului să 
poată veni la București, unde a fost invi-
tat în vizită oficială de președintele Klaus 
Iohannis. Vorbind de întâlniri la vârf, tre-
buie să menționăm și cele două vizite ale 
președintelui României la Ierusalim, prima 
fiind o vizită de stat, în 2016, apoi participa-
rea la Conferința de la Ierusalim de la înce-
putul acestui an.

Între dezvoltările pe care aș vrea să le 
amintesc în contextul întrebării dvs. se nu-
mără acțiunile României pentru combaterea 
antisemitismului. Aș mai dori să reamintesc 
vizita președintelui Iohannis din ianuarie 
2020, alături de mulți alți șefi de stat și de 
guvern, la aniversarea a 75 de ani de la 
eliberarea lagărului de la Auschwitz. De o 
mare importanță, în opinia Israelului, au fost 
și acțiunile 
pe tema  

Tania Berg Rafaeli, care timp de aproape patru ani a fost adjunc-
ta ambasadorului Israelului la București, se află la finalul mandatului 
său. Înainte de a părăsi această funcție și Bucureștiul, TANIA BERG 
RAFAELI a acordat un interviu revistei REALITATEA EVREIASCĂ.

lunii
iulie-august

– Care a fost dominanta evenimentelor 
FCER din acest interval?

– Gravitatea: comemorările prilejuite de de-
portarea, acum, 76 de ani, a evreilor din Transil-
vania de Nord, pogromurile din Dorohoi și Iași, 
de la care s-au împlinit 80, respectiv, 79 de ani. 
La Templul Coral din București a fost organizat 
un eveniment comemorativ online în memoria 

deportaților la Auschwitz-Buchenwald. Am arătat câtă nevoie avem 
azi, în fața escaladării antisemitismului în lume, să acționăm – toți 
cei care credem în valorile democrației – ca trecutul să nu devină 
viitor.  Chiar dacă, la Dorohoi și Iași, comemorările s-au făcut în 
spații deschise, gradul de participare a fost, inerent, mult mai redus 
față de anii precedenți. Nu și intensitatea retrăirilor pentru puținii 
supraviețuitori prezenți.  Impresionantă a fost concentrarea de forțe 
organizatorice: conduceri de comunități, autorități locale; semnifi-
cativă – participarea, la Iași, a unor reprezentanți ai Președinției, 
ai Guvernului. Deși israelienii originari din Dorohoi și împrejurimi 
au cinstit memoria victimelor pogromului în fața Memorialului din 
apropierea Ierusalimului, gândurile lor s-au îndreptat spre locurile 
de baștină. Așa a reieșit din mesajul transmis, în numele lor și al 
său, de președintele Fundației pentru Promovarea Iudaismului Ro-
mân, rabinul Iosef Wasserman. Deși n-am putut fi prezent la Iași, 
am transmis prin reprezentantul FCER, directorul CSIER, Adrian 
Cioflâncă, mesajul meu de mulțumire față de președintele Româ-
niei, Klaus Iohannis, pentru promovarea memoriei Holocaustului; 
primarului Mihai Chirica și președintelui Consiliului Județean Iași, 
Maricel Popa, pentru vernisajul expoziției de fotografii în aer liber 
Orașul din fotografii și inaugurarea Casei Muzeelor în incinta fostei 
Chesturi de Poliție. 

– Cum continuă, în condițiile prelungirii stării de alertă, viața 
comunitară de zi cu zi?

– A fost tema centrală a dezbaterilor la recenta întrunire de Co-
mitet Director. Continuând aplicarea măsurilor de austeritate și a 
reglementărilor pentru evitarea aglomerației la locul de muncă, Co-
mitetul Director a aprobat ca, în ziua de vineri, activitatea Federației 
și a Comunităților să se desfășoare în regim de muncă la domiciliu.  
Cei care vor asigura permanența în sediu vor beneficia de o altă 
zi de muncă la domiciliu. Pensionarii cu toate tipurile de contract 
vor desfășura munca la domiciliu încă o jumătate de zi într-una 
din restul zilelor lucrătoare. Nu se aplică aceste măsuri angajaților 
DASM, exceptați de la micșorarea salariilor. Este obligatorie asigu-
rarea măsurilor adecvate de PSI, pază etc. Au fost aprobate propu-
nerile președintelui comunității clujene, Robert Schwartz, de acor-
dare a Medaliilor de Onoare „Prieten al Comunităților Evreiești din 
România” și „Devotament în activitatea comunitară a evreilor din 
România” celor implicați în realizarea Complexului Comunitar din 
jurul Templului Deportaților: ing. Carmen Cristina Coldea, Societății 
„Utilitas – Patrimoniu Construit”, ing. Andrei Zador. Au fost solicitări 
pentru un moment religios la reuniunile de Comitet Director. Can-
celaria Rabinică urmează să transmită spre lectură pericopa din 
săptămâna în care acestea au loc, comentată apoi de prim-rabinul 
Rafael Shaffer, după cum o va face și în cazul posturilor, sărbători-
lor din respectiva perioadă. Președinților de comunități li s-a cerut 
să identifice membri din comunitățile lor care să fie instruiți spre a 
deveni oficianți de cult.  A fost amânată decizia privind proiectul de 
buget pentru venituri și cheltuieli pe anul 2020, fiindcă nu există 
suficiente elemente certe de finanțare din partea Fundației „Cari-
tatea”, Claims Conference, Joint. În aceeași ordine de idei, au fost 
solicitate: alcătuirea unui buget realist și constructiv; sistarea chel-
tuielilor inutile; monitorizarea lor de către Departamentul Economi-
co-Financiar. A fost apreciată activitatea deputatului Silviu Vexler 
de sprijinire a intereselor comunității pentru restituirea proprietăților 
evreiești confiscate în timpul dictaturii antonesciene și în perioada 
totalitaristă. 

– A început derularea unor evenimente pe viu?
– Două celebrări de Oneg Șabat în curtea Templului Coral 

din Capitală, cu respectarea distanței fizice; ceremonia religioa-
să de primire a numelui ebraic pentru cea mai tânără membră a 
comunității bucureștene, tot la Templul Coral. Am vizitat noul sediu 
comunitar al comunității constănțene, de curând inaugurat, în in-
cinta căruia o încăpere funcționează ca lăcaș de rugăciune.  

– Ați avut, în această perioadă, contacte cu instituții de stat?
– Am avut o întrevedere cu secretarul general al Guvernu-

lui, Antonel Tănase, care m-a informat despre două proiecte ale 
nou înființatului Departament pentru Românii de Pretutindeni, 
funcționând în subordinea Secretariatului General al Guvernului, 
cu speranța că se vor bucura de sprijinul FCER. Primul vizează in-
terese ale comunităților evreiești din Transilvania. Al doilea – întări-
rea legăturilor cu organizații ale israelienilor originari din România.

– Perspective?
– Pregătim, adaptându-ne în funcție de situația epidemiologică, 

organizarea sărbătorilor de toamnă. Ne păstrăm optimismul.
IULIA DELEANU

„Ne păstrăm optimismul”
Interviu cu dr. Aurel Vainer, președintele FCER

INtERVIUL

(Continuare în pag. 21)

„România este foarte importantă  
în raporturile noastre cu UE“

Interviu cu TANIA BERG RAFAELI, adjunct al șefului  
Misiunii diplomatice a Israelului la București

Răspunzând dorințelor a numeroși membri ai comunității, sintetizate de Ery Pervu-
lescu, responsabil al Programelor Joint, acesta le-a solicitat, în cadrul unei ediții speci-
ale a Keshet, secretarului de stat Raed Arafat și deputatului comunității evreiești, Silviu 
Vexler, să ofere o serie de răspunsuri la unele dintre cele mai arzătoare chestiuni legate 
de situația actuală a pandemiei de coronavirus. Provenind de la cea mai competentă 
persoană în această problemă, afirmațiile acesteia pot fi considerate cele mai credibile 
din noianul de teorii, ipoteze și fake news răspândite în rândul opiniei publice din țara 
noastră. Programul a fost urmărit de peste 200 de persoane.

„Viața va reveni la normal când va apărea 
vaccinul sau când virusul se va epuiza“

 Dialogul secretarului de stat Raed Arafat, șef al Departamentului pentru  
Situații de Urgență, cu deputatul Silviu Vexler despre epidemia de coronavirus

La cea mai 
importantă în-
trebare pusă 
de deputatul 
Silviu Vexler, 
respectiv care 
este situația 
actuală a pan-
demiei la noi, 
Raed Arafat  
a zugrăvit o 
imagine des-
tul de sumbră, 
c o n s e c i n ț ă 
a relaxării și  
nerespectării 
recomandări-
lor esențiale 

pentru evitarea răspândirii virusului. În 
acest context, el a vorbit despre respinge-
rea de către o mare parte dintre tineri a re-
comandărilor, ajungându-se astfel la recor-
duri negative neașteptate. În plus, România 
s-a confruntat cu o situație unică, măsurile 
luate de organismele responsabile pentru 
a evita răspândirea virusului au fost lovite 
de sentința Curții Constituționale care, în 
acest fel, a lipsit organele abilitate de orice 
fel de mijloace de control, iar cele 500 de 
persoane nevindecate care s-au externat 
din spitale au contribuit la infectarea celor 
cu care au intrat în contact. Arafat a preci-
zat că, împotriva unor teorii, asimptomaticii 
transmit virusul, peste 50% din cazuri sunt 
consecința acestei situații. El a subliniat 

necesitatea legii carantinării, care există 
în mai multe legislații europene, a vorbit 
de asemenea, despre situația spitalelor, 
dificultățile cadrelor medicale, despre trata-
mente și despre pașii care trebuie urmați 
când există suspiciunea de îmbolnăvire. 

Secretarul de stat a atras atenția asupra 
campaniilor din social media împotriva celor 
care încearcă să ia măsuri pentru a limita 
boala,  campanii atât de vehemente, încât 
specialiștii onești nu mai doresc să apară în 
mijloacele audio-vizuale pentru a-și prezen-
ta punctele de vedere. La întrebarea depu-
tatului FCER, el a arătat că, la ora actuală, 
campaniile se duc în direcția carantinării 
obligatorii a persoanelor, a situației copiilor 
din familiile bolnave și împotriva caranti-
nării bunurilor, lansându-se în acest sens 
o mulțime de știri false pe care secretarul 
de stat le-a lămurit prin prevederile proiec-
telor de lege și care nu încalcă drepturile 
și libertățile persoanelor  bolnave. Aceste 
campanii, care implică mulți tineri, țintesc 
niște grupuri de nișă, cum ar fi vârstnicii, 
îndemnați să nu respecte regulile sanitare. 
Această situație este foarte greu de gestio-
nat. În context, Silviu Vexler a arătat că mai 
există o campanie – cea antimusulmană și 
antisemită, care acuză aceste grupuri de 
populație că se află la originea pandemiei. 
În spatele acestei campanii, a subliniat de-
putatul, se află probleme mai grave, teorii 
ale conspirației, 
cu consecințe 
pe termen lung,  (Continuare în pag. 21)

EVA GALAMBOS

ALEXANDRU MARINESCU
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La jumătatea lunii iunie, Federația 
Comunităților Evreiești din România 
a organizat evenimentul online: In 
memoriam. Holocaustul evreilor din 
Transilvania de Nord.

În deschiderea 
evenimentului, se-
cretarul general al 
F.C.E.R. Eduard 
Kupferberg a amin-
tit că, pentru prima 
dată după trei luni, 
sinagogile au putut 
fi folosite pentru 
mani festări religi-
oase și întruniri, cu un număr limitat 
de oameni.

„Pe de o parte este un moment de 
bucurie că putem folosi din nou sina-
gogile pentru a ne întâlni, pe de altă 
parte, este un moment trist, pentru că 
ne-am adunat pentru o comemorare. 
Ne aducem aminte de Holocaustul 
evreilor din Transilvania de Nord”, a 
spus Eduard Kupferberg în deschide-
re, anunțând că urmează intervenții 
susținute de președintele Comunității 
Evreilor din Oradea, ing. Felix Ko-
ppelmann, președintele Asociației Si-
oniste din România, Tiberiu Roth, și 
președintele Comunității Evreilor din 
Cluj, Robert Schwartz, prin aplicația 
Zoom.

Aflată în Tem-
plul Coral, dr. Il-
diko Galeru, cer-
cetător la Centrul 
pentru Studiul Is-
toriei Evreilor din 
România „Dr. Wil-
helm Filderman”, a 
amintit câteva date 
despre contextul 

istoric din perioada Holocaustului din 
Transilvania de Nord, punând accen-
tul pe persecutarea evreilor din regiu-
ne, începută înainte de al Doilea Răz-
boi Mondial, și deportarea acestora.

A urmat discursul președintelui 
FCER, dr. Aurel Vainer, care a vorbit 

din Templul Coral 
de la București și a 
fost urmărit on line 
de cei care s-au 
conectat la eve-
nimentul transmis 
pe aplicația Zoom 
și pe conturile de  
Facebook și You-
tube ale Federației: 
„Ne revedem pentru a comemora mar-
tiriul fraților noștri evrei din Transilva-
nia de Nord, care au trăit o ghetoizare 
groaznică și au trecut prin ceea ce au 
numit soluția finală, la Auschwitz și 
Birkenau”, a spus dr. Aurel Vainer în 
deschidere, amintind seria de eveni-
mente organizate de F.C.E.R. în anul 
2014, la comemorarea a 70 de ani de 
la deportarea victimelor Holocaustului 
din Transilvania de Nord, evenimen-
te consemnate în revista Realitatea 
Evreiască, de unde dr. Aurel Vainer 
a citit pentru cei prezenți online și în 
Templul Coral: „Uciderea oamenilor a 
fost o industrie realizată cu o precizie 
nemțească extraordinară. Totul s-a 
desfășurat pe bază de programe foar-
te bine stabilite. Pentru noi, datoria 
este să comemorăm, să nu uităm și 
să ne amintim de aceste lucruri pen-
tru ca așa ceva să nu se mai întâmple 
niciodată. Și pentru că s-a întâmplat 
minunea să putem transmite din Tem-
plul Coral, să ne rugăm la bunul Dum-
nezeu!”, a mai spus dr. Aurel Vainer.

În direct de la 
Oradea, ing. Felix 
Koppelmann a sub-
liniat importanța 
comemorării evre-
ilor pieriți în Holo-
caust: „Apreciez 
inițiativa conducerii 
FCER de a orga-
niza această co-
memorare, special pentru evreii din 
Ardealul de Nord. Pe lângă un eveni-
ment de comemorare istorică, cel de 
astăzi are și o importanță religioasă, 

deoarece, conform declarațiilor mar-
torilor, în special pentru evreii din Ora-
dea și Bihor, prima duminică de după 
Șavuot a fost ziua când ei au trăit ul-
timele clipe înainte de a intra în ca-
merele de gazare. De atunci, în prima 
duminică de după Șavuot, în Oradea 
organizăm rugăciunea de pomenire a 
celor dispăruți”, a mai spus, între alte-
le, ing. Felix Koppelmann.

De asemenea, președintele C.E. 
Oradea a adus la cunoștința celor 
prezenți la evenimentul comemorativ 
că este în așteptarea unor documen-
te care ar putea dovedi că numărul 
evreilor deportați din Transilvania de 
Nord în timpul Holocaustului ar fi fost 
mult mai mare decât se cunoaște în 
prezent. Felix Koppelmann a afirmat 
că o supraviețuitoare a Holocaustului 
din zona Bihorului, în vârsta de 92 de 
ani, care locuiește la New York, i-a 
prezentat câteva documente referi-
toare la Holocaustul din Transilvania 
de Nord, cu date istorice mai puțin 
cunoscute. Concret, este vorba des-
pre un raport al șefului gării din Koši-
ce, oraș prin care treceau trenurile cu 
evrei deportați, care erau duși spre 
lagărele de exterminare. Acest raport 
ar conține liste cu numele persoane-
lor din acele trenuri, conform cărora 
406.000 de evrei ar fi tranzitat gara în 
timpul deportărilor. Felix Koppelmann 
a mai spus că este în așteptarea unor 
copii ale acestui raport, care vor fi 
apoi analizate de 
istorici, care vor 
putea trage conclu-
ziile de rigoare.

Tot online a luat 
cuvântul Tiberiu 
Roth, președinte 
al Asociației Sio-
niste din România 
și fost președinte 
al Comunității Evreilor din Brașov: 
„Mă asociez 
celor spuse 
de prietenul (Continuare în pag. 7)

GEORGE GÎLEA

Radu Ioanid și-a prezentat scrisorile de acreditare 
președintelui Reuven Rivlin

La 8 iulie a.c., președintele Israe-
lului, Reuven Rivlin, a primit scrisorile 
de acreditare ale noilor ambasadori ai 
Argentinei, Columbiei, Danemarcei, 
Greciei și României, al cărei ambasa-
dor  este Radu Ioanid. Evenimentul a 
fost considerat de excepție, deoarece 
de luni de zile, din cauza epidemiei de 
coronavirus, nu s-au organizat astfel 
de ceremonii. 

Primirea s-a desfășurat în holul 
reședinței președintelui Israelului, Beit 
HaNasi, cu foarte puțini participanți, 
res pectându-se restricțiile impuse vi-
zând combaterea pandemiei de coro-
na virus. La primirea fiecărui ambasa-
dor a fost intonat imnul de stat al țării 
respective. După prezentarea scriso-
rilor de acreditare, ei au semnat în 
Cartea Vizitatorilor de la reședința 
prezidențială, iar la sfârșitul ceremo-
niei  s-a intonat Hatikva, imnul de stat 
al Israelului.

Ambasadorul Radu Ioanid a pre-
luat acest post după ce decenii 
de-a rândul s-a dedicat combaterii 
antisemi tismului și păstrării memoriei 
Holocaustului, s-a subliniat în comu-
nicatul transmis de Președinția Israe-
lului. În acest context, Reuven Rivlin 
a menționat rolul important jucat de 
ambasadorul român în realizarea Mu-
zeului Holocaustului de la Washing-
ton. De asemenea, președintele Is-
raelului a scos în evidență rolul con-
ducător al României în cadrul IHRA, 
în adoptarea definiției de lucru a an-

tisemitismului. „Apreciem foarte mult 
această  acțiune a României, precum 
și sprijinul acordat Israelului în forurile 
internaționale”, a declarat Rivlin.

Mulțumind pentru aceste cuvin-
te, ambasadorul Ioanid a declarat că 
România este mândră de poziția ei 
fruntașă în combaterea antisemitis-
mului  și și-a manifestat convingerea 
legată de avantajele colaborării celor 
două țări, România și Israel. Ambasa-
dorul a vorbit și despre intenția Ro-
mâniei de a realiza un muzeu dedicat 
istoriei evreilor din România, care va 
include și perioada Holocaustului.

Cine este Radu Ioanid
Ministerul de Externe român a pu-

blicat o scurtă biografie a noului am-
basador. Radu  Ioanid s-a născut la 
Bucureşti. Este titularul unui master în 
Sociologie la Universitatea din Bucu-
reşti (1976), al unui doctorat în Filozo-
fie la Universitatea din Cluj (1983) şi 
al unui doctorat în Istorie la École des 
Hautes Études en Sciences Sociales, 
Paris (1995).

Cercetător din 1989 la Muzeul 
Memorial al Holocaustului din State-
le Unite, el a fost în perioada 2000-
2020 directorul Diviziei pentru pro-
grame arhivistice din cadrul aceluiaşi 
muzeu. În perioada 2003-2004 a fost 
vicepreşedintele Comisiei internaţio-
nale pentru studierea Holocaustului 
în România, prezidată de Elie Wie-

sel. Din 2018 este profesor asociat la 
Departamentul de Științe Politice al 
Universității din Cluj. Este autorul mai 
multor cărţi despre Holocaustul în Ro-
mânia și emigrarea evreilor români în 
Israel, publicate în limbile română, en-
gleză, franceză, germană și ebraică. 
Este autor a numeroase studii şi arti-
cole. În anul 2018 a primit premiul In-
dependent Publisher Book Award, 
Europe-Best Regional Non-Fiction, 
GOLD (tie), pentru volumul „The Iasi 
Pogrom, June-July 1941. A Photo Do-
cumentary from the Holocaust in Ro-
mania”, publicat de Indiana University 
Press.

Radu Ioanid a fost distins  în 2009  
de președintele Ro mâ niei cu Ordinul 
Național „Pentru Merit”, în grad de 
Comandor.

În 2014, ministrul francez al Cul-
turii i-a acordat distincția Officier des 
Arts et des Lettres.

De la data de 31 martie 2020, 
Radu Ioanid a preluat misiunea de 
amba sador al României în Statul Is-
rael. (E.G.)

In memoriam. Holocaustul evreilor din Transilvania de Nord Împreună suntem 
puternici

Interviu cu Israel Sharli Sabag, 
director JDC pentru România
– Cum a schimbat pandemia ac-

tivitatea desfășurată de JDC și care 
categorii au fost cele mai afectate? 

– Fiecare dintre noi avem de sufe-
rit de pe urma coronavirusului, însă, 
cu siguranță, cei mai afectați sunt 
cei pentru care socializarea este cea 
mai importantă și care au ajuns să 
considere viața comunitară o parte 
semnificativă din viața lor. Spuneam 
că ei sunt chiar mai afectați deoare-
ce fuseseră obișnuiți să aibă această 

componentă de socializare, iar acum 
sunt nevoiți să stea singuri. 

Dificultatea mare este atât pentru 
participanți, cât și pentru noi, cei care 
lucrăm cu oameni. Ne-am obişnuit, în 
atâţia ani, să avem o legătură direc-
tă, un feed-back nemijlocit şi acum 
simţim un zid sau măcar un ecran de 
computer interpus între noi şi partici-
panţi. 

Pentru cineva care lucrează zi de 
zi într-un laborator sau în fața unui 
ecran, schimbările nu sunt resimțite 
cu aceeași amploare ca pentru cei 
care lucrau zi de zi alături de alți oa-
meni, a căror muncă presupunea să-i 
aducă pe oameni împreună.  

– Care au fost pașii de urmat și 
care este direcția principală?

– Fără îndoială, comunitatea evre-
iască din România este o comunitate 
puternică și vedem acest lucru la fie-
care nivel. În primul rând, în reforme-
le pe care conducerea Federației le-a 
pus în aplicare. Au fost luate decizii 
care nu au fost populare, însă erau 
necesare. Și trebuie să-i felicit pe lide-
rii Federației pentru pașii pe care i-au 
făcut în această perioadă. Nu sunt 
vremuri simple, sunt momente com-
plicate cu care se confruntă întreaga 
țară. În același timp, trebuie să felici-
tăm și să mulțumim atât Guvernului, 
cât și Parlamentului României pentru 
ajutorul oferit. 

În plus față de măsurile luate de 
Federație, foarte importantă este res-
ponsabilitatea personală. Am început 
să vedem primele cazuri în cadrul 
comunității, și asta aduce o și mai 
mare responsabilitate de a asigura 
respectarea măsurilor. Și dacă fiecare 
dintre noi va fi responsabil, vom ajun-
ge într-o situație mai bună. 

– Anul 2020 a adus o mulțime de 
necesități speciale, mai ales pentru 
o comunitate evreiască cu o me-
die de vârstă ridicată, ca în cazul 
comunității noastre. Ne puteți da 
câteva exemple de măsuri luate de 
JDC pentru a susține comunitatea 
evreiască din România?

– În primul rând este de menționat 
faptul că oferim un grant special pen-
tru familiile în nevoie. În plus, în ceea 
ce privește vârstnicii comunității, tre-
buie subliniat că Departamentul de 
Asistență Socială și Medicală nu a 
întrerupt serviciile oferite și a continu-
at să ofere 
ajutor indi-
ferent de 

Israel Sabag (stg) și Aurel Vainer

Radu Ioanid (stg) și R. Rivlin

(Continuare în pag. 14)
(A.M.)
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Comemorarea Pogromurilor de la Iași și Dorohoi
79 de ani de la sângerosul Pogrom de la Iaşi

Iaşi, iunie 1941, un oraş al violenţelor antievreieşti, al urii şi intoleranţei

La 79 de ani de la sângerosul Po-
grom din 28-30 iunie 1941, Primăria 
Municipiului Iaşi, Comunitatea Evrei-
lor şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Iu-
daismului român, condusă de rabinul 
Iosef Wasserman, au organizat o ce-
remonie de comemorare, care a înce-
put cu un „Marş al Vieţii”, aflat acum la 
cea de-a şasea ediţie, dar la care, de 
data aceasta, în contextul internaţio-
nal al pandemiei, invitaţii din Israel nu 
au putut participa.

În faţa Monumentului Pogromului 
şi a gropilor comune în care au fost 
înhumate victimele, au fost intonate 
imnurile de stat ale României şi Israe-
lului. Apoi, Filip Petraru şi Uri Fernbac 
au citit rugăciunile comemorative şi 
Kadiş.

Au fost aprinse lumânări şi s-au 
depus coroane de flori din partea Pre-
şedinţiei României, a Primăriei Muni-
cipiului Iaşi, Prefectului Judeţului Iaşi, 
Consiliului Judeţean, Garnizoanei 
Iaşi, Comunităţii Evreilor din Iaşi, Ca-
sei de Cultură „Mihai Ursache”, a fa-

miliei Fiterman şi a lui Cătălin Dancu, 
Aurelian Mihai şi Moshe Groper.

Consilierul prezidenţial Andrei Mu-
raru a citit mesajul transmis cu acest 
prilej de către preşedintele României, 
Klaus Iohannis, care a afirmat, între al-
tele: „Gândurile noastre se îndreaptă 
către toţi cei care, nevinovaţi fiind, au 
fost exterminaţi la Iaşi, acum aproape 
opt decenii, în numele unei ideologii 
odioase. Rememorarea acestor acte 
pline de cruzime reprezintă un act ne-
cesar pentru păstrarea vie în conştiin-
ţa noastră a memoriei celor dispăruţi, 
dar şi un angajament ferm de a lupta 
împotriva tendinţelor extremiste care 
ameninţă pacea socială a societăţii 
europene din zilele noastre.

România se schimbă în fiecare 
zi, însă amintirea faptelor trecutului 
trebuie să rămână mereu prezentă. 
Monumente, plăci comemorative, 
pieţe şi, în curând, chiar un muzeu al 
pogromului, care va putea fi un veri-
tabil centru de cunoaştere şi forma-
re, reprezintă locuri de prezervare şi 
onorare a memoriei Holocaustului în 
lupta împotriva uitării. Este un motiv 
de mândrie pentru autorităţile locale şi 
centrale, care au înţeles nevoia de a 
da glas memoriei victimelor inocente. 

Să nu facem eroarea de a trece 
prea grăbiţi, fără să mai observăm ac-
tele de discriminare şi extremism şi să 

considerăm că ele rămân doar la peri-
feria societăţii. Să nu devenim, fără să 
ne dăm seama, martori tăcuţi la rela-
tivizarea Holocaustului, la ambiguiza-
rea scopului genocidar, la exonerarea 
de răspundere a autorităţilor române 
de atunci, la eroizarea criminalilor. (...)

Reiterez, aşadar, cu acest prilej, 
angajamentul ferm al statului român 
pentru combaterea antisemitismului, 
urii şi rasismului, precum şi pentru 
descurajarea oricăror încercări de ne-
gare şi falsificare a istoriei Holocaus-
tului, prin reabilitarea celor care se fac 
vinovaţi de crime de război şi genocid. 

Sprijinindu-ne pe lecţia istoriei, 
Viitorul depinde de fiecare dintre noi! 
Pentru ca un mâine să existe, suntem 
datori să apărăm şi să promovăm va-
lorile democratice, să continuăm pe 
drumul european al păcii şi prospe-
rităţii împreună, pe fundamentul pe 
care îl punem noi astăzi.

Fie ca amintirea victimelor să ră-
mână veşnic în inimile noastre!” 

În alocuţiunea prezentată, Benja-
mina Ides Vladcovschi, preşedinte in-
terimar al Comunităţii Evreilor din Iaşi, 
a reliefat aspecte privind contextul 
istoric nefast al anului 1941, arătând: 
„Se estimează că între 29 iunie şi 6 
iulie 1941 au fost ucişi aproximativ 
13.000 de evrei, a căror vină a fost 
doar aceea că s-au născut în altă re-
ligie.

Trebuie să amintesc nenumăraţi 
oameni de bine neevrei, mulţi ano-
nimi, care şi-au riscat vieţile lor şi ale 
familiilor lor, salvând de la moarte 
evrei sau au încercat a le alina, pe cât 
posibil, orele de cumplită suferinţă. 
Dintre aceştia, amintesc doar câţiva: 
Viorica Agarici, farmacistul Dumitru 
Beceanu, ing. Grigore Profir, av. Tra-
ian Popovici. 

În fiecare an comemorăm, la sfâr-
şitul lui iunie, victimele acestui ma-
sacru. Din păcate, numărul supra-

vieţuitorilor acelei zile blestemate se 
reduce drastic şi, dacă nu vom aminti 
mereu copiilor şi tinerilor despre ace-
le patimi, despre morţii noştri fără de 
vină, despre bestialitatea cu care au 
fost masacraţi şi apoi înghesuiţi în 
vagoane pentru  vite ermetic închise, 
arşi de sete, sufocaţi din lipsă de aer, 
s-ar putea ca forţele malefice să în-
cerce a repeta aceste orori, fie cu noi, 
fie cu alte popoare. Am certitudinea şi 
speranţa că omenirea, indiferent de 
credinţa religioasă, va înţelege că ne 
închinăm unui unic Dumnezeu, care a 
hărăzit zilele ce le avem de trăit pen-

tru a convieţui în bună înţelegere, to-
leranţă şi prietenie”.

Primarul Municipiului Iaşi, Mihai 
Chirica, a subliniat: „Iaşiul are datoria 
de a nu da uitării ceea ce s-a întâmplat 
aici în urmă cu 79 de ani, de a cinsti 
memoria victimelor, pe supravieţuitori 
şi pe cei care, în acele zile ale neome-
niei, au dat dovadă de înalt umanism, 
salvând şi apărându-i, uneori chiar cu 
preţul propriei vieţi, pe semenii lor de 
origine evreiască. 

Pogromul antievreiesc din iunie 
1941 este parte a trecutului nostru is-
toric, pe care cu greu ni l-am asumat, 
după 1989, atât la nivel local, cât şi 
naţional. Suntem primul oraş din Ro-
mânia care a avut forţa să vorbească 
direct, deschis şi absolut în măsura 
adevărului despre o pagină din istoria 

sa şi a acestei ţări, care s-a petrecut, 
care nu poate fi dată uitării”.

În semn de cinstire a supravieţui-
torilor, primarul Mihai Chirica i-a înmâ-
nat lui Iancu Ţucărman, supraviețuitor 
al Pogromului și al Trenurilor Morții, 
Diploma de „Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Iaşi.

Mulţumind pentru deosebit de 
onorantul titlu, Iancu Ţucărman a urat 
conducătorilor locali și naționali ca 
„Dumnezeu să-i ajute să înlocuiască 
glasul armelor cu diplomaţia, iar pen-
tru ca evenimente sângeroase pre-
cum cel din iunie 1941 de la Iaşi să nu 
se mai poată repeta, cu toţii să res-
pectăm şi o nouă poruncă, cea de-a 
11-a: «Să nu rămâi indiferent»“.

Edilul Iaşiului a evocat apoi memo-
ria mult regretatului preşedinte al Co-

munităţii Evreilor din Iaşi, ing. Abra-
ham Ghiltman (z.l.), invitând asistenţa 
la păstrarea unui moment de recule-
gere.

Directorul general al Institutului Na-
ţional de Studiere a Holocaustului din 
România „Elie Wiesel”, dr. Alexandru 
Florian, a vorbit despre personalizarea 
„spaţiilor memoriei” de la Iaşi şi anu-
me: Piaţa Martirilor Evrei, Piaţa Drep-
ţilor între Popoare, plăcile comemora-
tive de la Chestura de Poliţie şi de la 
Gara Iaşi, semne de neuitare în timp a 
tragicului Pogrom antievreiesc din 29-
30 iunie 1941. De asemenea, a adus 
un omagiu victimelor din gropile comu-
ne, ofiţerilor şi soldaţilor evrei căzuţi în 
Războiul de Reîntregire, înhumaţi în 
Parcela Eroilor Evrei care au luptat în 
Primul Război Mondial pentru făurirea 
României Mari. Totodată, a avertizat 
că „memoria trebuie să rămână trea-
ză” la orice manifestări de ură, intole-
ranţă, antisemitism, xenofobie.

Ministrul Costel Alexe şi prefectul 
Marian Grigoraş au vorbit despre con-
tribuţia evreilor la dezvoltarea econo-
mică, culturală şi socială a oraşului 
Iaşi, la edificarea şi modernizarea lui 
şi au transmis un mesaj de prietenie, 
un apel pentru educaţie şi cunoaşte-
re, un semnal de alarmă privind anti-
semitismul actual în lume.

În dimineaţa zilei de 30 iunie 2020, 
o delegaţie a Comunităţii Evreilor 
din Iaşi a fost în pelerinaj la Cimitire-
le evreieşti din Podu Iloaiei şi Târgu 
Frumos, unde sunt înhumaţi 1.200 şi 
respectiv 650 de evrei ucişi în Trenu-
rile Morţii Iaşi-Podu Iloaiei şi Iaşi-Că-
lăraşi. În fața Monumentelor au fost 
aprinse lumânări, s-au rostit cuvinte 
de omagiere, rugăciuni de pomenire 
şi s-au depus coroane şi flori. Ne-au 
fost alături, în pelerinajul nostru, Ma-
rian Grigoraş, prefectul judeţului Iaşi, 
Ionel Vatamanu, primarul oraşului 
Târgu Frumos, şi Sergiu Enea, profe-
sor de istorie la Liceul din Târgu Fru-
mos, autor al unei monografii a ora-
şului, cu ample referiri la comunitatea 
evreiască locală. 

CASA MUZEELOR, început de drum
Consiliul Judeţean Iaşi a marcat 

comemorarea Pogromului de la Iaşi 
prin deschiderea expoziţiei memo-
riale „Duminica aceea”, realizată în 
colaborare cu Centrul pentru Studiul 
Istoriei Evreilor din România, din ca-
drul FCER. Expoziţia oferă publicului 
informaţii despre săptămâna premer-
gătoare şi despre ce s-a întâmplat în 
timpul Pogromului (etape, victime, că-
lăi, martori, Trenurile Morţii, procesul 
criminalilor de război, salvatori „Drepţi 
între Popoare”). 

Totodată, prin inaugurarea Muze-
ului Teatrului Evreiesc sunt aduse în 
atenţia publicului cele mai importan-
te momente ale culturii şi literaturii 
evreieşti, mărturii din istoria teatrului 
evreiesc ce ilustrează înfiinţarea pri-
mului teatru profesionist din lume în 
limba idiş, la Grădina „Pomul Verde”, 
şi-l prezintă pe întemeietorul acestuia, 
actorul şi dramaturgul Avram Goldfa-
den (1840-1908). 

Clădirea din strada Vasile Alecsan-
dri – construită în anii 1920-1921 ca 
sediu al redacţiei revistei de cultură 
„Viaţa românească”, ulterior transfor-
mată în sediu al Chesturii de Poliţie 
şi Inspectoratului Judeţean al Jan-
darmeriei, loc al masacrului miilor de 
evrei în Pogromul de la Iaşi din 1941 

– şi-a recăpătat acum destinaţia iniţi-
ală, aceea de edificiu cultural, sub o 
nouă denumire: „Casa Muzeelor” Ea 
va găzdui Muzeul Naţional al Litera-
turii Române, Muzeul Pogromului de 
la Iaşi, Muzeul Teatrului Evreiesc şi 
Muzeul Poeziei. 

În urmă cu 144 de ani, la Iaşi a luat 
ființă Grădina „Pomul Verde”, primul 
teatru profesionist din lume în limba 
idiş. Muzeul Teatrului Evreiesc , inau-
gurat acum, aici, prezintă afişe, foto-
grafii şi documente ce ilustrează acti-
vitatea trupelor de teatru idiş din Iaşi, 
Bucureşti, Cernăuţi, America. 

Suspendat în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, Teatrul de la 
Grădina „Pomul Verde” a fost reînfi-
inţat în anul 1949 ca Teatrul Evreiesc 
de Stat din Iaşi. Inaugurarea „Casei 
Muzeelor” s-a realizat în prezenţa 
unuia dintre puţinii supravieţuitori, 
încă în viaţă, ai Pogromului de la Iaşi, 
ing. Iancu Țucărman, care a declarat: 
„Simt o emoţie deosebită să mă aflu 
aici, după 79 de ani. Tot într-o zi de 
luni am ajuns în această curte, care 
era a unei instituţii ce trebuia să ape-
re oamenii de 
rele: Chestura  (Continuare în pag. 6)

Pagină realizată de 
MARTHA EŞANU

I. Țucărman (stg.) primind Diploma de Cetă
țean de Onoare de la primarul Mihai Chirică

Benjamina IdesVladcovschi
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Omul care a învins un secol absurd

Copilăria
– Martin Sternin: M-am născut în 

orașul Roman. Îmi aduc aminte că 
oamenii de acolo erau buni, sfătoși, 
genul de oameni cărora le poți cere 
un pahar cu apă. De altfel, acolo erau 
iarmaroace vestite. Era o atmosferă 
plăcută, cu liniște și bună înțelegere.

Reporter: Cum a fost pentru dum-
neavoastră copilăria în acel mic oraș? 
Erau foarte mulți evrei în acea perioa-
dă în Roman...

