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FCER
În amintirea celor șase milioane de victime

#weremember

Potrivit unei decizii a Tribunalului Penal Internațional

Curtea de la Haga are dreptul de a iniția investigații
penale împotriva Israelului și a palestinienilor

Într-o decizie luată pe 5 februarie
a.c., Tribunalul Penal Internațional de
la Haga (TPI) a stabilit că are dreptul
să înceapă o investigație penală împotriva Israelului și a palestinienilor
pentru așa-zise crime de război care
ar fi fost săvârșite în Cisiordania, Gaza
și Ierusalimul de Est. Investigațiile se
vor concentra asupra conflictului dintre Israel și Hamas din 2014, crearea
de așezări israeliene în Cisiordania și
reacția israeliană la protestele de la
granița cu Gaza.
Răspunzând acestui demers, pre
mierul Benjamin Netanyahu l-a eti
chetat drept „antisemitism pur”. „Astăzi, TPI a demonstrat din nou că
este un organism politic. Tribunalul
ignoră adevăratele crime de război,
în schimb urmărește Statul Israel, un
stat cu un guvern democratic puternic care respectă statul de drept și nu
este membru al TPI. Acest tribunal,
creat pentru a preveni atrocități cum
a fost Holocaustul nazist împotriva
poporului evreu, urmărește acum statul poporului evreu. Mai întâi, susține
jignitor că este o crimă de război
dacă evreii trăiesc în patria lor. În al
doilea rând, pretinde că atunci când
Israelul democratic se apără împotri-

va teroriștilor care ne omoară copiii
și trag cu rachetele asupra orașelor
noastre, înfăptuiește o altă crimă de
război. Și totuși, TPI refuză să investigheze dictaturi brutale precum cele
din Iran și Siria, care comit aproape
zilnic atrocități oribile”.
Prin această decizie, a mai spus
premierul israelian, „TPI a încălcat
dreptul democrațiilor de a se apăra
împotriva terorismului și îi favorizează
pe cei care subminează eforturile de
a extinde cercul statelor care doresc
pacea. Ca prim-ministru al Israelului,
vă garantez că vom lupta cu toate
forțele împotriva acestei pervertiri a
justiției. Vom continua să-i protejăm
pe cetățenii și militarii noștri în fața
unor persecuții legale”.
TPI nu poate investiga un stat, ci
numai persoane, dar hotărârea luată se poate referi chiar la premierul Netanyahu, la miniștrii Apărării,
alte oficialități la nivel înalt, militari și
comandanți ai armatei israeliene.
Încă de anul trecut, vicepreședintele
american Kamala Harris a semnat
o scrisoare în care a apreciat drept
„periculoase” intențiile TPI față de Israel. Ea a subliniat că „Statele Unite
se vor pronunța cu hotărâre împotriva

lor”. În plus, Administrația Biden nu a
renunțat la sancțiunile date împotriva
oficialităților TPI de către Administrația
Trump. Gilad Erdan, ambasadorul Israelului în Statele Unite, a stat de vorba cu oficialități de la Casa Albă după
publicarea deciziei TPI și a primit
asigurări cu privire la faptul că acestea împărtășesc poziția Israelului.
Aceleași asigurări le-a primit și ministrul israelian de Externe, Gabi Ashkenazy, din partea Administrației Biden.
De asemenea, fostul comandant
al Forțelor Armate Britanice, Richard
Kemp, care a condus o investigație
asupra Operațiunii Protective Edge
din 2014 din partea unui grup independent de generali în retragere, citat
de Algemeiner, a ajuns la concluzia
că IDF (Armata Israeliană) și-a îndeplinit toate obligațiile care îi reveneau
conform Legii Conflictelor Armate, iar
adesea a depășit aceste obligații și că
Israelul „a luat măsuri excepționale
pentru a limita pierderile colaterale”.
Kemp a declarat acum că „Heinrich
Himmler ar fi fost mândru de inițiativa
procurorului-șef al Tribunalului Penal
Internațional” și că acum TPI seamănă cu Tribunalul Poporului din Germania nazistă.
EVA GALAMBOS
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Primarul
Constanței
are dubii
referitor
la Ion Antonescu!

Întrucât legea interzice promovarea cultului persoanelor vinovate de
săvârşirea unor infracţiuni de genocid
contra umanităţii şi de crime de război, edilii comunei ilfovene „1 Decembrie” au schimbat numele străzii „Ion
Antonescu” în strada „Biruinței”, decizia Consiliului Local fiind adoptată în
29 ianuarie cu nouă voturi pentru, toate din partea consilierilor PNL.
Nu la fel stau lucrurile la Constanța,
unde primarul Vergil Chițac (tot PNL)
a refuzat să ia aceeași decizie, pretextând că „Ion Antonescu are parte
de evaluări diverse, chiar contradictorii, polemici şi controverse”, și că pentru a evita „abordările amatoriste” este
necesar să își spună părerea cetățenii
și mediul academic, după cum se arată într-un comunicat transmis de Institutul „Elie Wiesel”!
„Edilul ar trebui să știe că nu există
nici o controversă în privinţa rolului pe
care Ion Antonescu l-a avut în elaborarea şi punerea în aplicare a politicii
de stat care a dus la exterminarea a
cel puţin 280000 de evrei români şi
ucraineni şi a peste 11000 de romi”,
se arată în documentul citat, care precizează că „Ion Antonescu a fost judecat şi găsit vinovat de crime de război
în 1946”.
INSHR a trimis încă din 2014 mai
multe adrese primăriei constănțene,
„prezentând situaţia de ilegalitate în
care se găseşte instituţia condusă
acum de domnul Chiţac. Este cu atât
mai sfidătoare poziţionarea lui Vergil
Chiţac, cu cât acesta aparţine unei
formaţiuni politice care-şi preţuieşte
trecutul democratic”, se mai spune
în același comunicat, care conchide că „opiniile edilului nu ţin loc de
lege”. Precizăm că din 2016, Comisia
de Atribuire de Denumiri a Județului
Constanța a avizat favorabil proiectul de hotărâre a Consiliului Local de
schimbare a denumirii străzii „Mareșal
Ion Antonescu” în „Contraamiral Horia Măcellariu”. Probabil că edilul din
Constanța simte nevoia să aibă, la
primăria pe care o conduce, o comisie
care să-i avizeze părerile și obligațiile,
ca să nu mai aibă vreo răspundere,
nici măcar pe aceea de a respecta
legea!
Ambasadorul Israelului în România, David Saranga, a declarat că
a aflat cu „stupoare și dezamăgire
despre afirmațiile recente ale Primarului Constanței” și l-a invitat pe Vergil Chițac să viziteze Yad Vashem
„pentru o cunoaștere aprofundată a
atrocităților comise la ordinul lui Ion
Antonescu împotriva evreilor din România”, adăugând că nici „criminalii Holocaustului”, nici „simpatizanții
mareșalului Ion Antonescu, ai Mișcării
Legionare”, nici „cei care instigă la ură
nu trebuie tolerați în societate.” (A.M.)
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Interviul

lunii
februarie

O lună scurtă, dar intensă și complexă
Interviu cu președintele FCER, deputat SILVIU VEXLER