– Erau, dar eu nu știam dacă sunt 
sau nu evrei. Eu am fost la Școala pri-
mară nr. 3. Acolo evident că mi-am fă-
cut imediat prieteni. Nu există copil să 
nu își facă prieteni în primele cinci mi-
nute. Dar nu discutam politică. Pe un 
copil de 7-8 ani nu îl interesează ce et-
nie are prietenul lui de aceeași vârstă, 
ori dacă tatăl lui este funcționar sau 
general de armată. Lucrurile astea nu 
contau. În acele timpuri nu exista tele-
vizor, ci doar radio. Tocmai de aceea 
copiii căutau să petreacă cât mai mult 
timp împreună. 

– Apropo de familie... părinții dum-
neavoastră de unde se trăgeau?

– Tatăl meu a venit în România în 
timpul Primului Război Mondial. Purta 
uniforma armatei ruse, dar de profe-
sie a fost farmacist. Eu am avut un 
frate, care a fost cu cinci ani mai mare 
decât mine, deci s-a născut în 1920. 

– În tot cazul, a ajuns în Roman și 
s-a îndrăgostit de mama d-voastră. 

– Ăsta este adevărul. Întâmplarea 
face că mama mea a fost foarte fru-
moasă. Dar să știți că și eu am fost 
foarte frumos. Când eram în Israel, 
ajunsesem de vreo două săptămâni, 
mă plimbam cu o fată. La un moment 
dat ne-am întâlnit cu o prietenă de-a 
ei și le-am lăsat să vorbească. Apoi, 
fata cu care mă plimbam mi-a spus că 
prietena ei a întrebat-o dacă a început 
să umble cu puștani. Eu atunci aveam 
fix 40 de ani. 

– Ce a însemnat pentru dumnea-
voastră faptul că proveneați dintr-o 
familie de evrei? 

– Dragă, eu etnia nu am realizat 
că o am. Nu pentru că am vrut să fac 
pe importantul, sau că am vrut să mă 
feresc, ci pentru că eram foarte tânăr 
și aveam alte preocupări.

În plus, familia mea nu era reli-
gioasă și probabil că tatăl meu m-a 
influențat în această direcție, de a nu 
crede într-un Dumnezeu. Ce aș putea 
spune eu despre Dumnezeu? Aș putea 
să-l întreb cum a fost posibil ca milioa-
ne de oameni să fie uciși. Eu mi-am 
pus problema așa. Poate că greșesc...

Pogromul 
– Etnia a început să conteze, însă, 

în anul 1941...
– De etnie mi-a adus aminte 

mareșalul. De etnie mi-a adus amin-

te un golan de pe stradă, un legio-
nar, care mi-a spus că sunt jidan. 
Etnia este o chestiune personală. 
Mai important este că, după momen-
tul nașterii, când capeți etnia, treci 
de fapt la naționalitate. Etnia devine 
atunci mai puțin importantă decât 
naționalitatea. Ea nu mai joacă un rol 
pentru tine ca individ, în relație cu ce-
lălalt. În plus, relația dintre tine și stat 
e mai importantă, iar etnia nu contea-
ză în această relație.

– Spuneați că mareșalul Antones-
cu v-a amintit că sunteți evreu. 

– Am să fac din nou o paralelă 
și întreb: cum a lăsat Dumnezeu să 
existe un om ca Antonescu? Acesta 
a fost, bag seamă, un om cu o foar-
te bogată imaginație, care a reușit să 
inventeze acest sistem de ucidere a 
unor oameni: să-i bage în vagoane, 
să le sigileze și să aștepte să moară 
timp de nouă ore. Eu nu pot spune că 
este doar diabolic, este ceva grețos, 
care poate fi gândit doar de o minte 
de subom. Și ce fel de oameni a omo-
rât el în felul ăsta? De toate vârstele. 
Eu aveam 15 ani, un alt copil avea 
13, o femeie tânără de 20 de ani, o 
alta care era însărcinată. Bărbați în 
putere, de 20-30 de ani, bătrâni... Toți 
au murit asfixiați, dar asta nu s-a în-
tâmplat în câteva secunde. Unii au 
murit după 2-3 ore, alții după 8-9. Un 
altul, după 9 ore și un minut am fost 
eu, care am supraviețuit, cu încă 4-5 
persoane.

– În momentul pogromului dum-
neavoastră locuiați cu mama și cu 
fratele în Iași, iar tatăl era arestat pe 
criterii politice.

– Să vedeți câtă bestialitate au 
avut și cât de șireți au fost în toată 
lucrătura asta a pogromului. În primă 
fază, au anunțat oamenii că trebuie 
să vină la Chestură, unde vor primi un 
bilet cum că nu vor avea probleme. 
În felul acesta s-a creat o rumoare în 
oraș, cum că trebuia să mergem la 
poliție să ni se dea un bilet pe care 
scria că suntem liberi. Iar oamenii 
s-au dus, puhoi. I-au strâns pe toți 
acolo și, când nu au mai încăput, au 
început să tragă.

Noi am fost luați de acasă. Au venit 
niște oameni în uniformă de armată și 
ne-au dus la Chestură. Pe mama mea 
au trimis-o acasă după 10 minute. 
Care au fost criteriile, nu știu. Fratele 
meu și cu mine am rămas acolo. Ne 
țineam de mână, iar când au început 
să tragă, l-am simțit că se desprinde 
de mâna mea și am văzut că a că-
zut. Eu am mai făcut doi pași și m-am 
aruncat la pământ. Asta probabil că 
m-a salvat. Mulți au fost împușcați și 
pe străzi. Asta a fost o operațiune a 
armatei, condusă de Ion Antonescu. 

– Știați la vremea aceea cine este 
mareșalul Antonescu?

– Sigur că știam. El își făcuse nu-
mele cunoscut prin dictatele de genul: 

evreii nu au voie să mergă la piață de-
cât după ora 12.00; evreii nu au voie 
în sistemul de educație; evreii nu au 
voie să lucreze în sistemul public, și 
așa mai departe. Evreii nu aveau voie 
nimic. Aveau voie doar să moară. Și 
acum, la aproape 80 de ani de la po-
grom, îl văd direct răspunzător pe Ion 
Antonescu de acele crime.

– Revenind, după ce l-au ucis pe 
fratele dumneavoastră ce s-a întâm-
plat?

– Dimineață ne-au urcat în tre-
nuri. Eu am mers spre Podu Iloaiei. 
Pot să vă spun că atunci mi-am dat 
seama că există oameni buni și oa-
meni răi. Odată ajuns acolo, o familie 
de creștini, pe nume Leonte, m-a aju-
tat. Dovada lor de omenie a însemnat 
mult. Era foarte periculos ce făceau. 
Dacă ajutai un evreu, puteai să te 
alegi cu un glonte în cap.

După șase luni în care am fost 
obligat să locuiesc în Podu Iloaiei, 
mi-au dat voie să plec și m-am întors 
în Iași, la mama mea. Atunci s-a pus 
problema locuinței, deoarece casa 
noastră a fost bombardată. Eram doar 
eu și mama, într-o cameră, tatăl meu 
era încă la închisoare. El a fost închis 
cinci ani, până la sfârșitul războiului, 
când a fost eliberat de la Vapniarka.

Școala 
– În timpul acesta dumneavoastră 

nu ați avut voie să mergeți la școală?
– Nu. Noua putere instalată a re-

curs la o măsură dramatică, dar utilă. 
Cei care nu am avut voie să mergem 
la școală am făcut liceul într-un sin-
gur an. Vă dați seama ce școală e aia 
când faci patru ani într-un an. Noțiuni 
neînsușite și examene aiurea...

– După care ați mers la facultate, 
la București... 

– Da. Am avut o discuție cu tata, 
care voia să mă facă farmacist. Eu 
nu voiam, dar, ca un compromis, am 
făcut chimia. Am fost însă un student 
destul de slab. Apoi m-am străduit să 
câștig niște bani.

Încet, încet a început să se audă 
de Stalin, cum omora oameni sau îi 
trimitea în Siberia. Apoi, văzând atmo-
sfera generală din țară, în mintea mea 
s-a născut ideea că trebuie să plec. 
Cum să vină cineva de pe stradă și 
să-ți hotărască soarta? Unde lucrezi, 
unde locuiești... Așa că am făcut ce-
rere să pot pleca în Israel. Tatăl meu 
a murit în 1964. Tot în acea perioadă 
a venit la putere Ceaușescu. Apoi, ce-
rerile de plecare a mea și a mamei au 
fost aprobate. În două zile am plecat.

Noua viață în Israel
– Mama mea se îmbolnăvise de 

cancer și glaucom. A murit la doi ani 
după ce am ajuns în Israel. Ne-a fost 
foarte greu, pentru că nu aveam bani. 
Trebuia să o duc des la spital și își 
mai făcea milă câte unul să ne ducă. 
Perioada aceea a fost crâncenă. Nu 
cunoșteam limba și găseam cu greu 
de lucru.

Am început însă, să lucrez în do-
meniul tapetelor. Orice pierde-vară 
putea pune niște tapete. Dar la vre-
mea aceea parcă era o boală molipsi-
toare cu tapetele astea. Eu am intrat 
ca ucenic în domeniu, la crețuit pereții. 

– Și cum ați intrat în afaceri?
– Un antreprenor mi-a propus să 

mă angajeze, iar eu i-am propus în 
schimb să închirieze un spațiu, în loc 
să îmi dea salariu, unde să pot vinde 
tapete. În felul acesta puteam profita 

a m â n d o i 
de oportu-
nitatea de 
a deschide 
piața. Iar 
el a fost de 
acord să 
înch i r ieze 
spațiul pe 
șase luni, 
în loc să-mi 
plătească salariu.

La un moment dat, a venit la ma-
gazin un domn foarte bine îmbrăcat 
și mi-a propus să cum păr de la el 
reprezentanța în Israel a unei mari 
companii britanice în domeniul tape-
telor, pe nume Crown. I-am spus că 
vreau, dar nu am bani. Iar omul, pen-
tru că era foarte bogat și voia să scape 
de chestiunea asta, mi-a spus că îi pot 
plăti în rate. Ne-am înțeles și i-am plătit 
în rate, până la ultimul ban, 10.000 de 
dolari. După ce am preluat eu, am făcut 
o bijuterie din această reprezentanță și 
în doi ani am devenit cel mai mare în 
domeniul tapetelor din Israel.

Londra 
– Această companie, cu sediul la 

Londra, era de fapt un holding, cu 
afaceri în mai multe domenii, de la 
mass-media la vopsele. Și când șefii 
companiei Crown au văzut că, de la 
zero vânzări în Israel, am ajuns primul 
pe țară, au vrut să mă cunoască.

– Și așa ați ajuns la Londra...
–  Am ajuns în biroul CEO-ului com - 

paniei, care m-a simpatizat. Și a mers 
din ce în ce mai bine, mergeam ca ful-
gerul în afacerea asta. Așa am ajuns 
să locuiesc o vreme în Germania, în 
Austria și chiar în Venezuela. Apoi 
am ajuns producător de tapete, cu 
firma mea proprie, prin care am vân-
dut tapete în toată lumea. Am trăit în 
Marea Britanie aproape 20 de ani. 
Într-o seară eram acasă, la Londra. 
Stăteam pe canapea și am auzit la 
televizor că în România e revoluție 
și că a căzut dictatorul Ceaușescu. 
Am sărit de pe canapea și am stri-
gat: a venit timpul meu! (n.r. îi dau 
lacrimile)

Din nou, România
– De ce ați ținut neapărat să vă 

întoarceți în România?
– Eu sunt român. Pe atunci aveam 

deja peste 60 de ani. Eram un om bă-
trân, care nu cunoștea limba engleză 
decât la nivel comun, colocvial. Nu 
era limba mea. Nu avea rost să mai 
stau acolo... Făcusem niște bani,  
mi-am vândut casa de acolo și m-am 
stabilit în București. Am mai lucrat o 
vreme aici, în diferite domenii, și apoi 
m-am retras din afaceri. Nu m-am pu-
tut implica în politică pentru că eram 
deja un om bătrân... Dar m-am gân-
dit că trebuie să fac și eu ceva pentru 
societate. Așa că am pus bazele unei 
fundații prin care ajut tinerii care stu-
diază. Prin această fundație am reușit 
în ultimii 10 ani să ajut mai mulți tineri 
pentru a începe o carieră. 

Cred că acest gest ar trebui să îl 
facă orice om care a ajuns la o anumi-
tă situație financiară. Țara are nevoie 
de specialiști în mai multe domenii, 
și este de datoria noastră să îi spri-
jinim pe tinerii care vor să studieze. 
Trebuie să ne implicăm în ridicarea 
standardului în educație a acestui po-
por, care nativ este inteligent și foarte  
bun.

GEORGE GÎLEA

Martin Sternin a trecut la cele veșnice pe 12 iunie 2020, fiind în vârstă 
de 95 de ani. Mergea la concerte, îi plăceau caii și tapiseriile, cafeaua o bea 
neagră, dar cel mai mult îi plăcea să joace tenis. A jucat și volei, dar asta s-a 
întâmplat demult... Martin Sternin a trăit și anii ‘20 ai secolului trecut. Un secol 
de multe ori inuman și absurd, pe care a reușit să-l învingă.

A copilărit pe ulițele Romanului, a supraviețuit Pogromului. După război, și-a 
dorit în schimb să plece din țara aceasta, care mai nou era siluită de comuniști 
și a primit dreptul de a emigra în Israel, alături de mama sa, în 1965. Succesul 
în afaceri l-a purtat în Anglia, în Austria, în Venezuela. Era pe canapeaua din 
sufrageria vilei sale din centrul Londrei când a auzit că regimul comunist a 
căzut în România. A doua zi s-a întors în țară și nu a mai plecat. S-a retras din 
afaceri și a pus bazele unei fundații care acordă burse de studiu tinerilor.

În 2018, președintele Klaus Iohannis l-a decorat cu Ordinul Național „Ser-
viciul Credincios” în grad de Cavaler.

Cu puțin timp înainte de a trece în lumea celor drepți, M. Sternin a acordat 
un interviu revistei Realitatea Evreiască.
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Comemorarea Pogromurilor de la Iași și Dorohoi

„Soldatul Iancu Solomon,  
de confesiune mozaică,  

mort la datorie pentru țară” 
Sunt 80 de ani de când, la 1 iulie 

1940, a izbucnit Pogromul de la Do-
rohoi, pe fondul retragerii armatei ro-
mâne din Bucovina de Nord, ținutul 
Herța, Basarabia, în urma Pactului 
Ribbentrop-Molotov, din 1939.  Ulti-
matumul sovietic (26-27 iulie 1940) 
s-a petrecut în condiții tensionate. In-
tegritatea teritorială a României era, 
într-adevăr, amenințată, dar nu de 
evreii din teritoriile amintite, cum era 
ațâțată opinia publică românească 
forțându-se generalizări în media ex-
tremei drepte, ci de fosta URSS.

Președintele Wilhelm Filderman 
nota în Jurnalul său: „În timp ce 
violența antisemită a fost o chestiune 
de rutină în viața României moderne, 
la 1 iulie 1940, la Dorohoi, o localitate 
aproape de graniță, a fost un adevărat 
masacru meticulos pregătit”.

Într-un incident între armate-
le românești și sovietice, cauzat de 
neînțelegeri asupra amplasării unei 
frontiere în Herța, soldatul evreu ro-
mân Iancu Solomon, originar din 
Dorohoi, se interpune din proprie 
inițiativă să-și apere superiorul, că-
pitanul Bateriei 1 din Regimentul 16 
Artilerie, Ioan Boroș. Amândoi sunt 
uciși. Cadavrele sunt aduse spre în-
humare la Dorohoi. În autorizația de 
înmormântare pentru Iancu Solomon, 
emisă de primăria orașului, este scris: 
„Dăm voie a se înmormânta corpul 
decedatului Iancu Solomon, în etate 
de 22 de ani, de confesiune mozaică, 
încetat din viață la 22 iunie 1940, mort 
la datorie pentru țară”. La 28 și 29 iu-
nie 1940 trec prin oraș un convoi de 
unități militare în retragere din Hotin 
și nordul Basarabiei și convoaie de 
refugiați români din nordul Bucovinei. 
Circulă zvonuri că evreii ar agresa 
soldați români în retragere. Pregăti-
rea Pogromului a început la 30 iunie, 
când militari din Regimentul 3 Grăni-
ceri și Regimentul 8 Artilerie anunță 
populația românească să pună sem-
ne pe case ca să le ferească de „răz-
bunare” contra evreilor.

„Am stat printre cadavre  
până a doua zi dimineață” 

La cimitirul evreiesc, Iancu Solo-
mon e înmormântat cu onoruri mili-
tare. Regimentul 8 Artilerie trimite o 
companie de soldați evrei, condusă 
de plutonierul TR Emil Bercovici. În 
timp ce era oficiat serviciul religios, se 
aud împușcături, se creează panică. 
La ieșire, soldații evrei din garda de 
onoare sunt dezarmați, li se ordonă 
scoaterea uniformelor, sunt împușcați. 
Lui Emil Bercovici i se așază o mitra-
lieră în mână: demonstrația că „evreii 
au tras în armata română”. Civilii se re-
fugiază în casa mortuară. Sunt somați 
să iasă și uciși. Locuințe evreiești sunt 
jefuite, evreii sunt omorâți. A doua zi, 
comandantul Corpului 8 Armată cu 
sediul în oraș, gral. Constantin Sănă-
tescu, oprește Pogromul, declară că 
n-a existat ordin oficial, că vor fi an-
chetate jafurile și crimele. Responsa-
bilii n-au fost deferiți Curții Marțiale. 

Din cercetări recente în Arhivele 
CNSAS, întreprinse de Adrian Cio-
flâncă, directorul CSIER, reiese că 
momentul declanșator a fost în zona 
Trestiana, din nordul orașului, cale de 
retragere a trupelor românești din nor-
dul Bucovinei. Ostași trăgând focuri 

de armă în aer au forțat ușa unei câr-
ciumi, proprietate a doi evrei bătrâni, 
Fisel și Etty Cărbunaru. Bătrânul e mo-
lestat. „Soțul meu a rămas anchilozat 
după bătaie, a avut o mână zdrobită, 
în scurt timp a murit”, declară soția lui. 
Sunt citate și alte depoziții. Un mar-
tor creștin afirmă: „Ostașii devastau 
cârciuma și-l loveau pe cârciumar”. 
Există și mărturia supraviețuitorului 
Iosif Davidovici, îngrijitorul cimitirului: 
„În timp ce dădusem mortul în groapă, 
au început împușcături, cam de prin 
cartierul Trestiana (...). Pe la orele 19 
a venit un grup de ostași, în fruntea 
căruia era un ofițer cu un pistol în 
mână (...). Am fost mânați peste drum 
și focurile au început asupra noastră. 
Am stat căzut în nesimțire printre ca-
davre până a doua zi dimineață, când 
au venit autoritățile”. Militarii aflați în 
zona de sud a orașului, în cimitirul 
creștin, vecin cu cel evreiesc, unde 
era înmormântat Ioan Boroș, „cuprinși 
de psihoza unei invazii sovietice (...), 
pornind de la ideea că sovieticii vor 
folosi evreii din oraș spre a provoca 
dezordine”, interpretează A. Cioflân-
că, pornesc masacrul.

Au fost și salvatori
Plt. Cehan ascunde în casa lui pe 

membrii familiei Salzberg. Julieta Co-
mănescu își salvează vecinul, Lupu 
Iager. Cpt. Popaza, pe soldatul evreu 
Adolf Abramovici. Cu ajutorul unei pa-
trule „trimise de comenduire”, secre-
tarul comunității, Ștrulică Șulimovici, 
rănit, reușește să fugă. Lt. Isăceanu, 
de la Regimentul 29 Infanterie, îl lasă 
pe caporalul TR Izu Abramovici să-și 
păzească locuința. Lt. col. Alexandru 
Marino, comandant adjunct al Re-
gimentului 29 Infanterie, îi trimite pe 
evrei acasă.

„Un imperativ de combatere  
a rasismului, xenofobiei,  

antisemitismului”
La comemorarea împlinirii a 80 

de ani de la Pogromul din Dorohoi, 
președintele Comunității, dr. Ioji Sa-
cagiu, invitase lideri ai FCER, ai unor 
comunități învecinate, reprezentanți 
ai Guvernului, israelieni originari din 
zonă participanți la anualul „Marș al 
Vieții”, organizat de rabinul israelian 
Iosef Wasserman, născut la Doro-
hoi, președintele Comunității Origi-
narilor din România (COR). Din pă-
cate, condițiile impuse de pandemie 
n-au permis-o. La Cimitirul evreiesc 
în funcțiune, dr. Sacagiu, împreună 
cu membri ai comunității, i-au întâm-
pinat pe primarul Dorin Alexandres-
cu, directoarea Centrului Național 
de Informare și Promovare Turistică 
(CNIPT) Dorohoi, Daniela Murăreanu, 
reprezentanți ai Poliției locale, prieteni 
ai comunității. A participat o delegație 
a comunității ieșene, alcătuită din di-
rectorul JCC Iași, Albert Lozneanu, 
și președintele Asociației Fraterna, 
Radu Sacagiu. Herman Zelingher, cel 
mai vârstnic membru al comunității, a 
venit la cei 92 de ani ai lui, în pofida 
pandemiei și a caniculei.

Ceremonia de la Memorial a în-
ceput cu aprinderea a șase lumânări 
în memoria celor șase milioane de 
victime ale Holocaustului. Albert Loz-
neanu a spus El Male Rahamim. Au 
fost depuse coroane de flori din par-
tea Primăriei, CE Dorohoi, CE Iași, 
Asociației Fraterna, CNIPT, COR.

„În urmă cu 80 de ani, concetățenilor 

noștri evrei li s-a luat dreptul la viață”, 
a spus primarul Dorin Alexandres-
cu. „Deși Holocaustul s-a încheiat, 
moștenirea sa de teroare și brutalitate 
continuă. Să facem din această co-
memorare un imperativ de combatere 
a rasismului, xenofobiei, antisemitis-
mului ca asemenea orori să nu se mai 
repete”. Vorbitorul a reafirmat sprijinul 
Primăriei pentru comunitate, apreciin-
du-i președintele ca om și ca medic.

„Să nu uităm, să spunem 
urmașilor, să ne cinstim eroii”
„Noi, tinerii evrei ai comunității, 

avem datoria să nu uităm coșmarul 
trăit de înaintașii noștri”, a accen-
tuat Radu Sacagiu, „să transmitem 
generațiilor viitoare amintirea acelor 
zile, să cinstim eroismul celor care au 
luptat pentru România, sfârșind prin a 
fi uciși de soldați români (...), atunci 
când minciuna și manipularea le-au 
întunecat mințile făcându-i să uite jert-
fa camarazilor lor de arme”.

„Acestea sunt numele...”
Mulțumind participanților, rabinu-

lui Iosef Wasserman pentru mesaj, 
președintele Comunității a derulat 
filmul măcelului apelând la cartea 
„Pogromurile din Bucovina și Doro-
hoi” de Marius Mircu (Editura Glob, 
București, 1945), din care reieșea că 
masacrul a fost o diversiune regizată 
de „sus” ca să tempereze frustrările 
armatei: „24 de ore să facă ce vor cu 
evreii!”. A mulțumit profesorului Ilarion 
Mandache pentru ajutor la acces în 

Arhivele Statului din Botoșani, Sucea-
va, Iași, din care a extras date din pro-
cesul-verbal din 4 iulie 1940 întocmit 
de procurorul civil Filaret Săhleanu la 
Ordinul nr. 93/1940 emis de procuro-
rul general al județului Suceava, unde 
e consemnată împușcarea a 52 de 
evrei, necunoscându-se numărul ce-
lor uciși în oraș. Și din procesul-verbal 
nr. 462, din 3 iulie 1940, întocmit de 
col. dr. Enăchescu și procurorul militar 
Mihail Duca, de pe lângă Comanda-
mentul Garoafa, sublt. Dulamă, grefi-
erul Curții Marțiale, contrasemnat de 
ajutorul de primar ing. Ioan Pascu, în 
care se specifică identificarea a 50 
de cadavre, 34 de bărbați, 11 femei, 
5 copii. „Acestea sunt numele...”, le-a 
citit vorbitorul. A spus El Male Raha-
mim în ebraică și română.

„Marșul Vieții” la Sinagoga Beth 
Solomon și Muzeul de Istorie a Evrei-
lor din Moldova de Nord „Shlomo Da-
vid” a încheiat comemorarea.

„La Dorohoi – opinează unii istorici 
– «s-au perfecționat» metode aplicate 
în Pogromul de la Iași, în vara anului 
următor, 1941”.

IULIA DELEANU

80 de ani de la Pogromul din Dorohoi

CASA MUZEELOR, început de drum
Poliţiei din Iaşi. 
Dar am fost 

adus cu un scop care nu a făcut şi 
nu va face niciodată cinste unui ase-
menea oraş minunat, cu însemnăta-
te culturală şi academică. În curtea 
Chesturii am stat, întins pe jos, până 
a doua zi în zori. Cei ce au încercat 
să sară gardul au murit împușcaţi. 
Ne aflăm în acea curte nenorocită de 
acum 79 de ani, transformată într-un 
muzeu datorită unei gândiri umane 
şi unei viziuni”. În mod simbolic, pre-
şedintele Consiliului Judeţean i-a în-
mânat cheia noii instituţii culturale şi 
astfel a fost primul care a deschis, cu 
multă emoţie, „Casa Muzeelor”.

Preşedintele Consiliului Judeţean 
Iaşi, dr. ing. Maricel Popa, iniţiatorul 
organizării Casei Muzeelor, a spus: 
„Ne aflăm într-o zi pe cât de importan-
tă, pe atât de răscolitoare întru me-
moria celor care aici, în această curte, 
acum 79 de ani, plăteau preţul suprem 
fără a-şi cunoaşte vreo vină. Marcăm 
un moment foarte important în viaţa 
culturală ieşeană, redând destinaţi-
ei pentru care a fost construit acest 
edificiu încărcat de istorie, care, din 
păcate, fusese transformat în Ches-
tură de Poliţie. Fosta Chestură are 
o nouă identitate, „Casa Muzeelor”, 
casă a istoriei şi culturii fără graniţe, 
loc în care trecutul va fi rememorat şi, 
din nou, cultura noastră se va împleti 
şi cu cea a poporului evreu, formând 
istoria veacurilor viitoare.

Vara anului 1941 găsea Iaşiul prins 
în efervescenţa politică a unor intere-
se şi convingeri xenofobe. Este anul 
cu cea mai tragică încărcătură din is-
toria oraşului, când mii de evrei de ori-
gine română cad victime acţiunilor ra-
siste şi antisemite din acea vreme. La 
zeci de ani distanţă, încă mai căutăm 

explicaţii, răspunsuri, încercăm să 
înţelegem cum a fost posibilă o ase-
menea tragedie într-o cetate a culturii, 
în mijlocul lumii civilizate, în capitala 
Moldovei. Ca o ironie a sorţii, docu-
mentele, mărturisiri certe, ne spun că 
unii dintre cei ucişi aici fuseseră deco-
raţi în Primul Război Mondial pentru 
eroismul lor în slujba României.

Adrian Cioflâncă, directorul Cen-
trului pentru Studiul Istoriei Evreilor 
din România, a spus că „deschiderea 
Casei Muzeelor este un act de repa-
raţie istorică şi morală, iar cele peste 
600 de fotografii prezentate în expozi-
ţia «Duminica aceea» dau posibilitate 
publicului să cunoască cele întâmpla-
te la Iaşi, cu 79 de ani în urmă”.

Vorbitorul a adus un omagiu vic-
timelor, menţionându-l pe regretatul 
Leizer Finchelstein (z.l.), supravieţui-
tor al Trenului Morţii Iaşi-Podu Iloaiei, 
din povestirile căruia a aflat multe in-
formaţii despre cele întâmplate la Iaşi, 
la sfârşit de iunie 1941.

Prof. univ. dr. Odette Blumenfeld 
a subliniat: „Evenimentul la care asis-
tăm acum ne arată că într-un fost spa-
ţiu al discriminării şi violenţei pe baze 
etnice se pot edifica locuri ale me-
moriei, care promovează cultivarea 
toleranţei şi cunoaşterea adevărului, 
dialogul intercultural”. 

În curtea fostei Chesturi au fost de-
puse coroane de flori şi au fost aprin-
se șase lumânări în memoria celor 6 
milioane de evrei din întreaga lume, 
victime ale Holocaustului.

Evenimentul de inaugurare a „Ca-
sei Muzeelor” s-a încheiat cu micro-
recitalul susţinut de Corul academic 
„Gavriil Muzicescu” al Filarmonicii ie-
şene, dirijat de Bogdan Cojocaru, în 
final fiind interpretată cunoscuta me-
lodie Avinu Malkeinu. 

(Urmare din pag. 4)
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le fotografii-martor cu cele de astăzi. 
Ne-am adresat tinerilor, încurajându-i 
să îşi imagineze sau să ne prezinte 
cum arată acele locuri astăzi. Este o 
încercare de a reda memoriei publice 
a comunităţii ieşene un eveniment de 
istorie tragică”. 

Vorbitorul a adus calde mulţumiri 
primarului Mihai Chirica şi întregului 
Consiliu local pentru promptitudinea 
cu care au răspuns favorabil invitaţiei 
de a se alătura ca parteneri la acest 
proiect. 

Primarul Municipiului Iaşi, Mihai 
Chirica, a arătat că „Pogromul a fost 
cel mai tragic moment din istoria ora-
şului Iaşi” şi a avertizat că „sămânţa 
rasismului şi antisemitismului nu a 
pierit” şi că „trebuie să fim vigilenţi ca 
nici o manifestare de ură şi intoleranţă 
să nu se poată repeta”.

Cuvinte de omagiere a memoriei 
victimelor Pogromului de la Iaşi au 
rostit şi prefectul judeţului Iaşi, Marian 
Grigoraş, ministrul Mediului, Costel 

Alexe, consilierul prezidenţial Andrei 
Muraru.  Cu toţii au apreciat că acele 
evenimente tragice trebuie mereu re-
amintite pentru a nu se repeta vreo-
dată.

La vernisajul expoziţiei a fost invi-
tat şi inginerul Iancu Ţucărman, unul 
dintre supravieţuitorii „Trenului Morţii” 
Iaşi-Podu Iloaiei, care a spus, între 
altele: „Am iertat tot ce s-a întâmplat, 
dar, într-adevăr, nu se poate uita. As-
tăzi Iaşiul m-a primit cu aceeaşi căl-
dură ca acum 79 de ani. Dar e mare 
deosebire între căldura de atunci şi 
cea de acum. Căldura de atunci, în 
vagoanele morţii. Căldura de acum 
arată multă atenţie din partea lumii şi 
cât de mult doreşte să nu se uite ce 
s-a întâmplat pentru ca aşa ceva să 
nu se mai întâmple. Acum, aici sunt 
prezente mari personalităţi: ministru, 
prefect, primar, dumneavoastră ca 
public. Atunci, din păcate, mari per-
sonalităţi au contribuit la ceea ce s-a 
întâmplat, când mii de evrei au fost 
băgaţi în vagoane şi au fost victime 
ale Holocaustului. Acum, aceste per-
sonalităţi spun: oameni buni, fiţi atenţi 
ca aşa ceva să nu se mai întâmple! 
Mă bucur să mă întorc în oraşul în 
care m-am născut, să văd câţi prieteni 
ai etniei mele sunt”.

Primarul Mihai Chirica a mulţumit 
vorbitorului şi i-a înmânat o plachetă, 
care să-i amintească de Iaşi, oraşul 
său natal. 

MARTHA EŞANU

Comemorarea Pogromurilor de la Iași și Dorohoi
Cu prilejul comemorării a 79 de ani 

de la Pogromul de la Iaşi din 29-30 
iunie 1941, Institutul Naţional pentru 
Studierea Holocaustului din România 
„Elie Wiesel”, în parteneriat cu Primă-
ria Municipiului Iaşi şi cu sprijinul Mu-
zeului Judeţean de Istorie din Braşov, 
a organizat la Iaşi expoziţia „Oraşul 
din fotografii”.

Imaginile sunt rezultatul unui con-
curs iniţiat în anul 2019, cu ocazia 
Zilei Naţionale de Comemorare a 
Holocaustului din România, în cadrul 
proiectului având ca temă de bază 
„Atunci şi acum”.

Expoziţia, inaugurată în după-
amiaza zilei de 28 iunie 2020, pre-
zintă șapte zone şi străzi din Iaşi, aşa 
cum erau ele redate în fotografii de ar-
hivă din iunie 1941, şi aceleaşi locuri, 
văzute prin ochii tinerilor concurenţi în 
perioada august-octombrie 2019.

Alături de conducerile instituţii-

lor organizatoare, la vernisaj au luat 
parte ministrul Mediului, Costel Alexe, 
consilierul prezidenţial Andrei Muraru, 
prefectul judeţului Iaşi, Marian Grigo-
raş, reprezentanţi ai mediului acade-
mic şi artistic, membri ai Comunităţii 
Evreilor din Iaşi şi cetăţeni ai oraşului. 

Academicianul Viorel Barbu, pre-
şedintele filialei ieşene a Academiei 
Române, a adus un omagiu victime-
lor, arătând că nu trebuie să uităm 
acea pagină ruşinoasă din istoria Ro-
mâniei.

Alexandru Florian, directorul gene-
ral al INSHR, a relevat faptul că „expo-
ziţia nu este un eveniment de istorie, 
ci de memorie colectivă. În oraşul Că-
lăraşi, din primul Tren al Morţii au fost 
descărcați evreii care reuşiseră să 
supravieţuiască drumului de câteva 
sute de kilometri, făcut în şapte zile, 
pe o căldură toridă cum este cea de 
astăzi. Am vrut să suprapunem ace-

Oraşul din fotografii

Povestea corectată a unor fotografii din timpul Pogromului de la Iași
În ziua de apogeu a Pogromului de 

la Iași, 29 iunie 1941, avocatul Con-
stantin Diamant, un evreu creștinat 
care locuia pe strada Vasile Conta, 
a văzut de la fereastra casei sale o 
scenă tulburătoare. Pe la ora 12,30 a 
fost adusă în piață familia Marcusohn, 
compusă din mamă, tată și doi copii, o 
fetiță și un băiat. Evreii au fost așezați 
în fața localului „Pui de lup”, aflat cam 
la 130-140 de metri de casa lui Dia-
mant. La un moment dat, s-a apropiat 
un căpitan care a vrut să salveze unul 
dintre copii. Mama a refuzat să-i dea 
drumul celui mic. I-a pus mâna pe cap 
și apoi au fost uciși, cu toții. Diamant a 
declarat că execuția a fost făcută din 
ordinul unui locotenent de jandarmi, 
Constantin Vornicu, cu o rafală de mi-
tralieră, probabil de pe o tanchetă.

Eroare de identificare
În memoria publică, această crimă 

a fost asociată cu o fotografie foarte 
cunoscută (imaginea alăturată) din 
timpul Pogromului de la Iași, în care 
apar opt oameni împușcați în fața 
unei prăvălii, inclusiv o fetiță. Această 
identificare este eronată. 

Într-un document semnat de șeful 
Poliției Iași, chestorul Constantin Chi-
rilovici a relatat masacrul din strada 
Vasile Conta, la care a făcut referire 
Diamant, iar anchetatorii postbelici 
au crezut că fotografia trimite la acest 
episod. Așa a apărut fotografia și în 
volumul 2 din Cartea neagră a lui Ma-

tatias Carp, publicat în 1948. Legen-
da spune: „Parte din grupul de evrei 
împușcați luni la amiază pe strada 
Vasile Conta. În primul plan, o familie 
întreagă: tatăl, mama și copilul din ca-
pul căruia pornește șuvoiul de sânge.” 
Eroarea de identificare s-a perpetuat 
până astăzi. 

În albumul cu fotografii privind Po-
gromul de la Iași, Radu Ioanid adaugă 
următoarea legendă fotografiei: „Iași, 
strada Vasile Conta, în fața magazi-
nului «Frații Hirschensohn» aflat între 
magazinele «Galman» și «La Ghem». 
(...) Locul precis al asasinatului a fost 
identificat de Adrian Cioflâncă”.

Să lămuresc lucrurile. În 2013, cu 
ajutorul lui Gheorghe Samoilă, bibli-
otecar la Biblioteca Centrală Univer-
sitară, am identificat pe un site de 

licitații online trei fotografii noi cu alte 
cadre, mai largi, ale scenei cu morții 
din fața prăvăliei. Fotografiile au fost 
achiziționate de un particular rămas 
anonim, care a refuzat să le vândă 
mai departe unei instituții academi-
ce sau muzeale. Astfel, singura va-
riantă a fotografiilor pe care o putem 
folosi este cu rezoluție slabă și un 
watermark. Chiar și așa, ele au per-
mis citirea firmelor prăvăliilor în zona 
cărora se aflau cadavrele: „Frații Hir-
schensohn”, „Galman” și „La Ghem”. 
La această identificare se referă Radu 
Ioanid. Dar prăvăliile în cauză nu se 
află pe strada Vasile Conta, cum s-a 
crezut încă din primii ani de după răz-
boi.

 În filmul Souvenirs de Iasi, regi-
zorul Romulus Balazs, comparând 

aspectul de astăzi 
al clădirilor cu fo-
tografiile istorice, 
a făcut mai multe 
identificări de locuri 
în care au fost sur-
prinse pe peliculă 
scene din Pogromul 
de la Iași, între care 
și cea despre care 
se credea că s-a 
petrecut pe strada 
Vasile Conta. Con-
cluzia indubitabilă 
este că această cri-
mă s-a petrecut pe 
actuala stradă 14 
decembrie 1989, în 

capătul dinspre „Select” (fostul Palat 
Neuschotz), care în 1941 făcea parte 
din strada Ștefan cel Mare. 