•p
 rincipalele proiecte ale deputatului Silviu Vexler în noua sesiune parlamentară
• pregătirea Purimului 5781
•c
 ampania de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 în comunitățile evreiești din România
• premieră în România: condamnare a unei persoane pentru negarea Holocaustului
– Care sunt principalele dvs. tiv în această situație: transmisia în direct a eveniproiecte la începutul unei noi se- mentelor oferă posibilitatea oricărui membru al unei
comunități evreiești să urmărească acest Purim
siuni parlamentare?
– Ca să-l parafrazez pe Gică Hagi, pentru care Spiel, să se bucure de el împreună cu noi și să poaam toată admirația, vreau să facem să fie bine, ca tă fi alături de comunitate, indiferent de locul în care
să nu fie rău. Deși se poate pune întrebarea pentru se află. Vom încerca să folosim tehnologia pentru a
ne deschide cât mai mult către toți, în primul rând
cine să fie bine și pentru cine să fie rău.
– N-ar fi rău, ca să fie bine, să găsim o formulă către membrii comunității, dar nu numai, și vom face
tot ce este posibil să menținem tradițiile, adică specde a armoniza binele individual cu cel colectiv...
– Da, sigur. Oricum, revenind la întrebare, aș sub- tacolul fizic, în forma permisă în prezent de lege.
– Un subiect care este pe buzele tuturor, în zilinia două modificări dintre cele care au fost făcute
în legislatura precedentă. Prima este recunoașterea lele acestea, este campania de vaccinare. Cum se
faptului că preluarea proprietăților de la comunitățile desfășoară ea atât în căminele de vârstnici, cât și în
și instituțiile evreiești se prezumă automat a fi fost ceea ce îi privește pe membrii comunităților?
– În cadrul ambelor cămine (București și Arad)
abuzivă. A doua, pe care o văd ca fiind fundamentală, este ca supraviețuitorii Holocaustului să primeas- pentru persoane vârstnice, campania de vaccinare
că întregul cuantum al despăgubirilor într-o singură a fost finalizată în cazul tuturor persoanelor care au
tranșă, nu în mai multe tranșe anuale, așa cum era dorit să se vaccineze, indiferent dacă este vorba de
rezidenți, de personal medical sau administrativ. Mă
până la finele anului 2020.
Asta nu epuizează subiectul, pentru că legislația bucură faptul că nu au fost probleme, iar rata de
privind retrocedările ridică numeroase alte proble- vaccinare voluntară a fost foarte mare.
Cei din cămine au fost prioritatea absolută. Apoi,
me, care pornesc de la modul în care se stabilește
cuantumul chiriei pentru proprietățile care rămân în conform normelor stabilite prin Planul Național de
continuare în posesia statului, până la durata ex- Vaccinare, urmează personalul medical și cel de
cesivă a tuturor procedurilor și, chiar dacă nu ține asistență socială și medicală, respectiv persoanele
de partea legislativă, la atitudinea și modul în care care oferă îngrijiri la domiciliu și personalul religisunt tratați toți oamenii care ajung la Autoritatea os din cadrul FCER și al Comunităților. Procedura
Națională pentru Restituirea Proprietăților. De parcă a fost amânată, așa cum a fost amânată la nivelul
nu ar fi suficient faptul că acești oameni au trecut întregii țări, din cauza întârzierilor în livrarea vacciprin niște suferințe de nedescris, ei sunt tratați și în nului, dar totul este pregătit și vom începe de îndată
prezent de funcționarii ANRP într-un mod complet ce dozele vor ajunge în țară.
În ceea ce îi privește pe membrii comunităților
greșit, ca să nu folosesc cuvinte mai tari.
Nu va fi ușor să răzbim, dar sunt niște lucruri evreiești, legal, FCER nu are nici dreptul să îi procare sunt și principiale, și normale. Un alt aspect grameze pe cei care doresc, nici să intervină în vrecare trebuie avut în vedere este situația oamenilor un fel. Și la noi, și la celelalte culte, cei care doresc
care nu au avut posibilitatea să depună cererile de să se vaccineze trebuie să se programeze indiviretrocedare în termenul stabilit inițial. În prezent pot dual, tocmai pentru că vaccinarea este voluntară.
exista persoane care nu au avut documentele ne- Pentru cei care nu au avut posibilitatea să își facă
cesare pentru a depune la timp cererea de retro- programarea, suntem aici să îi ajutăm și să facem
cedare, întrucât actele se aflau în Arhivele Statului, tot ce putem, cu respectarea cadrului legal.
– Să încheiem cu rugămintea de a prezenta un
iar acum termenul este depășit și cetățeanul nu mai
poate face nimic. Este, cum spuneam la început, alt eveniment important pentru Federație.
– Pentru prima dată în România după 1990, ieri
un bine general, pentru că aceste prevederi nu se
aplică numai evreilor sau supraviețuitorilor Holo- (4 februarie 2021 – n. red.) o persoană a fost concaustului, ci tuturor celor care au trecut prin drama damnată pentru negarea Holocaustului. Este vorba
confiscării proprietăților. Proiectul de modificare despre Vasile Zărnescu, autorul volumului intitulat
a legislației privind retrocedările este unul care se „Holocaustul – gogorița diabolică. Extorcarea de
va întinde de-a lungul întregii legislaturi și vreau să bani de Holocaust”. În afară de faptul că titlul este
îl aduc la o formă în baza căreia acești oameni să agramat, cartea conține materiale de o mizerie cumsimtă un minim respect față de suferințele lor. Sunt plită, de genul celor care puteau fi citite în perioada
convins că nu poate fi rezolvat totul, dar o vom lua legionară. Autorul a primit o sentință de un an și o
lună, cu amânarea executării pedepsei timp de doi
etapă cu etapă.
Al doilea proiect va fi deja depus și va fi intrat ani, perioadă în care sunt impuse o serie de obligații
în procedură parlamentară în momentul în care și restricții.
Este important faptul că, pentru prima dată, o
revista va ieși de la tipar. El se referă la urmașii
supraviețuitorilor Holocaustului. Așa cum prin lege persoană a fost condamnată pe teritoriul României
a fost stabilit dreptul urmașilor persoanelor persecu- pentru negarea Holocaustului. În trecut, alte sesizări
tate politic de a primi o indemnizație de sprijin, con- nu au fost admise sau au fost respinse. Ceea ce este
sider că este normal ca și urmașii supraviețuitorilor esențial este mesajul transmis de această sentință
Holocaustului și ai tuturor celorlalte persoane perse- și anume că negaționismul nu va trece nepedepsit.
cutate din motive etnice în perioada Holocaustului Evident că nu este o bucurie când cineva primește
să primească o indemnizație de sprijin pentru su- o condamnare, dar în acest caz era un act de norportul acordat permanent părinților lor, pentru modul malitate. Legea interzice negarea Holocaustului, iar
în care i-au ajutat să meargă înainte după drama în acest caz negarea se făcea chiar de pe coperprin care au trecut. Apoi, și urmașii au avut partea tă, la care se adaugă elementele de antisemitism și
lor de suferință, pe care trebuie să o suporte în con- atacurile împotriva Statului Israel, precum și teoriile
conspirației incluse în volum. Important mai este și
tinuare.
– Trecând de la tristețe la bucurie, ce ne puteți că între motivele sentinței pronunțate de Tribunalul
spune despre modul în care este pregătit Purimul, Sectorului III împotriva lui Vasile Zărnescu, unul dincare va avea loc la câteva zile după apariția revistei, tre cei mai activi antisemiți și negaționiști, se numără
și articolele, materialele și comentariile antisemite și
și dacă vom avea un Purim Spiel în acest an?
– Situația nu s-a schimbat semnificativ, deci vom de negare a Holocaustului publicate de inculpat pe
sărbători Purimul atât față în față, cu respectarea Internet. Și aici avem de-a face pentru prima dată cu
măsurilor dispuse de autorități, cât și online. Vrem o condamnare pentru astfel de lucruri.
Mi-aș dori să nu mai existe motive pentru
ca de această dată să încercăm să coordonăm,
pe cât este posibil, Purim Spiel-ul pe care îl vom pronunțarea unei astfel de condamnări în viitor. Nu
pregăti în București cu spectacolele pe care le vor aș spune că este o reușită sau o victorie, ci un act
pregăti alte comunități evreiești din țară, și ele să de normalitate și de punere în aplicare a legii.
A consemnat
fie retransmise în toate celelalte comunități. În afară
ALX. MARINESCU
de problemele inerente, există și un element pozi-

Personalități evreiești
în Administrația Biden

În formarea Administrației sale, în afara cali
tăților profesionale și a experienței celor aleși
să îndeplinească funcții importante, Joe Biden
a ținut seama și de elementul etnic, care să reflecte situația actuală a societății americane. Astfel, în noul Cabinet se regăsesc reprezentanți ai
minorităților afro-americane, asiatice, hispanice,
precum și numeroși evrei. Deși, proporțional,
procentul evreilor americani nu este semnificativ, o mare parte dintre ei au votat și votează cu
Partidul Democrat. O analiză a listei evreilor care
vor ocupa posturi în Administrație, efectuată de
JTA, arată o mare varietate a categoriilor din care
aceștia fac parte – de la ortodocși la reform.

Anthony Blinken – Secretar de Stat
Anthony Blinken a fost ani de zile consilierul lui
Biden în probleme de politică externă și are o carieră diplomatică îndelungată. Tatăl său vitreg a fost
supraviețuitor al Holocaustului și memoriile acestuia au influențat esențial deciziile sale politice, inclusiv în ceea ce privește Orientul Mijlociu. Bunicii
materni au fost evrei din Ungaria, iar unul dintre
străbunici a fost un cunoscut scriitor de limbă idiș.
În timpul Administrației Obama a fost Secretar de
Stat adjunct și pe parcursul carierei a făcut parte și din Consiliul pentru Securitate Națională.
Susținător al liniei politice a Partidului Democrat în
politica externă, Blinken nu a fost de acord să se
condiționeze asistența militară americană pentru
Israel de anumite decizii ale guvernului israelian,
chiar dacă ele nu corespundeau punctelor de vedere americane, și a apreciat Acordurile Abraham
de stabilire a relațiilor Israelului cu unele țări arabe.
Susține reintrarea SUA în acordul nuclear cu Iranul, dar cu consultarea Israelului.

Alejandro Mayorkas, Secretar al Securității
Interne (ministru de Interne)
A. Mayorkas, de 60 de ani, jurist, a fost Secretar adjunct al Securității Interne în perioada
Obama. S-a născut în Cuba, tatăl său fiind evreu
sefard cubanez, iar mama – evreică din România,
supraviețuitoare a Holocaustului, familia ei refugiindu-se în Cuba în anii 1940. Pe parcursul carierei sale, atât în mediul public, cât și privat, Mayorkas s-a implicat în problemele evreilor americani,
atrăgând atenția asupra amenințărilor specifice la
adresa lor.

Merrick Garland, Procuror General
(ministrul Justiției)
Merrick Garland, avocat de profesie, se trage dintr-o familie de evrei conservativi. Bunicii
săi au venit în Statele Unite la începutul secolului trecut din Rusia țaristă, refugiindu-se din fața
pogromurilor și antisemitismului. Absolvent de
Harvard, a lucrat atât în sectorul privat, cât și în
cel public, în cadrul Departamentului de Justiție.
Nominalizat la Curtea Supremă în ultimul an al
președinției Obama, nu a fost confirmat de Senatul cu majoritate republicană, argumentându-se
că trebuie așteptat rezultatul alegerilor unui nou
președinte.

Janet Yellen, Secretar la Trezorerie
(ministru de Finanțe)
Janet Yellen este eroina a două premiere: a
fost prima femeie președinte al Rezervelor Federale și acum Secretar al Trezoreriei. Se trage
dintr-o familie de evrei polonezi și este economist, profesor universitar emerit, care a predat la
mari universități americane și la London School of
Economics, înainte de a fi cooptată la Rezervele
Federale, unde a ocupat diferite funcții.

Ronald Klain, șeful personalului Casei Albe
Ronald Klain, avocat, a îndeplinit această funcție pentru Joe Biden când acesta a fost
vicepreședintele Statelor Unite. Este evreu practicant, care menține legăturile cu sinagoga din Indianopolis, unde a copilărit. Cei trei copii ai lui au
primit o educație iudaică.
EVA GALAMBOS
(Continuare în pag. 22)
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80 DE ANI DE L A POGROMUL DE L A BUCUREȘTI

Silviu Vexler: „Am dorit, mai mult decât un moment comemorativ, să transmitem un mesaj de unitate politică
și de unitate a societății pentru a preveni astfel de lucruri”.
Federația Comunităților Evreiești
din România a organizat o ceremonie
de comemorare a victimelor Pogromului legionar din 21-23 ianuarie, la
împlinirea a 80 de ani de la pogromul
antievreiesc din București.
Evenimentul online a fost deschis
de o ceremonie religioasă oficiată de
prim-rabinul Rafael Shaffer și primcantorul Emanuel Pusztai în memoria
celor uciși de legionari în acele zile
din ianuarie 1941.
Președintele FCER, deputatul SILVIU VEXLER, i-a invitat pe
participanți să vorbească despre
această dramă a comunității evreiești
și a societății românești din acea perioadă, dar și despre asumarea istoriei
recente a României și măsurile necesare pentru combaterea antisemitismului și a xenofobiei.
„Acum 80 de ani, pe străzile din
București începea un masacru. Un
moment care poate fi caracterizat cel
mai bine ca unul al urii fără sens, având
la bază o motivație etnică. În urmă cu
80 de ani, comandanții mișcării legionare au ordonat începerea a ceea ce
va rămâne cunoscut peste ani ca Pogromul de la București. Acum, când citim, verificăm documentele și tot ceea
ce s-a întâmplat, nu înțelegem ura și
violența inimaginabilă, tortura care a
avut loc pe străzile Bucureștiului în
acele momente. Poate cel mai semnificativ, pentru a înțelege ce s-a întâmplat, este faptul că omorul a fost,
într-adevăr, nediscriminatoriu. Au fost
omorâți tineri, au fost omorâți bătrâni,
bărbați, femei, copii. Aveau în comun
doar faptul că erau evrei. Pentru acest
motiv au devenit țintele unor oameni
mânați de niște sentimente care nu
pot fi descrise în cuvinte. Este cu atât
mai trist că printre evreii omorâți pe
străzi în acele zile se aflau și veterani

Prim-rabin Rafael Shaffer

decorați, eroi ai României care au luptat pentru țară în timpul Primului Război Mondial.
Am discutat intens în această perioadă dacă să facem acest eveniment
și cum să-l facem, având în vedere că
este o perioadă dificilă, de pandemie.
Am ajuns însă la concluzia că această
comemorare este esențială din cauza
ascensiunii curentelor antisemite în
Europa și, din păcate, și în România
în ultima vreme. Din cauza tendințelor
excesive de reabilitare a mișcării legionare și a reprezentanților ei principali. Vă reamintesc că în urmă cu
doar câteva luni a început procesul
de reabilitare a unui fost general care
a ordonat, la cererea lui Ion Antonescu, asasinarea a 40.000 de evrei. Din
toate aceste motive și din multe altele,
ceremonia de astăzi este esențială.
Le mulțumesc tuturor celor care
vor lua cuvântul astăzi pentru că au
răspuns invitației, chiar dacă aceasta a venit foarte târziu. Am dorit, mai
mult decât un moment comemorativ,

să transmitem un mesaj de unitate
politică și de unitate a societății, pentru a preveni astfel de lucruri”, a spus
în deschidere Silviu Vexler și i-a dat
cuvântul președintei Senatului României, ANCA DRAGU.
„Omagiem astăzi memoria victimelor Pogromului de la București, o
înșiruire de persecuții și atrocități la
adresa populației evreiești. Acum 80
de ani, atmosfera încărcată de un climat puternic antisemit și instabilitatea
sistemului politic de la acea vreme
au culminat cu o serie de acțiuni de o
violență extremă.
Pogromul de la București din ianuarie 1941 reprezintă un moment
condamnabil din istoria țării noastre,
un moment pe care trebuie să ni-l
asumăm, să-l înțelegem și din care
să învățăm că valorile și principiile
democratice trebuie apărate zi de zi.
Antisemitismul, xenofobia și rasismul
reprezintă pericole de actualitate, pe
care dacă nu le contracarăm ferm, societatea noastră și noi toți vom avea
de suferit.
Obligația noastră morală, la 80 de
ani de la această tragedie, este să
omagiem așa cum se cuvine memoria celor care au suferit în acest eveniment dezonorant și să ne asigurăm
că această dramă va rămâne mereu
vie în conștiințele noastre”.
A urmat discursul președintelui
Camerei Deputaților, LUDOVIC
ORBAN, care s-a referit la nevoia de
a învăța din lecțiile tragice ale trecutului pentru a combate derapajele
antisemite în viitor. „Rememorăm în
aceste zile unul dintre cele mai funes
te și rușinoase episoade din istoria
României: rebeliunea legionară, crimele și fărădelegile cărora le-au căzut victimă, în primul rând, evreii din
Bucureștii acelor vremuri întunecate.
Peste 1100 de locuințe și magazine
evreiești au fost jefuite, șase temple și
sinagogi devastate și pângărite, case
incendiate, familii rămase pe drumuri,
dar cel mai grav, sute de evrei au fost
arestați și torturați, dintre care cel
puțin 120 uciși, cu o sălbăticie care ne
face să ne cutremurăm.
Acest moment tragic, produs al
fascismului și antisemitismului, nu a
reprezentat, din nefericire, decât o
prefigurare a marilor masacre care
au urmat: Pogromul de la Iași din iunie 1941, cu mii de victime, uciderile
în masă și deportarea evreilor dintre
Prut și Nistru, genocidul practicat în
Transnistria de regimul Antonescu.
Pogromul de la București înseamnă și
o bornă pe calea alunecării societății
românești spre un faliment moral, care
a îngăduit ca populația evreiască să
devină ținta persecuțiilor sistematice,
a excluziunii, violențelor și umilințelor
cotidiene și, în ultimă instanță, a genocidului. Este lecția amară a unei
istorii care, deși se îndepărtează de
noi, nu trebuie sub nici o formă uitată.
Dimpotrivă, avem datoria de a păstra
și transmite amintirea vie a acestui
tragic episod, deoarece el reprezintă
un avertisment venit din trecut, a cărui importanță o măsurăm și mai bine
astăzi, când vedem ce ravagii politice
și morale provoacă intoleranța, xenofobia și rasismul, ura, răspândirea în
masă cu viteza pe care o asigură internetul a urii alimentate de ignoranță,
frustrări și resentimente. Democrația,
toleranța și solidaritatea sunt valori
amenințate astăzi chiar și în țări cu
experiență și tradiție democratică îndelungată”.