Într-adevăr, o scurtă incursiune în 
istoria imobilelor Iașiului arată că fir-
ma „Frații Hirschensohn” a cumpărat 
imobilul din strada Ștefan cel Mare nr. 
2 bis de la familia Neuschotz în 1904, 
iar proprietatea și firma au rămas la 
fel și în timpul Pogromului de la Iași. 
Așadar, locul crimei din fotografie este 
în fața imobilului de pe strada Ștefan 
cel Mare nr. 2 bis, nu str. Vasile Conta. 

Cine sunt victimele din fotografii?
Putem ști cine sunt cele opt vic-

time, după atâția ani de identificare 
eronată? Răspunsul este pozitiv. Cei 
opt evrei împușcați au fost ridicați din 
strada Lozonschi nr. 4. Se găseau în 
locuință proprietarii, Samoil și Ruhla 
Leibovici, fiica lor Anuța, sora lui Sa-
moil, Etti Leibovici (care tocmai fuse-
se evacuată din Țigănași, ca urmare 
a ordinului lui Ion Antonescu din 21 
iunie 1941, de deportare a evreilor din 
mediul rural dintre Prut și Siret), un 
nepot, Avram Ohring, vecinii Marcu și 
Hența Mendelsohn cu fiul lor, Alexan-
dru. În casă se mai găsea servitoarea 
Viorica Mândru, creștină. Samoil Lei-
bovici deținea un magazin pe strada 
Ștefan cel Mare nr. 12.

Pe aceeași stradă, la nr. 20, avea 
deschis un birou comercial un anu-
me Emil 
Vivoschi , 

ADRIAN CIOFLÂNCĂ

In memoriam. Holocaustul evreilor din Transilvania de Nord

(Continuare în pag. 13)

meu Felix Koppelmann și cataloghez 
drept un gest potrivit, frumos și mult 

așteptat ca FCER să organizeze pentru evreii-martiri din 
Transilvania de Nord un asemenea eveniment comemo-
rativ. Am mai organizat asemenea evenimente de come-
morare, cum a fost cel din 2014 amintit de președintele 
Vainer, dar Asociația Sionistă din România, împreună cu 
Federația, a organizat și anul trecut un Marș al Memoriei 
pentru a marca împlinirea a 75 de ani de la deportări.

Trebuie să fim dedicați ideii că, pe lângă ucigași și cri-
minali de război, există și prieteni, iar noi trebuie să culti-
văm această prietenie. Trebuie să fim împreună, alături și 

pentru poporul evreu!”, a mai spus între 
altele Tiberiu Roth.

Ultimul discurs i-a aparținut lui Ro-
bert Schwartz, președinte al Co mu  nității 
Evreilor din Cluj, care a vorbit în spe-
cial despre soarta evreilor din Cluj în 
timpul Holocaustului, care reprezentau 
înaintea deportărilor 15,1% din totalul 
populației orașului, făcând un scurt is-
toric al comunității de la acea vreme.  

„Salut pe toți cei care sunt prezenți la această comemorare 
și mulțumesc și eu conducerii FCER pentru organizarea 
acestui eveniment”, a spus Robert Schwartz.

Evenimentul a fost încheiat de secretarul general al 
FCER, Eduard Kupferberg, care a mulțumit tuturor pentru 
participare și a amintit că toate cele întâmplate în timpul 
Holocaustului nu au survenit brusc și fără explicații, ci au 
fost consecințele a sute de ani de antisemitism.

În final, o ceremonie religioasă în memoria evreilor 
pieriți în Holocaustul  
din Transilvania de 
Nord a fost oficia-
tă de prim-rabinul 
FCER-CM, Rafael 
Shaffer, și de prim-
rabinul C.E. Oradea, 
Shraya Kav.

Pentru cine nu 
a putut urmări live 
evenimentul, vă informăm că înregistrarea acestuia este 
în continuare disponibilă pe contul oficial de You tube al 
Federației.

(Urmare din pag. 3)

Crima a vut loc pe str. 14 decembrie 
1989, nu pe str. V. Conta.
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La cea de a treia întâlnire a Grupu-
lui, la care au participat reprezentanți 
ai organizațiilor evreiești din statele 
membre ale UE, precum și oficialități 
din partea Ministerelor de Externe din 
respectivele țări, Margaritis Schinas 
a prezentat o imagine de ansamblu a 
consecințelor pandemiei de coronavi-
rus, cu accent special pe cele care se 
referă la comunitățile evreiești europe-
ne. După ce a subliniat dificultățile pro-
vocate de pandemie pentru populația 
din statele membre ale UE, precum și 
problemele speciale ale comunităților 
evreiești, care răspund de un număr 
mare de vârstnici, vorbitorul s-a referit 

la un alt fenomen dramatic declanșat 
de coronavirus, și anume, creșterea 
antisemitismului în Europa și în lume. 
Astfel, a arătat Margaritis Schinas, 
potrivit Congresului Mondial Evre-
iesc, numai în luna martie s-a înregis-
trat o creștere de 30% a discursului 
de ură și antisemit în mediul online. 
Chiar dacă manifestările antisemite, 
conspiraționiste, rasiste și de ură nu 
reprezintă părerea majorității, perico-
lul proliferării nu trebuie subestimat 

și ar putea dura și după ce pandemia 
a trecut, producând riscuri serioase 
pentru viața evreiască.

Pandemia a determinat  nece-
sitatea abordării cât mai urgente a 
problemei antisemitismului într-un 
mod holistic, așa cum s-a  convenit 
în Declarația Consiliului European din 
2018. Adoptarea strategiilor naționale 
este deosebit de importantă, repre-
zentând un cadru general în fiecare 
stat membru al UE pentru a păstra și 
a dezvolta viața evreiască.Vorbitorul 
a subliniat progresul făcut în diferitele 
state membre care și-au creat struc-
turi interministeriale pentru pregătirea 

strategiilor, dar trebuie făcut mai 
mult, și mai repede. Nu trebuie 
așteptat un nou atac terorist ca 
să acționăm. Creșterea urii îm-
potriva evreilor și antisemitismul 
amenință valorile noastre demo-
cratice, esența vieții noastre eu-
ropene. „De aceea vă încurajez 
să fiți ambițioși”, i-a îndemnat el 
pe participanți.

Cu toate dificultățile create de pan-
demie, vicepreședintele Grupului de 
lucru s-a angajat să continue vizite-
le în statele membre pentru a vedea 
progresele înregistrate în adopta-
rea strategiilor naționale, unul din-
tre punctele esențiale fiind întărirea 
securității comunităților evreiești atât 
online, cât și offline. În acest domeniu, 
în curând va fi finalizată Strategia Uni-
unii în domeniul Securității, o inițiativă 
emblematică a Comisiei Europene. În 

acest context, 
pentru a asi-
gura locurile 
de rugăciune, 
s-au alocat 12 
milioane  de 
euro.

 Este necesară, de asemenea, 
punerea în aplicare în mod co-
rect a legislațiilor care protejează 
comunitățile evreiești, a atras aten-
ția vorbitorul. Legislația europea-
nă sancționează incitarea la ură și 
violență, inclusiv negarea Holocaus-
tului. Există de-acum programe de 
îmbunătățire a colectării și înregistră-
rii datelor legate de crimele provoca-
te de ură,  programe de pregătire a 
personalului care trebuie să pună în 
aplicare legea, protejarea și sprijini-
rea victimelor. Dar pentru ca aceste 
măsuri să fie eficiente, ele trebuie să 
se bazeze pe înțelegerea comună a 
antisemitismului, pentru care cel mai 
eficient instrument este definiția de 
lucru a antisemitismului, elaborată 
de IHRA, adoptată deja de 17 state 
membre ale UE și, în perspectivă, și 
de altele.

Scopul nostru, a spus Margaritis 
Schinas, este o viață evreiască nor-
mală în Europa și pentru aceasta vom 
depune eforturi pentru a se adopta 
măsurile necesare. Sunt convins că 
Europa  va îndeplini această cerință, 
iar Comisia o va sprijini din toate 
punctele de vedere, a conchis vorbi-
torul.

N o u  v a l  d e  a n t i s e m i t i s m  î n  l u m e
„Pandemia de coronavirus a determinat 

creșterea antisemitismului”
Cuvântarea rostită de Margaritis Schinas, vicepreședintele Grupului de lucru  

al Comisiei Europene vizând combaterea antisemitismului 

Antisemitismul 
legat de  

coronavirus  
a căpătat 

caracter global
Un studiu elaborat de Centrul 

Kantor pentru Studierea Evreimii 
Euro pene Contemporane din cadrul 
Universității din Tel Aviv relevă noul val 
masiv de antisemitism, declanșat de 
pandemia de coronavirus. Studiul se 
bazează pe sute de rapoarte proveni-
te din întreaga lume și arată că anti-
semitismul inspirat din pandemia de 
coronavirus a devenit viral pe rețelele 
de social media, ideea principală fiind 
fie că evreii au creat boala, fie că pro-
fită de pe urma ei. Cele mai puternice 
manifestări ale acestui tip de antisemi-
tism s-au observat în SUA și în Orien-
tul Mijlociu, mai ales în Iran, Turcia și 
în teritoriile palestiniene. De pildă, au 
apărut caricaturi care arată că evreii 
vor să cucerească lumea, răspândind 
virusul. Israelul este acuzat că a răs-
pândit virusul printre palestinieni.

Raportul prezintă și alte consecințe 
ale pandemiei, cum ar fi marile schim-
bări economice și sociale provocate 
de virus, precum criza politică actuală 
din SUA în problema rasismului, care 
include și elemente antisemite, de pil-
dă, acuzația că Israelul i-a antrenat pe 
polițiștii americani să ucidă minorități. 
„Mutarea atenției de la coronavirus la 
rasism s-a întâmplat în câteva zile, a 
constatat un cercetător de la Centrul 
Kantor. Cu toate acestea, discursul 
antisemit e la fel de puternic și surse-
le responsabile cu răspândirea lui au 
adaptat narațiunea antisemită la con-
textul social în schimbare”. 

Liga 
Antidefăimare 

despre 
creșterea 

hărțuirii online 
a evreilor și  

a altor minorități 
în SUA

Lumea virtuală face parte din ce 
în ce mai mult din mediul în care tră-
im, iar derapajele din lumea reală se 
regăsesc și în cea virtuală, cu toate 
consecințele. Pandemia de corona-
virus a declanșat o creștere nemai-
văzută a pozițiilor xenofobe, rasiste, 
antisemite, a hărțuirii persoanelor mi-
noritare. Însă aceste fenomene s-au 
accentuat încă dinainte de pande-
mie, afectând mai ales comunitățile 
asiatice, evreiești, musulmane și 
de imigranți, alimentate de teorii 
conspiraționiste antisemite, bigotism 
antiasiatic și islamofobie, toate aces-
tea devenind mai intense odată cu 
apariția pandemiei de coronavirus. 

În acest context, un sondaj  al Ligii 
Antidefăimare  

trauma Holocaustului afectează  
și a treia generație a supraviețuitorilor 

Gertrudis Ostfeld de Bendayan, evreică din Venezuela, 
refugiată în SUA din fața regimului dictatorial Chavez-Ma-
duro, este fiica unor părinți români, supraviețuitori ai Holo-
caustului. Născută de-acum în Caracas, crescând într-un 
mediu evreiesc în condiții materiale foarte bune și încon-
jurată de multă dragoste, ea nu a putut da uitării traumele 
prin care au trecut părinții ei. Absolventă de filozofie, psi-
hologie și cu pregătire în psihanaliză, în cartea ei „Cronicile 
unui destin. Urme de neșters” a dedicat un capitol special 
acestei probleme. Volumul reprezintă un ciclu de interviuri 
acordate ziaristei românce Elena Chiriță, practic, o trecere 
în revistă a vieții, carierei și concepțiilor Gertrudei Ostfeld 
de Bendayan. Dialogul realizat astfel permite o abordare 
profundă și personală a numeroaselor probleme care au 
intervenit în viața celei intervievate, o analiză motivațională 
a deciziilor pe care a trebuit să le ia de-a lungul unei vieți 
trăite uneori în condiții adverse. 

Gertrudis vorbește cu multă căldură despre familia ei, 
un loc aparte fiind dedicat părinților, Klara și Hillo Ostfeld. 
Originari din Cernăuți, ambii părinți au fost supraviețuitori 
ai Holocaustului. După război, după ce s-au confruntat cu 
începuturile comunismului, au ajuns în Venezuela, unde 
s-au străduit  și au reușit să-și făurească o nouă viață, 
în condițiile democrației din Venezuela și în mijlocul unei 
comunități evreiești înfloritoare, care avea toate structurile 
necesare unei vieți iudaice. Dar venirea la putere a regi-
mului Chavez i-a obligat pe părinți  să se confrunte din 
nou, pentru a treia oară, după nazism și comunism, cu o 
dictatură ostilă. 

Până când și-a găsit adevărata menire de psihanalist 
jungian, Gertrudis Ostfeld a trebuit să facă mai multe ale-
geri, care au dus-o în direcții diferite: farmacistă, chimistă, 
implicată în producerea de cosmetice, absolventă de filo-
zofie.  Atracția simțită încă din tinerețe către cunoașterea 
gândirii, sufletului, vieții interioare a persoanei a determinat 
până la urmă destinul ei. A încercat să înțeleagă motive-
le profunde care îi afectează pe oameni și lasă în urmă 
traume, uneori de nevindecat. O astfel de traumă este 
Holo caustul. „Faptul de a fi fiică de supraviețuitori ai Holo-
caustului mi-a marcat întreaga existență, mi-a configurat 

concepția asupra lumii. O realitate, a cărei amploare nu am 
putut să o înțeleg decât prin viziunile dobândite ca urma-
re a reflecțiilor continue în diferitele etape existențiale. În 
ciuda deschiderii și primirii călduroase de către numeroși 
venezueleni extraordinari, sufletul meu rămăsese marcat 
de amprenta Holocaustului”, spune ea. 

Memoria Holocaustului  i-a marcat de asemenea pe 
copiii și nepoții ei, a arătat Gertrudis Ostfeld. Deși ar fi 
vrut să-i ferească pe copiii ei de confruntarea cu  groaza 
trăită de bunicii lor,  a fost un efort nereușit deoarece, de 
fiecare dată, de Pesah, tatăl ei compara robia egipteană 
cu cea nazistă. „Prezența înspăimântătoare a naziștilor a 
pus stăpânire și pe universul oniric al copiilor mei”, scrie 
ea. Una dintre nepoate a vizitat, la rândul ei, Muzeul Me-
morial al Holocaustului de la Washington și a făcut legă-
tura între ceea ce a văzut acolo și soarta străbunicilor 
ei. Chiar dacă sunt lucruri dureroase și au consecințe de 
multe ori grave asupra acestor generații, Gertrudis Ost-
feld consideră că lucrurile trebuie spuse. De-altfel, ea 
împărtășește din experiența proprie, descriind reacția 
pe care a avut-o când s-a întâlnit într-o societate cu fii-
ca unui fost nazist. Ea atrage atenția că azi, „odată cu 
renașterea unor ideologii radicale, atât de dreapta cât 
și de stânga, este înțelept să recunoaștem semnalele  
timpurilor”.

Legată de originea românească a familiei ei, Gertrudis 
povestește prima experiență avută în cadrul unei vizite 
la București, pe vremea regimului Ceaușescu: imaginea 
dezolantă a capitalei și teama de Securitate. Comparativ, 
imaginile de după 1989 îndeamnă la optimism,  o bucură 
faptul că „Bucureștiul a reușit să risipească întunericul gros 
care-l acoperea”.

Dialogurile cuprind o serie de alte aspecte relevante 
despre concepția de viață și viziunea Gertrudei Ostfeld de 
Bendayan,  legate de locul unde se află astăzi societatea, 
de postmodernism, care a determinat marea eroare de a 
renunța la suflet în favoarea raționalului. Volumul se în-
cheie cu o imagine destul de pesimistă despre viitor, dacă 
nu se va reveni la umanismul și spiritualitatea perioadelor 
anterioare.

(Continuare în pag. 17)

Pagină realizată de  
EVA GALAMBOS

Grupul de lucru pentru combaterea 
antisemitismului, în timpul reuniunii
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Kabalat Șabat on-line  cu Marele Rabin Menachem Hacohen

Kabalat  
și Oneg Șabat  

la Templul  
Coral  

din Capitală
Data de 26 iunie 2020 a mar-

cat, pentru Comunitatea Evreilor din 
București, prima seară de Șabat pe-
trecută, după multă vreme, în afara 
spațiului virtual. Serviciul de Kabalat 
Șabat a fost oficiat de prim-rabinul 
Rafael Shaffer și cantorul Emanuel 
Pusztai la Templul Coral din Capita-
lă. Pentru prima oară în ultimele luni, 
ritualul a fost urmat de o masă de 
Oneg Șabat, ținută în curtea Templu-
lui. Au fost respectate toate măsurile 
de protecție și distanțare, cu patru oa-
meni la fiecare masă și distanță mare 
între mese. Au fost momente plăcu-
te și emoționante. Enoriașii au fost 
bucuroși să se afle împreună, fără 
nici o grabă. Au simțit că nu au fost  
uitați.

Evenimentul a fost organizat prin-
tr-un parteneriat între FCER, CEB și 
JCC. Au fost prezenți: Eduard Kupfer-
berg, secretarul general al FCER; ing. 
Paul Schwartz, președintele CEB; ec. 
Silvian Horn, vicepreședintele CEB, 
enoriași și membri CEB. Ing. Paul 
Schwartz a vorbit despre importanța 
măsurilor de distanțare, iar prim-rabi-
nul Shaffer a subliniat importanța ca 
oamenii să fie uniți.

CLAUDIA BOSOI

Nevoia de respect în lumea de ieri și de azi
Conferința „Lupta contra antisemitismului prin dialog iudeo-creștin.  

Întâlnirea lui Jules Isaac cu Papa Ioan al XXIII-lea, 13 iunie 1960”

Noi Memoriale ale Holocaustului  
în Austria și Germania

Vineri, 12 iunie, a avut loc un Kaba-
lat Șabat național on-line, cu participa-
rea fostului Mare Rabin al României, 
Menachem Hacohen, și un public de 
aproximativ 150 de persoane. Tradu-
cerea a fost asigurată de Cristian Ezri.

În prelegerea sa, Marele Rabin 
s-a întrebat: „De ce am fost pedepsiți 
cu această pandemie?” – „Pentru că 
Dumnezeu a vrut să ne atragă atenția 
asupra comportamentului nostru. Cu 
avansul fabulos al tehnologiei, oa-
menii credeau că au puteri depline, 
își pot controla viața, pot face orice 
își doresc, pot modifica ADN-ul uman 
etc. Iată o demonstrație că nu este 
așa. Omul a fost creat în ultima zi, 
cu puțin înainte de intrarea în Șabat. 
Toate celelalte viețuitoare de pe Pă-
mânt au fost create înaintea omului. 
Așadar, nu noi suntem comandanții 
Universului și nu noi decidem asupra 
tuturor lucrurilor. Am uitat să fim umili, 
să ne recunoaștem limitele.”

Un alt punct al prelegerii a fost 
semnificația Șabatului, care comportă 
o valență socială și una universală (se 
adresează întregii umanități). În Tora 
ni se spune să muncim șase zile, dar 
în a șaptea să ne odihnim, la fel și slu-
jitorii și animalele noastre. De Șabat 
trebuie să acționăm diferit, într-o at-
mosferă specială, conștienți de intra-
rea într-un timp sacru.

Vorbitorul a amintit și simbolul Me-
norei: trei brațe la dreapta, trei la stân-
ga și unul la mijloc. Cele șase sunt 
ușor înclinate spre brațul central; ele îi 
pot desemna pe oamenii cu orientări 
politice de dreapta sau de stânga, dar 
direcția rămâne apropierea de centru, 
pentru că toți sunt parte din Menora.

O referință importantă a fost făcu-
tă la patriarhul Avraham, cel care a 
fost părintele monoteismului, dar nu 
primul om. De ce a așteptat Dumne-
zeu 20 de generații, de la Adam până 
la el? De ce nu l-a creat din prima pe 

Împlinirea a 60 de ani de la întâlnirea lui Jules Isaac cu 
Papa Ioan al XXIII-lea, deschizând calea spre Nostra Ae-
tate, Declarația Conciliului Vatican II de abolire a acuzației 
de deicid aduse poporului evreu, a fost marcată printr-o 
conferință online, organizată de B´nai B´rith Franța (BBF), 
Loja „Jacob Kaplan”. Reverența față de „omul de condei 
și omul de acțiune” Jules Isaac, cum îl definea profesorul 
Carol Iancu, invitat special al întrunirii, în calitate de reputat 
istoric și secretar general al Asociației „Prietenii lui Jules 
Isaac”, s-a constituit într-un avertisment față de escalada-
rea mișcărilor de extremă dreapta, azi. 

Adunarea a fost deschisă de vicepreședinta Antantei 
pentru dialog iudeo-creștin în Franța, dr. Mireille Hadas-Le-
bel, fapt simptomatic pentru nevoia de bune relații interreli-
gioase într-o lume, prea adesea, bulversată de intoleranță. 
Vorbitoarea a pus în valoare camaraderia de idei între  
Jules Isaac și Jacob Kaplan, combaterea  antisemitismu-
lui statuată de la înființarea B´nai B´rith, a relevat preocu-
parea pentru istorie, dominantă a familiei lui Carol Iancu, 
profesor la Montpellier, remarcat pentru lucrări consacrate 
istoriei evreilor români, demontării „miturilor fondatoare ale 
antisemitismului”, atenției pentru personalitatea Marelui 
Rabin dr. Alexandru Șafran; soția istoricului, Danielle, este 
specialistă în istoria Franței de Sud, iar fiul, Michaël, direc-
tor al Centrului „Maimonide” din Montpellier. 

Istoria evreilor francezi din a doua parte a veacului al 
XIX-lea și prima parte a veacului al XX-lea, primele dece-
nii postbelice au fost canavaua biografiei lui Jules Isaac, 
schițată de prof. univ. dr. Carol Iancu. Integrarea socială. 
Bunicul luptă la Waterloo; tatăl e ofițer în armata fran-
ceză, amândoi primesc Legiunea de Onoare. Afacerea 
Dreyfus reactivează maladia antisemită a unei părți din 
societate și stimulează lupta pentru „adevăr și dreptate” a 
celeilalte, moment în care tânărul îl întâlnește pe Charles 
Péquy, neevreu, împreună cu care fondează Cahiers de 
la Quinzaine, publică o rezoluție pro-Dreyfus, lucrează la 
reconcilierea iudeo-creștină, reacționează la antisemitis-
mul lui Édouard Drumont din La France Juive. Prăpastia 
provocată de Shoah. După ce, în Primul Război Mondial, 
e rănit la Verdun, ocupă o poziție administrativă impor-
tantă în sistemul educațional, Jules e dat afară din sluj-
bă după ce Franța e ocupată de naziști în ´40. Silit să se 
refugieze, își pierde soția și fiica la Auschwitz. Forme de 
supraviețuire. Jules Isaac se dedică luptei împotriva „an-
tisemitismului teologic” prin scris: cartea lui fundamentală 

„Isus și Israel” demonstrează că a fi creștin și antisemit 
e ilogic. Fondează Asociația „Prietenia iudeo-creștină”, 
face demersuri la Vatican pentru reînnoire educațională 
care să înlocuiască „învățătura disprețului” cu „învățătura  
stimei”.

La nici doi ani de la Shoah, Daniel Rops publică „Isus 
și epoca sa”, în care reia acuzațiile la adresa evreilor „res-
ponsabili” de moartea lui Isus, relaționând Shoah-ul cu mi-
tul „deicidului”. Jules Isaac ripostează în revista Europe, 
unde rezumă ideile amintitei cărți de căpătâi: Isus a trăit 
și a murit evreu, a găsit discipoli, simpatizanți, adversari 
printre evrei, a fost crucificat de romani. La Conferința de 
la Seelisberg, din 1947, prezintă memorandumul „Despre 
antisemitism și mijloacele de remediere a învățământului 
creștin”. Deși reprezentantul Vaticanului nu e receptiv, în 
„Cele zece puncte de la Seelisberg”, concluziile conferinței, 
își fac loc premise ale reconcilierii. În 1948  îi apare „Isus 
și Israel”, câștigă adeziunea a mii de catolici și protestanți. 
Fondează asociația axată pe ideea că „religia creștină este 
o fiică a iudaismului”. În 1949 solicită o audiență Papei Pius 
al XII-lea. Papa îl primește la Palatul Gandolfo, promite di-
fuzarea printre catolici a „Celor zece puncte de la Seelis-
berg” și înlocuirea sintagmei „perfizii evrei” din rugăciunea 
Pro Iudaeis cu „evreii necredincioși”. Expresia avea să fie 
suprimată de Papa Ioan al XXIII-lea. În întrevederea parti-
culară la Roma, în 1960, cu Papa Ioan al XXIII-lea, Jules 
Isaac sugerează crearea unei comisii care să studieze eli-
minarea „învățăturii disprețului”, în esență, „anticreștină”. 
Papa încredințează misiunea Cardinalului Bea, urmând ca 
problema antisemitismului creștin să fie abordată la urmă-
torul Conciliu, în 1962. Jules Isaac moare în 1963, înainte 
de încheierea Conciliului Vatican II, dar nu înainte de a ve-
dea prima redactare a „schemei asupra ecumenismului”. 
În 1965, Vaticanul promulgă Nostra Aetate, forma finală a 
declarației.

Chiar dacă „teologia ne separă, rădăcinile sunt comu-
ne”, a evidențiat dr. Mireille Hadas-Lebel poziția Antantei 
pentru dialog iudeo-creștin în Franța. A accentuat asupra 
faptului că dialogul exclude convertirea, fapt exemplificat 
pentru atitudinea lui Jules Isaac față de convertirile unor 
copii evrei datorate familiilor creștine care i-au ascuns 
în timpul Shoah-ului, refuzând ulterior să-i  înapoieze 
părinților lor. A adus mulțumiri conferențiarului pentru „stră-
lucita sa expunere”.

IULIA DELEANU

Avraham? Răspunsul este că a vrut 
să testeze umanitatea, să vadă dacă 
omul poate să se comporte cinstit, 
onorabil. Dacă l-ar fi creat de la înce-
put pe Avraham, ar fi trebuit ca El să 
Se conformeze unui standard înalt. 
Așteptarea față de poporul evreu este 
asemănarea cu Avraham: de un înalt 
nivel de moralitate și cu un comporta-
ment impecabil.

Vorbitorul și-a exprimat apreci-
erea față de întreaga conducere a 
FCER, față de deputatul Silviu Vexler 
și președinții de comunități din țară, 
urându-le tuturor „Șabat Șalom!”.

Israel Sabag i-a mulțumit vorbito-
rului pentru „energia și înțelepciunea” 
transmise publicului și l-a invitat pe ra-
binul Shalom Levy, din Israel, căruia 
îi admiră devotamentul față de Româ-
nia, să participe la cântecele de Ka-
balat Șabat (ceea ce a și făcut, însoțit 
de fiicele lui). Comunitatea evreiască 
din România este foarte puternică, iar 
pandemia a fost o dovadă în plus, a 
subliniat vorbitorul.

Au participat la rugăciune prim-
cantorul Iosif Adler, cantorul Emanu-
el Pusztai, Albert Lozneanu, Cristian 
Ezri, Erwin Șimșensohn. Președinta 
Comunității Evreilor din Ploiești, ing. 
Adela Herdan, a aprins prima lumâna-
re de Șabat. În final, prim-rabinul de 
Oradea, Shraya Kav, a intonat imnul 
Statului Israel, Hatikva.

CLAUDIA BOSOI

În cadrul unei ceremonii solemne 
și emoționante, la Viena a început 
construirea unui nou Memorial al victi-
melor Holocaustului. Memorialul con-
stă dintr-un zid pe care vor fi înscrise 
numele victimelor și va fi terminat în 
toamna lui 2021, fiind dedicat celor 
64.000 de „copii, femei și bărbați din 
Austria, omorâți în Șoah”.

Vorbind la ceremonia de punere 
a primei cărămizi, Karoline Edsta-
dler, ministrul austriac pentru Uniu-
nea Europeană, a afirmat că zidul va 
simboliza un omagiu adus „identității 
și demnității” victimelor. Istoria, a mai 
spus ea, va judeca generația actuală 
prin „ceea ce a făcut pentru crearea 
unei societăți fără extremisme”.

Kurt Tutter, supraviețuitorul care a 
inițiat proiectul Memorialului, a spus 
că zidul este „un avertisment pentru vi-
itor”. Wolfgang Sobotka, președintele 
Consiliului Național Austriac, a de-
clarat că este datoria tuturor să-și 
amintească de Holocaust. În context, 
el a evocat reapariția antisemitismu-
lui, atât de dreapta, cât și de stân-
ga, precum și în rândul comunităților 
musulmane din Europa. Oskar  
Deutsch, președintele Comunității 
Evreilor din Austria, a arătat că este 
datoria societății să nu uite ororile 
Holo caustului.

Germania
La gara din Würzburg  a fost inau-

gurat un Memorial original dedicat 
victimelor Holocaustului: sunt înșirate 
bagaje stilizate, iar valizele, rucsacu-
rile și pachetele abandonate simboli-
zează pierderea și dispariția evreilor 
și comunităților lor religioase în peri-
oada nazistă. Ele sunt confecționate 
din piatră, ceramică și alte materiale. 
Bagajele sunt însoțite de fotografii, iar 
pe valizele din piatră există niște co-
duri care, utilizate, informează despre 
istoria populației evreiești din orașele 
de unde evreii au fost deportați în la-
gărul de concentrare Theresienstadt 
(Cehoslovacia).

Una din valize, dacă este deschi-
să, conține poemul „Micuța Ruth”, al 
scriitorului israelian Yehuda Amichai, 
a cărui familie s-a refugiat din Germa-
nia în anii 1930. Poezia este dedicată 
lui Ruth Hanover, o prietenă din co-

pilărie, deportată în lagărul de exter-
minare de la Sobibor. O altă compo-
nentă a Memorialului este un proiect 
educațional pentru tineret, lansat în 
2018, despre istoria Holocaustului. 
(E.G.) 
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Prin intermediul cunoscutei aplicații 
Zoom, prim-rabinul Comunității Evrei-
lor din Oradea, Shraya Kav a oficiat în 
fiecare dimineață (mai puțin în Șabat) 
serviciul divin. 

Voluntarii și angajații Centrului de 
Asistență Socială din cadrul CE din 
Oradea au continuat să livreze senio-
rilor toate cele necesare, de la hrană 
până la medicamente și produse de 
uz casnic. 

Pentru că nu mai este mult până la 
Roș Hașana, Editura Hasefer a pregă-
tit LUAH 5781. În partea introductivă 
a acestui calendar poate fi citit și me-
sajul Prim Rabinului Shraya Kav. De 
asemenea, la sugestia președintelui 
CE din Oradea, Felix T. Koppelmann, 
în această lucrare vor fi menționate 
Cărțile fundamentale ale iudaismului.

Sub îndrumarea ing. Felix T. Ko-
ppelmann, s-a organizat comemora-

rea victimelor evreiești din Oradea 
și Bihor, pierite în Holocaust. Acesta 
a arătat importanța religioasă a mo-
mentului, pentru că uciderea în 1944 
a primilor evrei din Oradea în lagăre-
le morții a fost în prima duminică de 
după Șavuot. De aceea, de 75 de ani, 
acest eveniment solemn și trist are loc 
în această zi din calendarul evreiesc. 
Astfel, pe data de 7 iunie 2020, după 
rugăciunea obișnuită de dimineață, 
în Sinagoga Mare de Rit Ortodox din 
Oradea, șase supraviețuitori ai Holo-
caustului sau urmași ai acestora au 
aprins șase lumânări, pe acorduri 
instrumentale și corale (ansamblul 
„Gyuri Vilan”, dirijor Ari Sandor și vi-
olonist Nicolae Levi). Pentru cei care 
nu au participat la rugăciunea de 
Izkor s-a reluat acest ceremonial în 
a II-a zi de Șavuot. Participanții s-au 
deplasat apoi la Monumentul dedi-
cat victimelor Holocaustului, unde 
prim-rabinul Shraya Kav a oficiat un 
serviciu religios de aducere aminte 
și a intonat Hatikva, imnul Israelu-
lui. Pe pagina oficială de Facebook 
a Comunității Evreilor din Oradea a 
fost difuzat spectacolul-lectură de la 
Teatrul Evreiesc de Stat (fragmen-
te) – „In Memoriam Eva Heyman” 
scris de avocatul orădean Pașcu  
Balaci.

Fiecare participant a primit echipa-
mente de protecție (mănuși și măști) 
precum și câteva gustări.

Pe 12 iunie a avut loc online un 
Kabalat Șabat național cu Marele Ra-
bin Menachem Hacohen, cu participa-
rea a numeroși membri ai Comunității 
Evreilor din Oradea.

Activitate bogată și diversă în orașul de pe Crișul Repede 
ComunitAti
Oradea

Suzana Iagher, la 89 de ani                                           

O premieră: sinagoga în aer liber

Revista MENORA

Fundația LEOLAM - 
activitate bogată anul trecut 

Bacău
Reprezentanţi din comunitatea 

noastră au fost prezenţi, alături de 
enoriaşa noastră, Suzana Iagher, la 
împlinirea vârstei de 89 
de ani. Până aici, poate, 
nimic neobişnuit. Vrem 
însă să evidenţiem spi-
ritul deosebit de tânăr 
al sărbătoritei, care este 
o prezenţă foarte activă 
la toate evenimentele 
şi activităţile din cadrul 
comunităţii. 

Am fost trataţi cu o 
supă de pasăre tradiţional evreiască, 
friptură din pulpă de pui şi tort, toate 
fiind pregătite de sărbătorită, cu ajuto-
rul îngrijitoarei sale. 

Longevitatea şi starea deosebită 
a sărbătoritei se datorează, în mare 
parte, unui psihic optimist. În timpul 

liber, Suzana Iagher practică diver-
se activităţi, între care cele cu ca-
racter fizic nu sunt neglijate şi este 

o persoană deosebit de sociabilă şi 
dornică de musafiri. Face plimbări 
zilnice de câţiva kilometri. Şi, când 
vremea nu o permite, face exerciţii la 
bicicleta medicală. Ad Mea Veesrim!

HAINRICH BRIF
președinte CE Bacău

Moinești

Reprezentanții Fundației LEOLAM 
au dat publicității raportul de activita-
te pe anul 2019. Prezidată de dr. ing. 
Joséphine Kohlenberg, unul dintre 
membrii fondatori, și reprezentată în 
România de Bianca Pintilie și Mihaela 
Rusu, Fundația LEOLAM are ca scop 
prezervarea moștenirii culturale iudai-
ce din Moinești, jud. Bacău. 

Conform documentului, Fundația a 
întreprins în anul 2019 o serie de vi-
zite la Cimitirul Evreiesc din Moinești, 
s-a ocupat de participarea la acțiuni 
cu prilejul Programului „Școala  
altfel”, alături de elevi ai școlii din 
comuna Asău, jud. Bacău, sau inter-
medierea unui schimb de experiențe 
și întâlniri cu elevi din Australia și Is-
rael, aflați în vizită la Moinești.  De 
asemenea, raportul pe anul 2019 re-
levă o bună colaborare cu Federația 
Comunităților Evreiești din România, 
precum și includerea Fundației LEO-
LAM în raportul anual editat cu prilejul 
celebrării Zilei Europene a Culturii Iu-

daice. Tot în domeniul culturii iudaice, 
LEOLAM a organizat la 29 mai 2019 
Ziua Limbii și Teatrului Idiș la Moinești, 
evocând astfel o comunitate emble-
matică pentru cultura de expresie idiș 
din spațiul românesc și a participat la 
Simpozionul Terra Iudaica, desfășurat 
în cadrul Universității „Al. I. Cuza” din 
Iași, între 5-6 aprilie 2019. 

În ceea ce privește perspecti-
vele pentru anul 2020, Fundația își 
propune continuarea și diversifica-
rea proiectelor deja inițiate, precum 
acțiuni de ecologizare a cimitirelor 
evreiești, constituirea unei baze de 
date care să permită identificarea 
și documentarea pietrelor funerare, 
extinderea colaborării cu instituții de 
învățământ în vederea realizării unor 
proiecte cultural-educaționale, reali-
zarea unui mini-muzeu care să pună 
în valoare elemente de patrimoniu 
cultural sau continuarea participării 
la evenimente naționale și interna- 
ționale. (D.D.)

Focșani
A apărut un nou număr al revis-

tei Menora, editată în coordonarea 
președintelui Comunității Evreilor din 
Focșani, Mircea Rond.  

Ca de obicei, bogatul cuprins 
reunește articole pe teme dintre cele 
mai diverse: știri locale și din Israel, 
o rubrică de sport, Info Juridic, sfa-
turi de sănătate, dar și pastile de umor 
sau rețete culinare.

La secțiunea Info Club, dedi-
cată celor mai recente evenimen-
te și activități  realizate în cadrul 
comunității, sunt amintite, printre al-
tele, expoziția comemorativă dedicată 
împlinirii a 53 de ani de la Războiul 
de Șase Zile și continuarea progra-
mului „Povești de familie”, care inclu-
de vizite la domiciliul unor membri ai 
comunității locale. (D.D.)

În condiţiile restricţiilor impuse de 
pandemia de coronavirus, am fost 
nevoiţi să experimentăm şi la Bacău 
serviciul religios în aer liber. Deşi a 
prezentat şi unele dezavantaje, ex-
perimentul a fost foarte plăcut şi a 
câştigat inimile enoriaşilor. Serviciul 

religios a fost organizat în cadrul 
frumosului peisaj natural din curtea 
noului sediu al Comunităţii băcăuane. 
Vremea a fost de partea noastră şi nu 
a plouat în orele de desfăşurare. 

Au avut loc serviciile religioase de 
Șaharit şi Musaf de Șabat. Deoare-

ce nu am avut minian, nu 
am putut să facem lectura 
Pericopei Behaalotha. Au 
fost câţiva enoriaşi care 
au „absentat motivat“, din 
cauza reţinerilor persona-
le, legate de pandemie. 
Dacă vremea va permite, 
intenţionăm ca şi pe vii-
tor să organizăm servicii 
religi oase în aer liber.

HAINRICH BRIF
președinte C.E. Bacău

Repetițiile trupei de dansuri israe-
liene Or Neurim s-au reluat, iar fetele 
au purtat măști personalizate cu nu-
mele și emblema trupei, ținându-se 
cont de distanța corespunzătoare.

Este necesar să menționăm și 
inițiativa deputatului bihorean Gavri-
lă Ghilea, care a propus înfiinţarea 
unui Consulat Onorific al Israelului 
la Oradea. Inițiativa este motivată „în 
semn de respect şi recunoştinţă pen-
tru exemplara comunitate a evreilor, 
cu care orădenii au împărţit secole 
de istorie şi căreia i se datorează, în 
cea mai mare măsură, dezvoltarea 
edilitară, culturală şi economică fără 
precedent a oraşului care a marcat 
primii ani ai secolului XX”. Demersul 
are loc în condiţiile în care pe 11 iunie 
s-au împlinit 72 de ani de la instituirea 
relaţiilor diplomatice între România 
şi Israel, iar ţara noastră are în acest 
stat o ambasadă la Tel Aviv, un Con-
sulat General la Haifa şi Consulate 
onorifice la Ierusalim şi Beer Sheva, 
în timp ce statul israelian are în Ro-
mânia doar Ambasada şi un Consulat 
General, ambele în Bucureşti. Iniţia-
tiva, precizează parlamentarul biho-
rean, este susţinută şi de preşedin-
tele Comunităţii Evreilor din Oradea, 
Felix Koppelmann, despre care arată,  
într-un comunicat dat publicităţii: „M-a 
asigurat de lobby-ul susţinut pe care îl 
va face la cel mai înalt nivel, de la pre-
şedintele Statului Israel, la prim-mi - 
nistru şi membri ai corpului diploma-
tic, pentru realizarea acestui dezi- 
derat”.

De asemenea, Federația Comu ni-
tăților Evreiești din România a adus 
un omagiu evreilor din Transilvania de 
Nord pieriți în lagărele naziste și pe 
data de 18 iunie, la Templul Coral din 

București a avut loc o manifestare de 
aducere aminte.

Prin intermediul internetului, printre 
alți vorbitori a prezentat o alocuțiune 
președintele Comunității Evreilor din 
Oradea, Felix T. Koppelmann.

În intervenția sa, vorbitorul a subli-
niat și importanța religioasă a acestui 
moment solemn, deoarece conform 
relatărilor unor martori oculari ai vre-
mii, prima duminică după sărbătoa-
rea de Șavuot a anului 1944 (5704) 
a fost ziua în care majoritatea evreilor 
din Oradea și Bihor au început să fie 
exterminați.  Astfel, de 75 de ani la 
Oradea se oficiază un Iurțait, o pome-
nire a celor dispăruți. 

Ing. Felix T. Koppelmann a spus 
că va primi niște documente în care 
sunt numele a 406.000 de evrei care 
au trecut prin gara Kosice în perioa-
da mai-iunie 1944, la sfârșitul războ-
iului, când soarta acestuia era deci-
să. În acest context, când se știa că 
războiul era aproape terminat, numai 
răutatea feroce a unor militari de a 
respecta cu strictețe dispozițiile supe-
riorilor a făcut ca sute de mii de oa-
meni să nu se mai întoarcă niciodată 
acasă. Lumea nu poate uita aceste 
atrocități. Mai sunt în viață persoa-
ne care au avut șansa să scape din  
acel iad. 

Totodată, președintele CE Oradea 
a informat că, în sfârșit, statul român 
a declarat 2 august „Ziua comemorării 
victimelor rome din Holocaust”. Astfel, 
ca membri ai unei națiuni democrate, 
ne-am gândit și la frații noștri care au 
murit în ultimele zile ale războiului.

Serviciul divin a fost oficiat de 
prim-rabinul FCER, Rafael Shaffer, și 
de prim-rabinul Comunității Evreilor 
din Oradea, Shraya Kav.
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În toamna anului 2010, în pri-
mul mandat al preşedintelui Robert 
Schwartz,  se contura proiectul unui 
complex comunitar care urma să con-
centreze în spaţiul din jurul Templului 
Memorial al Deportaţilor Evrei institu-
ţiile administrative, sociale şi culturale 

ale comunităţii evreieşti, risipite în mai 
multe zone ale Clujului. A fost nevo-
ie de aproape opt ani pentru elabo-
rarea proiectelor şi, mai ales, pentru 
adunarea fondurilor necesare acestui 
demers ambiţios, realizat exclusiv pe 
spezele comunităţii evreieşti clujene.

În toamna anului 2018 au început 
lucrările ample de reabilitare, reno-
vare şi restaurare externă şi internă 
ale Templului, monument arhitectonic 
emblematic al oraşului. Edificiul în stil 
maur, vechi de aproape un veac şi ju-
mătate, şi-a recăpătat strălucirea de 
odinioară, a fost dotat cu un ascensor 
exterior, iar mobilierul restaurat confe-

ră o eleganţă sobră incintei lăcaşului 
de cult.

Reinaugurarea Templului Memo-
rial al Deportaţilor Evrei, programată 
pentru 20 mai 2020, a fost amânată 
din cauza pandemiei de coronavirus, 
însă activitatea de pe şantierul din 
preajma clădirii nu s-a oprit. Se lu-
crează la foc continuu la renovarea 
clădirii care va adăposti Centrul Cul-
tural Evreiesc din Cluj. 

Această instituţie a fost imaginată 
încă din anii 1930, când evreimea clu-
jeană număra peste 16.000 de sufle-
te. S-a achiziţionat terenul, însă con-
strucţia nu a mai putut fi realizată din 
cauza războiului şi a tragediei Holo-
caustului. În 1947, după reconstruirea 
sinagogii bombardate, centrul cultural 
evreiesc se număra din nou printre 
proiectele supravieţuitorilor, Palatul 
Cultural Evreiesc figurând şi pe ape-
lul pentru donaţii lansat de șef-rabinul 
Alexandru Şafran. 

Anii regimului comunist nu au fost 
prielnici edificării acestui palat, mulţi 
evrei clujeni au plecat în Israel sau  
şi-au căutat norocul pe alte meridiane, 
iar proiectul instituţiei culturale a fost 
abandonat. Aveau să treacă peste 
şaptezeci de ani până când evreii clu-
jeni să se poată bucura de un centru 
cultural propriu, găzduit în fosta şcoa-
lă primară evreiască, a cărei renovare 
şi amenajare se apropie de final. 

Am vizitat de curând şantierul, su-
pravegheat de inginera Carmen Cris-
tina Coldea, cea care s-a dedicat cu 

profesionalism şi entuziasm edifică-
rii întregului complex comunitar. De  
altfel, Cristina Coldea are şi o legă-
tură sentimentală cu clădirea în care 
a studiat în clasele primare (şcoala 
publică funcţionând cu chirie în incin-
ta fostei şcoli evreieşti, desfiinţate în 
1948). Mi-a povestit cu satisfacţie că 
lucrările au progresat mult. Clădirea 
fostei şcoli care, de-a lungul existenţei 
sale – începând din 1904 – a rămas 
neîncetat în proprietatea comunităţii 
evreieşti clujene, găzduind exclusiv 
activităţi educative şi culturale, a fost 
reamenajată pentru a corespunde 
noului său rol. S-au păstrat elemen-
tele decorative externe şi s-a reabili-
tat lemnăria originală, adăugându-se 
şi câteva elemente moderne. Viitorul 
centru cultural va avea o sală multi-
funcţională, dotată cu echipamente 
de ultimă generaţie, fiind potrivită atât 
pentru evenimente festive de anver-
gură, spectacole, simpozioane, festi-
valuri, cât şi pentru activităţi curente, 
ca de pildă cele de club pentru diferite 
categorii de vârstă sau profesionale. 

În curtea şantierului l-am întâlnit 
pe inginerul Andrei Zador, unul din-
tre iniţiatorii şi susţinătorii proiectului 
complexului comunitar, pentru care 
acest complex este o problemă de 
suflet, fiind „înrudit” cu clădirea fostei 
şcoli primare evreieşti de rit neolog. 
Bunicul său, Beniamin Zador, a fost 
timp de decenii, încă din perioada de 
dinainte de Primul Război Mondial, 
respectat cadru didactic şi director al 
acestei instituţii, iar o mătuşă, Lenke 
Marton (n. Zádor), a fost una dintre 
cele mai îndrăgite învăţătoare, înain-
te de Holocaust. Împreună cu Andrei 
Zador am trecut prin încăperile unde 
vor funcţiona biblioteca, cu mai mul-
te mii de volume cu tematică iudaică, 
respectiv arhiva cu documente, foto-

grafii şi înregistrări video. Mobilierul a 
fost deja comandat. Centrul Cultural 
va avea şi o terasă primitoare, unde 
oaspeţii vor putea să socializeze în zi-
lele cu vreme plăcută.

Am părăsit cu satisfacţie şantierul, 
privind cu mândrie clădirea Templului 
Memorial al Deportaţilor Evrei, care 
şi-a recăpătat aspectul original, de-
venind o adevărată bijuterie arhitecto-
nică.

Potrivit estimărilor realiste şi pru-
dente ale lui Robert Schwartz, pre-
şedintele Comunităţii Evreilor din 
Cluj, Templul Memorial al Deportaţilor 
Evrei şi Centrul Cultural Evreiesc vor 
fi inau gurate simultan, în primăvara 
viitoare, când ar trebui să înceapă lu-
crările la sediul administrativ al comu-
nităţii evreieşti, care îşi va găsi locul 
în incinta clădirii fostului rabinat de rit 
neo log. 

ANDREA GHIŢĂ
Din motive binecunoscute, ediția 

din acest an a „Zilei Victor Brauner” 
(15 iunie 2020) de la Piatra-Neamț nu 
s-a putut desfășura în formatul consa-
crat (colocviu dedicat avangardei ar-
tistice, expoziție a Filialei UAP Neamț, 
acordarea Premiilor „Victor Brauner”, 
proiecții de filme, recitaluri, lansări de 
carte etc). În consecință, pentru a mar-
ca, totuși, momentul (calendaristic) 
care consemnează nașterea celebru-
lui artist evreu de origine nemțeană, 
la sugestia pictorilor locali fideli me-
moriei acestuia a avut loc, în curtea 
Sinagogii Catedrală „Baal Shem Tov”, 
un happening de o oră, care a primit 
ad-hoc (din partea criticului de artă 
Marius Tița) denumirea „Galeria în 
aer liber «Brâul cu pictori»“.

Astfel, începând de la ora 10.45 
(sub amenințarea ploii!), pe poarta 
sinagogii au început să apară pic-
torii, fiecare cu câte un tablou sub 
braț, lucrările fiind aliniate într-o or-
dine aleatorie, de-a lungul perete-
lui de lemn exterior. Au contribuit la 
respectiva improvizație: Dumitru D. 
Bostan, Gheorghe Cuciureanu, Pe-
tru Diaconu, Laurențiu Dimișcă, Dinu 
Huminiuc, Lucian Gogu Craiu, Radu 
Macavei, Florin Mihai, Mircea Titus 
Romanescu, cărora li s-au adăugat 
simbolic, numai cu tablourile lor (de-
oarece autorii, din păcate, au trecut în 
altă lume în timpul scurs de la prece-
denta ediție a „Zilei Victor Brauner”), 
Mircea Răsvan Ciacâru și Gheorghe 
Vadana (ambii laureați ai Premiului 
„Victor Brauner”). Momentul a fost în-
registrat video și transmis pe canalul 
său cultural de pe Youtube, sub titlul 
„VICTOR BRAUNER – Aniversare 
2020 cu PRIETENI. Fără mască!“, de 
reporterul-cameraman Teodor Petru 
Moldovan (PIT, pentru prieteni). 

Cu regretul de a nu putea fi prezent 
și în acest an la Piatra-Neamț, Marius 
Tița a consemnat sintetic pe site-ul 
ARTINFONEWS, după ce a urmărit 
filmarea lui Pit Moldovan: „Pictorii au 
fost nevoiți să expună nu în interiorul 
sinagogii, ca de obicei, ci pe peretele 
exterior, pe brâul său ca de biserică... 
Astfel, sinagoga a căpătat pictură și în 
exterior, fie și pentru câteva clipe, cât 
a durat «Ziua» din acest an. De fapt, 
îmi place să consider că întâlnirea de 
suflet a pictorilor din Piatra-Neamț, 
de ziua lui Victor Brauner, a inaugu-
rat o galerie nouă, în aer liber, Gale-
ria «Brâul cu pictori» de pe peretele 
sinagogii.” 

De-a lungul câtorva zeci de minute, 
la „un pahar de vorbă”, cei prezenți au 
evocat legăturile lui Victor Brauner cu 
orașul său natal, importanța pe care a 
dobândit-o în istoria mișcării de avan-
gardă, mândria de a-l recunoaște ca 
„patron” al pictorilor nemțeni contem-
porani. A fost exprimată și speranța că 
anul viitor va fi o aniversare normală, 
cu participarea publicului numeros și 
interesat care umple sinagoga la fie-
care activitate culturală.

Oricum, și în condițiile date, orga-
nizatorul activității a fost același, adi-
că inițiatorul tradiționalei „Zile Victor 
Brauner”, scriitorul și criticul de artă 
Emil Nicolae Nadler, președintele Co-
munității Evreilor din Piatra-Neamț. 

(R.E.)

ComunitAti
Şantier la Complexul Comunitar Evreiesc 

„Ziua Victor Brauner” – 
ediție de criză

E.S. David Saranga la Sinagoga 
„Baal Shem tov”

Cluj

Piatra Neamț

Pe drumul de în-
toarcere de la Iași 
(unde a comemorat 
victimele Pogromu-
lui din iunie 1941) la 
București, în cursul 
dimineții de sâmbătă, 
13 iunie 2020, E.S. 
David Saranga, am-
basadorul Israelului 
la București, a efec-
tuat o vizită neoficială 
la Sinagoga Catedra-
lă „Baal Shem Tov” 
din Piatra-Neamț. 
Aflat pentru prima dată în incinta ce-
lebrului monument (1766), Excelența 
Sa a fost profund impresionat (cf. în-
semnării din Cartea de Onoare) de 
particularitățile arhitectonice, de „ur-

mele legendare” ale fondatorului ha-
sidismului păstrate aici și, în general, 
de valorificarea muzeistică a acestui 
obiectiv de patrimoniu. 

Totodată, ambasadorul Israelului 
a discutat despre istoria Comunității 

Evreilor din Piatra-
Neamț și despre 
problemele ei curen-
te cu Emil Nicolae-
Nadler (președinte) 
și Marcel Grinberg 
(vicepreședinte).

În aceeași zi, în 
județul Neamț, David 
Saranga a mai vizitat 
mănăstirile Agapia și 
Văratec, dar și vesti-
giile Curții Domnești 
din centrul istoric al 
municipiului Piatra-
Neamț. (E.N.)

D. Saranga (dr.), Emil Nadler  și M. Grinberg
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Dragi prieteni, 
Un eveniment îmbucurător este 

reluarea treptată a activităților comu-
nitare, în limita distanțării și protecției 
impuse în aceste timpuri.

Astfel, începând cu sfârșitul lunii 
iunie, am reluat primirea Șabatului, 
partea de Kabalat Șabat desfășurân-
du-se în interiorul Templului Coral, iar 
masa tradițională și binecuvântările în 
curtea acestuia, prin cooperarea din-
tre JCC, FCER, JDC, Cancelaria Ra-
binică a FCER și CEB.

De asemenea, la un eveniment 
sportiv-maraton, desfășurat pe par-
cursul a 7 ore la sediul JCC București, 
participanții au acceptat provocarea 
noastră și au făcut eforturi pentru ca 
evenimentul să se desfășoare conform 
restricțiilor și normelor de protecție în 
vigoare. La fel și antrenorii Ciprian 

Arion, Loredana Albu, Bogdan Goci, 
Gabriela Bucățică, Andra Nedel cu și 
Liliana Preda. Aprecieri speciale pen-
tru Grancea Marius și Răzvan Vasile, 
sosiți de la Brașov pentru a fi alături de 
participanții la acest eveniment.

După proiecția online interactivă, 
în parteneriat cu Mandragora Produc-
tion, a filmului „Arrest”, urmată de o 
sesiune Q&A în prezența regizorului 
Andrei Cohn și a actorului Alexandru 
Papadopol, pentru că Teatrul Evre-
iesc de Stat a reluat reprezentațiile, 
am participat la primul spectacol din 
curtea Școlii Italiene „Aldo Moro” – 
„Stand-up Lechaim” – iar în luna au-
gust vă invităm în același loc la „De la 
Caragiale la Șalom Alehem” (bilete la 
preț redus, pentru posesorii cardului 
de membru JCC).

ADRIAN GUERON

Vernisajul expoziției Plastik
Ziua de 24 iunie 2020 a marcat re-

deschiderea Galeriei de artă de la JCC 
București, prin vernisajul unei expoziții 
de pictură și sculptură intitulată Plastik. 

Au fost expuse creații ale unor mem-
bri ai Uniunii Artiștilor Plastici: Sorin 
Adam, Pompiliu Buleu, Ioana Despi-
na Camino, Mihai Chițu, Mihai Frun-
ză, Ion Iancuț, Noemi Kusztos, Petre 
Marian, Octavian Mardale, Camelia 
Ionescu Popa, Emilian Savinescu, Ra-
mona Șlug. Curatorul expoziției a fost 
Emilian Savinescu, iar coordonatoarea 
proiectului – Delia Marc.

Directorul Adrian Gueron a decla-
rat: „Este un moment special pen-
tru noi, nu numai fiindcă găzduim o 
expoziție cu nume importante ale 
artiștilor contemporani, ci și pentru că 
este prima oportunitate în care ne des-
chidem porțile și încercăm, ușor-ușor, 
să revenim la normalitate. Suntem 
JCC București, deschis în urmă cu 13 
ani printr-un parteneriat între FCER și 

JDC. Suntem obișnuiți ca în acest loc 
să vină foarte mulți oameni, de fiecare 
dată să fie un freamăt extraordinar la 
activitățile pentru copii, adulți, seniori. 
În această perioadă, toate s-au domo-
lit; astăzi încercăm să reintrăm în nor-
mal, cu măsurile de distanțare legale 
în vigoare și cu precauțiile pe care noi 
vrem să le luăm, de altfel. Astăzi ne 
aflăm aici din nou cu public, pentru 
vernisajul unei frumoase expoziții.”

Delia Marc a trecut în revistă spe-
cificul celor circa 60 de expoziții orga-
nizate de-a lungul timpului la JCC, cu 
artiști consacrați și amatori. Despre 
cea din prezent a precizat că este al-
cătuită din lucrările unor profesioniști: 
„Fiecare efort pe care l-ați făcut până 
acum s-a concretizat prin lucrări cu 
care ne-ați impresionat.”

Emilian Savinescu a mulțumit 
JCC pentru oportunitatea de a reuni 
lucrările artiștilor selectați, printre ei 
numărându-se și artiști tineri, aflați la 
început de drum, care au contribuit la 
originalitatea expoziției.

CLAUDIA BOSOI

Pagină coordonată de 
GEORGE GÎLEA

JCC  
BuCureşti

rOMÂNiA

Activităţile JCC continuă  
în condiţii neobișnuite de existenţă…

Adaptarea unui centru comunitar 
la vremuri de pandemie este un lucru 
dificil. Când ideea de comuniune, de 
apropiere este esenţa unui asemenea 
spaţiu, în timpuri de teamă şi distanţa-
re chiar esenţa unui JCC şi a unei co-
munităţi, în general, este afectată. La 
acest deziderat de păstrare a esenţei 
vieţii comunitare, adaptat la măsurile 
de siguranţă medicală, se gândesc 
şi organizatorii de la JCC Timişoara. 
Deci ce se poate face în aceste con-

diţii? Legătura telefonică permanen-
tă cu membrii de toate vârstele este 
esenţială iar mai apoi, urmează pro-
gramele pentru diferite grupe de vâr-
stă sau pentru persoane în funcţie de 
interes. Voluntariatul în această peri-
oadă se traduce, în primul rând, prin 
disponibilitatea fiecărui membru al co-
munităţii de a-l ajuta pe semenul său.

Orele de limba ebraică şi limba en-
gleză sunt foarte importante, atât pen-
tru adulţi, cât şi pentru copii. Cursul de 
iudaism, ținut în fiecare luni, de rabi-
nul Zvika Kfir se bucură de asemenea 
de o participare constantă. Copiii au 
programe online în compania Rebe-
căi Barnea. Există în pregătire şi un 
program în aer liber. Pentru că doam-
nele participante la programul de 
dansuri au considerat că au stat mult 
prea departe de cursuri, au decis să 

repete paşii horei israeliene în curtea 
Sinagogii din Iosefin, de două ori pe 
săptămână. 

Recent, JCC Timişoara a avut şi 
câteva pierderi ireparabile. Excepţio-
nal profesor universitar şi o doamnă 
dedicată mereu valorilor evreieşti şi 
universale, conf.dr. Marion Cohen z.l. 
nu mai este printre noi. Zâmbetul ei 
cald şi dăruirea pentru toţi cei care îi 
solicitau ajutorul, spiritul împăciuitor, 
veselia paşilor ei de dans ne însoţesc 
la aproape două luni după ce a plecat 
dintre noi.  Din toată ţara am văzut o 
revărsare de prietenie asupra familiei 
Cohen şi absența lui Marion Cohen 
este resimţită de întreaga comunitate 
timişoreană.

Domnii Dezideriu Bernstein şi Io-
nel Roda, seniori ai comunităţii, de 
asemenea ne-au părăsit, lăsând un 

gol în familie şi în comunitate. 
O altă plecare, foarte recentă, a 

fost a unei doamne extrem de active 
la programele Centrului Pensionarilor 
comunităţii: doamna Suzana Imbăruş, 
care s-a remarcat prin fineţe şi dăru-
ire. 

Observăm o nevoie tot mai acută 
de întâlnire, iar numeroasele progra-
me naţionale şi locale online se bu-
cură de o participare impresionantă. 
Totuşi, aproape nimic nu poate înlocui 
întâlnirile şi viaţa comunitară reală. 
Astfel că, în speranţa revenirii, măcar 
parţial, la normalitate, programele şi 
întâlnirile continuă online sau în cadru 
reatrâns. Important este ca legătura 
creată în zeci de ani de muncă pentru 
comunitate să rămână indestructibilă.

LUCIANA FRIEDMANN

JCC  
tiMişOArA

Comunitatea merge mai departe
Deoarece perioada dificilă prin 

care trecem cu toții încă nu s-a ter-
minat, activitățile Centrului Comunitar 
Evreiesc din Iași au fost organizate în 
continuare în mediul virtual.

Astfel, membrii ieșeni ai JCC au 
avut ocazia să participe la câteva eve-
nimente foarte interesante: tururile vir-
tuale ale Muzeului de Istorie şi Cultură 
a Evreilor din România „Dr. Nicolae 
Cajal” și Parcului Național Qumran, din 

Israel, unde au fost descoperite cele-
brele Manuscrise de la Marea Moartă; 
seara de Kabalat Șabat național, live 

din Israel cu 
Marele Ra-
bin Mena-
chem Haco-
hen;  un Ka-
balat Șabat 
s p e c i a l , 
organizat în 
colaborare 
cu Comuni-
tatea Evre-
iască din St. 
Petersburg; 
v e r n i s a -
jul online 

al Galeriei de Artă a JCC, și, nu în 
ultimul rând, o interesantă ediție a 
tradiționalului program Ibaneh.

Pentru orașul Iași, luna iunie este 
legată de un eveniment de tristă 
amintire, Progromul din 27-29 iunie 
1941, și JCC Iași s-a adăugat la seria 
de manifestări comemorative legate 
de acest trist eveniment.

În acest sens, directorul JCC Iași 
Albert Lozneanu a fost invitatul postu-
lui Radio Shalom România precum și 
al postului  Iași TV Life,  de la micro-
fonul cărora a transmis un mesaj de 
actualitate pentru aceasta perioadă: 
„Datoria noastră principală este de a 
nu uita niciodată ororile Holocaustului 
și de a educa tinerele generații în spi-

ritul toleranței și al iubirii de oameni, 
creând punți de comunicare între se-
menii noștri!  Extremismul, rasismul, 

xenofobia, antisemitismul pot fi com-
bătute prin educaţie, printr-o informa-
re corectă. Este esenţial să recunoaş-
tem greşelile din trecut şi să nu le ui-
tăm, astfel încât să nu fie repetate”, a 
spus Albert Lozneanu. 

SILVIAN SEGAL

Tradiții păstrate în mediul online
Ca peste tot, în această perioadă 

dificilă pentru toată lumea, activitățile 
religioase și laice ale Comunității 

Evreilor din Oradea și ale Centrului 
Comunitar Evreiesc din Oradea s-au 
desfășurat cu respectarea strictă a 
normelor sanitare în vigoare, iar o 
bună parte dintre evenimente au fost 
derulate prin intermediul internetului.

Cu ocazia Zilei Copilului, s-a orga-
nizat la nivel național „Polinger Day of 
Children”, la data de 31 mai, în mediul 
online. Copiii s-au delectat cu un pro-

gram frumos, alcătuit din momente pe 
măsura micilor spectatori.

Pe 26 iunie s-a organizat Kabalat 
Șabat în Sinagoga Mare din Oradea 
(cu transmisie și pe aplicația Zoom), 
urmat de Oneg Șabat restrâns. 
Enoriașilor care nu au putut participa 
li s-a trimis meniul specific la domici-
liu.  

A doua zi, serviciul religios de 

dimineață din sinagogă a fost urmat 
de Dag Maluah, tradiționalul meniu 
din pește ce s-a servit cu respecta-
rea strictă a prevederilor legale pentru 
prevenirea răspândirii Covid-19.

În cadrul Centrului Comunitar 
Evreiesc din Oradea au continuat de 
asemenea cursurile de ebraică prin 
Zoom.

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
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În România, politica antisemită 
activă a debutat în perioada regimu-
lui de dictatură regală, prin Legea nr. 
169, emisă de Guvernul Goga-Cu-
za la 21 ianuarie 1938, care privea 
revizuirea cetățeniei etnicilor evrei. 
Practic, și-au pierdut cetățenia ro-
mână peste 225.000 de evrei, dintre 
cei 750.000 care locuiau în România 
Mare. Pierderea cetăţeniei a permis 
deportarea acestora în Transnistria în 
perioada 1941-1942. Practic, popula-
ţia evreiască a fost, într-o mare mă-
sură, lăsată fără drepturi cetăţeneşti, 
deposedată de proprietăţi şi surse de 
venit, exclusă din instituţii publice şi 
din firmele româneşti sau „româniza-
te” forţat, discriminată politic, social, 
economic şi cultural prin numeroase 
interdicţii şi expusă abuzurilor statului 
prin lipsirea de drepturi şi de protec-
ţia legii, precum şi aversiunii publice, 
printr-o intensă propagandă antisemi-
tă, atât civilă, cât şi militară. 

Cedarea precipitată şi frustrantă, 
ca urmare a unui ultimatum sovietic, a 
Basarabiei şi nordului Bucovinei, în iu-
nie 1940 – situație dramatică, pe care 
propaganda antonesciană a pus-o în 
sarcina „iudeo-bolşevicilor” – a sporit 
aversiunea faţă de evrei. Pogromul de 
la Dorohoi a izbucnit în acest context, 
împreună cu numeroase alte inciden-
te care i-au opus pe creştini evreilor. 
Cum ideea răzbunării pentru „umilinţa 
din 1940” a fost dominantă în discur-
sul public și propagandistic al vremii, 
nu întâmplător, Pogromul de la Iaşi a 
izbucnit exact la un an de la cedarea 
Basarabiei şi nordului Bucovinei.

Un oraș cu o populație de 111.669 
de locuitori, la recensământul din 

1930, dintre care 35.465 erau evrei, 
Iașiul avea o lungă tradiţie antisemi-
tă, aici fiind fondate toate cele trei 
formaţiuni xenofobe importante din 
perioada interbelică (Liga Apărării 
Naţional-Creştine, a lui A.C. Cuza, 
Legiunea Arhanghelului Mihail, a lui 
C.Z. Codreanu, şi Partidul Naţional 
Creştin, constituit prin fuziune, de for-
maţiunile conduse de O. Goga şi A.C. 
Cuza). Comunitatea evreiască din 
Iași era puternic implicată în viața po-
litică, în activități educative și filantro-
pice, inclusiv în organizațiile sioniste. 
În 1939, evreii din Iași aveau 11 școli 
și o grădiniță, două spitale, o clinică 
pentru săraci, un azil de bătrâni și un 
orfelinat, toate aceste instituții fiind 
finanțate cu fonduri locale și cu spri-
jinul Organizației Joint Distribution 
Committee.

În Iaşi, în zilele de 27-29 iunie, au-
torităţile locale, din armată, poliţie şi 
prefectură au emis ordine şi comuni-
cate în care populaţia evreiască era 
acuzată public şi direct că ajută ina-
micul, trăgând în trupele române şi 
germane şi semnalizând ţintele avioa-
nelor sovietice.

În noaptea de 28/29 iunie, colonelul 
Lupu a avut o convorbire telefonică cu 
Ion Antonescu, raportându-i situația. 
Ion Antonescu a ordonat deportarea 
totală a populaţiei evreieşti din Iaşi, 
inclusiv femeile și copiii, evacuare 
ce trebuia făcută pe pachete, mai în-
tâi la Roman, apoi la Tg. Jiu (ordinul 
a fost revizuit a doua zi, rămânând a 
fi dislocată doar populaţia masculină 
adultă), dar lucrurile au degenerat ca 
urmare a punerii în aplicare a acestui 
ordin neclar şi profund antisemit. 

A urmat o serie de arestări, torturi, 
jafuri, mulţi evrei au fost ucişi pe loc, 
acolo unde au fost găsiţi în oraş de 
patrule mixte (compuse din soldaţi, 
poliţişti, gardieni şi jandarmi români, 
soldaţi germani sau civili mânaţi de 
antisemitism sau puși pe căpătuială), 
iar alţii au fost masaţi în curtea Ches-
turii de Poliţie, unde s-a deschis focul 
în plin asupra lor. 

Referitor la experiența trăită în tim-
pul Pogromului de la Iași, dr. Iosif Fin-
kelstein, în cartea sa de memorii „Iașii 
mei” (p. 28) mărturisea: „Am văzut 
sute și sute de evrei, bărbați, femei, 
copii, în convoaie, escortați de ostași, 
uneori ofițeri și multă pleavă...”.

Un supraviețuitor al Pogromului 
de la Iași din 1941 a fost și istoricul 
Jean Ancel, care având vârsta de un 
an în perioada cumplitelor evenimen-
te, a fost ascuns într-un subsol, fiind 
astfel salvat. Familia sa a dispărut în 
timpul pogromului, cu excepția tatălui, 
supraviețuitor al Trenului Morții: „În 
fața gării am fost culcați cu toții, cu 
fața la pământ, până a venit un ofițer 
de gardieni publici, care ne-a lovit pe 
fiecare în parte cu un ciomag pentru a 
ne număra și apoi am fost îngrămădiți 
în vagoane.” (Jean Ancel, „Preludiu la 
asasinat“, p. 156) 

După Pogromul din Iași, calvarul 
a continuat. Supraviețuitorii evrei au 
fost urcaţi, peste capacitate, în două 
trenuri, care şi-au căpătat trista fai-
mă de „Trenuri ale Morţii”, cu direcția 
Iași-Călărași, respectiv Iași-Podu 
Iloaiei. Din cauza supraaglomerării, 
a căldurii, a lipsei apei şi oxigenului, 
mii de evrei au murit în cele două 
trenuri, sigilate şi păzite de soldaţi. 

Din activităţile de cercetare ale

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

Pogromul de la Iași în perspectivă istorică

Povestea corectată a unor fotografii 
din timpul Pogromului de la Iași

cetățean român 
cu origini în Po-

lonia. Profitând de legislația români-
zării, a pus ochii pe magazinul lui Lei-
bovici. I-a propus lui Samoil Leibovici 
să devină partener, dar a fost refuzat. 
Apoi a trecut la amenințări, profețind 
că Leibovici și familia lui vor avea cu-
rând de suferit și că tot el, Vivoschi, va 
fi stăpânul locului până la urmă. 

La sfârșitul lunii iunie, Vivoschi se 
afla la Iași. Când sunau alarmele de 
bombardament aerian, era primit în 
adăpostul antiaerian deținut de Lei-
bovici. Pe 29 iunie 1941, când au iz-
bucnit violențele antisemite, i s-a spus 
că este „revoluție”. La auzul alarmei 
aeriene, s-a îndreptat spre adăpostul 
lui Leibovici, dar locul era închis. A gă-
sit un alt adăpost, tot evreiesc, și de 
acolo și-a dat seama că împușcăturile 
se întețeau. „Am auzit pe cineva din 
curte strigând că se ridică evreii și 
o panică grozavă s-a născut”, rela-
ta Vivoschi după război. După ce a 

părăsit adăpostul, Vivoschi pretinde 
că a adăpostit două evreice în biro-
ul său. Mai departe, Vivoschi minte 
în declarații, susținând că s-a întors 
acasă. Mai mulți martori îl plasează 
în preajma proprietății lui Leibovici, ca  
instigator. 

Crima
Cei opt evrei aflați în clădirea din 

strada Lozonschi nr. 4 fuseseră ridicați 
în dimineața zilei de 29 iunie 1941 și 
duși la Chestură. Au primit bilete de 
„Liber” și s-au întors, pe la ora 14, în-
chizându-se în casă. La scurt timp, pe 
strada lor au fost reluate raidurile. Pe 
la ora 16, militarii au bătut în ușa casei 
familiei Leibovici. Cei dinăuntru au au-
zit și vocea lui Vivoschi, care îi ghida 
pe oamenii în uniformă. După ce ni-
meni nu a venit să răspundă, militarii 
au tras în încuietoare și au spart ușa 
cu picioarele. I-au adunat pe toți evreii 
din casă, i-au jefuit și apoi i-au scos 

în stradă, înșirându-i în fața prăvăliei 
„Frații Hirschensohn”. După care au 
tras în ei cu arme Z.B.

Iată ce a povestit Hența Mendel-
sohn, care a supraviețuit: „Soldatul a 
început să tragă cu arma, fiind ușor 
lovită în picior, în urma cărei lovituri 
am căzut în leșin. Soldatul a conti-
nuat să tragă în ceilalți evrei și, când 
puțin m-am dezmeticit, am văzut co-
pilul meu care striga «Mamă!» și în 
acel moment un glonte l-a lovit în 
ceafă și în acea clipă a murit. Acest 
glonte a fost tras de soldatul care mă 
împușcase pe mine.”

Alexandru Mendelsohn, care avea 
în jur de un an, este copilul care se 
vede în fotografia cu cadru strâns, pu-
blicată prima dată în Cartea neagră. 

Fotografia a fost făcută, cel mai 
probabil, la scurt timp după ce grupul 
a fost executat, pentru că în imagine 
se disting opt corpuri (supraviețuitorii 
s-au târât, după un timp, să se adă-
postească). 

(Urmare din pag. 7)

În desenele realizate de artistul Sol. 
Omonovici (posibil Ițic Solomono-
vici), supraviețuitor și martor ocular al 
Trenurilor Morții, a fost reprezentată 
atmosfera din interiorul vagoanelor. 
Lucrările sale aveau să fie publicate 
în 1945, în albumul „Duminica ace-
ea”, editat de Congresul Mondial  
Evreiesc. 

În zorii zilei de 30 iunie 1941, din 
gara Iași au plecat două Trenuri ale 
Morții: primul, pe ruta Iași-Călărași, 
care avea în componență între 33-39 
de vagoane de marfă, închise aproa-
pe ermetic, cu 2530 de evrei, a ajuns 
la Călărași la 6 iunie, după-amiază, cu 
1011 supraviețuitori. Aceștia au fost 
închişi, în regim de lagăr, în mai mul-
te clădiri din oraş. Peste 100 dintre ei 
au murit din cauza condiţiilor inumane 
din detenţie.

Al doilea tren, Iași-Podu Iloaiei, 
format din 18 vagoane, în care au 
fost îmbarcați 1902 evrei (au ajuns 
la destinație doar 708), a plecat în 
aceeași zi de 30 iunie 1941, în jurul 
orei 6 dimineața. În ultimul vagon au 
fost încărcate 80 de cadavre, ridicate 
din gara Iași, oameni împușcați, re-
spectiv înjunghiați cu baioneta. Tre-
nul, păzit de șase gardieni, comandați 
de Constantin Ciuhat, a parcurs 
distanța de 20 km până la Podu Iloa-
iei în opt ore. 

Noi cercetări referitoare la Pogro-
mul de la Iași au fost realizate de isto-
ricul Adrian Cioflâncă, directorul CSI-
ER-WF, şi de Maria Mădălina Irimia, 
şefa Arhivei FCER-CM. În februarie 
2019, au mers la Călăraşi pentru a 
identifica lagărul în care au fost închişi 
evreii din Iaşi care fuseseră deportaţi 
cu primul Tren al Morţii.