În mesajul său, vicepremierul DAN BARNA a făcut
referire la o experiență personală din localitatea în care
a copilărit, în urma căreia a
observat că antisemitismul
poate fi întâlnit în orice mediu și în diferite forme:
„Eu am copilărit la Poiana
Sibiului, iar lipită de casa bunicilor mei era o casă mare
și albă, ca un palat, a doctorului. Nu-i voi spune numele, dar medicul din sat era o
personalitate respectată de
toată comunitatea, pentru că
avea o bibliotecă. O bibliotecă fabuloasă, despre care noi, copiii, ne imaginam doar cum ar putea fi. Poveștile
în sat erau că are mii de volume, cărți
rare și prețioase. Pentru mine, copil
fiind, se conturase imaginea aceea a
casei doctorului și a bibliotecii pe care
nu am avut ocazia în toată copilăria
să o văd.
Întâmplarea face că, în urmă cu
două-trei luni, am fost acolo și, pentru că nepoții doctorului vindeau casa
respectivă, am putut intra în acea bibliotecă. După 40 de ani, a fost un moment special și spun asta pentru că,
într-o comemorare, cred că poveștile
personale au rolul lor.
Discutând cu nepoții doctorului,
am cumpărat o parte din cărțile acelea, magice în imaginația mea de copil. Aseară am desfăcut acele cutii și
le-am așezat în bibliotecă. Ștergându-le de praf și răsfoindu-le, am găsit
volumul „Accidentul”, de Mihail Sebastian. Am deschis cartea și am găsit și
câteva adnotări cu scrisul doctorului,
care scria că Sebastian nu are suflet
românesc, că nu a mâncat mămăligă
și toate inepțiile antisemite prezente
în societate atunci. Toată aura și tot
respectul pe care-l aveam pentru acel
personaj imaginar, pe care nu l-am
cunoscut, s-au pierdut într-o clipă.
Era un naționalist care căzuse pradă
acelor idei stupide ale epocii, care din
păcate sunt prezente și astăzi.
Supraviețuirea se face prin memorie. În condițiile în care noi, ca
stat, reușim să continuăm cercetarea
istorică și să susținem inițiativele de
documentare și cercetare pe care le
facem cunoscute generațiilor care urmează, ne putem asigura că tinerele
generații nu vor putea cădea pradă
unui asemenea discurs plin de ură”.
Vicepremierul
KELEMEN
HUNOR a vorbit despre nevoia
solidarității în societate în astfel de
momente în care o minoritate este
amenințată sau chiar supusă discriminării, violențelor și crimelor.
„Pogromul de la București, din
urmă cu 80 de ani, este o pată neagră
a istoriei, așa cum multe evenimente
din secolul XX au rămas în memoria
colectivă ca niște momente tragice
și e bine să discutăm despre ce s-a
întâmplat cu strămoșii noștri și să tragem concluziile necesare pentru secolul XXI.
Important este să înțelegem cu
toții că astfel de evenimente s-au întâmplat pentru că autoritățile le-au lăsat să se întâmple. Pe de altă parte,
nu a existat o solidaritate a societății.
Cetățenii nu au ieșit și nu s-au solidarizat cu cei care au suferit în acele zile
în București.
Din păcate, și în zilele noastre
vocile antisemitismului și xenofobiei
revin și sunt perioade când aceste
voci sunt puternice. Trebuie să fim

S. Vexler (stg.), O. Bănescu, J. Iacobescu,
I. Cajal, E. Pervulescu și E. Kupferberg

conștienți că și în secolul XXI, într-o
democrație, majoritatea este întotdeauna responsabilă pentru o minoritate, pentru toate minoritățile, de orice
fel. În acest sens, nu doar instituțiile
au un rol important, ci și cetățenii.
Ce putem face noi, forțele democratice, este să spunem că există un
cordon sanitar peste care nu se poate trece, că există o linie roșie care
nu poate fi depășită. Că orice manifestare xenofobă, antisemită, orice
afirmație care lezează demnitatea
umană, lezează o minoritate, trebuie
respinsă imediat”.
Ministrul Afacerilor Externe,
BOGDAN AURESCU, a vorbit despre
planurile de îmbunătățire a legislației
pentru combaterea antisemitismului și
xenofobiei: „Așa cum spunea în deschidere președintele Silviu Vexler, în
1941 Bucureștiul și împrejurimile sale
au devenit scenele unor violențe de
nedescris, împotriva unor cetățeni români lipsiți de orice vină, în afară de
aceea de a fi de o altă etnie și religie decât majoritatea. Femei, bărbați,
bătrâni și copii au fost schingiuiți și
asasinați doar pentru că erau evrei.
Din păcate, Pogromul de la
București nu a fost un eveniment
izolat, pentru că a fost urmat de Pogromul de la Iași, de Trenurile Morții,
lagărele din Transnistria, Odessa,
tragedii care au devenit capitole ale
Holocaustului din România.
Este de datoria noastră astăzi să
evocăm, pe de o parte, memoria victimelor acestor tragedii și, pe de altă
parte, să ne asigurăm că astfel de
dezastre nu se vor repeta. Avem o
obligație față de victime și față de viitorul nostru, față de tinerele generații,
de a lupta împotriva acestor manifestări. Și este nevoie de instrumente
concrete pentru a ne apăra societatea
și valorile. În calitate de președinte
al Comitetului interministerial pentru
combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, mă bucur să vă informez
că Guvernul României este în etapa finală a aprobării primei strategii
naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei,
radicalizării și discursului instigator
la ură, și a planului de acțiune pentru
implementarea acestei strategii. Prin
aceste documente vom avea un set
de instrumente concrete și măsurabile care ne vor ajuta să culegem date
mai exacte despre aceste fenomene,
să îmbunătățim pregătirea forțelor de
ordine și a magistraților în acest domeniu, să dezvoltăm noi programe
școlare și specializări universitare care
să-i ajute pe tineri să recunoască și să
preîntâmpine aceste comportamente
periculoase. Să ajutăm instituțiile culturale să se
DAN DRUȚĂ
alăture lupGEORGE GÎLEA
tei cu aceste
(Continuare în pag. 4)
amenințări
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și să construim
programe culturale și educaționale care să încurajeze toleranța, atitudinea civică și
apărarea valorilor democratice ale
societăților noastre.
Aș dori să mulțumesc pe această
cale FCER, B’nai B’rith și Centrului
pentru Monitorizarea și Combaterea
Antisemitismului pentru sprijinul oferit
în elaborarea acestei strategii”, a spus
între altele Bogdan Aurescu, care a
amintit și despre contribuția României la elaborarea legislației europene
de combatere a xenofobiei, antisemitismului și discursului instigator la
ură și despre implicarea Ministerului
Afacerilor Externe de la București în
elaborarea primei strategii europene
în acest domeniu.
Moderatorul întâlnirii, președintele
FCER, Silviu Vexler, a prezentat apoi
intervenția ministrului pentru Afacerile Diasporei din Guvernul Israelului,
Omer Yankelevich. „Pogromul de la
București, o parte însemnată a Holocaustului din România, a arătat una
dintre cele mai întunecate părți ale
umanității. Trebuie să ne asigurăm că
acest eveniment îngrozitor și victimele sale vor rămâne în memoria noastră pentru totdeauna.
80 de ani mai târziu, ura care a făcut posibil Pogromul de la București
este încă prezentă. Nu putem lăsa istoria să se repete.
Eforturile României de a sprijini
victimele Holocaustului și de a crea
instrumentele necesare în lupta cu
antisemitismul sunt importante și foarte apreciate. Trebuie să ne unim eforturile în această luptă, indiferent de
locul și forma în care fața urâtă a antisemitismului își face simțită prezența.
Statul Israel nu va rămâne tăcut.
Împreună trebuie să continuăm eforturile de a combate acest virus care
este antisemitismul”, a transmis Omer
Yankelevich. (N. red.: La data de 2
februarie Omer Yankelevich a anunțat
că se retrage din alegerile pentru noul
Parlament din Israel.)
Deputatul MARCEL CIOLACU,
președintele Partidului Social Democrat, a transmis un omagiu pentru victimele nevinovate ale Pogromului de la
București din ianuarie 1941, subliniind
importanța comemorării unor astfel de
orori ale istoriei și implicarea în educarea tinerelor generații pentru ca astfel
de episoade ale istoriei să rămână irepetabile. „Este cu atât mai necesar să
ne reunim eforturile în direcția bunei
înțelegeri și conviețuiri, a solidarității,
armoniei și păcii sociale. Ura și dezbinarea socială nu au adus niciodată
beneficii. Avem această îndatorire de
a prezerva moștenirea evenimentelor tragice ale istoriei pentru a prețui
și susține așa cum se cuvine valorile societății democratice. (...) Este
un test al adevărului pe care suntem
chemați să îl trecem împreună, atât
pentru a depăși dificultățile contextului
actual, cât și spre binele generațiilor
viitoare”, a arătat liderul PSD.
Deputatul VARUJAN PAMBUCCIAN, liderul Grupului Parlamentar
al Minorităților Naționale, s-a referit la evenimentele Pogromului de la
București ca parte a Holocaustului.
De asemenea, el a vorbit despre pericolul reinterpretării unor concepte
precum naționalismul, termen adesea pervertit și care poate conduce la
suferința unor întregi popoare. „După
80 de ani de evoluție democratică, România, care devenise România Mare,
devenea România mică, devenea România comunistă, România subjugată unui tip de dictatură care nu avea
(Urmare din pag. 3)

nimic de-a face cu spiritul românesc
și din cauza contribuției unor oameni
care s-au autointitulat naționaliști.
Naționalismul înseamnă să îți iubești
nația. (...) Națiunea înseamnă totalita-