Evenimentul comemorativ dedicat 
victimelor din trenul Iași-Călărași (pre-
zentat în revista noastră), desfășurat 
pe 26 septembrie 2019, s-a bazat pe 
aceste cercetări.

Trenul Morții Iași-Călărași a fost 
oprit forțat, cu mult curaj și tărie de ca-
racter, de președinta Crucii Roșii din 
Roman, sora medicală Viorica Agarici, 
care a reușit să impună în ziua de 3 
iulie 1941, în ciuda ordinelor militare, 
deschiderea ușilor vagoanelor și aju-
torarea evreilor muribunzi sau răniți. 
Pentru momentul din 3 iulie 1941 și 
întreaga activitate dedicată ajutorării 
oamenilor, Viorica Agarici a fost de-
corată post-mortem cu titlul „Drept 
între Popoare”, de către Institutul Yad 
Vashem din Ierusalim. La 27 ianuarie 
2019, în contextul comemorării victi-
melor Holocaustului la nivel interna-
ţional, FCER, împreună cu Guvernul 
și Parlamentul României, a rea lizat 
expoziţia „Viorica Agarici – Erou în 
două țări, punte între două religii”, în 
memoria celei care a salvat sute de 
evrei din unul dintre Trenurile Morții, 
Iași-Călărași. Revenind la evenimen-
tele din iunie 1941, este important de 
menționat că populația evreiască din 
Iași avea să fie puternic afectată de 
pierderile umane, pe care un raport 
SSI din 23 iulie 1943, bazat pe liste-
le cu morți întocmite la sinagogile din 
localitate, le estima la 13.266 de vic-
time, dintre care 40 de femei și 180 
de copii. Raportul final al Comisiei 
Internaționale pentru Studierea Holo-
caustului în România arată că în tim-
pul Pogromului au fost uciși 14.850 de 
evrei, cifră care apare menționată în 
două documente ale istoricului Jean 
Ancel.

IRINA WEINER-SPIRESCUStr. 14 decembrie 1989, imagine actuală Str. 14 decembrie 1989 în vremea Pogromului
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România a fost primul stat ex-
comunist în care conducerea B´nai 
B´rith Europa (BBE) a reactivat în 
1995 Forumul B´nai B´rith România 
„Dr. Moses Rosen” (BBR), desființat 
sub dictatura antonesciană și inter-
zis în totalitarism. Reactivarea făcea 
parte din procesul de democratizare 
a comunității, în concordanță cu în-
treaga societate românească, după 
1990, proces început după venirea 
la conducerea Federației a acad. Ni-
colae Cajal, care era familiarizat cu 
statutul B´nai B´rith, deoarece tatăl 
său, profesorul Marcu Cajal, fusese 
ultimul președinte al BBR înainte de 
desființare. 

B´nai B´rith-ul putea deschide încă 
un front împotriva puseelor antisemi-
te de după ´90. România nu era încă 
nici în NATO, nici în UE, Holocaustul 
în România nu era încă recunoscut 
de stat. La adăpostul libertății de ex-
primare, răstălmăcită cu bună știință, 
antisemiții se manifestau în voie, 
favorizați de inexistența unei legislații 
care să le-o interzică. Or, unul din ali-
neatele de bază ale statutului era lup-
ta împotriva antisemitismului. 

Atunci are loc întâlnirea provi-
dențială între acad. Nicolae Cajal și 
reprezentantul  conducerii BBE pen-
tru Europa Centrală și de Est, ing. Si-
egfried Schieber, care se trăgea din-
tr-o familie evreiască din Câmpulung 
Moldovenesc. Urmase Facultatea de 
Chimie Industrială la București, în pe-
rioada ascensiunii nazismului în Ger-
mania, când emulii fascismului din 
România, studenții legionari, îi băteau 
pe colegii lor evrei să-i împiedice să 
vină la cursuri. În anii Holocaustului 

a fost deportat în Transnistria, împre-
ună cu toți evreii câmpulungeni. Din 
familia sa de 12 persoane, doar patru 
s-au întors din lagăr. El a avut noroc. 
Datorită unui prieten din adolescență, 
român, Mircea Breabăn, lucrează la 
Fabrica de zahăr din Debrecin, unde, 
din ce câștigă, ajută și pe cei care 
n-au din ce să trăiască. Nici după ´44 
nu i-a fost ușor: tatăl lui fusese unul 
dintre primii sioniști din România, el – 
membru la Hașomer Hațair. 

   La întrunirea de constituire, acad. 
Nicolae Cajal era ales președinte. Se 
refăcea, la propriu și la figurat, die 
Goldene Keit – Lanțul de aur. Sieg-
fried Schieber devenea primul său 
președinte de onoare.

BBR era vizibil pe plan extern: în 
1999 are loc la București un seminar 
al B´nai B´rith International (BBI); în 
2001, Ziua Europeană a Culturii Iu-
daice, ediția I, sub egida BBE. Foru-
mul cunoaște o evoluție semnificativă 
după 2005 când, în urma dispariției 
fizice a acad. Nicolae Cajal, la condu-
cerea BBR e ales ing. Jose Iacobescu. 
Venea cu experiența omului de tehni-
că și industrie și, mai ales, a omului 
de comerț și relații internaționale. Era 
printre puținii care conștientizaseră 
imensele probleme de ordin econo-
mic din perioada tranziției. Înființase 
prima Cameră bilaterală de Comerț și 
Industrie România-Israel, înțelegând 
ce avantaje reciproce sunt pentru 
ambele țări. Avea antrenament în or-
ganizarea de forumuri internaționale. 
Exista o altă conjunctură politică: 
Holo caustul în România recunoscut 
statal, apăruse legislația antisemită, 
România era deja membră a NATO și 

se pregătea pentru intrarea în UE.
Este înființat Grupul de Sprijin al 

BBR, din care fac parte elite din me-
diul economic, științific, cultural româ-
nesc. Din 2013, Anul Cetățeanului Eu-
ropean, BBR organizează, la inițiativa 
BBE, Podurile Toleranței, spre com-
baterea discriminării, rasismului, anti-
semitismului și promovarea tradițiilor 
umaniste europene. Un accent speci-
al este pus pe aportul evreilor români 
la dezvoltarea țării. Ediția din 2016 

Moses Gaster, fondator de 
școală românească și lider sionist

Nivelul intelectual ridicat a fost do-
minanta întrunirii online a membrilor 
B´nai B´rith România (BBR), întrunire 
organizată împreună cu FCER, axa-
tă pe amprenta lăsată în cultura ro-
mână de unul dintre fondatorii școlii 
românești de filologie și folcloristică, 
savantul de anvergură europeană 
Moses Gaster. Un accent special a 
fost pus pe opera lui socială: lupta 
pentru emanciparea evreilor români; 
combaterea antisemitismului; sio-
nismul. Directorul DCIAM și al JCC 
Oradea, Robert Schorr, și Laurențiu 
Zilberman au asigurat transmisia live.

În deschidere, președintele Foru-
mului, ing. Jose Iacobescu, a mulțumit 
pentru sprijin președintelui FCER, dr. 
Aurel Vainer, și președintelui de onoa-
re al Forumului, Adrian Barbu, care a 
propus și tema dezbaterii. Au primit 
mulțumiri cei ce au făcut posibilă în-
tâlnirea online, precum și Alexandra 
Weisman, Victorița Demayo și Ioana 

Nițescu, care 
au ajutat la or-
ganizare.

Adrian Bar-
bu a arătat că 
ideea evocă-
rii lui Gaster 
i-a venit după 
lectura cărții 
lui Norman Le-
brecht „Geniu 
și anxietate: cum au schimbat evreii 
lumea. 1847-1947” și participarea la 
un seminar al Universității Cambridge  
despre istoria evreilor din Europa 
Centrală și de Est. A fost evidențiat 
statutul ambivalent al lui Gaster în 
societatea românească: aprecierea  
unor intelectuali de prim rang versus 
expulzarea din țară, din cauza protes-
tului său față de măsurile legislative 
antievreiești luate de guvernul liberal 
de atunci, condus de Ion Brătianu. Au 
fost comentate exilul la Londra, unde 
devine rabin al comunității sefarde, 
fondează și conduce Federația Sio-
nistă Britanică; redactarea Declarației 
Balfour în prima variantă, la 7 februa-
rie 1917, la reședința lui, prezente fiind 
autorități britanice, somități evreiești. 
„Mică imprudență”, fiindcă lumina 
reflectorului cădea astfel asupra lui, 
ceea ce avea să-l coste pierderea 
funcției. Mișcarea sionistă a interesat 
și intelectuali neevrei. De pildă, scri-
itoarea britanică George Eliot scrie 
romanul „Daniel Deronda”, având 
la bază prietenia ei cu Immanuel  
Deutsch, cărturar evreu german întâl-
nit la Cambridge, adept al sionismului.

Reiterând importanța matineelor 
duminicale, dr. Aurel Vainer a amintit 
simpozionul „Lingviști și filologi evrei 
în România”, din 2011, unde un por-
tret Moses Gaster era făcut de regre-
tatul Paul Cornea. Vorbitorul a citat din 
broșura apărută ulterior, în îngrijirea lui 
Sibyl Benun, propunând republicarea. 
În comunicare era menționată mono-
grafia Gaster semnată de dr. Măriu-
ca Stanciu, erau schițate combustia 
intelectuală a savantului, vizionaris-
mul, înzestrările de „arhitect” al unui 
edificiu „la intersecția științelor uma-
niste”. Se făcea o paralelă Gaster-
Hasdeu. Asemănări: enciclopedismul, 
imensa putere de muncă, pasiunea 
pentru cercetarea valorilor culturale 
românești. Deosebiri: ambițiile giganti-
ce ale lui Hasdeu și „șantierele” lui ne-
duse la capăt; chibzuința lui Gaster și, 
în consecință, realizarea proiectelor. 
Erau subliniate: „pionieratul lui Gaster 
în filologie și folcloristică”; primirea cu 
deferență la „Junimea”; puterea lui de 
departajare între conducătorii vremel-
nici, care i-au impus exilul, și poporul 
român. Conștiința evreității nu a con-
trazis conștiința rădăcinilor în țara de 
baștină a celui devenit în 1929 Mem-
bru de Onoa-
re al Acade-
miei Române.

Cronica BBR

situație, asigurându-se că nimeni nu 
este lăsat în urmă, iar, pentru toată 

dedicarea și devotamentul lor, aș vrea să folosesc această 
oportunitate pentru a le mulțumi și a-i felicita.

În același timp, am asigurat continuarea programelor 
de educaţie evreiască. Este remarcabil că, deși ne aflăm în 
această perioadă atât de dificilă pentru fiecare, am strâns 
sute de persoane la programe precum Bereshit, pe care 
l-am adus în mediul online. 

Vorbind despre programul Bereshit, a fost un lucru ui-
mitor să vedem mobilizarea care a avut loc, profesorii din 
Israel și Romania care au susținut prelegeri – în mod vo-
luntar, cei peste 400 de participanți online simultan și mii 
de vizualizări – astfel putem rezuma prima ediție online a 
programului Bereshit!

Este uimitor să vedem atât de mulți oameni din 
comunități care vor să fie parte din ceea ce se întâmplă. 
Chiar dacă este mai dificil și provocările sunt mai mari în 
această perioadă, vedem că oamenii își doresc să fie evrei 
activi. Și aici trebuie să le mulțumim pentru implicare atât 
directorilor de JCC, cât și președinților de comunități loca-
le. Indiferent ce se întâmplă, sunt mereu activi și încear-
că să ajute. Și fiecare poate contribui la această misiune 
uriașă. Fiecare poate și trebuie să contribuie. 

– Ştiu că aţi participat la aproape toate programele 
desfăşurate în mediul online ale comunităţii din Româ-
nia. De ce aţi considerat importantă prezența JDC?

– JDC a fost întotdeauna alături de comunitate, în spe-
cial în momente de cumpănă. Am considerat că și acum 
trebuie să fim alături de comunitate. Totodată, este și nevo-
ia de a revedea feţele cunoscute, de a simţi, măcar astfel, 
viaţa care pulsează în această comunitate. Pe de altă par-
te, am vrut să încurajăm, măcar de la distanţă, am vrut să 
transmitem faptul că există speranţă, că vom avea şansa 
să ne continuăm programele în modul cunoscut de până 
acum. Până atunci, trebuie să avem răbdare, dar să nu 
uităm unii de ceilalţi, să ne sprijinim reciproc şi să folosim 
toată tehnica pe care prezentul ne-o oferă pentru a ţine 
legătura.

– Ce pot face membrii comu nităților? Cum pot ei 
contribui?

– În primul rând, să își asume responsabilitatea, să res-
pecte măsurile. În al doilea rând, să se gândească la cei 
din jur, să vadă cine are nevoie de ajutor, cine are nevoie 
de cumpărături sau de medicamente sau să ajute comu-

nitatea. Să își aloce câteva minute și să sune pe cineva 
îndepărtat cu care nu a mai vorbit de mult. Fiecare dintre 
noi poate contribui în acest mod. 

O comunitate puternică își arată puterea în momentele 
de criză, iar comunitatea din România a demonstrat asta. 

Trebuie să fim aliniați cu măsurile oficiale. Pe de o par-
te, să nu ne grăbim să deschidem activități, iar, pe de altă 
parte, nici să nu rămânem în urmă. Oamenii au nevoie să 
se întoarcă la activitățile comunitare, însă acest lucru tre-
buie făcut în mod responsabil. 

– Cum a resimțit organizația JDC această perioa-
dă și cum a fost influenţată activitatea din România de 
situația la nivel mondial?

– JDC are 104 ani de activitate în România. În tot acest 
timp și-a arătat constant solidaritatea, atât după război, 
după Revoluție, în momente cu suișuri și coborâșuri. Tot-
odată, în toată această perioadă, JDC și FCER au lucrat 
împreună, bazându-se pe parteneriatul strategic dintre 
cele două organizații, parteneriat bazat pe relația de priete-
nie,  cooperare, fraternitate și solidaritate, Suntem extrem 
de mândri de acest parteneriat, care a oferit atât de mult 
comunității evreiești din România.

Totuși, este pentru prima oară când JDC se confruntă 
cu o criză care are loc simultan în întreaga lume și mai ales 
în Statele Unite. Acolo se confruntă nu doar cu epidemia, 
dar și cu schimbări și provocări în țară și nu trebuie să 
uităm că JDC este o organizație americană. Și, în ciuda 
tuturor greutăților cu care se confruntă în propria lor curte, 
în Statele Unite, JDC a continuat să ajute, să susțină și să 
fie alături de comunitatea evreiască din întreaga lume. 

– Chiar și după război, JDC a susținut înființarea 
Statului Israel, dar America era într-o situație mai bună 
atunci. 

– Comparativ cu atunci, JDC are acum o misiune chiar 
și mai dificilă din cauza provocărilor cu  care se confruntă 
organizația. Și trebuie să observăm cât de important este 
când un evreu ajută un alt evreu de departe, de exemplu 
din România, atunci când în propria lui țară există atâtea 
probleme. 

Intotdeauna vorbim despre a aduce evreii mai aproa-
pe de comunitate și chiar în aceste momente, respectând 
toate normele și prevederile legale, putem face asta cu 
ajutorul internetului. Putem să fim la distanță fizic, însă 
aproape unul față de celălalt! Am Israel Hai! Poporul evreu 
trăiește! (Continuare în pag. 17)

IULIA DELEANU

Momente din istoria contemporană a B’nai B’rith România 
Un sfert de veac de la reactivare

Împreună suntem puternici
(Urmare din pag. 3)

marchează amplificarea manifestării: 
participă și alte minorități etnice. Par-
teneriatul cu DRI, alte instituții guver-
namentale, Academie, BNR, Înaltul 
Patronaj al președintelui României, 
Klaus Iohannis, spun mult despre an-
vergura și prestigiul evenimentului.

Istoria contemporană a BBR este 
oglindă retrovizoare pentru drumul 
parcurs de România acestui timp.

IULIA DELEANU
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La 23 mai 1933, în cartierul evre-
iesc din Iași a văzut lumina zilei un 
băiețel care a primit numele Eugen. 
De la bunic a moștenit rugăciunile și 
limba idiș, cu umorul său amar, ine-
galabil și inconfundabil. De la tată a 
învățat că viața e muncă și cinste, și 
că un compromis, oricât de mic, este 
în mod inevitabil urmat de un lanț de 
compromisuri. Acestea sunt legile care 
au guvernat viața lui Eugen Segal. 

Despre anii de școală nu sunt multe 
de spus. Școala evreiască în timpul răz-
boiului, apoi Liceul Național în paralel cu 
Conservatorul, secția violă, o copilărie 
și o adolescență marcate de vremurile 
pe care le-au trăit toți cei din generația 
lui. Dar în această perioadă au avut loc 
două evenimente care i-au marcat viața, 
și de aceea trebuie să le amintim.

Într-o zi, când Eugen avea vreo opt 
ani, stătea la geam cu tatăl său și pri-
vea cum sunt uciși oameni pe stradă. 

– Acum vin să ne omoare pe noi, a 
spus tatăl său, când i-a văzut intrând 
în curte. Tocmai atunci, din fundul 
curții venea mama lui Eugen, o doam-
na frumoasă și impunătoare, cu un 
minunat accent moldovenesc. Petre-
cuse câteva ore în bucătăria de vară 
și habar nu avea ce se întâmpla afară.

– Cine locuiește aici? au întrebat 
intrușii.

– Eu locuiesc aici, a răspuns 
doamna, cu deplină siguranță de sine.

– Sărut mâinile, doamnă, au spus 
ei, și au plecat ... în casa de alături, de 
unde l-au luat pe tatăl doamnei și l-au 
dus la Chestură.

Și povestea Eugen: „În drumul meu 
spre școală era un zid, iar zidul acela 
era roșu de sânge. A venit toamna, cu 
ploile ei, și zidul era tot roșu de sânge. 
A venit iarna, cu zăpezile ei, și primă-
vara zidul era tot roșu de sânge”.

Așa a trăit el Pogromul din Iași.
Al doilea eveniment care l-a marcat 

s-a petrecut mult mai târziu, când a 
dat examenul de admitere la facultate. 
A fost declarat „Respins”, la examen. 
A rezultat că era respins pentru că ta-
tăl său, agronom, avea o vie la Iași, pe 
Bucium. Tatăl a cedat via, fiul a deve-
nit student, evident, în baza aceluiași 
examen. Așa a făcut Eugen cunoștință 
cu regimul comunist. Atunci a înțeles 
că nu are alt drept decât să munceas-
că, fără a aștepta o recunoaștere a 
muncii lui. Și s-a pus pe muncă.

Din studenția lui, două evenimen-
te sunt de consemnat: examenul cu 
prof. Gh. Spacu, spaima facultății, 
când dascălul a spus: „Băiatul acesta 
va deveni cineva”; și momentul când 
a început să lucreze sub îndrumarea 
profesorului Ilie Murgulescu, cel care 
avea să-i devină conducător de doc-
torat, mentor ca profesor și cercetător, 
și exemplu în viață.

A absolvit facultatea în 1955, la 22 
de ani. A străbătut toate etapele ca-
rierei științifice și pedagogice, de la 
preparator la profesor universitar, de-
venind, la 35 de ani, cel mai tânăr pro-
fesor din centrul universitar București. 
Și-a susținut teza de doctorat în 1964, 
iar în 1970 a devenit docent în chimie.

Poate ar mai trebui menționat un 
eveniment din această perioadă. La 
o verificare de cadre, s-a constatat 
că Eugen avea o foarte numeroasă 
familie în Israel, drept care, era nor-
mal să fie dat afară din învățământ. 
Prof. Murgulescu, pe-atunci șef de 
catedră și ministru al Învățământului, 
a spus: „Toți legionarii au ajuns în 
funcții de conducere, și v-ați găsit 
să vă manifestați vigilența tocmai cu 
Segal!”. Această frază a avut două 
urmări. Pe de o parte, Eugen Segal 
a rămas în învățământ. Pe de altă 
parte, recunoștința lui față de prof. 

Murgulescu a căpătat 
rădăcini atât de adân-
ci, încât l-au ținut în 
România, indiferent 
de împrejurări și alte 
sentimente: dor de 
familie, dragoste pen-
tru Israel, situația din 
România în perioada 
„epocii de aur”.

În paralel cu activitatea de la Cate-
dra de Chimie fizică din Facultatea de 
Chimie a Universității din București, 
el a desfășurat o intensă activitate de 
cercetare ca șef de sector, apoi cer-
cetător onorific la Centrul de Chimie 
Fizică al Academiei.

Munca lui a fost răsplătită cu Pre-
miul I al Ministerului Învățământului 
pentru activitate științifică (1960), 
Premiul II pentru aceeași activitate 
(1964), Premiul „Gh. Spacu” al Aca-
demiei Române (1976).

Tot din această perioadă datează 
începutul activității sale în Orchestra 
Medicilor, activitate pentru care, la a 
25-a aniversare a orchestrei, a primit 
o decorație ca membru fondator.

Pregătirea sa profesională s-a 
desăvârșit datorită unei specializări 
la Novosibirsk (URSS), în 1968, și a 
unei burse Fullbright la Universitatea 
Stanford din California, în 1973. A lu-
crat în diverse domenii ale chimiei fi-
zice, dar rămâne în istoria științei din 
România ca fondator al școlii de Cine-
tică neizotermă.

Activitatea sa s-a concretizat în 
526 de articole publicate în cele mai 
prestigioase reviste din țară și din 
străinătate, precum și în 12 brevete 
de invenție și zece cărți, la care a fost 
autor sau coautor. Deși în secolul XXI 
știința progresează într-un ritm verti-
ginos, lucrările sale au rămas cărți de 
referință pentru chimia fizică. A făcut 
parte din comitetele de redacție a nu-
meroase reviste de specialitate din 
țară și străinătate

În toată activitatea sa, în timpul 
regimului comunist, el a fost marcat 
de „dosarul său” – evreu cu rude în 
Israel, nemembru de partid. Cu foar-
te mare greutate obținea o plecare în 
străinătate, lăsându-și familia zălog 
în țară. Schimbarea regimului politic 
din decembrie 1989 i-a deschis noi 
pers pective. A putut pleca în calitate 
de profesor invitat în Belgia, Franța, 
Israel, Spania, Japonia și China.  
Peste tot a mai învățat ceva și a adus 
colaboratorilor săi din țară ceea ce 
învățase. Fiecare vizită a lui era urma-
tă de unul sau mai multe articole și de 
o prietenie de lungă durată. 

A devenit membru corespondent 
(1991) și apoi membru titular (2004) 
al Academiei Române. Universitatea 
de Vest din Timișoara (1999) și Uni-
versitatea Dunărea de Jos din Galați 
(2012) l-au numit Doctor Honoris Ca-
usa. Universitatea din București i-a 
acordat Diploma de Excelență (2003). 
Tot în 2003 a primit premiul Ope-
ra Omnia pentru întreaga activitate 
științifică și Ordinul Național Steaua 
României în grad de Cavaler.

A fost menționat în Who’s  Who 
in Science in Europe (1972), Who’s 
Who în știință și tehnică româneas-
că – vol.1, Who’s Who in the World 
(1996,1997,1998,1999), Who’s Who 
in Romania (2002). 

A oferit știință la vreo 40 de serii de 
studenți și a îndrumat 22 de doctoranzi, 
care sunt astăzi elitele intelectualității 
științifice din România, sunt profesori 
universitari în Franța, SUA etc. 

Am vorbit despre Eugen Segal ca 
profesor, cercetător, om de știință. 
Trebuie să-l menționez și pe Eugen 
Segal – OMUL. Omul care nu a mințit 

și nu a făcut compromisuri, indiferent 
de consecințe. Omul care îți dădea 
orice îi cereai, sfat, bani, ajutor de ori-
ce fel, cu o singură excepție, timpul. 
Dacă încercai să-i ceri o fărâmă din 
timpul său de lucru, devenea tigru. Și 
viața sa a fost aproape egală cu timpul 
lui de lucru. Și dacă mai este ceva de 
menționat, ar fi modestia lui. Niciodată 
nu a făcut caz de titlurile lui, niciodată 
nu s-a așezat în banca întâi. A refuzat 
orice funcție care l-ar fi ținut departe 
de laboratorul său – șef de catedră, di-
rector de institut, șef de secție în Aca-
demie, președinte de Federație. A trăit 
mereu cu impresia că viața este prea 
scurtă pentru tot ce are el de realizat.

Și într-adevar, viața i-a fost curma-
tă la 80 de ani, când era în plină activi-
tate și mai avea încă multe proiecte în 
lucru. Dar probabil că, oricât ar fi trăit, 
el ar fi continuat să lucreze, și oricare 

EUGEN SEGAL – o viață dedicată muncii și cunoașterii

AD MEA VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi născuţi în lunile august și septembrie

n ROBERT STEINMETZ, 
preșe dintele CE 
Fălticeni, condu-
ce cu destoinicie 
și abnegație o co-
munitate mică, dar 
cu provocări mari, 
dintre care reabili-
tarea Templului – 
unul din cele mai 
frumoase din țară – e cea mai însem-
nată. În pofida profesiunii istovitoare, 
de mare răspundere în această pe-
rioadă, fiindcă lucrează în sistemul 
de sănătate, este mereu la dispoziția 
oricărei solicitări venite din partea 
membrilor comunității sale, majorita-
tea, vârstnici. Participă la programele 
de educație națională promovate de 
FCER și Joint.
n LIVIU VALI LĂCĂTUșU, 

președintele CE 
Deva, se remarcă 
prin promptitudine 
și calități organiza-
torice, reușind să 
realizeze într-un 
timp record lucră-
rile de restaurare a 
sinagogii din oraș, 

reinaugurată anul trecut. Se bucu-
ră de sprijinul autorităților locale. 
Păstrează memoria victimelor Holo-
caustului prin comemorări, întâlniri 
ale supraviețuitorilor cu elevi de la 
școli unde se predă istoria Holocaus-
tului. Are grijă de asistați, mai ales în 
aceste vremuri dificile.
n IGO KOFLER, preșe dintele 

CE Rădăuți, răs-
punde de comuni-
tate de circa 15 ani. 
Știe să antreneze în 
proiectele sale atât 
echipa pe care și-a 
format-o, cât și oa-
meni din mediul de 
afaceri local. În anii 
din urmă a dus la bun sfârșit lucrările 
de modernizare a Templului din oraș, 
în incinta căruia funcționează Muze-
ul de Istorie a Evreilor din Rădăuți. 
A fost co-organizator, două ediții, al 
festivalului dedicat Zilei Limbii și Tea-
trului Idiș.
n VASILE DUB, preșe dintele 

CE Tg. Mureș, 
bene ficiază de 
capacități tehnice 
și administrative – 
profesia de inginer 
fiindu-i de ajutor în 
munca de condu-
cere a comunității 
– dar are și pre-

ocupări literare, artistice. Cu puțin 

timp în urmă a organizat o expoziție 
de caricatură și grafică, însoțită de o 
lansare de carte la JCC București. 
Sinagoga din Tg. Mureș a fost prin-
tre primele reabilitate în țară. Mani-
festările comemorative ale evreilor 
din Transilvania de Nord, inclusiv din 
oraș, deportați la Auschwitz-Birke-
nau, sunt organizate anual.
n DAN HAS, președintele CE 

Zalău, este lide-
rul celei mai tinere 
comunități, reîn fiin-
țate cu câțiva ani 
în urmă, reușind 
performanțe care 
o situează printre 
cele mai active din 
zonă. Înzestrat cu 
spirit organizatoric, Dan Has a reali-
zat an de an, de Ziua Internațională 
a Holocaustului, simpozioane inter-
naționale, cu participarea unor lideri 
FCER, reprezentanți ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în România, 
istorici, supraviețuitori originari din 
oraș, trăitori în Israel sau stabiliți în 
alte orașe din țară. Dorește să con-
struiască o sinagogă.
n HAIM RABINOVICI, 

președintele CE 
Bârlad, are grijă de 
cele trei cimitire din 
oraș – dintre care 
unul, monument 
istoric, cu pietre 
funerare datând 
din secolele XVII-
XVIII – și de cele 

din localități învecinate, unde nu mai 
trăiesc evrei. Există de ani de zile 
documentația depusă pentru reabili-
tarea Sinagogii Mari, singura rămasă 
din cele 33 câte existau în perioada 
interbelică, cu picturi murale de mare 
valoare. Există promisiuni de reabili-
tare, rămase în același stadiu. 
n ROBERT SCHWARTZ, 

președintele CE 
Cluj, conduce una 
din cele mai puter-
nice comunități din 
țară, cu o bogată 
activitate în plan 
educativ, religios, 
asistență socială 
și medicală, con-
servare a patrimoniului sacru. Știe să 
atragă tinerii spre comunitate, impli-
cându-i în activități de voluntariat, în 
conexiune cu programele naționale 
desfășurate de DASM în parteneriat 
cu Joint, în manifestări culturale, sub 
egida JCC. Cultivă bune relații cu 
oficialitățile locale și cu organizații de 
minorități naționale din zonă. 

ar fi fost momentul despărțirii, acesta 
ar fi marcat întreruperea unor lucrări. 

Din fericire, un om ca Eugen Segal 
nu moare niciodată întru totul. El a cre-
at o școală, și toți urmașii lui spirituali îi 
continuă activitatea și îi mențin vie me-
moria. Există acum, în lume, semina-
re, simpozioane și premii care îi poartă 
numele – premiul și medalia „Eugen 
Segal” acordate de Academia Româ-
nă, premiul ESTAC acordat celui mai 
bun cercetător din Europa în domeniul 
Analizei Termice și Calorimetriei etc.

O legendă spune că purtătorii 
numelui Segal fac parte din tribul lui 
Levi. Din Tora aflăm că leviții, slujito-
rii Templului, nu aveau teritoriul lor, ci 
erau împrăștiați printre toate triburile, 
pentru a-i învăța pe oameni legile sfin-
te. Dacă este adevărat, Eugen Segal 
a fost un exemplu viu de levit.  A trăit 
pentru știință și și-a petrecut viața dă-
ruind știință de carte.                                         

BARUCH TERCATIN
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Un sceptru vechi de 3.200 de ani 
scos la lumină

O echipă de arheologi israelieni au 
descoperit recent un sceptru vechi de 
3.200 de ani, având o semnificație re-
ligioasă. Realizat din bronz și acoperit 
cu argint, artefactul a fost descoperit 
de către o echipă de cercetători de la 
Universitatea Ebraică din Ierusalim în-
tr-un templu canaanit din sudul sitului 
arheologic Tel Lachish. Îngust la bază 
şi mai lat în partea de sus, obiectul 
măsoară 11,2 centimetri lungime şi 
42 de milimetri lăţime. Sceptrul este 
decorat cu 64 de puncte, răspândite 
în patru zone diferite, un cerc mare 
şi linii drepte. În apropiere de acest 
obiect de cult au mai fost descoperite 
două figurine ale unui războinic cana-

anit, cel mai probabil zeul Ba’al. Arhe-
ologii sunt de părere că sceptrul avea 
o semnificație religioasă. Una dintre 
dovezile care susţin această ipoteză 
este asemănarea cu un alt obiect de 
pe statueta unui zeu, descoperită an-
terior în timpul săpăturilor din oraşul 
canaanit Megiddo, situat în nordul 
Statului Israel. Și obiectul din Megid-
do avea aceleași decorații: puncte, un 
cerc mare şi linii drepte. Cercetătorii 
au precizat că sceptrul şi figurinele 
descoperite în Tel Lachish se alătură 
altora similare găsite în diferite situri 
arheologice din Israel. Toate oferă o 
imagine de ansamblu asupra zeilor 
canaaniți, au precizat arheologii.

În templul canaanit din Parcul 
Național Tel Lachish au mai fost gă-
site recent multe mărgele, arme şi 
obiecte din aur. Specialiștii cred că 
aceste obiecte erau parte a unei 
sculpturi de mari dimensiuni a unui 
zeu, ea fiind dezintegrată sau jefuită. 

Studiul în care este prezentată pe larg 
descoperirea a fost publicat în revista 

„Antiquity“ de arheologul israelian Yo-
sef Garfinkel. 

Templul din Lachish, cu o vechime 
de peste 3.000 de ani, a fost excavat 
anul trecut de către o echipă condu-
să de el. Important de menționat este 
că Templul a fost construit de către 
canaaniți, iar Lachish a fost al doilea 
cel mai important oraș din regiune, 
după Ierusalim, și este menționat în 
mai multe surse istorice vechi.

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Vaccinul împotriva coronavirusului,  
în faza de testare pe cobai

Grupaj realizat de  
DAN DRUŢĂ

Razele ultraviolete pot reduce 
transmiterea COVID-19 în interior

Aplicația care îi va învăța  
pe chinezi și indieni limba engleză

Experții în inteligență artificială de la Universitatea Ebraică au dezvoltat 
MagniLEARN – o aplicație destinată pentru lecții personalizate de limba en-
gleză predate online, destinate studenților chinezi și indieni. „Există în China o 
recunoaștere incredibilă că aceasta este poarta către viitor. Patru sute de mili-
oane de studenți învață limba engleză în China, dar doar 2% ajung la un nivel 
fluent. Mai rău încă, există un deficit de 100.000 de profesori de engleză în țară. 
„În epoca COVID-19, studenții și profesorii, separați prin distanțare socială și 
mișcare liberă în unele părți din China, simt nevoia unei abordări online. 

MagniLEARN folosește procesarea limbajului natural și inteligența artificială 
pentru a construi un „motor lingvistic” care înțelege unde au probleme elevii. 
Software-ul poate apoi să-și adapteze lecțiile pentru a răspunde nevoilor indi-
viduale. „Predarea este personalizată, bazată pe exerciții generate dinamic”, a 
declarat Howard Cooper, CEO-ul  MagniLEARN pentru ISRAEL21c. Softwa-
re-ul poate discerne dacă un student „a obținut un nivel de cunoștințe și este 
corect, dar a greșit ordinea cuvintelor”. Performanța atinsă în timpul unei lecții 
influențează modul în care se desfășoară următoarea. În timp ce criza CO-
VID-19 le-a oferit studenților timp suplimentar acasă pentru a învăța pe cont 
propriu, MagniLEARN nu este orientat către studiul individual. Software-ul este 
menit să fie utilizat de școlile de limbă engleză la un cost de aproximativ 1$ pe 
elev, pe lună. De asemenea, Cooper analizează și alte părți ale Asiei pentru a 
se extinde. Un program-pilot, derulat împrună cu compania de educație online 
EMBIBE din India, va fi lansat  în cursul anului 2020.

Una dintre cele mai mari întrebări 
cu care ne confruntăm în aceste zile 
este cum să facem spațiile interioare 
sigure la o posibilă transmitere a vi-
rusului SARS-CoV-2. Studiile au ară-
tat că avem mult mai multe șanse să 
contactăm virusul în spații interioare 
închise, cum ar fi birourile, școlile, mij-
loacele de transport public sau muzee 
decât în   aer liber. O echipă de oameni 
de știință internaționali, inclusiv prof. 
Ido Kaminer, de la Institutul de Teh-
nologie din Haifa, a studiat diverse 

Despre 
patriarhul 

Avraham, cu prof. 
dr. Francisca 
Băltăceanu

Ediția din 2 iunie 2020 a emisiunii 
„Biblia: despre Cartea Vieții”, produ-
să de Signis România – asociație 
catolică pentru comunicare audio-vi-
zuală – și prezentată de sora Cris-
tina Mareș, a avut-o ca invitată pe 
prof. dr. Francisca Băltăceanu, de la 
Universitatea din București. Discuția 
a avut în centru figura patriarhului 
Avraham.

I n v i t a t a 
a precizat: 
„Alegerea lui 
D u m n e z e u 
este liberă, 
fără niciun 
merit din par-
tea omului, 
însă acesta 
trebuie să se 
s t rădu iască 
să răspundă 
chemării, sau 
mai bine zis 
să-L lase pe Dumnezeu să înfăptu-
iască în el răspunsul dorit la această 
chemare. În istoria lui Avraham se 
conturează câteva teme care vor 
străbate, după aceea, toată Biblia: 
a alegerii, a chemării, a făgăduinței. 
Din partea lui Dumnezeu, Avraham 
este omul făgăduinței; din răspun-
sul acestuia, este omul credinței. În 
Biblie, credința înseamnă mult mai 
mult decât acceptarea unor adevă-
ruri sau a unor idei. Înseamnă a te 
încrede, a merge de mână cu Dum-
nezeu. De aceea, prima manifestare 
de credință a lui Avraham este când 
Dumnezeu îi spune: «Ieși din țara ta, 
din rudenia ta și din casa tatălui tău 
și vino în țara pe care ți-o voi arăta.» 
(Gen. 12, 1) Avraham nu întreabă 
nimic; merge conform poruncii lui 
Dumnezeu și pleacă în necunoscut. 
Avea 75 de ani. Și-a luat familia și a 
plecat.”