tea popoarelor care o formează, așa
după cum vorbeau și cei prezenți la
Alba Iulia în 1918. Naționalismul nu
înseamnă să urăști alte națiuni, ci să
colaborezi cu ele și să faci tot ce poți
ca națiunea ta să prospere într-un
concert cu toate celelalte și nu împotriva cuiva”, a declarat reprezentantul
comunității armene în Parlamentul
României.
Directoarea Teatrului Evreiesc
de Stat, MAIA MORGENSTERN, a
apreciat acest eveniment drept unul
„atât de necesar”, amintind că instituția
pe care o reprezintă își continuă cu tenacitate, an de an, misiunea de a pune
la dispoziția publicului cu precădere în
această perioadă, dar și în restul anului, spectacole, lecturi și evenimente
ce au ca scop aducerea unui omagiu
victimelor Holocaustului. Actrița a mărturisit că prin prisma moștenirii de familie poartă cicatricea Holocaustului,
o amintire încă vie, prezentă, despre
care nu îi este ușor a vorbi. Maia Morgenstern a prezentat un fragment din
lucrarea lui Brunea-Fox, Orașul Măcelului, pasaj care ilustrează episoadele
rebeliunii și crimelor legionare și i-a îndemnat pe cei ce vor să cunoască mai
multe despre evenimentele de acum
80 de ani să ajungă la această carte,
pe nedrept trecută în uitare.
Dr. AUREL VAINER, președintele
de onoare al FCER-CM, a apreciat
participarea unui număr atât de important de personalități, evrei și ne
evrei, care s-au reunit chiar în aceste
momente delicate, pricinuite de pandemie, pentru a cinsti memoria victimelor Pogromului de la București.
Vorbitorul a catalogat violențele din
ianuarie 1941 drept „forme ale antisemitismului mârșav, ucigaș”, pentru că
deși despre antisemitism în România
se poate vorbi din secolul XIX-lea,
acestea erau alte forme, nu unele violente. „Antisemitismul a dus în anii
’30 ai secolului trecut la nașterea
mișcării legionare. Îmi amintesc că în
luna octombrie 1940 apare în casa
tatălui meu un comando, o echipă
mixtă formată din autorități ale statului și legionari. Îmi amintesc și acum
scena când apare acest reprezentant
al mișcării și îi spune tatălui meu că
toate proprietățile sale trec în posesia
statului român”. Aurel Vainer a amintit că astăzi, la 80 de ani de la acea
tragedie, evreii din România își amintesc cu multă durere de acele tragice evenimente. „Amintirea lor să fie
veșnică”, a conchis președintele de
onoare al Federației.
IRINA NEVZLIN, președinta Muzeului Poporului Evreu „Beit Hatfutsot” din Tel Aviv, a transmis un omagiu
memoriei victimelor Pogromului din
București. Ea a arătat că matematica
genocidului în ceea ce privește viețile
evreiești este tragică, dacă cele 125
de victime ale violențelor Pogromului
din ianuarie 1941 sunt raportate la
cele șase milioane de victime din toa-

tă lumea ale Holocaustului. Ea a subliniat că prezența la acest eveniment
a atâtor personalități ale vieții publice din România o face încrezătoare
în privința viitorului și a solidarității
cu comunitatea
evreiască
din
România în lupta împotriva antisemitismului.
Irina Nevzlin a
urat succes liderilor comunității
în demersul lor
de a prezerva și continua
moștenirea culturală și religioasă a evreilor din România.
MARIUS BĂLU, secretar de stat
în Ministerul Apărării Naționale, a
citit mesajul ministrului Apărării
Naționale, generalul Nicolae Ciucă.
„Acest episod reprezintă unul dintre momentele de apogeu ale practicilor antisemite din România, un
punct culminant al evoluției din acele
vremuri, caracterizate de o atmosferă represivă tipică unui stat naționallegionar. Data de 21 ianuarie poartă o
dublă semnificație și responsabilitate.
Prima proiectează spre trecut și revendică datoria noastră morală de a
ne aduce aminte și de a conștientiza
suferința celor masacrați, iar cea de-a
doua este orientată spre viitor și ne
îndeamnă să educăm generațiile viitoare cu privire la aceste crime. Este,
așadar, datoria noastră să păstrăm
vie memoria victimelor. Astăzi, la 80
de ani distanță de la acele evenimente atroce, mă alătur angajamentului
nostru comun de a ne aminti trecutul,
de a înțelege cum s-a întâmplat un
astfel de lucru și de a ne asigura că
nu se va mai întâmpla niciodată”.
VICTOR OPASCHI, secretar de
stat în cadrul Secretariatului de
Stat pentru Culte, s-a alăturat evenimentului cu un mesaj de cinstire a
memoriei victimelor Pogromului de
la București, pe care l-a caracterizat drept „o dezlănțuire de barbarie

și de crime”. Demnitarul a arătat în
intervenția sa că înaintea acelui eveniment, la sfârșitul lunii noiembrie 1940,
au fost asasinați doi mari oameni de
știință – Nicolae Iorga și Virgil Madgearu. „Nu trebuie să uităm niciodată
ce a însemnat secolul XX în istoria
României, acel delir al intoleranței și
antisemitismului. Ororile pe care le-au
trăit evreii au fost cele mai abominabile tocmai pentru că aveau drept subiect poporul care a înzestrat omenirea cu cea mai înaltă idee despre om
– considerându-l creat de Dumnezeu
după chipul și asemănarea Sa. (…)
Amintirea suferințelor prin care au trecut evreii din țara noastră și mai ales
promovarea unei pedagogii a dialogului sunt deosebit de importante pentru
a face ca asemenea lucruri să nu se
mai repete”.
LACZIKÓ ENIKŐ KATALIN, secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice
din Guvernul României, a creionat în
intervenția sa o schiță obiectivă a vieții
social-politice a secolului al XX-lea,
făcând referire la provocările din sfera politică românească. „Fascismul
asociat cu Hitler a avut coloritul și
suportul ideologic propriu în fiecare țară europeană cuprinsă de febra
epurării alterității în timpul celui deal Doilea Război Mondial. Mișcarea
legionară a fost aportul românesc la
ceea ce avea să devină una dintre
cele mai mari fărădelegi care s-au
produs vreodată în civilizația creată
de om – Holocaustul”. Vorbind despre frecventa asociere sau confuzie între denumirile istoriografice ale
evenimentului comemorat – pogrom
sau rebeliune legionară – demnitarul
a afirmat că această glisare tinde să
transforme victimele eliminate în acele zile cu o brutalitate de neimaginat
în simple victime colaterale care nu
ar avea vreo legătură cu înfruntarea
dintre cele două tabere – legionarii și
generalul Antonescu, comițând astfel o nedreptate la adresa celor peste 125 de victime ale Pogromului din
București.

TES a comemorat 80 de ani
de la Pogromul din Bucureşti
Teatrul Evreiesc de Stat a come-

morat 80 de ani de la Pogromul de
la Bucureşti din 21-23 ianuarie 1941
printr-o serie de evenimente artistice
– spectacole, lecturi, momente muzicale – difuzate în mediul online, care
au menirea de a omagia memoria
victimelor Pogromului de la București
și ale Holocaustului. Cu acest prilej, au fost prezentate fragmente din
spectacole care au ca temă centrală episoade semnificative din istoria
evreilor din România, a Pogromului
de la București și a Holocaustului.
Printre acestea se numără „Luminile
Ghetoului”, regia Andrei Munteanu,
„București 41 tur-retur”, regia Alexandru Berceanu, „O lecție de bune
maniere”, regia Alexandru Berceanu,
„IDIȘ?”, regia Andreea Vălean sau
„Janka”, regia Toma Enache. Actrița
Maia Morgenstern, directoarea Teatrului Evreiesc de Stat, a prezentat,
în lectură dramatizată, fragmente din
romanul „Orașul Măcelului”, semnat
de Filip Brunea-Fox, scriere care
redă o frescă autobiografică din perioada evenimentelor tragice ale Pogromului din Capitală.
Totodată, ca urmare a unor parteneriate încheiate între Teatrul Evreiesc de Stat și Institutul Cultural Român, două producții ale instituției tea-

Maia Morgenstern
Foto: Oana Monica Nae

trale bucureștene au fost difuzate în
mediul online de Ziua Internațională
de Comemorare a Victimelor Holo
caustului – „Cele mai frumoase zile
ale tinereții mele”, de Ana Novac, regia și dramatizarea, Liana Ceterchi,
de filiala Stockholm a ICR, iar spectacolul „La ordin, führer!”, regia Mihai
Măniuțiu, a fost găzduit și prezentat
de ICR Londra, ambele producții bucurându-se de un număr important
de vizualizări și aprecieri.
DAN DRUȚĂ
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Cartierul evreiesc sub teroarea Pogromului legionar din ianuarie 1941
La 21 ianuarie a.c., FCER, CEB, B’nai B’rith România și JCC au organizat
comemorarea a 80 de ani de la Pogromul sângeros de la București, unul
dintre momentele cele mai întunecate ale istoriei evreilor din România, așa
cum l-a caracterizat Jose Iacobescu, președintele BBR, la deschiderea evenimentului. El a mulțumit celor care s-au implicat în organizare, respectiv
lui Robert Schorr, directorul Departamentului Cultură, Istorie, Artă, Media,
lui Ery Pervulescu, responsabil cu programele JDC, și graficianului Mihai
Pope. Subiectul simpozionului, desfășurat online, a fost atacarea și distrugerea unor case și sinagogi din cartierul evreiesc, torturarea și asasinarea
unui mare număr dintre locuitorii săi de către bandele legionare în 21-23
ianuarie 1941.