Vorbitoarea a continuat: „De acum  
înainte, toată viața lui Avraham este 
un drum, un fel de antologie de mo-
mente. Făgăduința lui Dumnezeu 
este pentru Avraham motorul su-
prem al acțiunii. Țara, generațiile 
care se vor naște din el – familia, 
deci – și binecuvântarea. În Biblie, 
binecuvântarea este un termen 
foarte puternic, este bunăvoința lui 
Dumnezeu revărsată asupra cuiva, 
gândul binevoitor. Or, când Dumne-
zeu gândește ceva, lucrul acela se 
și împlinește.” Un episod interesant 
este cel în care Avraham greșește în 
fața lui Dumnezeu. Într-o perioadă de 
foamete merge în Egipt, unde o pre-
zintă pe Sara drept sora lui. Se abat 
mai multe nenorociri asupra țării, 
după care faraonul, aflând adevărul, 
îi alungă. Dumnezeu nu îl părăsește 
pe Avraham. Interpretarea acestui 
episod? „Biblia este cartea cea mai 
lucidă care există; nu te îmbată cu 
apă rece, nu e o carte de pilde pen-
tru predicatorii grăbiți. Dumnezeu îl 
cunoaște pe om cu bune și cu rele. 
Trebuie să fim conștienți că oamenii, 
oricât de înzestrați, au și păcate, au 
și greșeli; Dumnezeu îi ajută, dacă ei 
au bunăvoința să iasă din ele.” Istoria 
lui Avraham, așa cum o cunoaștem 
din Tora, o va dovedi plenar.

CLAUDIA BOSOI

O singură doză de vaccin împotri-
va SARS-CoV-2 dezvoltată în cadrul 
Institutului Israelian pentru Cercetări 
Biologice asigură protecția împotri-
va acestuia. Acest fapt este dove-
dit în urma testărilor efectuate pe 
hamsterii aurii, se arată într-un do-
cument publicat pe 19 iunie și citat 
de publicația Israel21c. Vaccinul re-
combinant VSV-∆G-spike „duce la o 
inducție rapidă și puternică a anticor-
pilor neutralizanți împotriva SARS-
CoV-2”, susțin autorii lucrării. În stu-
diu au fost utilizate două grupuri de 
hamsteri. Un grup a primit vaccinul 
înainte de a fi infectat cu noul corona-
virus, iar celălalt grup nu a fost imuni-
zat. Hamsterii care au primit o singu-
ră doză de vaccinare experimentală 
nu au pierdut în greutate corporală, 
așa cum s-a întâmplat în cazul ham-
sterilor nevaccinați din grupul de 
control, iar plămânii lor „au prezentat 
doar o patologie pulmonară minoră și 
nici o încărcătură virală”, în timp ce 
hamsterii nevaccinați au avut leziuni 
tisulare pulmonare mari și importante 
încărcături virale. „Luate împreună, 
sugerăm VSV-∆G recombinant ca 
un vaccin sigur, eficient și protector 
împotriva infecției cu SARS-CoV-2”, 
afirmă autorii. Ei au menționat că o 
tipologie de peste 90 de vaccinuri 
sunt dezvoltate rapid într-un număr 

important de țări folosind o varietate 
de tehnologii. „Printre acestea se nu-
mără vaccinurile ARN și ADN, vacci-
nurile antivirale, pe bază de proteine 
recombinate, vaccinurile vii atenuate 
și inactivate. În prezent, niciuna din-
tre tehnologiile acestor candidați nu 
au fost încă aprobate. Aici, am con-
ceput un vaccin de tip rVSV (rVSV-
∆G - pivot), în care proteina VSV-G 
este înlocuită cu proteina SARS-
CoV-2 S, creând un virus replicant  
recombinant”. 

Institutul guvernamental de cerce-
tare din Ness Ziona, care lucrează în 
mod normal la proiecte de apărare, 
și-a îndreptat toate eforturile către no-
ile cercetări în domeniul coronavirusu-
lui. În colaborare cu mai mulți parteneri, 
IICB dezvoltă un tratament și un vac-
cin, precum și o nouă metodă de detec-
tare a virusului prin analiza respirației. 
Varianta unui prototip de vaccin va tre-
bui să fie testată pe animale mai mari 
și în final pe oameni. Între timp, a fost 
depusă o cerere de brevet.

metode de prevenire a contagiunii cu 
coronavirus în spațiile interioare și, pe 
baza descoperirilor lor, publicate re-
cent în ACS Nano, ei susțin varianta 
utilizării luminii ultraviolete ca o meto-
dă „deosebit de eficientă, ușor de im-
plementat și economică de inactivare 
a virusului”. 

Experții din domeniile virologiei, 
imunologiei, aerosolilor, arhitecturii și 
fizicii au cercetat sursele UV-C dis-
ponibile în prezent, cum ar fi lămpile 
fluorescente, plasmele și LED-urile. 
Ei au ajuns la concluzia că prin apli-
carea acestui tip de lumină în interio-
rul sistemelor de ventilație ale clădiri-
lor și în spațiile interioare comune, în 
timp ce nu sunt utilizate, va fi posibilă 
dezactivarea rapidă și eficientă atât 
a virusurilor SARS-CoV-2 depuse pe 
suprafețe, cât și în aer. De asemenea, 
echipa a analizat costurile implemen-
tării unei astfel de tehnologii și susține 
că o investiție globală de capital de câ-
teva miliarde de dolari în surse UV-C 
ar putea proteja peste un miliard de 
lucrători din întreaga lume. Studii re-
cente arată că transmiterea virusului 
urmează două căi principale: prin aer, 
în picăturile expirate de către persoa-
nele infectate și inhalate de către per-
soanele sănătoase, sau poate fi lăsat 
pe suprafețe de la expirații sau con-
tact cu mâinile. Filtrele și substanțele 
chimice sunt soluții posibile pentru a 
minimiza această problemă, dar in-
stalarea lor poate fi costisitoare și ar 
necesita mult timp. 
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Liga Antidefăimare despre creșterea hărțuirii…
a constatat o creștere masivă în 
2020 a hărțuirii online a evreilor 

și altor minorități din SUA. Potrivit rezultatelor sonda-
jului, în acest an, persoane făcând parte din grupuri 
marginalizate se simt mai puțin sigure online decât în 
trecut. Per ansamblu, hărțuirea online a acestor ca-
tegorii a crescut de la 32% în 2018 la 35% în 2020. 
Hărțuirea se referă la persoane din comunitățile LG-
BTQ, musulmane, hispanice, afro-americane, pre-
cum și evreiești. Hărțuirea pe bază de rasă a crescut 
de la 15% la 25%. Hărțuirea religioasă s-a dublat în 
comparație cu 2018, de la 11% la 22%. În ceea ce 
privește evreii, în 2020, 43% dintre ei s-au confruntat 
cu hărțuire identitară, comparativ cu 35% în 2018.

Și alte minorități au avut experiențe similare. 61% 
dintre cei ce se considerau musulmani au fost hărțuiți 
din cauza identității lor religioase, comparativ cu 35% 
anul trecut, iar 42% dintre afro-americani au relatat 
despre situații similare. 

În general, potrivit sondajului, 28% dintre ameri-
cani au fost supuși  în acest an unor manifestări de 
ură și de hărțuire în online, inclusiv hărțuire sexuală, 
urmărire, amenințări fizice, intervenții în viața intimă 
sau hărțuire susținută.

„Este foarte greu, prin definiție, să faci parte 
dintr-un grup marginalizat, atât în lumea virtuală, 

cât și în cea reală, a declarat Jonathan Greenblatt, 
președintele Ligii Antidefăimare. Sondajul reprezintă 
date din perioada de dinaintea pandemiei de corona-
virus și a morții lui George Floyd și, dacă sondajul 
s-ar fi realizat astăzi, mult mai mulți ar fi vorbit despre 
experiența negativă în lumea virtuală. Hărțuirea dură 
online a reprezentat și înainte o problemă semnifica-
tivă,  iar în situația actuală este mult mai important 
ca platformele online și oamenii politici să ia măsuri”. 

Platformele diferă mult în ceea ce privește gradul 
de hărțuire. 77% dintre respondenții hărțuiți online au 
spus că  au fost hărțuiți cel puțin o dată pe Facebook, 
27% pe Twitter, 21% pe YouTube, 20% pe Instagram 
și 9%pe WhatsApp.

Majoritatea americanilor ar dori să se ia măsuri 
concrete pentru a se soluționa problemele urii și 
hărțuirii în lumea virtuală. Sondajul arată că, indife-
rent de ideologiile politice, marea majoritate a ame-
ricanilor crede că societățile private deținătoare ale 
platformelor și guvernul trebuie să acționeze împo-
triva urii și hărțuirii online.  87,5% dintre americani 
susțin că guvernul trebuie să înăsprească legislația 
și să îmbunătățească pregătirea și resursele poliției 
pentru a se face față hărțuirilor în lumea virtuală. De 
asemenea, platformele trebuie să aibă o politică mai 
restrictivă în această direcție. 

(Urmare din pag. 8)

Pe tot parcursul istoriei lor, evreii aflați pe 
pământul românesc au dat dovadă de patrio-
tism și devotament față de țara lor adoptivă, 
participând încă din timpul lui Mihai Viteazul, 
dar în special în secolele XIX și XX, la răz-
boaiele României. Totuși, în timpul războiului 
antihitlerist de după 23 august 1944, UER a 
cerut cu insistență amânarea încorporării și 
a mobilizării. Nu se cunoaște exact numărul 
participanților la războiul din 1877, dar se știe 
că 888 de israeliți au fost încetățeniți pentru 
meritul de a fi „servit sub drapel în timpul lup-
telor pentru cucerirea independenței.” În ceea 
ce privește participarea la războaiele balcani-
ce, Emil Lahovary sublinia – în ședința Sena-
tului din 4 iulie 1913 – că „evreii au răspuns 
la apel cu același entuziasm ca și cetățenii 
români.” În Primul Război Mondial, peste 
23.000 de evrei erau sub drapele românești, 
manifestându-și deplina lor solidaritate cu po-
porul român în lupta pentru patrie. Peste 800 
de evrei au fost decorați pentru faptele lor de 
vitejie. În contextul celui de-al Doilea Război 
Mondial, în momentul intrării Ro-
mâniei în război, dr. Filderman i-a 
cerut lui Ion Antonescu ca evreii 
excluși din armată de legile rasi-
ale să fie reîncadrați și lăsați să 
lupte alături de armata română, 
cerere respinsă de Antonescu. 

Astfel, insistența UER-ului, după 23 august 
1944, pentru amânarea încorporării evreilor, 
nu s-a datorat lipsei de patriotism sau fricii de 
a lupta în război, ci condițiilor în care se aflau 
evreii după Holocaust. În acest sens, este re-
levant memoriul înaintat de conducerea UER 
Marelui Stat Major al Armatei în vederea „amâ-
nării încorporărilor și mobilizărilor.” Documen-
tul a apărut în „Curierul Israelit” (organul de 
presă al UER) la data de 23 decembrie 1944. 
În memoriu se reamintește principiul universal 
recunoscut că „datoriile sunt contravaloarea 
drepturilor.” Susținerea nu era întâmplătoa-
re. În opinia dr. Filderman, președintele UER, 
„situația evreilor era neschimbată față de anii 
când erau în vigoare legile rasiale.” Evreilor 
încă nu li s-a restituit dreptul la muncă, adică 
dreptul la viață, – se scria în memoriu –, nici 
nu li s-au plătit despăgubirile la care aveau 
dreptul; reinstaurarea Constituției a restituit 
aparent drepturi, dar este o restituire aparen-
tă, nu reală. Evreii devin egali pentru viitor, 
dar fără repararea trecutului, egalitatea vii-
toare este o aparență înșelătoare.” Susținerile 
sunt argumentate cu exemple concrete, ară-
tându-se că bunurile imobile și fabricile ex-
propriate încă nu au fost restituite, că 18.000 
de salariați izgoniți, prin aplicarea legilor ra-
siale, din locurile lor de muncă nu sunt încă 
reangajați. Sunt reamintite crimele comise 
de fostul regim, numărul victimelor din cau-
za pogromurilor și deportărilor. „De ce ni se 
impută că n-am fost pe front“, se întreabă dr. 
Filderman în memoriu. „Dacă am fi plecat pe 
front, am fi murit poate o cincime din câți au 
murit din cauza crimelor comise de guverne-
le român și maghiar,” conchide el. În ceea ce 
privește supraviețuiorii, cei întorși din deporta-
re și din detașamentele de muncă obligatorie 
„sunt goi,desculți și flămânzi”, găsind pe cei 
de acasă aproape în aceeași situație. Memo-
riul, care prezenta situația generală a evreilor, 
se referă totodată și la statutul lor de inferio-
ritate din punct de vedere militar. Se arată că 
nu li s-au dat gradele corespunzătoare vârstei 
și situației lor, echivalente cu gradele colegilor 
creștini. S-a făgăduit că problema se va rezol-
va, dar „și aici, nimic.” Erau medici care n-au 
făcut serviciul militar sau care, deși l-au făcut, 
nu aveau grad de ofițer, cum aveau medicii 
creștini. S-a făgăduit că se va rezolva, dar nu 
s-a făcut nimic. În încheierea memoriului, dr. 
Filderman cerea amânarea încorporărilor și a 
mobilizărilor cu câteva săptămâni, până după 
aplicarea efectivă a legilor de abrogare a le-
giuirilor rasiale și ale restricțiilor provocate de 
acestea.

LYA BENJAMIN

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

Împotriva 
încorporărilor

Întrunire a Comitetului Director al FCER
Pe data de 23 iunie s-a întrunit Comitetul Direc-

tor al Federației Comunităților Evreiești din Româ-
nia-Cultul Mozaic (FCER), pe agenda reuniunii figu-
rând în special subiecte legate de pregătirea Adu-
nării Generale a Federației, programată on-line pe 
29 iunie, precum și o serie de măsuri care să per-
mită desfășurarea activității FCER și a comunităților 
evreiești în condițiile crizei financiare și economice 
dezlănțuite în România, ca și în celelalte țări ale lumii, 
din cauza pandemiei COVID-19.

Astfel, Comitetul Director al FCER-CM a anali-
zat și dezbătut materialele prezentate în cadrul reu-
niunii Adunării Generale, inclusiv execuția bugetului 
de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, materia-

le votate în unanimitate și difuzate către membrii 
Consiliului de Conducere și Adunării Generale a  
FCER-CM.

Au mai fost discutate răspunsurile primite la scri-
sorile trimise către comunitățile evreiești din țară cu 
patrimoniu imobiliar economic semnificativ, precum 
și informarea privind situația refacerii contractelor de 
închiriere și a actelor adiționale.

Membrii Comitetului Director au aprobat în una-
nimitate vânzarea unor proprietăți imobiliare din 
București și Timișoara, precum și cedarea cu titlu gra-
tuit către Primăria din Seini a terenului aflat sub Sina-
goga din Seini și a curții, atâta timp cât în Sinagogă 
funcționează un Muzeu cu caracter evreiesc. (A.M.)

Moses Gaster, fondator de școală  
românească și lider sionist

Înaintașii 
de familie 

ai lui Moses Gaster i-au prilejuit 
conf. univ. dr. Felicia Waldman o 
incursiune în istoria comunității 
sefarde din România, cu aport 
substanțial în dezvoltarea vieții 
religioase,  învățământului evre-
iesc, industriei, comerțului, cul-
turii. Anii de formare intelectua-
lă la București, Breslau, Leipzig 
trimit la activitatea pedagogică a 
câtorva vârfuri științifice din epo-
că: orientalistul Joseph Halevy, 
istoricul Heinrich Graetz, lingvis-
tul Gustav Grὅber; și la influența 
Haskalei, fiindcă tânărul studiază 
teologia evreiască și, în paralel, 
discipline umaniste laice. Defi-

nitorie – dubla sa vocație: cer-
cetător și om de acțiune. Prima 
s-a manifestat prin colaborări la 
publicații culturale și de specia-
litate, conducerea unui cenaclu 
literar, scrierea unor lucrări de 
referință în domeniul literaturii 
populare românești, filologiei, 
lingvisticii. Secunda – prin impli-
carea în lupta pentru emancipa-
rea evreilor români, în mișcarea 
sionistă, sub aspect politic și 
cultural: lider al Federației sio-
niste britanice și al câtorva con-
grese sioniste; co-fondator al 
Universității Ebraice din Ierusa-
lim. După instaurarea nazismului 
în Germania, avertizează asupra 
antisemitismului rasist.

Au fost intervenții din pu-
blic. La întrebarea adresată 
conferențiarei de Eva Galambos, 
de ce Gaster și alți savanți evrei 
români ai perioadei s-au ocu-
pat de limba română, dr. Felicia 
Waldman a arătat că interesul ve-
nea din conștientizarea faptului 
că româna era propria lor limbă, 
dar și din influența Haskalei. Era, 
implicit, o ripostă la prejudecata 
că evreul stâlcește limba româ-
nă. Referindu-se la aspectele si-
oniste din biografia celui evocat, 
Adrian Fiterman a adăugat că 
sionismul lui Weizmann, cel care 
avea să devină primul președinte 
al Israelului modern, a fost stimu-
lat de Gaster.

(Urmare din pag. 14)

Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic angajază
Șef Sector Administrare Imobiliară/manager portofoliu imobiliar

Cerințe:
Studii superioare – esențial, studii economice – preferabil, experiență relevantă în co-

ordonarea administrării patrimoniului imobiliar rezidențial și comercial. Cunoștințe cores-
punzătoare în legislația cu privire la proprietățile imobiliare – preferabil.

Experiență în închirieri și vânzări de proprietăți imobiliare.
Reprezinta un plus cursuri de specializare în vânzări, negociere, marketing, evaluare 

imobiliară.
Capacitate de negociere cu toți partenerii implicați în procesul de administrare – co-

proprietari, chiriași, autorități locale, firme de construcții, furnizori etc.
Capacitate de lucru în echipă.
Foarte bune abilități de comunicare verbală și în scris, de elaborare și prezentare a 

rapoartelor și prezentărilor pentru conducere.
Disponibilitate pentru deplasări în țară. Carnet de conducere categoria B – de dorit.  
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On July 1, 1940 the Pogrom of Do-
rohoi broke out, amid the withdrawal 
of the Romanian army from Northern 
Bukovina, Herța County, Bessarabia, 
following the Ribbentrop-Molotov Pact. 
In an incident between the armies, sol-
dier Iancu Solomon intervenes to de-
fend his superior, captain Ioan Boroș. 
They are both killed. The bodies are 
brought for burial in Dorohoi. During 
the service in the Jewish cemetery, 
gunshots are heard, panic is created. 
Jewish soldiers in the honor guard are 
disarmed and shot. Refugee civilians 
in the mortuary are ordered to come 
out and are killed. Jewish homes are 
looted, Jews killed. The next day, the 
commander of the 8th Army Corps ba-
sed in the city, General Constantin Să-
nătescu, stops the Pogrom, declares 
that the robberies and murders will be 
investigated. Those responsible were 
not referred to the Martial Court.

At the commemoration of 80 years 
from the events at the Memorial the 
Jewish Cemetery, the President of the 
Jewish Community of Dorohoi, Dr. Ioji 
Sacagiu, members of the community 
welcomed Mayor Dorin Alexandres-
cu, Director of the National Center 
for Tourist Information and Promotion 
(CNIPT) Dorohoi, Daniela Murăreanu, 
representatives of the local Police, fri-
ends of the community. A delegation 
from the Iași community, composed 
of the Director of JCC Iași, Albert 
Lozneanu, and the President of the 
Fraterna Association, Radu Sacagiu, 
participated. Herman Zelingher, the 
oldest member of the community, who 
reached 92, also participated despite 
the pandemic and the heat wave.

The Memorial ceremony began 
with the lighting of six candles in me-
mory of the six million victims of the 
Holocaust. Albert Lozneanu sang El 
Male Rahamim. Wreaths of flowers 
were laid by the City Hall, the Jewish 
Community from Dorohoi, Iași, by 
Fraterna Association, CNIPT, COR.

Referring to this terrible episode 
of the Holocaust in Romania, Mayor 
Dorin Alexandrescu reiterated the im-
portance of combating anti-Semitism 
in today’s escalating conditions. Ro-

manian Jews have the 
duty to transmit to the 
future the tragedy of the 
forerunners, honoring 
their heroes, said Radu 
Sacagiu. The President 
of the community made 
the film of the massa-
cre using the book “Po-
gromes from Bucovina 
and Dorohoi” by Marius 
Mircu and quoted data 
from the civil and milita-
ry minutes from the Sta-
te Archives of Botoșani, 
Suceava, Iași, where 
the shooting of 50 Jews 
in the cemetery is recor-
ded, while the number of people killed 
in the city is unknown. He read their 
names and recited El Male Rahamim. 

The “March for Life” organized 
annually by the Israeli Rabbi Iosef 

Wasserman, born in Dorohoi, the 
President of the Community of those 
originating from Romania (COR), who 
could not now participate personally 
due to the pandemic, ended the com-
memoration.

J E W I S H  R E A L I T Y
Radu Ioanid presented his credentials  

to President Reuven Rivlin

On July 8 the President of Israel, 
Reuven Rivlin, received diplomatic 
credentials from the new Ambassa-
dors of Argentina, Colombia, Den-
mark, Greece and Romania, whose 
Ambassador is Radu Ioanid. The 
event was considered exceptional be-
cause for months, due to the corona-
virus epidemic, no such ceremonies 
were organized.

The reception took place in the 
hall of the residence of the President 
of Israel, Beit HaNasi, with very few 
participants and respecting the re-
strictions imposed to fight the spread 

of the coronavirus pandemic. Each 
national anthem of the countries was 
heard at the reception of the respecti-
ve Ambassador; after presenting their 
letters of credence, they signed in the 
Visitors’ Book from the presidential re-
sidence and the state anthem of Isra-
el, Hatikva, was listened to at the end 
of the ceremony.

Ambassador Radu Ioanid took 
over the post after decades of figh-
ting anti-Semitism and preserving the 
memory of the Holocaust, the Israeli 
Presidency emphasized in a state-
ment. In this context, Reuven Rivlin 
mentioned the important role played 
by the Romanian Ambassador in the 
establishment of the Holocaust Muse-
um in Washington. The President of 
Israel also highlighted Romania’s lea-
ding role in the IHRA in adopting the 
working definition of anti-Semitism. 
“We greatly appreciate this action of 
Romania, as well as the support given 
to Israel in the international forums,” 
Rivlin said.

Radu Ioanid was born in Bucha-
rest. He holds a master’s degree in So-

ciology from the University of Bucha-
rest (1976), a doctorate in Philosophy 
from the University of Cluj (1983) and 
a doctorate in History at the High Stu-
dies School in Social Sciences, Paris 
(1995). Researcher since 1989 at the 
Holocaust Memorial Museum in the 
United States, he was in 2000-2020 
the director of the Division for archival 
programs within the same museum. 
From 2003 to 2004, he was Vice-pre-
sident of the International Commissi-
on for the Study of the Holocaust in 
Romania, chaired by Elie Wiesel. He 
is the author of several books on the 
Holocaust in Romania and the emi-
gration of Romanian Jews to Isra-
el, published in Romanian, English, 
French, German and Hebrew. He is 
the author of numerous studies and 
articles. In 2018 he received the Inde-
pendent Publisher Book Award, Euro-
pe-Best Regional Non-Fiction, GOLD 
(tie), for the volume The Iasi Pogrom, 
June-July 1941, A Photo Documen-
tary from the Holocaust in Roma-
nia, published by Indiana University 
Press.

79 years since 
the bloody 

Pogrom in Iaşi
79 years after the bloody Pogrom 

of June 28-30, 1941, the City Hall of 
Iași, the Jewish Community and the 
Foundation for the Development of 
Romanian Judaism led by Rabbi Jo-
seph Wasserman organized a com-
memoration ceremony which began 
with a “March for Life “, now in its sixth 
edition but in which this time, in the 
international context of the pandemic, 
the guests from Israel could not par-
ticipate.

In front of the Pogrom Monument 
and the mass graves where the vic-
tims are buried, the state anthems of 
Romania and Israel were sung and 
the Kadish was read. Candles were 
lit and wreaths of flowers were laid 
by the Romanian Presidency, the 
Iaşi City Hall, Iaşi County Prefect, the 
County Council, the Iaşi Garrison, the 
Jewish Community from Iaşi, “Mihai 
Ursache” House of Culture, Fiterman 
family and Cătălin Dancu, Aurelian 
Mihai and Moshe Groper.

Presidential Counselor Andrei Mu-
raru read the message sent on this 
occasion by Klaus Iohannis, Presi-
dent of Romania, who stated among 
other things: ”Let us not become, wi-
thout realizing it, silent witnesses to 
the relativization of the Holocaust, to 
the ambiguity of the genocidal purpo-
se, to the exoneration of responsibili-
ty of the Romanian authorities at that 
time, to making the criminals heroes”.

In the speech presented, Benja-
mina Ides Vladcovschi, interim Presi-
dent of the Jewish Community of Iași, 
highlighted aspects of the bad histori-
cal context of 1941 and that countless 
non-Jewish benefactors risked their 
lives saving Jews from death.

On the morning of June 30, 2020, 
a delegation of the Jewish Communi-
ty of Iași went in a pilgrimage to the 
Jewish Cemeteries in Podu Iloaiei 
and Târgu Frumos, where 1,200 and 
650 Jews killed in the Death Trains 
Iaşi-Podu Iloaiei and Iaşi-Călăraşi are 
buried. 

80 years since the Pogrom in Dorohoi

Electronic vote of the General Assembly of FJCR-MC

• FJCR-MC Budget Execution of 
Revenues and Expenditures for 2019

The General Assembly of FJCR-
MC unanimously approved the data 
presented in the balance sheet for 
2019, the profit and loss financial re-
port for the year and the annexes to 
the balance sheet.

In the same time, the General As-
sembly approved the discharge from 
management of the Federation of the 
Jewish Community of Romania based 
on the approval of the Annual Finan-
cial Statements and the Independent 
Auditor’s Report founded on the an-
nual report and on the conclusion 
that the financial economic activity for 
2019 ended in financial equilibrium.

• The extension by two months, 
after the expiration of the initial 

term of three months, of the mea-
sure of temporary reduction of the 
gross remunerations, at the level of 
FJCR-CM and of the local Jewish 
Communities.

The General Assembly approved 
by 36 votes to 5, with 11 abstentions 
to amend the gross remuneration.

• Extension of the mandate of 
the leading bodies of FJCR-CM un-
til December 2020

Due to social distance restrictions 
and other rules issued by the authori-
ties, it is not possible to organize the 
4th Congress of the FJCR-CM at the 
end of July 2020.

As a result, the General Assembly 
of the Federation of Jewish Commu-
nities in Romania-Mosaic Cult conve-
ned in extraordinary online session 

decided, in accordance with Article 22 
(7) of the FJCR-CM Statute, to extend 
the mandate of the leading bodies of 
FJCR-CM (Board of Directors of FJ-
CR-CM, President, Vice-president, 
Secretary General), elected at the 3rd 
Congress of FJCR-CM (July 24-25, 
2016), until December 2020. The de-
cision was adopted by 52 votes.

• The date of the 4th Congress 
of the FJCR-CM will be establi-
shed according to the moment  
of cessation of the state of alert

At this moment the statutory sta-
ges of preparation for the Congress 
(election of delegates, submission of 
candidacies, publication of the list of 
candidates, submission of appeals 
and their resolution, publication of the 
final list of candidates, holding public 
meetings to present the candidates) 
depend on the time of termination 
of the alert state, on the regulations 
established by the authorities to pre-
vent the spread of the pandemic, and 
the development of the respective 
stages in statutory conditions requires 
about 100 days after the cessation of 
the state of alert.

In view of the uncertainties regarding the sources of funding for the FJCR-
MC for 2020, as well as the need for urgent measures necessary for the func-
tioning of the FJCR, the meeting of the General Assembly and the Leading 
Council of the FJCR-MC scheduled for 29 June were postponed for a later 
date, the members of the General Assembly expressing their electronic vote 
on pressing issues. Several decisions of the General Assembly of FJCR-MC 
were adopted in statutory conditions after receiving in electronic format the 
votes from 52 of the 53 members of the General Assembly.

Radu Ioanid (left) and R. Rivlin
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ביום הזיכרון ה-79 של פרעות יאשי 
האכזריות שחלו ב-30-28 ביוני 1941, 
עיריית יאשי, הקהילה היהודית והקרן 

לפיתוח יהדות רומניה בהנהגת הרב 
יוסף וסרמן ארגנו טקס אזכרה. הטקס 
החל ב"מצעד החיים", שהוא במהדורה 
השישית, אם כי בפעם הזאת, בעקבות 

המגפה הבינלאומית, המוזמנים מישראל 
לא יכלו להשתתף.

בפני האנדרטה  של הפרעות ושל 
קברי האחים בהם קבורים הקורבנות, 

נוגנו ההמנונים הממלכתיים של רומניה 
ושל ישראל ונאמר קדיש. הודלקו נרות 

והונחו זרי פרחים מטעם נשיאות רומניה, 
עיריית יאשי, הממונה על המחוז יאשי, 
קהילת יהודי יאשי, בית-התרבות ע"ש 

"מיכאי אורסאקי", מטעם משפחת 
פיטרמן ומטעמם של קטלין דנקו, 

אאורליאן מיכאי, משה גרופר. 
היועץ הנשיאותי אנדרי מורארו קרא 
את המסר ששלח נשיא רומניה, קלאוס 

יוחניס, שאמר, בין היתר: "עלינו לא 
לעשות את הטעות לעבור יותר מדי מהר, 
בלי לשים לב למעשי האפליה והקיצוניות 

ולחשוב שהם שייכים לשולי החברה 
בלבד. שלא נהפוך, מבלי להבין, לעדים 
שקטים להפשטת השואה, להתייחסות 

לא ברורה אל היעדים של רצח עם, 
לפטור מאחריות של הרשויות הרומניות 

מאז, להפיכת הרוצחים לגיבורים". 
בנאום שנשאה בנימינה אידס 

לאדקובסקי, יו"ר זמני של קהילת יהודי 
יאשי, הבליטה היבטים לגבי המסגרת 

ההיסטורית הגורלית של שנת 1941, 
כאשר אנשים טובים לא-יהודיים רבים 
סיכנו את חייהם תוך כדי הצלת חייהם 

של יהודים.  
בבוקר ה-30 ביוני 2020, משלחת של 
קהילת יהודי יאשי עלתה לבתי-העלמין 
שבערים פודו-אילואיי ו-טרגו-פרומוס, 

שם קבורים 1200 יהודים ומתוכם 650 
שנרצחו ב"רכבות המוות" יאשי – פודו-

אילואיי ו-יאשי – קאלאראשי.

ב-1 ביולי 1940 פרצו פרעות דורוחוי, 
על יסוד נסיגת הצבא הרומני מבוקובינה 

הצפונית, חבל הרצה, בסרביה, עקב הסכם 
ריבנטרופ-מולוטוב.

בתקרית בין צבאות, החייל ינקו 
סולומון התערב כדי להגן על המפקד 

שלו, קפטיין 1 יואן בורוש. שניהם נהרגו. 
הגופות הובאו לקבורה לדורוחוי. בזמן 
התפילה בבית-העלמין היהודי נשמעו 
יריות, והחרדה הייתה רבה. החיילים 

היהודיים ממשמר הכבוד פורקו מנשקם 
ונורו למוות. אזרחים שברחו לבית-

הלוויות הותרו לצאת ונהרגו. בתים יהודים 
נשדדו, יהודים נהרגו. למחרת, מפקד הגוף 

מספר 8 של הצבא, הגנרל קונסטנטין 
סנטסקו, עצר את הפרעות, הכריז שמעשי 
השוד ומעשי רצח ייחקרו. האחראים לא 

נתבעו לבית-המשפט העליון. 
באזכרה של 80 שנה מאותם אירועים, 

יו"ר קהילת יהודי דורוחוי, ד"ר יוסי 
סקג'יו, וחברי הקהילה קיבלו את פניהם 

של ראש העיר דורין אלכסנדרסקו, של 
מנהלת המרכז הלאומי להסברה וקידום 

התיירות שבדורוחוי, דניאלה מוראריאנו, 
של נציגי המשטרה המקומית, של חברי 

הקהילה היהודית. עוד השתתפה משלחת 
של קהילת יהודי יאשי, שבה היו חברים 

מנהל המרכז הקהילתי היהודי אלברט 
לוזניאנו ויו"ר האגודה "פראטרנה", ראדו 

סקג'יו. הרמן זלינגר, חבר הקהילה המבוגר 
ביותר, הגיע לאירוע בגיל 92, על אף 

המגפה והחום הכבד.
הטקס שליד האנדרטה התחיל עם 
הדלקת שישה נרות לזכר שישה מיליון 

קורבנות השואה. אלברט לוזניאנו אמר 
את תפילת "אל מלא רחמים". הוענקו 

זרי פרחים מטעם העירייה, מטעם קהילת 
יהודי דורוחוי, מטעם קהילת יהודי יאשי, 

מטעם האגודה "פראטרנה", מטעם המרכז 
הלאומי להסברה ולקידום התיירות, 

ומטעם קהילת יוצאי רומניה.
בהתייחסות שלו למאורע נורא זה 

שבתולדות שואת יהודי רומניה, ראש 
העיר דורין אלכסנדסקו חזר על חשיבות 

המאבק באנטישמיות בתנאים של 
קידומה היום. היהודי הרומניים חייבים 
לספר לדורות הבאים את הטרגדיה של 

קודמיהם, לחלוק כבוד לגיבורים שלהם, 
אמר ראדו סקג'יו. יו"ר הקהילה תיאר 

את תולדות הפרעות, בהסתמך על ספרו 
של מאריוס מירקו, "פרעות בוקובינה 

ודורוחוי" וציטט נתונים מן הפרוטוקולים 
האזרחי והצבאי מ"הארכיון הלאומי", 
הסניפים בוטושאני, סוצ'אווה, יאשי, 
שבהם צוין הירי על 50 יהודים בבית-

העלמין. מספר ההרוגים בעיר אינו ידוע. 
הוא קרא את שמם ואמר את תפילת "אל 

מלא רחמים".
"מצעד החיים", שמארגן מדי שנה הרב 

הישראלי יוסף וסרמן, יליד דורוחוי, יו"ר 
קהילת יוצאי רומניה, שנבצר ממנו להגיע 

עקב המגפה, חתם את הטקס.

יום הזיכרון ה-79 של פרעות יאשי האכזריות

משום חוסר הביטחון לגבי מקורות ההכנסה של הפדרציה 
של הקהילות היהודיות מרומניה – דת משה לשנת 2020, והצורך 
הדחוף לנקוט אמצעים הכרחיים שנדרשים לפעילות הפדרציה, 
כינוס האספה הכללית והתכנסות הוועד המנהל של הפדרציה, 

שתוכננו ל-29 ביוני, נדחו לתאריך אחר. חברי האספה הכללית 
בטאו את רצונם בהצבעה אלקטרונית לגבי בעיות דחופות. 

התקבלו החלטות מסוימות של האספה הכללית של הפדרציה. 
המסמכים אושרו בהצבעה אלקטרונית על-ידי 52 מתוך 53 

חברים באספה הכללית שהשתתפו בהצבעה.
אישור התקציב של הכנסות והוצאות הפדרציה בשנת 2019

האספה הכללית של הפדרציה של הקהילות היהודיות 
מרומניה – דת משה אישרה פה אחד את הנתונים שהוצגו בדוח 
החשבונות לשנת 2019, חשבון תוצאת החישוב והנספחים לדוח 

החשבונות.
במקביל, האספה הכללית אישרה את הורדת האחריות של 

הנהגת הפדרציה על בסיס אישור המצב הפיננסי השנתי ועל 
הוצאת מסקנה שהפעילות הכלכלית והפיננסית לשנת 2019 

הסתיימה באיזון פיננסי.
הארכה בחודשיים אחרי תום המועד שנקבע תחילה 

לשלושה חודשים, של ההחלטה לקיצוץ זמני של תשלומי השכר 
ברוטו ברמה של הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה – 

דת משה ושל הקהילות היהודיות המקומיות
.ב-36 קולות בעד, 5 נגד ו-11 נמנעים, האספה הכללית 

אישרה שהתשלומים ברוטו ישתנו

הארכת המנדט של גופי ההנהגה של הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה – דת משה עד דצמבר 2020

עקב ההגבלות בתחום ההפרדה החברתית והחלטות של 
הרשויות, הקונגרס הרביעי של הפדרציה של הקהילות היהודיות 

מרומניה – דת משה לא יוכל להתקיים בסוף יולי 2020. לכן, 
האספה הכללית של הפדרציה, שהתכנסה בכינוס מיוחד 

און-ליין, החליטה, בהתאם לסעיף 22 (7) מתקנון הפדרציה, 
להאריך את המנדט של גופי ההנהגה של הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה (מועצת ההנהגה של הפדרציה של הקהילות 

היהודיות מרומניה – דת משה: יושב-ראש; סגן יושב-ראש; 
מזכ"ל) שנבחרו במסגרת הקונגרס השלישי של הפדרציה (-25

24 ביולי 2015), עד חודש דצמבר 2020.
החלטה הנ"ל התקבלה ב-52 קולות בעד.

קביעת התאריך של הקונגרס הרביעי של הפדרציה של 
הקהילות היהודיות מרומניה – דת משה, בהתאם לרגע ביטול 

מצב החרום
ברגע זה, העברת השלבים המוזכרים בתקנון להכנת 

הקונגרס (בחירת השליחים המשתתפים, הגשת המועמדויות, 
פרסום רשימת המועמדים, הגשת הערעורים ופתרונם, פרסום 

הרשימה הסופית של המועמדים, ארגון מפגשים ציבוריים 
לייצוג המועמדים) תלויה ברגע הפסקת מצב החרום, בתקנות 
למניעת הפצת המגפה שיקבעו הרשויות. קיום השלבים ההם 

בתנאים שנקבעו בתקנון דורש 100 ימים בערך, אחרי הפסקת 
מצב החרום.

zicedid ze`ivnd
 ט' תמוז תש"פ - י"א אלול תש"פ  כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

יום הזיכרון ה-80 של פרעות דורוחוי

הצבעה אלקטרונית של האספה הכללית של הפדרציה של 
הקהילות היהודיות מרומניה – דת משה

ראדו יואניד מסר 
את כתב האמנה 

לנשיא ראובן ריבלין
ב-8 ביולי 

השנה, נשיא 
מדינת ישראל, 

מר ראובן 
ריבלין, קיבל את 

כתבי האמנה 
של השגרירים 
החדשים של 

ארגנטינה, 
קולומביה, 

דנמרק, יוון, רומניה. שגרירה של רומניה 
הוא ראדו יואניד. האירוע הנ"ל נחשב 

ליוצא מן הכלל, היות שמזה כמה 
חודשים, עקב מגפת הקורונה, לא אורגנו 
טקסים מסוג זה. קבלת הפנים התקיימה 

בטרקלין בית-הנשיא, עם מעט מאוד 
משתתפים, תוך כדי שמירה על ההגבלות 
המוטלות בגלל המאבק במגפת הקורונה. 