Conf. dr. FELICIA WALDMAN:
Cartierul evreiesc,
o reconstituire necesară
Cartierul evreiesc înainte, în timpul și după Pogromul legionar din
București, între 21-23 ianuarie 1941,
a fost tema abordată de moderatoarea evenimentului, conf. univ. dr. Felicia Waldman. Prezența evreiască
în București datează, aproximativ,
din 1550. În prima etapă, evreii s-au
așezat în centrul comercial Lipscani.
Apoi în „mahalaua” centrală a orașului,
zona Unirii, Sf. Vineri. În trecut, termenul nu era peiorativ; echivala cu ceea
ce azi numim cartier. În București nu
a existat ghetou. Pe Calea Văcărești,
pe str. Dudești și în împrejurimi locuiau comercianți, meseriași, mici
slujbași, oameni cu venituri modeste,
unii – săraci sau sub limita sărăciei.
Cartierul imortalizat de Peltz în „Calea
Văcărești”, „Foc în Hanul cu Tei” este
și fundal al întregii sale creații. În timpul pogromului și rebeliunii legionare
au fost torturați și uciși evrei, distruse
locuințe și proprietăți evreiești, incendiate sinagogi. O reconstituire a de
zastrului poate fi realizată după reportaje de Brunea-Fox, imagini surprinse
de Iosif Berman. Templul sefard Cahal Grande, una dintre bijuteriile arhitecturale ale Bucureștiului, n-a mai
putut fi salvat. În anii ceaușismului a
fost demolat și cel de-al doilea templu sefard, ca și alte lăcașuri de cult.

Există un proiect de recuperare a cartierului azi dispărut, fiindcă „cel mai
bun mod de păstrare a memoriei victimelor Holocaustului este identificarea
lor: nume și chipuri”.

Prof. VASILE MORAR:
Pogromul – un semn al fragilității
societății românești
Nici un fel de explicație politică,
ideologică sau socială nu poate justifica ce s-a petrecut în zilele de 2123 ianuarie 1941 în cartierul evreiesc.
Pogromul a fost un semn al fragilității
unei societăți, a sistemului politic care
nu a putut opri evenimentul. De fapt,
anterior venirii la putere, mișcarea
legionară comisese atrocități și crime, trei politicieni de vârf români fiind
asasinați de forțele legionare. În urma
discuțiilor dintre Antonescu și Hitler
s-a dat liber pentru ce va urma, pogromul desfășurându-se în cadrul rebeliunii legionare. A fost o intersecție
a forțelor, concretizată în libertatea de
a ucide. În acest context s-au manifestat pe deplin toate fragilitățile, ceea
ce a dus la Pogromul de la București.
Mărturiile de după pogrom au arătat că simțământul moral colectiv nu
a funcționat și s-a încălcat grav cea
de a șasea Poruncă: „Să nu ucizi”.
Din păcate, a subliniat prof. Morar,
generația tânără, care nu cunoaște
istoria și realitățile din acea perioadă,
este plină de prejudecăți, se caracteri-

zează printr-un antisemitism insidios,
iar când trebuie să se confrunte cu
situații cum a fost pogromul, insistă
pe justificări.

Deputat SILVIU VEXLER,
președintele FCER:
Pericolul neolegionar
În calitate de deputat al Federației
Comunităților Evreiești din România,
Silviu Vexler a atras atenția asupra
prezenței, pentru prima dată după
1990, a unui partid legionar în Parlament – AUR, care a ajuns în legislativ
în urma unui vot democratic, a peste
nouă la sută dintre alegători. Această cifră indică existența unei simpatii
a unei părți a populației față de ideile
legionare. Reprezentanții lor au acum
o platformă de exprimare a acestei
ideologii. Pericolul principal, a atras
atenția vorbitorul, este normalizarea
discursului urii, a mesajului legionar.
Ceea ce de ani de zile se constată
în mediul virtual, acum ajunge și în
spațiul public. Silviu Vexler a atras
atenția și asupra faptului că o serie
de legionari sunt prezentați ca eroi ai
luptei anticomuniste. Chiar dacă unii

Desene de Marcel Iancu despre Pogromul
de la București din 1941, prezentate la ICR Tel Aviv

Desene ale lui Marcel Iancu,
supraviețuitor al Pogromului legionar
din București, transmițând posterității
scene de o inimaginabilă barbarie, au
fost nucleul evenimentului comemorativ organizat în Israel de Ambasada
României și Muzeul Israelului. Manifestarea, moderată de E.S. Radu Ioanid, ambasadorul României în Israel,
a fost transmisă online de ICR Tel Aviv.
Pogromul din 21-23 ianuarie 1941
a fost comparat de moderator cu cele Desen de M. Iancu
petrecute în Germania de Kristallnacht, în 1938. În conflictul dintre legionari și Antonescu,
Hitler l-a sprijinit pe Antonescu, voind să-l atragă în războiul contra URSS, păstrându-i pe legionari ca o contrapondere, dovadă că, după eșuarea loviturii de stat, i-a
adăpostit în Germania. Printre victimele pogromului a fost
și Michael (Mișu) Goldschlager, cumnat al lui Marcel Iancu. După ce a fost torturat la unul din sediile legionare și
ucis, cadavrul mutilat a fost atârnat într-un cârlig la Abatorul din Străulești, cu inscripția „cașer”. Expozeul a fost
ilustrat cu fotografii ale celor asasinați în Pădurea Jilava
și reproduceri după momentele de coșmar ale Pogromului
de la București, din Albumul Kav Haketz, de Marcel Iancu
(1981).
Pornind de la Colecția Marcel Iancu aflată la Muzeul Israelului din Ierusalim, directorul Ido Bruno i-a raportat opera la mișcarea internațională de avangardă a începutului
de secol XX, ilustrată de nume proeminente ale unor artiști
evrei europeni, mulți din România. Marcel Iancu a decorat
Cabaretul Voltaire din Zürich, în 1917. În perioada postDada s-a apropiat de suprarealism, expresionism, cubism.

Nepoata artistului, Michaela Mendel Iancu, a retrăit povestiri de familie.
„Port numele unchiului meu, ucis în
pogrom. Familia mea făcea parte din
intelectualitatea evreo-română. Unchiul meu Iuliu și bunicul meu Marcel
erau arhitecți de valoare. Imediat după
pogrom, Marcel și bunica mea, Clara,
împreună cu fiicele lor, Josine și Dady,
au plecat din România. Încă nu exista
Statul Israel. Bunicul meu a întemeiat
Ein Hod”.
Dr. Amitai Mendelsohn a relaționat
opera de viața artistului, de la diverse stiluri avangardiste,
răsfrângeri ale perioadei artistice occidentale, la spargerea canoanelor după ce, revenit în țară, trăiește ascensiunea antisemitismului de la propagandă la violență: ciclul
„Pogromul din ianuarie ´41 la București”. Au urmat „Genocidul” – 1945, motivul „soldaților răniți” în războiul de
independență a Israelului, 1948.
Facsimile după ilustrații pentru reviste de avangardă,
acte, scrisori prezentate de dr. Vlad Solomon au întregit
referirile la experiențele de artă și viață ale lui Marcel Iancu. O mențiune specială: amprenta sa asupra urbanisticii
israeliene. „Imigrarea în țara strămoșilor nu a fost doar refugiu, a sintetizat conferențiarul, ci și acțiune ca pedagog
și sionist”.
„Să nu uităm victimele”, a mulțumit vorbitorilor E.S.
Radu Ioanid. „Sunt încredințat că vom continua să lucrăm
împreună pentru combaterea antisemitismului; nu cu sabia, ci cu ajutorul legislației”.
IULIA DELEANU

dintre ei au participat la rezistența
anticomunistă, ei au comis crime ca
legionari, care nu pot fi justificate apoi
prin participarea la lupta anticomunistă. Există în România o situație neclară în ce privește mișcarea legionară,
care nu este considerată fascistă și de
aceea nu a fost interzisă. Este o sursă de ambiguități pe care istoricii au
lăsat-o așa. Ar trebui precizat clar că
legionarii au reprezentat o organizație
fascistă, criminală și teroristă, a arătat
președintele Federației.

Dr. AUREL VAINER:
Pogromul privit prin ochii unui
supraviețuitor a trei dictaturi
Președintele de onoare al F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer, a făcut o analiză a
„rolului important” jucat de evrei în trecerea „foarte puternică” a României
în veacul al XIX-lea de la economia
feudală la cea capitalistă, a aportului
lor incontestabil în dezvoltarea și modernizarea țării. „România avea nevoie de economie de piață” și de oameni
capabili s-o creeze. Evreii și-au dezvoltat aceste aptitudini spre a putea
supraviețui în condițiile restrictive, discriminatorii ale Diasporei. Domnitori,
boieri i-au chemat în țară ca „agenți
economici”. În secolul al XIX-lea, pogromurile din Rusia și Belarus au determinat mulți evrei să se refugieze în
România. Ponderea lor în economie a
generat invidie și ură. Antisemitismul
promovat la început de secol XX de
A.C. Cuza, fondatorul Ligii de Apărare
Național Creștine, a evoluat spre terorism prin mișcarea legionară condusă
de Corneliu Zelea Codreanu. În paralel cu escaladarea luptei pentru putere între legionari și Antonescu, parteneri de guvernare, legionarii au făptuit
pogromul antievreiesc din București
1941. Referindu-se la cartierul evreiesc, vorbitorul a făcut o distincție din
punctul de vedere al stării economice
între Calea Văcărești, unde exista „o
mică burghezie”, și Dudești, unde locuiau evrei cu venituri mai mici sau
chiar săraci. În timpul pogromului s-a
încercat, fără succes, și incendierea
Templului Coral. După estimări recente, numărul victimelor pogromului
de acum 80 de ani urcă la circa 140,
„luându-se în calcul și evreii creștinați,
care au fost uciși”. Expozeul a avut și
o tentă confesivă, raportată la cele
trei dictaturi cărora le-a supraviețuit
A. Vainer: statul național legionar, regimul Antonescu, totalitarismul. Vorbitorul a trăit exproprierea bunurilor
părintești de către legionari, în copilăria petrecută
IULIA DELEANU
la Ștefănești;
EVA GALAMBOS
scoaterea evreilor din mediul (Continuare în pag. 22)
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Klaus Iohannis:
„Astăzi, pericolul revenirii
atitudinilor xenofobe
şi antisemite este prezent
mai mult decât ieri”
Cu prilejul Zilei Internaţionale de
Comemorare a Victimelor Holocaustului, preşedintele României, Klaus
Iohannis, a transmis un mesaj în care
amintea că „pe 27 ianuarie 1945, puţinii supravieţuitori ai Holocaustului
trăiau miracolul eliberării din iadul
lagărelor de concentrare de la Auschwitz-Birkenau. Holocaustul a lăsat
cel mai negru bilanţ din istorie şi a
deschis o rană care nu se va vindeca
niciodată”.
Șeful statului a
subliniat că şi România are partea sa
de responsabilitate
pentru vina teribilă de
a-şi fi asasinat propriii
cetăţeni evrei şi romi,
motiv pentru care azi
„aducem un pios omagiu tuturor celor
care au pierit cunoscând infernul pe
pământ, alimentat de ură, dar şi puţinilor supravieţuitori care, cu neclintită
verticalitate în faţa morţii, motivaţi de
speranţa în ziua eliberării, au reuşit
să rămână în viaţă ca să transmită lecţiile dureroase din lagărele de
concentrare. Amintirea tuturor celor
cărora li s-a răpit, injust, dreptul de a
exista, printre care foarte mulţi copii,
bătrâni şi femei, este ţesută pentru
eternitate în fibra istoriei noastre”.
Klaus Iohannis a mai arătat că
„aducerea-aminte are rolul esenţial de a ne învăţa să ne ferim de
capcanele inerente generate de
ştergerea
memoriei.
Generaţiile
viitoare trebuie să cunoască adevărul ca să înţeleagă dimensiunea
atrocităţilor petrecute în acei ani.
Uitarea şi dezinteresul faţă de cunoaşterea exactă a faptelor istorice aruncă tragismul acelor vremuri
într-un malaxor menit să dilueze
suferinţele victimelor, să atenueze
vinovăţia criminalilor, să relativizeze calvarul”. Președintele României a spus că „la fel ca atunci, ura se
răspândeşte şi în prezent cu repeziciune, iar semnele nedreptăţii, ale
intoleranţei radicale şi ale discriminării ajung să nu mai fie recunoscute sau să fie cunoscute prea târziu.
Societăţile se confruntă cu tendinţe
în creştere de radicalizare şi antagonizare. Prea adesea lipsiţi de morală,
unii dintre actorii vieţii noastre publice
modelează maliţios elementele sensibile şi vulnerabile, învrăjbesc, cultivă
şi îngrijesc seminţele urii, intoleranţei
şi minciunii, ignoră Holocaustul, îi glorifică pe criminali, minimalizează suferinţa victimelor”.
În mesajul președintelui se eviden
țiază că „astăzi, pericolul revenirii atitudinilor xenofobe şi antisemite este
prezent mai mult decât ieri. De aceea, cu toţii trebuie să fim alarmaţi de
aceste tendinţe şi să stăm, mai mult
ca oricând, uniţi de aceeaşi parte a
baricadei, să luptăm energic şi ferm
împotriva tuturor încercărilor de a
face din neîncredere şi deznădejde
sentimente cotidiene, care duc la culpabilizarea şi persecutarea altora”,
adăugând că „indiferenţa alimentează uitarea şi face ca amintirea milioanelor de victime să se şteargă încetul
cu încetul. De aceea trebuie să rămânem vigilenţi şi să conştientizăm că
pericolul urii reînnoite încă pândeşte
perfid şi îşi croieşte, subtil, dar sigur,
(Continuare în pag. 7)

COMEMORAREA VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI
Eveniment comemorativ la Monumentul Memorial
al Holocaustului din Capitală
Al. Florian, D. Saranga,
S. Vexler și A. Sagron

La 27 ianuarie, când este Ziua
Internațională de Comemorare a
Victimelor Holocaustului, la Monumentul Memorial al Holocaustului din
București a fost omagiată amintirea
celor peste șase milioane de victime.
La eveniment au luat parte ambasadorul Statului Israel în România,
E.S. David Saranga, președintele
Federației Comunităților Evreiești din
România, deputatul Silviu Vexler, directorul general al Institutului Național
pentru Studierea Holocaustului din
România „Elie Wiesel”, Alexandru Florian, și Amir Sagron, adjunct al Șefului
Misiunii din cadrul Ambasadei Statului
Israel în România. În timpul ceremoniei, reprezentanții FCER, Ambasadei
Israelului în România și Institutului

„Elie Wiesel” au aprins lumânări în
memoria victimelor Holocaustului.
E.S. David Saranga a arătat că
această zi semnifică faptul că nu trebuie uitat ceea ce s-a întâmplat în
timpul Holocaustului. „Se împlinesc
76 de ani de la eliberarea lagărului
de la Auschwitz-Birkenau. Astăzi este
o zi simbolică nu numai pentru poporul evreu, este o zi importantă pentru
toată lumea. Trebuie să trimitem un
mesaj al toleranței, al multiculturalismului. Ceea ce s-a întâmplat în timpul
Holocaustului nu trebuie să se repete
și din acest motiv suntem astăzi aici”.
Diplomatul a precizat că în toată lumea au fost trimise șase milioane de
lumânări care poartă inscripționate
fiecare numele uneia dintre victimele
Holocaustului.
Alexandru Florian, directorul general al Institutului „Elie Wiesel”, a
afirmat că în ziua de 27 ianuarie ne
amintim de cele peste șase milioane
de victime ale Holocaustului – evrei,
romi, persoane cu dizabilități. „Este
o zi în care trebuie să conștientizăm

adevărul zilelor noastre, faptul că
în timpuri de criză extremismul de
dreapta se accentuează și trebuie să
fim toți vigilenți și atenți ca aceste fapte să nu se repete”.
Președintele FCER, deputatul Silviu Vexler, a subliniat în intervenția sa
importanța acestei comemorări, mai
ales în contextul unor tentative actuale de reabilitare a mișcării legionare precum și a criminalilor de război.
„Este esențial ca tot ceea ce s-a întâmplat să rămână viu în memoria oamenilor, pentru a nu permite ca astfel
de momente crunte din istorie să redevină o normalitate. În același timp,
este un moment în care oamenii și
statul trebuie să se gândească la sprijinul acordat puținilor supraviețuitori ai
Holocaustului care se mai află printre
noi, ceea ce reprezintă o onoare cu
totul deosebită și în același timp o
șansă de a înțelege cât de jos poate
să ajungă umanitatea, dar și cât de
sus, prin speranța pe care acești oameni ne-o transmit în fiecare zi”.
DAN DRUȚĂ

supraviețuitori ai Holocaustului. Avem
o datorie față de supraviețuitori – să le
asigurăm un trai demn, motiv pentru
care vorbitorul a făcut un apel pentru
vaccinarea cât mai urgentă a acestora. Să nu uităm, a arătat președintele
CEE, că în condiții de criză își fac
apariția antisemitismul și extremismul, reprezentând atacuri împotriva
democrației. El a salutat inițiativele
UE pentru a combate antisemitismul
și discursul urii, dar a opinat că aceste
măsuri se iau cam târziu.
În continuare, Tomi Richenthal și-a
evocat amintirile din lagărul de la Bergen-Belsen și a arătat că erau atât de
îngrozitoare încât timp de peste 50 de
ani nu a vorbit despre ele. Era un loc
unde nu puteai să te gândești la viitor,
ci doar la cum să supraviețuiești până
mâine. Faptul că a reușit să rămână
în viață se datorează susținerii familiei cu care a fost împreună, în special
mamei și bunicii lui, femei puternice,
cu voință de a rămâne în viață. Dar
35 de membri ai familiei au pierit în
Holocaust. Astăzi el își împărtășește
memoriile, inclusiv arhivei de la Bergen Belsen. În acest context, și-a
manifestat revolta față de declarațiile
unei gardiene SS din lagăr, intervievată pentru arhivele lagărului, care nici
un moment nu și-a exprimat regretul
față de ceea ce se întâmpla în lagăr
sau vreo compasiune față de morți.
Trăgând concluziile, Margaritis
Schinas a amintit eforturile făcute de
Uniunea Europeană în direcția combaterii antisemitismului prin educație
și creșterea finanțării în acest domeniu. În încheierea evenimentului s-a
ținut un moment de reculegere pentru
victimele Holocaustului. Cei care au
urmărit evenimentul au putut viziona
și filmul „Close to Evil” despre viața lui
Richenthal.