בקבלתו של כל שגריר נוגן ההמנון 
של המדינה שלו. אחרי מסירת כתבי 

האמנה, השגרירים חתמו בספר המבקרים 
שבבית-הנשיא ובסוף הטקס נוגנה 

"התקווה", ההמנון הלאומי של מדינת 
ישראל.

השגריר ראדו יואניד קיבל את 
המשרה הזאת אחרי עשרות שנים שבהן 
הקדיש את עצמו למאבק באנטישמיות 

ולשמירת זכר השואה, דבר שהודגש 
בהודעה שמסר נשיא מדינת ישראל. 

במסגרת הזאת, הנשיא ראובן ריבלין 
ציין את התפקיד החשוב שמילא השגריר 

הרומני בהגשמת "מוזיאון השואה" 
שבוושינגטון. נשיא ישראל גם הבליט 

את תפקידה המרכזי של רומניה במסגרת 
הארגון העולמי לאזכרת השואה לגבי 

קבלת הגדרת העבודה של האנטישמיות. 
"אנחנו מעריכים מאוד את הפעולה הזאת 
של רומניה, וכמו כן את תמיכתה במדינת 
ישראל בפורומים הבינלאומיים", הכריז 

הנשיא ריבלין.
השגריר יואניד הודה על הדברים 
הנ"ל והכריז שרומניה גאה במעמדה 

הראשי במאבק נגד האנטישמיות וביטא 
את השכנוע לגבי היתרונות של שיתוף 

הפעולה בין שתי המדינות – רומניה 
וישראל. השגריר דיבר גם על כוונתה של 
רומניה להקים מוזיאון מוקדש לתולדות 

יהודי רומניה שיכלול גם את תקופת 
השואה.

ראדו יואניד נולד בבוקרשט. 
הוא בעל תואר מ.א. בסוציולוגיה 

מאוניברסיטת בוקרשט (1976), ותואר 
דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת 

קלוז' (1983) ותואר דוקטור להיסטוריה 
מבית-הספר ללימודים גבוהים במדעי 
החברה, פאריז (1995). חוקר במוזיאון 
השואה שבארצות-הברית החל משנת 

1989. בשנים 2020-2000 היה מנהל 
המחלקה לתוכניות ארכיונאיות שבאותו 

מוזיאון. בשנים 2004-2003 הוא היה 
סגן יו"ר הוועדה הבינלאומית לחקר 

השואה ברומניה, שהיו"ר שלה היה אלי 
ויזל. הוא מחברם של כמה ספרים על 
השואה ברומניה ועל הגירת היהודים 

הרומניים ועלייתם לישראל, שפורסמו 
בשפות רומנית, אנגלית, צרפתית, 

גרמנית ועברית. הוא גם חיבר מחקרים 
ומאמרים רבים, ובשנת 2018 קיבל את 

הפרס "אינדפנדנט פבלישר בוק אוארד, 
אאורופ-בסט רג'יונל נון-פיקשן, גולד", 

עבור הספר בשפה האנגלית "פרעות 
יאשי, יוני-יולי 1941: תיעוד של תמונות 

מן השואה ברומניה", שראה אור בהוצאת 
הספרים של אוניברסיטת אינדיאנה 

שבארצות-הברית.
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Însemnări la fața locului

Reflecții  în timp de plimbare

„NU SUNt EU” 
Un exercițiu al ipostazelor om-ac-

tor-personaj, astfel ar putea fi carac-
terizată cea mai recentă producție a 
Teatrului Dramaturgilor Români din 
Capitală – „NU SUNT EU“, regia Vic-
tor Ioan Frunză, scenografia Adriana 
Grand, după un text semnat chiar de 
protagonistă – Maia Morgenstern. 

„Numele meu este Maia Morgen-
stern. Dacă aș fi avut talent, tare mi-
ar fi plăcut să scriu un eseu...” – În 
această manieră își invită actrița 
spectatorii într-un periplu având alura 
unei xenogeneze. Nu departe de sti-
listica unei confesiuni, dinamica spec-
tacolului alternează, iar ambivalențele 
croiesc cu precizie un univers propriu, 
personal, detașat de orice urmă de 
inhibiție care ar putea însoți în mod 
convențional un text autobiografic. O 
căutare a unei identități, o recupera-
re a trecutului, un demers sincer de 
autoasumare, iar perspectivele sunt 
generoase ca mod de interpretare. 

Scene de viață conjugate, trăite 
sau imaginate cu suficient realism și 
prudență însă, conturate de propriile 
amintiri, îl introduc pe spectator cu un 
pas mai aproape de ceea ce înseam-
nă actorul și omul Maia Morgenstern.  
Fiecare este liber să (re)interprete-
ze scene cu o tematică universală 
– viața, familia, dragostea, echilibrul, 
cariera și, de ce nu, fantezia. Destăi-
nuite cu gentilețe și umor, mărturiile 
cu privire la viața unei familii evreiești 
și angoasele de după experiența – 
trăită – a Holocaustului nu ocolesc 
conținutul acestor momente artistice. 

„Asta am auzit-o numai eu, în 
amurgul misterios-dialectic, mistic-la-
ic, revoluționaro-enciclopedic al unei 
seri de vineri.  Era deja întuneric. 
Eram o familie”, mărturisește prota-
gonista, evocând o emoționantă sce-
nă de familie. Personaje, crâmpeie 
de amintiri, un concurs de împreju-
rări mai mult sau mai puțin favorabi-
le, toate construiesc și reclădesc un 
personaj, pe alocuri flamboaiant în 
manifestare, dar sincer și modest în 
conținut. „În ziua în care am îmbătrâ-
nit, am plâns. Un pic. Știu eu de ce.” 
Astfel își încheie Maia Morgenstern 
pledoaria pentru amintiri, inclusiv cele 
muzicale, evitând cu bună știință un 
deznodământ desuet, convențional. 

DAN DRUȚĂ

Mazal tov 100, Maestre Ladislau Rooth!

Obligativitatea purtării măștii mă 
face să îmi râd în barbă, căci timp de 
55 de ani, zi și noapte, masca aceas-
ta a făcut parte din echipamentul meu 
elementar de sală de operație! E 
drept, numărul de infectați de virusul 
care nu ne dă pace a crescut în ul-
timele zile, dar, cu mască, am reluat 
marșul meu bisăptămânal, șase ki-
lometri parcurși în ritm rapid (nu voi 
menționa numărul de minute pe care 
mi-l ia acest exercițiu, pentru a nu 
crea inutile complexe de inferioritate).

O fac cu multă plăcere, mai ales 
că vremea e propice unui asemenea 
obicei sănătos, și păstrez tradiția 
aceluiași traseu, care mă duce de pe 
o stradă pe alta, în mica mea urbe, ur-
mărind cu interes (deja de ani de zile) 
renovările vechilor case, amenajarea 
grădinilor personale, precum și efor-
turile primăriei de a mări spațiul verde 
destinat publicului.

Cam pe la jumătatea parcursului 
trec și prin fața uneia din cele patru si-
nagogi ale minusculului orășel  (ceva 
mai puțin de zece mii de locuitori), 
aflat la numai câțiva kilometri  la nord 
de Beer Șeva. 

În acea sâmbătă de acum două 
săptămâni am ajuns ușor epuizat la 
„locul cu pricina” și am poposit pentru 
exact un minut, trăgându-mi răsufla-
rea și golind jumătate din sticluța cu 
apă cu care plecasem de acasă.

Gâfâind de zor, privirea mi s-a în-
dreptat spre un individ, între 30-35 de 
ani, care tocmai ieșea din sinagogă. 
Îmbrăcat cu o cămașă albă de sărbă-
toare, cu kippa pe cap și având sub 
braț talitul de rugăciune, omul se opri 
o clipă la poarta sinagogii, se scotoci 
prin buzunare și scoase… o țigară și 
o brichetă!

Restul amănuntelor nu mai au 
importanță. Ceea ce are importanță 
e imaginea în sine. Aprinderea țigării 
de Șabat? Și unde?! În fața sinago-
gii?! Și de către cine? De un individ 
care respectă preceptele rugăciunii 
de a șaptea zi și-și lasă familia acasă, 
preferând să petreacă două-trei ore în 

preajma enoriașilor cu care împarte 
aceeași credință în Cel de Sus?

După doar câteva secunde, mi-am  
dat singur răspunsul la întrebările de 
mai sus: și de ce nu?! Trăim într-o 
țară liberă, populată de nouă milioa-
ne și mai bine de locuitori care, luând 
drept criteriu atitudinea față de reli-
gie, pot fi împărțiți în câteva clase și 
subclase, în primul rând, în funcție de 
apartenența la una din cele trei mari 
religii (ca să nu amintim druzii și cer-
chezii). Dar, chiar în cadrul aceleiași 
religii, omogenă în ceea ce privește 
credința în aceeași Putere Supremă, 
găsești o multitudine de atitudini pri-
vitoare la respectarea preceptelor im-
puse de credința respectivă.

În mare, putem vorbi de atei, apoi 
de „kippot srugot” (adică religioși apar-
ținând curentului de mijloc), urmați de 
cei foarte religioși și, la urmă, ceea ce 
noi numim „haredim”, un grup foar-
te omogen, care încearcă și chiar 
reușește să respecte aproape toate 
cele 613 precepte obligatorii (așa nu-
mitul teriag)  care apar în „Mikra”.

Nu voi încerca să intru în amănun-
te, prea bine cunoscute de cititorul 
interesat de detaliile și substraturile 
religiei mozaice.

Ceea ce m-a îndemnat să scriu 
aceste rânduri este dorința de a ex-
prima, în câteva fraze, senzația de 
bine pe care o ai în această țară, în 
care libertatea individuală nu se re-
zumă doar la dreptul la demonstrații 
sau la exprimarea unei păreri politice, 
oricare ar fi ea, ci în special la modul 
în care conlocuiesc grupuri atât de 
diferite religios unul față de celălalt, 
într-o comuniune  de interese care e 
respectată în imensa majoritate a ca-
zurilor și a locurilor. Trăiesc în această 
țară de aproape o jumătate de secol 
și am pretenția că-mi mențin ochii 
deschiși tot timpul, cu excepția orelor 
de somn. Cunosc realitatea și nu mă 
îmbăt cu apă rece. Urmăresc știrile și 
mă îngrijorează anumite elemente din 
realitatea israeliană, pe care le-aș dori 
atenuate, dacă nu chiar dispărute.

Dar nu pot face abstracție de faptul 
că 90% din străzile și șoselele israe-
liene permit o circulație liberă și fără 
restricții, 365 de zile pe an, chiar de 
Yom Kippur.

Sunt mulțumit să știu că există 
magazine de carne care nu vând pro-
duse cașer și consemnez cu plăce-
re faptul că aeroportul Ben Gurion e 
deschis tot timpul, inclusiv sâmbetele, 
364 de zile pe an, cu excepția zilei de 
Yom Kippur.

Mă bucur, ca ateu convins, că un 
individ religios care trăiește în Israel 
își poate alege sinagoga în care se 
roagă, chiar reformistă sau conserva-
toare, și nimeni nu aruncă cu pietre în 
el.

Am notat cu satisfacție faptul că 
unul dintre foștii mei colegi a găsit po-
sibilitatea de a înhuma trupul mamei 
sale într-un cimitir care nu aparține de 
Societatea „Hevra Kadișa”.

Și așa mai departe.
Am menționat faptul că nu sunt 

naiv, cel puțin în ceea ce privește rea-
litatea israeliană. Am certitudinea că, 
fără a fi expert în materie, cam știu 
care sunt obstacolele în calea acelor 
cetățeni care ar dori o substanțială li-
mitare a implicării autorităților religioa-
se în viața de toate zilele.

Nu pot face abstracție de dorința 
multor tineri de a nu fi obligați a se că-
sători religios, ci doar civil, și în felul 
acesta a nu fi nevoiți s-o facă în Cipru. 
Am protestat împotriva încercărilor de 
a interzice introducerea de alimente în 
spitale în zilele de Pesah de către fa-
millile celor internați. Și exemplele pot 
fi înșirate aici, fără de sfârșit. Dar mă 
opresc aici, pentru că altminteri, sunt 
în pericol de a aprofunda un teritoriu 
în care expertiza mea e foarte redusă.

Mi se va spune: big deal! O ase-
menea situație există în toate țările 
civilizate și democratice, nu numai 
în Israel. Și atunci oponenții mei vor 
trebui să găsească încă o țară de pe 
mapamond, civilizată și democratică, 
unde sunt interzise căsătoriile civile, 
și unde există o instituție de stat, con-

dusă numai de slujitori ai cultului, și 
care impune aplicarea unor reguli ce 
provin din monopolul care se află în 
mâna lor, și unde nu există separare 
între religie și stat!

Pentru că acesta e unul dintre pa-
radoxurile Israelului.

De aceea, un lucru mi-e clar: un 
individ ca mine, și ca mine sunt mi-
lioane, se simte liber în țara asta și 
nicidecum  încălecat de precepte re-
ligioase cărora nu dorește să le dea 
importanță.

Și sunt sigur că acestei imense ca-
tegorii de cetățeni israelieni îi aparține 
și „eroul” meu, cel cu țigara aprinsă în 
fața sinagogii.

Prof. dr. GABRIEL M. GURMAN
Omer, Israel

Prefaţând  a 100-a aniversare a maestrului Ladislau 
Rooth, Institutul Cultural Român din Tel Aviv a oferit pu-
blicului iubitor de cultură şi civilizaţie română din Israel un 
adevărat regal. Evenimentul desfăşurat online, în limbile 
română şi ebraică, s-a bucurat de o largă audienţă, care a 
depăşit graniţele Israelului, fiind urmărit şi de peste 100 de 
ascultători din România, Elveţia, Germania, Statele Unite 
etc. 

Protagonistul evenimentului, moderat cu talent şi fineţe 
de directorul I.C.R. Tel Aviv, Martin Salamon, a fost sărbă-
toritul: compozitorul, dirijorul şi pianistul Ladislau Rooth. În 
dialog cu Domnia-Sa, punând în valoare umorul fin şi mo-
destia interlocutorului, s-au aflat directorul Operei din Ti-
mişoara, Cristian Rudic, şi preşedinta Comunităţii Evreilor 
din Timişoara, dr. Luciana Friedmann. Organizatorul a ales 
cele două „case de acasă” ale maestrului: opera şi comuni-
tatea. Deşi de peste 60 de ani Ladislau Rooth locuieşte în 
Israel, îl leagă numeroase fire nevăzute de oraşul de başti-
nă, Timişoara. A fost deportat din ghetoul Oradei, iar mama 
sa a fost trimisă în camera de gazare imediat după sosirea la  
Auschwitz. Azi, la 76 de ani distanţă de cele întâmplate, 
maestrul retrăieşte, aievea sau în vis, durerea cruntă a ce-
lor trăite atunci...

După Revoluţie, când în fine i s-a permis să revină în 
România, Ladislau Rooth, cu modestia caracteristică, s-a 
bucurat să dirijeze în prima sa casă muzicală, Opera din 
Timişoara, dar şi la Oradea, Arad, Satu Mare şi în alte ora-
şe. Cariera muzicală i-a oferit întâlniri magice cu persona-
lităţi ca Placido Domingo, Barbra Streisand, cantorul Meir 
Hefgott, dar şi cu prietenii de o viaţă, cu copiii şi adulţii 
care au făcut parte din corurile şi numeroasele orchestre 
pe care le-a condus.  În anii 1967-1968 a dirijat în Africa 
de Sud, în anul 1968 a colaborat cu Radiodifuziunea da-
neză la Copenhaga, iar în anul 1970 a dirijat o stagiune la 

Landestheater din Salzburg. Timp de 11 ani a fost dirijor 
la Opera din Mexic. În anii 1985 și 1987 a dirijat în Statele 
Unite. În Israel, Ladislau Rooth a fost dirijor al Orchestrei 
simfonice radio din Ierusalim, al Corului de cameră din Tel 
Aviv, al Corului Tzadikov, director muzical al Ansamblului 
israelian de folclor „Anahnu Kan”, a compus adaptări muzi-
cale pentru numeroase spectacole și discuri.

Ediția „Cafenelei Românești” online din 2 iulie 2020 a 
inclus fragmente din concerte la al căror pupitru dirijoral 
a fost Ladislau Rooth, precum și prezentarea cărții recent 
apărute la Editura Hasefer „Ladislau Rooth: Un secol de 
muzică și măiestrie”, de Elvira Cimponeriu. Volumul re-
cent apărut a fost realizat cu sprijinul FCER, Luciana  
Friedmann mulţumind cu această ocazie preşedintelui 
Aurel Vainer şi vicepreşedintelui Ovidiu Bănescu pentru 
sprijinul oferit acestei apariţii editoriale. Ioan Holender, fost 
director al Operei de Stat din Viena, alt Cetăţean de Onoa-
re al oraşului de pe Bega, a adresat, prin intermediul unei 
înregistrări video, salutul și urările sale. 

Referindu-se la maestrul Rooth, Cristian Rudic, direc-
torul Operei  Naționale Române din Timișoara, a subliniat 
că „seninătatea acelei priviri se trage dintr-o generozitate 
a maestrului Rooth, care nu se poate învăța. Unele lucruri 
nu se pot învăța nici în muzică, pentru unele lucruri trebuie 
să fi avut har.”

La o întrebare a lui Martin Salamon, Ladislau Rooth a 
mărturisit că nu deţine secretul longevităţii, dar că „ambiția 
de a oferi ceva omului de lângă mine, umanității, publicului, 
îți dă o oarecare forță, un fel de elixir de întinerire. Lumea 
sunetelor îți dă puterea de a învinge lucrurile negative. Mu-
zica e un mister. Sunt numai 12 sunete...uitați-vă ce au pu-
tut să facă din ele compozitorii, începând cu Bach, Mozart,  
Beethoven, până la compozitorii 
contemporani.” (Continuare în pag. 21)

L. F.
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„Viața va reveni la normal când va apărea vaccinul…“
deoarece pan-
demia va trece 

la un moment dat, dar ideea vinovăției 
va rămâne.

Deputatul a vrut să știe opinia se-
cretarului de stat despre momentul 
când  viața ar reveni la normal. Raed 
Arafat a arătat că acest lucru se va în-
tâmpla când va apărea  un vaccin sau 
când virusul se va epuiza. El a apre-
ciat că ar fi vorba de jumătatea anului 
viitor și a atras atenția că în iarnă se 
va mai adăuga și epidemia de gripă 
sezonieră; de aceea el recomandă 
populației să se vaccineze în număr 
cât mai mare. Ministerul Sănătății va 
achiziționa o mare cantitate de vacci-
nuri antigripale.

În ceea ce privește vaccinurile  
antiCovid19, Arafat a apreciat că în 
mai multe țări, inclusiv Israelul și Ma-
rea Britanie, găsirea unor medica-
mente și experimentele cu vaccinul se 
află într-un stadiu mai avansat. La ora 
actuală, patru state membre ale Uni-
unii Europene au încheiat protocoale 
de achiziționare a 400 de milioane de 
doze. La cele patru state s-au afiliat și 
alte țări pentru a dispune de acest vac-
cin, inclusiv România. Problema este 
că, presupunând că vaccinul se va 
dovedi eficient, nu se știe în cât timp 
se vor putea produce aceste doze. 
Secretarul de stat a vorbit și despre 
imposibilitatea ca Ministerul Sănătății 
să asigure sprijinul pentru cei care ră-
mân singuri după ce membrii de fa-
milie sunt internați, fie bătrâni, fie per-
soane bolnave, aici ajutorul urmând 
să vină de la voluntari, Crucea Roșie 
sau diferite ONG-uri.

La încheierea dialogului, deputatul 
FCER l-a rugat pe secretarul de stat 
să facă o recomandare comunității 
evreiești, unde nu s-au înregistrat 
decât două cazuri de coronavirus, iar 
la cele două cămine de bătrâni nici 

unul. „Să se respecte toate indicațiile, 
distanțarea socială, purtarea măștii și 
igiena personală, precum și evitarea 
zonelor de risc”, a spus Raed Arafat. 

Silviu Vexler i-a mulțumit secre-
tarului de stat pentru disponibilitatea 
și participarea la dialog, subliniind 
că Raed Arafat este printre puținele 
personalități care răspund întotdeau-
na la telefon.

Silviu Vexler: Comunitatea 
evreiască a făcut tot ce a putut 
pentru a-i sprijini pe membri
Profitând de prezența deputatului, 

Ery Pervulescu a vrut să afle câteva 
detalii despre activitatea acestuia și 
în calitate de reprezentant al evreilor, 
și în calitate de Înalt Reprezentant al 
parlamentului în probleme de antise-
mitism. Silviu Vexler a subliniat efor-
turile conducerii FCER pe de o parte 
pentru a face față acestei perioade 
dificile și a stopa răspândirea bolii 
printre membri, pe de altă parte, de a 
menține viața evreiască, activitatea de 
cult și alte activități. A fost foarte greu 
ca în aceste condiții să se desfășoare 
o activitate normală, dar s-a încercat, 
a spus Silviu Vexler. O mare atenție  
s-a acordat sprijinirii persoanelor 
vârstnice, JCC a păstrat legătura cu 
ele și au existat grupuri de voluntari 
care au venit în ajutorul acestora.

Deputatul a vorbit și despre cola-
borarea dintre România și Israel în 
problema pandemiei de coronavirus 
și a arătat că această conlucrare în 
domeniul sănătății este o tradiție, a 
existat un parteneriat și în alte situații. 
Mulți pacienți  români se tratează în 
Israel, de pildă de cancer. În ceea ce 
privește activitatea parlamentară, de-
putatul a arătat că, în prima parte a 
pandemiei, ea s-a desfășurat digital, 

iar acum s-a adoptat o formă mixtă; 
la ședințele Parlamentului o parte din-
tre membri sunt prezenți, o altă parte 
urmărește și participă online.

Silviu Vexler a constatat o creștere 
a antisemitismului, al cărui ultim scop 
este să-i scoată pe evrei vinovați. În 
România această tendință este mai 
atenuată, dar există situații de altă 
natură – și aici el a menționat pro-
cesul generalului Macici, unul dintre 
responsabilii pentru masacrul de la 
Odessa, condamnat drept criminal de 
război –, când se încearcă ștergerea 
vinovăției acestuia. El a menționat că 
după intervenția lui în Parlament, în 
social media au fost o serie de reacții 
împotriva persoanei sale.

Deputatul a transmis membri-
lor comunității evreiești un mesaj: 
speranța de a se revedea cât mai 
curând față-n față și îndemnul de a-și 
păstra moralul sus și de a sprijini cu 
toții activitatea FCER.

(Urmare din pag. 2)

„România este foar te impor tantă  
în rapor turile noastre cu UE”

antisemitismu-
lui și memoriei 

Holo caustului, organizate la Bucu rești 
și Bru xelles de România în calitate de 
președinte al Consiliului UE.

De mare importanță pentru par-
tea israeliană este și decizia Ro-
mâniei de a înființa la București un 
Muzeu Național de Istorie a Evreilor 
și al Holo caustului. Știm că aceste 
decizii nu au fost ușor de luat și că 
au generat multe tulburări, dar sun-
tem fericiți că Muzeul are un sediu 
și sperăm că vor începe cât mai cu-
rând lucrările la clădire și la asigura-
rea fondului de exponate.

– Considerați că România poa-
te constitui o punte între Israel și  
UE?

– Ca țară prietenă, România este 
foarte importantă în raporturile noas-
tre cu UE. De curând, Parlamentul 
European a votat ratificarea unui 
acord inițiat în 2013 între UE și Israel 
în domeniul aviației civile. Mulțumită 
țărilor prietene cu Israelul care sunt 
membre ale UE, inclusiv României, 
s-a reușit ratificarea acestui acord, 
care nu este unul declarativ, ci are 
o influență considerabilă atât asupra 
economiei Israelului, cât și asupra 
celei din țările membre UE. Acesta 
este un exemplu al modului în care 
România poate ajuta Israelul din 
poziția sa de țară membră a UE.

– Cum apreciați situația co mu-
nității evreiești din România, în 
comparație cu cea din diferite sta-
te occidentale?

– Din păcate, jumătate din popu-
lația evreiască a României a dispă-
rut în Holocaust, iar o mare parte 
dintre supraviețuitori au emigrat în 
Israel, ceea ce explică numărul mic 
de evrei rămași azi în România.

Pe de altă parte, am fost ului-
tă în acești patru ani de dinamis-
mul activităților comunității din 
București, dar și din alte orașe ale 
țării. Este incredibil dacă raportezi 
numărul oamenilor care lucrează 
la comunități și JCC la numărul de 
activități realizate. Ca membri ai 
Ambasadei, am încercat întotdeau-
na să luăm parte la aceste activități, 
dar asta nu e ușor, tocmai din cau-
za numărului mare de evenimente. 
Lucrurile sunt importante mai ales 
puse în perspectivă, în comparație 
cu ceea ce se putea organiza la 
comunitățile evreiești din România 
în timpul comunismului. Un alt lucru 
pe care l-am remarcat ori de câte ori 
am venit la manifestările de la Tem-
plul Coral din București este partici-
parea reprezentanților autorităților, 
inclusiv la nivelul președinției și al 
guvernului, la aceste activități ale 
comunității evreiești, ceea ce atestă 
bunele relații existente. 

Comparând ceea ce se întâmplă 
în România cu situația din societățile 
occidentale, aș spune că în Franța, 
pe care o cunosc mai bine, antise-
mitismul e mult mai virulent, dar și 
comunitatea evreiască e mult mai 
numeroasă. Apoi, pretutindeni în 
Europa occidentală există un fel de 

antisemitism istoric, dar avem și un 
antisemitism recent, venit cu valul de 
imigranți, care aduc opinia și resen-
timentele lor față de Israel, pe care 
le extind și față de populația evreias-
că. De remarcat că, și în Franța, și 
în România, există o lege care con-
damnă antisemitismul, autoritățile 
sunt ferme, dar în Franța, ura expri-
mată verbal duce adesea și la acte 
de violență, ceea ce nu se întâmplă 
în România. Importantă este capaci-
tatea autorităților de a preveni mani-
festările antisemite, nu numai de a 
le condamna.

– Care sunt amintirile cele mai 
plăcute pe care le păstrați din 
acești patru ani?

– Pentru un diplomat, patru ani 
înseamnă foarte mult timp. Este cea 
mai îndelungată perioadă pe care 
am petrecut-o la un anumit post, alte 
mandate fiind de doi sau trei ani. Am 
avut timp destul pentru a aprecia 
cultura României, obiceiurile, gas-
tronomia. Cel mai mult am apreciat 
locurile pe care le-am descoperit în 
afara Bucureștiului. Un exemplu ar 
fi Sibiul, pe care îl iubesc pentru că 
e accesibil, traficul nu seamănă cu 
cel din București, e un oraș frumos, 
cu o atmosferă foarte plăcută.  Apoi, 
iubesc acest oraș datorită Festivalu-
lui Internațional de Teatru, la care au 
luat parte trei-patru participanți din 
Israel. Recomand acest festival tu-
turor celor care nu au luat încă parte 
la el.

– Ce preferințe aveți din gas-

(Urmare din pag. 2)

Răspunsuri  
la felicitări

Președintele României, Klaus 
Iohannis, a mulțumit într-un mesaj 
adresat președintelui FCER, Aurel 
Vainer, pentru „felicitările și caldele 
urări” transmise cu prilejul zilei sale 
de naștere. „La rândul meu, vă rog 
să primiți expresia deosebitei mele 
considerații și a respectului pe care 
îl port tuturor membrilor comunităților 
evreiești din România”.

*
Prim-ministrul Statului Israel, 

Benjamin Netanyahu, a mulțumit 
pentru felicitările adresate de 
președintele B’nai B’rith România cu 
prilejul realegerii sale pentru a cincea 
oară în funcția de premier și a afirmat 
că „se simte onorat și privilegiat” că 
guvernul pe care îl conduce a rămas 
dedicat „apărării păcii și siguranței 
cetățenilor israelieni și evreilor din 
întreaga lume”, cu atât mai mult 
acum, „când se dă o bătălie atât cu 
coronavirusul, cât și cu antisemitis-
mul”, cel din urmă agravând criza  
globală.

„Apreciez sprijinul dvs. și aștept 
să lucrăm împreună cu toți prietenii 
dvs. pentru a asigura un viitor mai 
bun pentru toți”.

*
Secretar de stat la Departa-

mentul pentru Relații Interetnice, 
Lacziko Eniko Katalin, le-a adresat 
președintelui FCER, Aurel Vainer, și 
Directorului Dept. Cultură, Istorie, 
Artă, Media din cadrul FCER felicitări 
„pentru realizarea cu succes a celei 
de-a treia ediții a Festivalului Limbii și 
Teatrului Idiș” și pentru „inițiativa dvs. 
de a transforma proiectul într-o plat-
formă de dialog online”.

Semnatara scrisorii a adăugat 
că „ediția din acest an a Festivalului 
(...) demonstrează, încă o dată, că 
este un proiect de reușită (...) care 
urmărește consolidarea unei punți 
de legătură, obținută prin cultură, 
educație și dezvoltare”.

Mazal tov 100,  
Maestre Ladislau Rooth!

Întrebat de 
Luciana Fried - 

mann ce sfat are pentru noile generații, 
maestrul Rooth – un adevărat „mani-
fest de umanizare” cum l-a caracteri-
zat Cristian Rudic – a declarat că me-
sajul său pentru noua generație este 
„să iubească omul, să fie conștienți de 
faptul că toți venim de la același Dum-
nezeu, suntem creați din același ma-
terial, nu contează culoarea pielii sau 
limba pe care o vorbim, ci contează 
să trăim în pace cu toată lumea”.

Anul trecut, Ladislau Rooth a fost 
recompensat cu titlul de Cetățean de 
Onoare al Timișoarei, o recunoaştere bi-
nemeritată, oferită chiar pe scena Ope-

rei timişorene de primarul Nicolae Robu. 
Numeroasele comentarii venite de la 
timișoreni au stat mărturie aprecierii una-
nime de care se bucură maestrul Rooth.

În vederea promovării proiectului 
„Timișoara – Capitală Europeană a 
Culturii”, ICR Tel Aviv, în colabora-
re cu Opera Națională Română din 
Timișoara, intenționa să organizeze, 
în data de 2 iulie 2020, nu întâmplă-
tor în preajma celor 100 de ani împli-
niţi de maestrul Rooth, un spectacol 
de operă cu „Flautul fermecat” de 
Mozart. Colaborarea cu Opera din 
Ierusalim este un proiect care încă 
sperăm cu toţii că va vedea lumina  
rampei.

tronomia românească, pe care ați 
numit-o printre lucrurile de care 
vă amintiți cu plăcere?

– E o bucătărie care își păstrea-
ză specificul, dar, venind aici, am 
constatat că seamănă foarte mult și 
cu anumite preparate din bucătăria 
israeliană, ceea ce constituie o altă 
punte între popoarele noastre. Aș 
aminti aici salata de vinete și atunci 
am înțeles că acest fel de mâncare 
s-ar putea să fi ajuns în Israel odată 
cu evreii de origine română. Îmi mai 
place zacusca.

– Vă mulțumesc și vă mai 
așteptăm la București!

(Urmare din pag. 20)
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toate că traiectoriile 
lor se intersectează 
uneori, își amestecă 
pașii, împart datorii 
și avantaje în anu-
mite situații, Debo-
rah rămâne mereu 
în „coconul” ei pre-
destinat. Se chinuie 
doar să trăiască în 
lumea lui Diaconescu și Leon, lume 
care o voia exclusă chiar și după răz-
boi. Deoarece: „Când vremurile civili-
zate deșteaptă mentalitățile, zâmbetul 
înflorește pe fața minorităților rasiale, 
politice sau sexuale. Homosexualii își 
întemeiază familii (...). Romii trăiesc 
ferice sub oblăduirea organismelor 
mondiale (...). Negrii uită vremurile 
când funcționau ca roboți de bucătă-
rie, combine agricole sau patefoane 
(...). Doar să fii evreu rămâne pe veci 
un dezavantaj.” (s.m.).  Este reflecția 
amară percepută și transmisă de na-
rator, aproape de final. 

O carte poate fi citită în diverse 
moduri. Deborah poate fi citită în fel și 
chip... Dar un lucru nu trebuie uitat și 
anume: avem de a face cu un roman, 
așadar cu literatura de ficțiune. Cu arta 
literară, în primul rând. Background-ul 
documentar asupra Holocaustului din 
Transnistria, asupra specificului vieții 
evreiești, asupra convulsiilor societății 
românești ș.a.m.d. – există, desigur, 
cu prisosință. Cătălin Mihuleac a in-
vestigat și asimilat cu seriozitate „ma-
teria primă” a prozei sale. De aceea, 
în memoria fiecărui cititor pot apărea 
conexiuni subiective cu anumite per-
sonaje reale, cunoscute direct sau 
indirect (unele, cele așa-zis „istorice”, 
chiar apar în „rama” care le-a consa-
crat), cu evenimente trăite sau rela-
tate, cu locuri identificabile pe hartă. 
Însă calitatea unui roman constă în 
particularizarea ficțională a acestui 
referențial. 

Reflectată în imaginile mereu de-
formate și deformante coroziv ale 
bărbaților care roiesc în jurul ei, De-
borah  se află în continuă transfor-
mare: face compromisuri, acționează 
oportunist, oferă concesii, exersează 
ipocrizia... Și trece mai departe. Este 
o victimă? Este o învingătoare? Mai 
curând este un caz de umanitate 
hărțuită, care se strecoară cum poate 
pentru încă o gură de aer! Rareori e 
atinsă și de aripa poeziei: „Deborah 
a adormit, visând regi cu cireșe la 
urechi.” Iar în „vocea” naratorului se 
simte mai mult decât simpatie pentru 
personajul său, se simte dragostea! 

Aflat la a treia carte în care abor-
dează tema evreității și evreimii 
românești (după America de peste 
pogrom, 2014 / tradusă în germană 
cu titlul Oxenberg & Bernstein, 2018 / 
și Ultima țigară a lui Fondane, 2016), 
Cătălin Mihuleac își demonstrează 
aici, cu brio, calitățile de prozator din 
prima linie a literaturii române actuale.

EMIL NICOLAE-NADLER

În anul 2007, premiul pentru „cea 
mai frumoasă primă propoziție” din - 
tr-un roman a fost acordat de cititorii de 
limbă germană (prin 17 000 de voturi 
exprimate) lui Günter Grass. Admirația 
privea începutul de trei cuvinte („Il-
sebill salzte nach.”/Ilsebill a mai pus 
sare) al romanului Calcanul (Der Butt, 
1977). Despre importanța „intrării” în-
tr-o carte, despre impactul ei asupra 
cititorului s-a discutat și înainte de 
acest eveniment și după aceea, deve-
nind un criteriu de evaluare artistică. 
În literatura română, încă nu avem o 
asemenea experiență (dar americanii 
au făcut-o deja, pentru limba engle-
ză – în Top 100, primul loc a revenit 
lui Herman Melville, cu propoziția de 
debut a romanului Moby-Dick, 1851: 
„Cheamă-mă Ismael.” – cf. American 
Book Review). Așa că nu știm cum 
s-ar situa într-un clasament al „des-
chiderilor” din proza noastră modernă 
prima frază a romanului Deborah (Ed. 
Humanitas, București, 2019) de Cătă-
lin Mihuleac: „Îmi explica un înțelept 
de cârciumă că decăderea bărbatului 
începe în ziua în care el, între a se în-
tâlni cu o femeie și a citi o carte, alege 
cartea.” (în „Prolog”). Însă ea, deschi-
derea, este definitorie și pentru stilul 
autorului (care întoarce / contrazice 
ironic aserțiunea chiar din fraza ur-
mătoare, alegând femeia!), și pentru 
frământările eului narator (un „gigolo 
de conversație”, atras într-o capcană 
existențială tulbure), și pentru felul în 
care va fi tratat un subiect deloc co-
mod și uzat, parțial, de multe clișee și 
limitări. Destul, ca „să agațe” cititorul!

Operând, în continuare, în același 
fel, am căutat frazele / propozițiile 
care introduc personajele în roman, 
pentru că ele contează în primul rând 
și constituie miza prozei lui Cătălin Mi-
huleac. 

Deborah Mătăsaru: „Deborah a 
fost colegă în recolta anului 1926 cu 
Marilyn Monroe, dar la distanță de un 
ocean și trei mentalități.” Din adâncul 

substratului acestor precizări va crește 
destinul unei femei pe coordonate-
le României dinaintea războiului, din 
timpul lui și de după el, de la inocența 
copilăriei și romantismul adolescenței 
destrămate de o lume bulversată la 
confruntarea cu persecuțiile etnice și 
compromisurile supraviețuirii, de la 
disponibilitatea erotică la sexualitatea 
obligatorie, de la pierderea familiei în 
Transnistria la salvarea pe cont pro-
priu în profesie, de la extrema dreaptă 
(I. Antonescu) la extrema stângă (Gh. 
Gheorghiu-Dej), de la etica virtuală la 
amoralitatea reală. Un parcurs dra-
matic al supraviețuirii omenescului, 
mai degrabă cenușiu decât negru sau 
alb. Aurelian Leon: „Aurelian Leon a 
crescut en gros în mijlocul unei duzine 
frățești, fără urmă de soră.” Deși ori-
care personaj din carte oferă sufici-
ente elemente de analiză, acesta (cel 
puțin în categoria lui „de gen”) mi se 
pare cel mai potrivit psihanalizării. Co-
pil sărac, având ca model un părinte 
„pacifist” (învățător de țară) și acu-
mulând frustrări multiple, va evolua 
într-un efort permanent de identificare 
(când evreu când creștin, când filo-
semit când antisemit, colaborator al 
„serviciilor” din toate regimurile!) și va 
eșua lamentabil într-un fel de ambigu-
itate ontologică.

Emilian Diaconescu: „Lecțiile pro-
fesorului Emilian Diaconescu nu erau 
simple ilustrate de pe câmpurile de 
luptă ori din cancelariile unde harta 
lumii se desena continuu.” El este 
personajul unidimensional, naționalist 
intransigent „în cuget și simțire”, în 
vorbe și în fapte, de la început până la 
sfârșit, adulat și trădat, folosit și apoi 
aruncat de politrucii de toate culorile. 

Mai sunt destule personaje (victi-
me și călăi, rude și prieteni, perdanți și 
învingători) care colorează, episodic, 
tabloul epic din Deborah. Dar aces-
tea trei, care vor trece dincolo de pra-
gul războiului, rămân exponențiale. 
Totuși, trebuie remarcat un lucru: cu 

Afinități elective

Deborah, dragostea mea...
Bacalaureat 

cu medii 
mari și 100% 

promovabilitate 
la Liceul  

Laude-Reut 
Bucurie mare, zilele acestea, în fru-

moasa clădire „Academician Nicolae 
Cajal”, sediul Liceului Laude-Reut din 
Piața Leul Ierusalimului, la anunțarea 
rezultatelor Bacalaureatului 2020! În 
ciuda pandemiei, absolvenții acestui 
an au îmbogățit palmaresul liceului 
cu: o medie generală de 10 – Alina 
Maria Niculae;  22 de note de 10 la 
discipline precum limba și literatura 
română, matematică, informatică, is-
torie, sociologie și psihologie;  27 de 
medii de vârf, între 9 și 10, dintre care 
16 peste 9,50;  media 9,50 pe centru 
de examen și instituție de învățământ, 
iar promovabilitatea a atins din nou 
100%. 

Alina Maria Niculae, șefă de 
promoție a clasei a XII-a Uman  
Laude-Reut, a declarat după sesiu-
ne: „Pentru mine Bacalaureatul trecut 
cu media 10 reprezintă o mândrie și 
mai apoi o confirmare. Se confirmă 
faptul că patru ani de muncă, alături 
de profesorii extraordinari ai Comple-
xului Educațional Laude-Reut au dat 
roade. De asemenea, constanța în 
învățare este cel mai important atu pe 
care îl dobândești pe parcursul liceu-
lui, acesta fiind și secretul din spatele 
performanței mele. 

Această lungă călătorie se înche-
ie astfel, oferindu-ne multe amintiri 
plăcute dar, mai ales, lecții de viață, 
pe care le vom purta cu noi în con-
tinuare, pentru a obține și mai multe 
performanțe”.

Cea de-a unsprezecea generație 
de absolvenți ai Liceului Laude-Reut 
se alătură panopliei generațiilor pre-
cedente, care au trecut Magna Cum 
Laude acest examen, fapt pentru 
care, cei 16 elevi cu medii peste 9,50 
vor primi trofeul Magna cum Laude, 
cu care pornesc la drum în cariera lor 
de profesioniști în domenii de mare 
impact pentru viitor.

Continuăm astfel tradiția promova-
bilității 100% din prima sesiune, pe 
care cu mândrie am instituit-o în urmă 
cu 11 generații de liceeni și care ne si-
tuează pe loc fruntaș în învățământul 
preuniversitar. Felicitări elevilor, pă rin-
ților și profesorilor! 

Succesul misiunii asumate de 
Complexul Educațional Laude-Reut 
în educație stă în munca depusă de 
elevi, în încrederea învestită de părinți 
și în strădania acumulată a profesori-
lor, constând într-o reală și susținută 
instruire diferențiată pe tot parcursul 
anului școlar, ce asigură deopotrivă 
pregătirea individualizată și suplimen-
tară a elevilor, sub exigentă îndruma-
re – anul acesta, chiar și în sistem 
online! Cu media de admitere 9,23 la 
Liceul Laude-Reut anul acesta, avem 
certitudinea că generațiile viitoa-
re de liceeni Laude-Reut vor atinge 
performanțe nebănuite, atât la Baca-
laureat, cât și la numeroase olimpia-
de și concursuri. Dovada stă într-un 
rezultat de 10 pe linie obținut la Eva-
luarea Națională, precum și în nume-
roasele note de 10 la probele aferente 
acestui examen, care ne situează la 
media 9,12 pe unitate de învățământ. 
Felicitări, tuturor! 

CRISTINA MARIN

Călătorie virtuală pe urmele 
Manuscriselor de la Marea Moartă

FCER şi JDC România i-au invitat pe membrii comunităţilor evreieşti la un 
nou tur virtual într-un important Parc Naţional al Israelului: Qumran. Este locul 
unde, în 11 grote ascunse, au fost descoperite Manuscrisele de la Marea Moar-
tă, fiind un reper pentru orice turist în Israel. Prin intermediul aplicaţiei Zoom, 
persoanele care nu au avut şansa să vadă cu ochii lor acest loc magic au putut 
călători virtual. Desigur, altfel percepi puterea locului atunci când toate simţurile 
sunt „angajate”; adierea vântului deşertic, miresmele orientale, arsura soarelui 
nu pot fi redate prin calculator. Totuşi, cei peste 150 de călători virtuali au be-
neficiat de un ghid atât de bun şi de inimos, încât aproape că au perceput şi 
aceste detalii senzoriale. 

Dany Farkash, însoţitorul nostru, a fost în urmă cu aproape două decenii 
voluntar JDC în România, împreună cu soţia sa, Moriah. De atunci, viaţa i s-a 
îmbogăţit cu patru copii minunaţi, dintre care cel mai mare are deja 14 ani. Dany 
este azi directorul Parcului Naţional Qumran, loc pe care îl cunoaşte nu doar 
din perspectiva istoricului şi ghidului, ci şi în calitatea sa de rezident al acestor 
pământuri aride. Familia sa locuieşte în kibuțul Qalia, la doar câteva minute de 
acest impresionant obiectiv turistic şi arheologic. De la Dany putem învăţa şi 
despre magia deşertului israelian. Totuşi, ştim că nostalgia unor plaiuri părin-
teşti româneşti îl însoţeşte uneori şi, poate, acesta a fost unul dintre resorturile 
speciale pe care le-a avut în inimă pentru ca această comunitate evreiască din 
România să se dezvolte şi să crească. Dany ne-a dus la pas prin multitudinea 
de mikvaot (băi rituale) pe care le-au construit misterioșii esenieni, gruparea ce 
se refugiase aici. Ne-a prezentat modul lor de viaţă, viziunea asupra lumii, felul 
în care se îmbrăcau şi se comportau.

Manuscrisele în sine se găsesc, în cea mai mare parte, la Muzeul Israel, dar 
copii ale acestora pot fi citite şi la Qumran. Acest spaţiu era, însă, un loc dedicat 
existenţei cotidiene, fiind evidenţiate, dincolo de locul de îmbăiere, biblioteca, 
locul unde se redactau textele, spaţiul de luat masa etc. Dany ne-a oferit expli-
caţii din domeniul istoriei şi religiei, dar a prezentat şi puncte de vedere ştiinţifi-
ce despre importanţa acestui sit. Ne-a impresionat modul în care publicul inter-
naut a primit această prezentare, cu întrebări de final care nu mai conteneau.

Acest ciclu al incursiunilor în muzee şi spaţii de referinţă va continua, sub 
egida JCC Bucureşti şi a JCC-urilor din ţară şi, desigur, cu suportul FCER şi 
JDC. 

LUCIANA FRIEDMANN

Aniversarea Saga (Israel) 
Editura israeliană Saga poartă 

amprenta fondatorului său, Adrian 
Grauen fels, respectiv un program edi-
torial de promovare a mișcărilor de 
idei care anihilează convenționalul, cu 
accent pe avangardă, pe valorile isra-
eliene cu rădăcini românești, pe me-
morialistica unor originari din Româ-
nia despre țara de baștină. Cu atenție, 
pentru scriitorii români contemporani. 

Lansări de antologii au marcat cei 
patru ani de la  înființare: Leo But-
naru, „Internaționalizarea stepelor” 
– prezența avangardiștilor evrei ruși; 
Adrian Grauenfelds, „Incursiuni. Poe-
zia evreiască nord-americană”, cu o 
prefață de Lucian Herșcovici. (I.D.)
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Y  D E C E S E  Y  C O M E M O R Ă R I  Y

FILE DE CALENDAR6
Evrei născuți  

în lunile august-septembrie
Shimon Peres (Szymon Perski) – 

om politic. Născut la Vishnyeva, 2 au-
gust 1923, imigrat în Palestina, 1932. 
Președinte al Israelului, 2007-2014. 
Premiul Nobel pentru pace, 1994. De-
cedat la Ramat Gan, 28 septembrie 
2016, înmormântat la Ierusalim. 

Leon Marcus Uris – scriitor. Născut la 
Baltimore, 3 august 1924. Printre romane: 
Exodus. Decedat la Long Island, 2003.

Sașa Pană (Alexandru Binder) – 
scriitor. Născut la București, 8 august 
1902. Printre scrieri: Născut în 02. De-
cedat la București, 22 august 1981.

Heimann Hariton Tiktin, filolog. 
Născut la Breslau, 9 august 1850, sta-
bilit la Iași, 1868, convertit la ortodoxie. 
Membru al Academiei Române, 1919. 
Decedat la Berlin, 1936.

Gabriel Jonas Ferdinand Lippmann 
– fizician. Născut la Bonnevoie, Luxem-
bourg, 16 august 1845. Premiul Nobel 
pentru fizică, 1908, pentru descoperirea 
metodei de reproducere fotografică în 
culori. Decedat pe vasul France, 1921.

Albert Abraham Cohen – scriitor. 
Născut în Corfu, 16 august 1895, stabi-
lit la Geneva. Premiul Academiei Fran-
ceze, 1968. Decedat la Geneva, 1981.

Menachem Begin (Mieczyslaw Bie-
gun) – om politic. Născut la Brest-Litovsk,  
16 august 1913, imigrat în Palestina, 
1942. Prim-ministru al Israelului, 1977-
1983. Premiul Nobel pentru pace, 1978. 
Decedat la Tel Aviv, înmormântat la Ie-
rusalim, 1992. 

Mihail Moiseevici Botvinnik – 
șahist și inginer de computere. Născut 
la Kuokkala, 17 august 1911. Campion 
mondial de șah, 1948-1963. Decedat la 
Moscova, 1995.

Reuven Feuerstein – psiholog. 
Născut la Botoșani, 21 august 1921, imi-
grat în Palestina, 1945, a întemeiat Cen-
trul internațional pentru îmbunătățirea 
potențialului de învățătură. Premiul Is-
rael, 1992. Decedat la Ierusalim, 2014.

Samuel David Luzzatto (ShaDaL) 
– poet, filolog, comentator al Bibliei. 
Născut la Trieste, 22 august 1800. De-
cedat la Padua, 1865. 

Ephraim Kishon (Ferenc Hoffmann 
Kishont) – scriitor satiric în ebraică, 
maghiară, germană. Născut la Buda-
pesta, 23 august 1924, imigrat în Israel, 
1949. Premiul Israel, 2002. Decedat la 
Appenzell, Elveția, 2005, înmormântat 
la Tel Aviv.

Zigu Ornea (Orenstein) – istoric 
literar. Născut la Frumușica, 27 au-
gust 1930. Printre lucrări: Anii 30: ex-
trema dreaptă românească. Decedat la 
București, 2001. 

Moses Mendelssohn (Moshe ben 
Menachem / RaMBaMaN) – filozof. 
Născut la Dessau, 6 septembrie 1729, 
întemeietor al iudaismului modern. 
Printre scrieri: Ierusalim; traducerea 
Bibliei Ebraice în germană. Decedat la 
Berlin, 1786. 

Aaron Jean-Marie Lustiger – filo-
zof. Născut la Paris, 17 septembrie 
1926, convertit la catolicism. Arhiepis-
cop al Parisului, 1981-2005, membru al 
Academiei Franceze, 1995. Decedat la 
Paris, 5 august 2007.

Leonard Norman Cohen – cântăreț, 
muzician, poet. Născut la Westmound, 
Québec, 21 septembrie 1934. Muzică li-
rică, inclusiv melodii evreiești. Decedat 
la Los Angeles, 2016.

Uri Zvi Grinberg – poet ebra-
ic. Născut la Bilyi Kamen, Galiția,  
22 septembrie 1896, imigrat în Palesti-
na, 1923. Opere complete: 1991. Dece-
dat la Ramat Gan, 1981. 

Ovadia Yosef (Abdullah Youssef) 
– rabin. Născut la Bagdad, 24 septem-
brie 1920, imigrat în Palestina cu fami-
lia, 1924. Șef-rabin sefard al Israelului, 
1973-1983. Decedat la Ierusalim, 2013.

Immanuel Wallerstein – sociolog 

și istoric. Născut la New York, 28 sep-
tembrie 1930. Președinte al Asociației 
Internaționale de Sociologie, 1994-
1998. Decedat la Branford, Conn.,  
31 august 2019.

Elie (Eliezer) Wiesel – scriitor și fi-
lozof. Născut la Sighet, 30 septembrie 
1928, stabilit în SUA, autor a 57 de cărți 
asupra Holocaustului. Premiul Nobel 
pentru pace, 1986. Decedat la New 
York, 2016.

Evrei decedați  
în lunile august-septembrie
Vladimir Zeev Jabotinsky (Altale-

na) – lider sionist, scriitor, orator. Năs-
cut la Odessa, 1880. Fondator al Le-
giunii Evreiești și al Alianței Sioniștilor 
Revizioniști. Decedat la New York,  
4 august 1940, reînmormântat la Ieru-
salim, 1964.

Edith Stein (Teresa Benedicta) – 
filozof. Născută la Breslau, 1891, con-
vertită la catolicism, călugăriță carme-
lită. Deportată și ucisă la Auschwitz,  
9 august 1942, canonizată în 1988. 

David Bergelson – scriitor și pu-
blicist idiș. Născut la Ohrimovo, Ucrai-
na, 12 august 1884. Arestat, 1949, 
împușcat în închisoarea Lubyanka, 
Moscova, 12 august 1952. Reabilitat; 
Opere complete, 1961.

Selman Waksman, biochimist și 
microbiolog. Născut la Nova Pryluka, 
Ucraina, 1888, imigrat în SUA, 1910. 
Descoperitor al streptomicinei și al altor 
20 de antibiotice. Premiul Nobel pen-
tru medicină, 1952. Decedat la Woods 
Hole, Mass., 16 august 1973. 

Iosif Sava (Segal) – muzicolog. 
Născut la Iași, 1933. Premiul Academiei 
Române. Printre scrieri: Variațiuni pe o 
temă de Chagall. Decedat la București, 
18 august 1998.

Yom-Tov Lipmann Heller – rabin. 
Născut la Wallerstein, Bavaria, 1579. 
Mare Rabin al Cracoviei, 1643-1654. 
Comentariu la Mișna. Decedat la Cra-
covia, 19 august 1654.

Joel Teitelbaum (Ioiliș Teitelboim) 
– rabin. Născut la Sighet, 1887, stabilit 
la New York, 1946. Fondator al hasidis-
mului de Satu-Mare. Decedat la New 
York, 19 august 1979.

Leon Trotsky (Lev Davidovici Bron-
stein) – om politic sovietic. Născut la Ya-
nov ka, Ucraina, 1879, exilat în 1929. Asa-
sinat la Coyoacan, Mexic, 21 august 1940. 

Mario Davidovsky – compozi-
tor. Născut la Buenos Aires, 1934. 
Compoziții electroacustice. Premiul Pu-
litzer pentru muzică. Decedat la New 
York, 23 august 2019.

Melvin Schwartz – fizician. Născut 
la New York,1932. Specialist în fizica 
particulelor. Premiul Nobel pentru fizi-
că, 1988. Decedat la Twin Falls, Idaho,  
28 august 2006.

Ilya Grigorievici Ehrenburg – scrii-
tor. Născut la Kiev, 1891. Printre scrieri: 
Dezghețul; Cartea neagră. Decedat la 
Moscova, 31 august 1967.

Viktor Frankl – psihiatru. Născut 
la Leopoldstadt, Austria, 1905. Înteme-
ietor al logoterapiei. Decedat la Viena,  
2 septembrie 1997.

Edward Teller – fizician. Născut 
la Budapesta, 1908, emigrat în SUA, 
1935. Părintele bombei cu hidrogen, 
apoi pacifist. Decedat la Stanford,  
9 septembrie 2003.

Sam Szafran (Samuel Berger) – 
pictor. Născut la Paris 1934, Cavaler al 
Ordinului Artelor și Literelor. Decedat la 
Malakoff, Paris, 14 septembrie 2019. 

Simon Wiesenthal – supraviețuitor 
al Holocaustului, „vânător” de naziști, 
scriitor. Născut la Buczacz, 1908. De-
cedat la Viena, 20 septembrie 2005, în-
mormântat la Herzliya, Israel.

Alberto Moravia (Pincherle) – scri-
itor. Născut la Roma, 1908. Printre ro-
mane: Ciocciara. Decedat la Roma, 
26 septembrie 1990. 

LUCIAN-ZEEV HERșCOVICI

6A încetat din viață VALER PLUGARU, 
fost președinte al C.E. Brașov

Conducerea și colectivul Fede ra ției 
Comunităților Evreiești din România 
au aflat cu mare durere că s-a stins din 
viață VALER PLUGARU, 
fost președinte al Comunității 
Evreilor din Brașov. Transmi-
tem condoleanțe și profunde 
regrete familiei și tuturor ce-
lor care l-au iubit, prețuit și 
stimat pe domnul Valer Plu-
garu.

Zihrono Livraha!

Mesaj de condoleanțe 
transmis comunității și familiei de 
vicepre ședintele FCER, Ovidiu Bă-
nescu

Calitățile umane și profesionale 
ale celui care a fost VALER PLUGA-
RU, felul în care a reușit, în prea scur-
ta vreme în care a condus destinele 
Comunității Evreilor din Brașov, să 

se ocupe atât de păstrarea unei vieți 
spirituale și religioase evreiești, cât și 
de nevoile tuturor evreilor din Brașov, 

mulți cu probleme de să-
nătate, de vârstă și atâtea 
altele, fac din trecerea sa 
la cele veșnice o pierdere 
profundă și resimțită de toți 
membrii comunității.

Chiar dacă nu mai era, 
de ceva vreme, în fruntea 
Comunității, experi ența, 
pregătirea sa și calitățile 
sufle tești l-au făcut să fie 

un sprijin și un sfătuitor priceput al ce-
lor ce aveau nevoie de părerea sa.

Sincere condoleanțe membrilor 
Comunității brașovene, tuturor celor 
care l-au cunoscut și familiei îndure-
rate!

Dumnezeu să îl odihnească! Să îi 
fie amintirea binecuvântată!

La data de 1 iulie a încetat din viață 
JEROME MOSES (n. 8 august 1931), 
după o lungă și nemeritată suferință.

A fost inginer în specialitatea ma-
teriale de construcții, meserie pe care 
a exercitat-o cu competență și cu 
multă sârguință. După pensiona-
re a lucrat un număr mare de ani la 
Federația Comunităților Evreiești din 
România, unde a fost întotdeauna 
apreciat pentru rezultatele sale.

În cadrul Comunității s-a ocupat 
intens, cu mult suflet, de voluntariat, 
fiind alături de bătrânii singuri și su-
ferinzi, care îl așteptau întotdeauna 
cu nerăbdare, pentru o vorbă bună și 
orice ajutor pe care îl solicitau. În - 
tr-un timp ținea conferințe la Căminul 
„Amalia și șef-rabin dr. Moses Ro-
sen”, cu regularitate, o dată la două 
săptămâni.

Toți cei care l-au cunoscut își vor 
aminti de O M U L care a fost și că-
ruia îi vor simți lipsa. Fie-i memoria 
binecuvântată! Zihrono Livraha!

Dora Fradis

Cântecul întrerupt...

Reamintim celor care au cunos-
cu t-o pe ADA ULUBEANU (BERCO-
VICI) că în 5 august - 15 Av 1996 a 
plecat în lumea celor drepți. A fost un 
om integru, o bună pianistă și profe-
soară devotată muzicii, o mamă și o 
fiică bună.

Dr. Miriam Bercovici, Simeon și 
Emanuel Ulubeanu 

La 12 Elul comemorăm cu durere doi 
ani de la trecerea la cele veșnice a ing. 
BERTA WEXLER și 16 ani de la pleca-
rea dintre noi a ing. TEODOR WEXLER. 
Le vom purta amintirea în suflet.

Fie-le amintirea binecuvântată!
Familia

Pe la sfârșitul anilor ’50 a rulat pe 
ecranele noastre un film cu acest titlu; 
primele secvențe înfățișau o clasă de 
elevi care cântau, dirijați de învățător, 
cântecul fiindu-le întrerupt de avioa-
nele care anunțau începutul unui răz-
boi. Sună banal, fiindcă au mai spus-o 
și alții: viața însăși este un război, al 
cărui final nu marchează, din neferi-
cire, victoria combatantului principal. 
Războiul acesta întrerupe, uneori la 
modul propriu, un cântec, precum 
în cazul celei care a fost LEONIE 
WALDMAN ELIAD. 

Cei care i-au fost colegi sau spec-
tatori fideli la Teatrul Evreiesc știu că 

a apărut pe scenă până cu puțin îna-
intea sfârșitului neașteptat. 

Pe Leonie, modul în care arăta și 
se manifesta o plasa cu mult sub vâr-
sta cronologică. În acea vară a anului 
2015, Teatrul Evreiesc se pregătea 
pentru un turneu peste hotare, turneu 
în care, probabil, ar fi plecat și Leo-
nie, dacă acel dureros 14 august n-ar 
fi  condus-o spre călătoria eternă, din 
care se întoarce doar în amintirea ce-
lor pentru care a însemnat ceva. 

Luna august – luna căsătoriei cu 
regretatul regizor HARRY ELIAD, 
care a părăsit lumea în 6 august 2012.

CARMEN FOCșA

IULIAN LACKNER (1944-2020)

Comemorăm cu aceeași durere 
în suflet trecerea în neființă a iubiților 
noștri prieteni Pach Leopold, Aron Gina 
cu soțul, Max Smilovici cu soția sa Tina 
Farmacist Mauriciu cu soția Farmacist 
Simion Aurel cu soția Micu Klein și 
Anuța, Avocat Herescu Emil cu soția 
sa Rozica, Weiss Riva, Silo Oberman. 
Dumnezeu să îi odihnească!

S-a dus în lumea sfinţilor, mult prea devreme,  
IULIAN LACKNER, un om deosebit, răzbătător, iute, cu o 
minte sclipitoare, o memorie excelentă și un iubitor ade-
vărat de viață și om.

Atât în România, cât şi în Israel, a reuşit să se afirme în 
toate proiectele ce i-au fost încredinţate de la aspecte teh-
nice, logistice, de afaceri internaționale, lucrări de antre-
prenori de infrastructură, securitate, inginerie și strategie.

Un devotat om familiei, prieten de suflet și săritor, gata 
să ajute pe oricine în nevoie. Un evreu adevărat în adevă-
ratul sens al cuvântului și un patriot mare pentru țara sfântă.

Să-i fie memoria binecuvântată și veșnic pomenită!

Înhumați în cimitirele CEB din București: ARONOVICI IULIAN (Cimitirul 
Giurgiului); MOSES JEROME (Cimitirul Sefard).

Înhumați în cimitirele din țară: AVRAM RIFCA (Cimitirul Evreiesc Galați).
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între evrei și 
Europa în care 
au trăit și s-au 
format, timp 
de secole, dar 
care a și încer-
cat să-i anihi-
leze, extermi-
nând șase mi-
lioane de nevinovați în lagărele celui 
de-al Doilea Război Mondial: „SE VA 
ÎNDEPLINI încet încet/ Pe muzică de 
Wagner/ cu imigranții care i-au inva-
dat pe cei din lumea întreagă,/ Verii 
noștri./ Pentru că nu ne-au vrut pe 
noi,/ Nici cărțile noastre pe care le-au 
ars./ Nici muzica noastră care a fost/ 
Ignorată,/ Nici ochii noștri albaștri care 
priveau/ Ochii lor albaștri,/ În timp ce 
eram uciși milioane./ Nici limba noas-
tră/ Cum amintea și KAFKA/ studiind 
IDIȘUL!”

Bianca Marcovici este, în volumul 
de față, sfâșiată dureros de conflictul 
dintre lumea imaginației ei nemărgini-
te, capabilă de viziuni diafane sau de o 

Spre deosebire 
de majoritatea scri-
itorilor israelieni de 
limbă română de 
azi, Bianca Marco-
vici era deja o poe-
tă cunoscută în Ro-
mânia, în momen-
tul în care a făcut 
Alia (în anul 1991). 
Debutase editorial 
în 1985, prin con-
curs, în condițiile 
foarte restrictive de 

atunci, iar ulterior mai tipărise, înainte 
de plecare, încă două volume de au-
tor. Componentă  a „ramurii ieșene” a 
generației optzeci, a avut parte atât de 
premii literare, cât și de receptare cri-
tică. Activitatea ei literară din Israel a 
fost, prin urmare, o continuare fireas-
că a celei din țară, chiar dacă, stabilită 
la Haifa, a beneficiat, firește, de un alt 
context cultural și politic. Lista ei de 
titluri publicate este impresionantă și 
la fel de respectabil este și reperto-

riul cronicilor și recenziilor de care s-a 
bucurat în publicații literare profesio-
niste. Trebuie precizat și că, deși pro-
fund ancorată în realitățile Israelului, 
pe care le interiorizează în poezia ei, 
Bianca Marcovici menține o legătură 
strânsă cu viața literară din România, 
publicând periodic volume și grupaje 
de versuri sau trimițând criticilor cărțile 
pe care le tipărește, în limba română, 
în Țara Sfântă.

Volumul Curcubeu peste Haifa, apă-
rut recent la Editura Junimea din Iași, 
face parte din acest itinerar al prezenței 
simultane în două spații literare. Chiar 
titlul culegerii poate fi interpretat ca o 
metaforă a legăturii, curcubeul pe care 
poeta îl străvede deasupra orașului ei 
(și care este un curcubeu al păcii, al 
mângâierii sufletești, într-un ev tulburat 
de cataclisme) putând fi și puntea de 
legătură dintre Haifa în care trăiește și 
Iașii în care s-a născut și s-a format ca 
om și ca scriitoare. 

La fel cum și Holocaustul reprezin-
tă o permanentă și dureroasă legătură 

Curcubeu peste neliniști
Realitatea 

cărţii

Grija politicienilor dăunează cetățenilor!
Din 25 iunie și până în 18 iulie 2020, pe pie-

lea românilor a fost probat cu cinism proverbul 
că prostul moare de grija altuia, deși zicătoarea 
neaoșă a fost testată într-o formulare ușor modi-
ficată. În aceste zile, aproape 500 de conaționali 
s-au prăpădit nu din cauză că ei ar fi purtat de grijă 
altor semeni, ci pentru că ei înșiși și-au încredințat 
viața politicienilor.

Dar să vedem din ce cauză în acele zile au 
trecut 444 de români în lumea drepților, de ce alți 
11.405 s-au văzut internați în spital și de ce 913 
au putut pleca din instituțiile sanitare la cerere, 
ca din hotel, devenind apoi bombe virusologice 
pe două picioare? Să ne lămurim cine sunt cei 
din vina cărora au murit oameni și să deslușim 
dacă, pe drept cuvânt, înțelepciunea populară îi 
încadrează pe cei mulți, ajunși în responsabilita-
tea celor puțini, la cei fericiți pentru că sunt săraci 
cu duhul, sau suferințele lor, inclusiv moartea, au 
cu totul alte cauze. Desigur, să nu uităm nici că 
vremelnicii conducători s-au mai referit, în istorie, 
la supușii lor ca fiind „prostimea” sau cei „proști,  
dar mulți”.

Am luat data de 25 iunie ca una de referință 
pentru că atunci a apărut motivarea Curții Con-
stituționale a României, care explica de ce a găsit 
justificate sesizările Renatei Weber, Avocatul Po-
porului, care solicita Curții să infirme capacitatea 
ministrului Sănătății și a șefului Departamentului 
pentru Situații de Urgență de a restrânge libertăți 
cetățenești fundamentale, precum cea de mișcare 
și de îngrijire a sănătății și de a reda Legislativu-
lui dreptul exclusiv de a limita astfel de libertăți 
fundamentale prin legi, nu prin decrete sau ho-
tărâri emise de Guvern. „Măsurile care vizează 
internarea obligatorie trebuie luate prin lege. (...) 
Restrângerea unor drepturi, potrivit articolului 53 
din Constituţie, se poate face numai prin lege şi 
numai când sunt îndeplinite condiţiile de stare 
de urgenţă, periclitarea sănătăţii. Toate condiţii-
le acestea există, numai că măsura trebuie luată 
prin lege”, a explicat Valer Dorneanu, președintele 
Curții Constituționale, fost membru de frunte 
și deputat PSD. În orice țară, solicitarea Curții 
Constituționale nu ar fi produs nici o tragedie; la 
noi lucrurile au ajuns – așa cum scrie cotidianul 
francez „Le Monde“ – ca „a te proteja împotriva 
Covid să fie anticonstituțional”, dat fiind că decizia 
Curții a ajuns „să frâneze măsurile luate de guvern 
pentru gestionarea crizei sanitare”. Și asta, după 

ce Curtea Constituțională a decla-
rat neconstituționale și amenzile 
care au ținut în frâu încălcarea 
legislației anticovid din perioada stării de urgență.

Ce s-ar fi putut face într-o țară dominată de 
rațiune și ce a urmat la noi? Într-o țară în care 
lupta politică ar fi fost mai puțin importantă decât 
sănătatea populației, Guvernul ar fi venit, tot pe 
25 iunie, cu o propunere legislativă pe domeniul 
luptei anti-SARS CoV-2, care să fie discutată și 
votată de Parlament în procedură de urgență. Ce 
a făcut Executivul român? Ludovic Orban a trans-
mis „cererea, recomandarea, rugămintea mea că-
tre toți cetățenii să nu țină cont de deciziile Curții 
Constituționale”! Răspunsul Parlamentului, prin 
vocea lui Victor Ponta, a fost pe același calapod: 
„Rugămintea mea către populaţie este să nu ţină 
cont de nicio decizie (Ordonanţă de Urgenţă sau 
Hotărâre) emisă sau semnată de Ludovic Orban!”

Că nu au făcut așa e o dovadă că românii sunt 
mai isteți decât îi creditează înțelepciunea popu-
lară, dar reacția Parlamentului, în întregul său, 
e departe de a aduce acestui for vreun dram de 
respect. O astfel de reacție ar fi fost o inițiativă le-
gislativă parlamentară, discutată în procedură de 
urgență. Ea ar fi adus mai mult credit majorității 
decât tergiversarea documentului necesar apă-
rării sănătății publice și generarea a 444 de noi 
decese și a 11 405 noi cazuri de îmbolnăvire cu 
COVID-19. Din păcate pentru noi, legislativul și 
executivul s-au dovedit a fi egali în merite și în 
importanța acordată vieții și sănătății cetățenilor. 
Robert Cazanciuc a declarat că ne trebuie  „o lege 
pentru a ne asigura că restrângerea lor nu se face 
în mod abuziv, după bunul plac al Guvernului Or-
ban”, iar șeful său de partid a găsit că „e doar vina 
Guvernului Orban că a încălcat drepturi şi libertăţi 
prin ordin de ministru. Aşa a ajuns să provoace o 
criză în care pacienţii infectaţi să plece din spitale. 
Aţi avut toate pârghiile necesare gestionării efici-
ente a pandemiei. Dar aţi scăpat situaţia de sub 
control!” 

Și așa, cât s-au certat politicienii, 444 de ro-
mâni au murit pentru că s-au lăsat în grija politici-
enilor, iar alți 1000, eliberați la cerere din spitale, 
umblă printre noi, răspândind liberi virusul.

În afară de a-i fi votat, noi, cei din rândul cărora 
se recrutează noii decedați, ce vină avem?

Și acum, pe cine mai votăm?
ALX. MARINESCU

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 COM-
PLETEZE ADRE SA 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 localitate 
FIRST BANK, SUCURSALA MOŞILOR OLARI, 
Contul IBAN: RO66PIRB4236745798003000 
(RON), RO03PIRB4236745798002000 (USD),  
RO37PIRB4236745798001000 (EUR). Pentru  
EUROPA, un abonament pe un an costă 45 de euro 
(cu toate taxele incluse). Pentru EXTRA EUROPA, 
un abonament costă 95 de dolari USA (cu toate 
taxele incluse). Pentru Israel, un abonament pe un 
an costă 40 de dolari USA.
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Gândul 
scris

Lângă pomul verde...
S-ar părea că închi-

derea teatrelor ca efect 
al pandemiei ar avea și 
o (modestă) consecință 
pozitivă. Insist, de data 

aceasta, pe relocarea unor reprezentații 
în aer liber. Altfel spus, pe revenirea din 
plin la stagiunea estivală. 

Mizând, categoric, pe divertisment 
și pe magnetismul comediei, o astfel de 
stagiune are darul de a ne redescoperi farmecul teatru-
lui de vară, în parcuri prevăzute cu estrade. Naționalul 
din Iași a lansat două premiere în parcul din fața clădi-
rii sale istorice, prima fiind celebra piesă a lui Marivaux 
Jocul dragostei și al întâmplării, care a mutat badineria 
din salon, în preajma pomilor, a florilor și în mireasma 
teilor. Pe noul stadion din Cluj s-a testat atracția, la zi, a 
stand-up comediei… La Brașov, Arlechin Festival a che-
mat copiii la ceremonii ludice în Centru, dar și în cartierul 
Noua. Naționalul din București și-a reluat activitatea, iar 
Nopți de vară sus pe teatru, desfășurate sub cerul înste-
lat, au pus în valoare noul Amfiteatru, cu 300 de locuri 
(din care s-au putut fructifica doar 60 de locuri la fiecare 
reprezentație!). Nottara, Ion Creangă, Teatrul de Revistă 
au migrat și ele în spații deschise la Teatrul de Vară din 
Herăstrău, dar și la Teatrul „Mihai Eminescu” din Parcul 
Național, la Arena Tei-Petricani. De asemenea, la Muzeul 
Satului, la  Institutul Cultural Român, la Institutul Cervan-
tes, în curtea  Televiziunii Române, la Casa Filipescu-Ce-
sianu etc. (Ce bine să ai spații de joc out-door!)

În ton cu anotimpul și cu timpurile a fost și Teatrul 
Evreiesc de  Stat, care ne-a invitat la spectacolul De la 
Caragiale la Shalom Alehem, o dramatizare (pe firul moti-
vului călătoriei cu trenul) în care se întâlnesc, se confrun-
tă, se  pun în dialog geniul comediei românești și cel al 
marelui scriitor de expresie idiș. Astfel, se încrucișează, 
se reflectă ca în oglinzi paralele personaje ca Veta, Rică 
și Motl; tipuri, mentalități, reacții, medii și conjuncturi. 
Spre meritul tuturor interpreților, deși mai veche, monta-
rea de la TES nu și-a pierdut prospețimea și farmecul, în 
noua ambianță!

Spectacolul a avut loc în curtea Muzeului Literaturii 
Române. Așadar, într-o altfel de grădină decât cea în 
care era Iunion-ul, și în care Jupân Dumitrache stătea 
cu ochii pe bagabontul  care voia să-i strice „onoarea de 
familist”… Și, totodată, o altfel de grădină  decât vestita 
„Pomul Verde” din Iași, în care lua ființă în 1876, grație 
lui Avram Goldfaden, primul teatru profesionist idiș, din 
lume.

NATALIA STANCU 

Drumul 
spre teatru

delicată survolare a „universului mic”, 
domestic, și convulsiile prin care trece 
umanitatea: războaie, incitare, depla-
sări de populație, genocide periodice, 
molime. Multe (în special războaiele, 
incitarea și amenințarea cu genocidul) 
constituind nu ipoteze, ci realități de 
care se lovește zilnic cetățeanul is-
raelian. Poeta metabolizează tot mai 
dificil crizele pe care realitatea i le im-
pune, iar arta – vioara, pe care a stu-
diat-o la Iași, poezia pe care o scrie la 
Haifa – nu mai este decât un panaceu 
provizoriu. Ea are efect doar în măsu-
ra în care imaginația este dublată de 
luciditate și de angajare.

Volum al deplinei maturități crea-
toare, Curcubeu peste Haifa ne propu-
ne o poezie aspră, cu accente amare, 
în care se simte latura contestatară a 
personalității Biancăi Marcovici.

RĂZVAN VONCU
*Bianca Marcovici – Curcubeu peste Haifa, 
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