documentar despre soarta familiei Gildin, cu un alt itinerar decât cel al evreilor deportați. Președintele BB Europa,
Serge Dahan, a subliniat că responsabilitatea noastră este de a dezvălui
faptele din timpul Holocaustului. De
aceea, la 27 ianuarie, ziua eliberării
Auschwitzului, aducem un omagiu
victimelor Holocaustului cu angajamentul „Never again”.
Invitatul special al evenimentului
a fost rabinul Ben Melchior din Danemarca. El a evocat situația evreilor
din perioada celui de-al Doilea Război
Mondial și a amintit soarta evreilor danezi, salvați aproape în întregime de
la deportare printr-o acțiune comună
complexă, un rol important fiind jucat
de cetățenii danezi. Rabinul a cerut
un moment de reculegere și a rostit
Kadiș pentru victimele Holocaustului.
La eveniment au fost invitați Tyler Gildin, nepotul lui Herbert Gildin, care a
produs filmul, și Mindy Utag, fiica lui
Herbert. Ambii au relevat că tatăl, res
pectiv, bunicul lor a vorbit despre cele
întâmplate la 60 de ani după evenimente. Familia Gildin s-a aflat printre
„norocoși”, Herbert și cele două surori
au fost salvate de organizația americană HIAS (Hebrew Immigrant Aid
Society), care a găsit adăpost pentru
copiii evrei din Germania în mai multe
țări, printre care în Suedia. După trei
ani petrecuți acolo, în familii iubitoare,
cei trei frați au plecat în Statele Unite,
unde părinții au reușit să emigreze.
Ca să ajungă acolo, copiii au trebuit
să treacă prin Uniunea Sovietică cu
trenul, au ajuns în Japonia, iar de acolo au plecat cu ultimul vapor dinaintea
intrării Japoniei în războiul cu Statele
Unite. Documentarul se termină cu
moartea lui Herbert și regretul exprimat de toți cei care l-au cunoscut și
l-au înconjurat. Întrebată despre povestea tatălui său, Mindy a arătat că
este vorba despre o poveste unică,
dar cu valoare generală actuală, când
se pune din nou problema refugiaților,
a dramelor pe care le trăiesc aceștia.

Congresul European Evreiesc marchează
Ziua Holocaustului

Congresul European Evreiesc
(CEE) a marcat pe 25 ianuarie a.c.
Ziua Internațională de Comemorare a
Victimelor Holocaustului, organizând
un dialog online cu Tomi Richenthal,
supraviețuitor al lagărului de la Bergen-Belsen.
Margaritis Schinas, vicepreședin
tele Comisiei
Europene,
a
vorbit despre
necesitatea de
a păstra memoria Holocaustului. Afirmând că
este un privilegiu de a sta de
Margaritis Schinas
vorbă cu Tomi
Richenthal, el a subliniat că sarcina
opiniei publice este să-și amintească, dar și să acționeze, în primul rând
prin combaterea antisemitismului, mai
ales în lumea virtuală. Un rol important
îl joacă educația, precum și acțiunile
organizate de Congresul European
și Congresul Mondial Evreiesc. El a
evidențiat faptul că pe agenda politică
a Uniunii Europene combaterea antisemitismului ocupă un loc prioritar, iar
în acest an se va definitiva Strategia
de combatere a antisemitismului, care
va susține viața evreiască și îi va oferi
securitate. „Suntem deciși să luptăm și
să învingem, deoarece datorăm acest
lucru victimelor și supraviețuitorilor
Holocaustului”, a spus Schinas.
Dr. Moshe Kantor, președintele
CEE, a evocat
angajamentul luat cu un
an în urmă la
Ierusalim, la
comemorarea Victimelor
Holocaustului,
când
peste
Moshe Kantor
50 de șefi de
stat și de guvern au promis că vor
combate antisemitismul prin acțiuni
comune ale guvernelor și societății
civile. Din păcate, pandemia care a
cuprins lumea a fragilizat societatea,
iar printre victime s-au aflat numeroși

„Starfish”, un film documentar
prezentat de B’nai B’rith Europa
BB Europa a marcat Ziua Inter
națională de Comemorare a Holo
caustului prin prezentarea unui film
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BBI: „Un angajament reînnoit prin inovație și cooperare”

La 1 februarie, B’nai B’rith International (BBI) a dedicat un simpozion
Zilei Internaționale de Comemorare a
Victimelor Holocaustului. Manifestarea a avut ca temă găsirea celor mai
eficiente forme de menținere a memoriei Holocaustului, de educare a tinerei generații, de combatere a antisemitismului și a negaționismului. Toate
acestea, prin colaborarea instituțiilor
internaționale și a ONG-urilor care se
implică în acest demers dificil și complex.
Trebuie să menținem vie memoria Holocaustului, contrar indiferenței
care s-a manifestat înainte și în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial față
de persecuția evreilor. Este important să păstrăm această amintire mai
ales astăzi, când securitatea evreilor
este din nou amenințată prin teoriile
conspiraționiste care îi acuză că au
răspândit pandemia de coronavirus,
a declarat în mesajul de deschidere
Dan Mariaschin, președintele executiv al BBI.
Ursula von der Leyen, președinta
Comisiei Europene, a vorbit despre responsabilitatea profundă a
UE și a ei personal față de soarta
comunităților evreiești europene, concretizată în măsuri de combatere a
antisemitismului, care este „o otravă
socială”. Ea a subliniat necesitatea
educației despre Holocaust, deoarece

pentru generațiile tinere Holocaustul a
devenit foarte îndepărtat. Anul acesta,
Uniunea Europeană va finaliza o strategie de combatere a antisemitismului și a negării Holocaustului în colaborare cu alte instituții internaționale.
Printre mesajele de susținere este de
remarcat cel al ambasadoarei Michaela Küchler (Germania, care deține
acum președinția IHRA). Ea a scos în
evidență faptul că evocarea memoriei
Holocaustului se află într-un moment
critic, deoarece sunt din ce în ce mai
puțini martori, aceștia fiind vârstnici,
afectați și de pandemia de coronavirus. De aceea trebuie adunate și
consemnate, digitalizate memoriile
supraviețuitorilor. Președinția germană a IHRA va lua toate măsurile în
acest sens.
Simpozionul moderat de Alina
Bricman (România) s-a desfășurat
în două paneluri. În cadrul primului
panel, intitulat „Memoria Holocaustu
lui – un angajament internațional”,
au fost schițate și dezbătute proiectele organizațiilor internaționale
vizând păstrarea memoriei Holo
caustului, combaterea antisemitismului, a negaționismului și menținerea
vieții evreiești. În acest context și-au
prezentat programele Comisia Europeană, reprezentată de Katharina von Schnurbein, coordonatoarea
CE pentru combaterea antisemitis-

mului și susținerea vieții evreiești,
reprezentanți ai UNESCO, OSCE/
ODIHIR și ai Consiliului Europei. Cel
de-al doilea panel, „Inovația – forța
stimulatoare pentru păstrarea memoriei Holocaustului”, a permis unor
organizații neguvernamentale să-și
prezinte programele și opiniile. Astfel, Reto Speck ,reprezentând EHRI
– Infrastructura Europeană de Cercetare a Holocaustului, a enumerat marea varietate a surselor și instituțiilor
care se ocupă de aceste cercetări,
menționând și dificultățile de accesare. Părintele Patrick Desbois, fondatorul și președintele „Yahad in Unum”,
care de decenii se ocupă de identificarea martorilor și a asasinilor evreilor și romilor, a arătat efectul pe care
o confruntare cu persoane concrete,
cu nume și prenume, îl are asupra tinerilor, care-și dau seama că nu mai
este vorba de soarta unui bunic sau
străbunic îndepărtat, ci de fapte reale.
Edward Serotta, director al Centropa,
a vorbit despre eforturile lui de a realiza o arhivă, o documentare a vieții
evreiești din Europa Centrală și de
Est, inclusiv din România, iar Anna
Mirga-Kruszelnicka, din partea Institutului European de Artă și Cultură al
Romilor, a arătat marile lacune existente în cunoașterea istoriei romilor,
victime ale Holocaustului.
EVA GALAMBOS

FCER și JCC în memoria celor uciși în Holocaust

Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului a fost
marcată și printr-un eveniment on-line
organizat de JCC România și FCER.
Moderatorul Ery Pervulescu, coordonator de programe naționale ale JDC,
a spus: „Se zice că poporul evreu nu
are istorie, ci memorie, pentru că noi
ne reamintim evenimentele, le retrăim și ele ne afectează pe toți ca un
întreg. Tragedia Holocaustului a lăsat
urme adânci atât în memoria celor
care au avut de suferit, cât și în destinul poporului nostru, până în prezent”.
Prim-cantorul Emanuel Pusztai a
rostit rugăciunea El Male Rahamim în
memoria celor șase milioane de victime ale Holocaustului.
În intervenția sa, președintele
FCER, Silviu Vexler, a precizat: „Am
primit o întrebare foarte interesantă
și complicată: de ce, după atâția ani,
mai este nevoie de comemorări ale
Holocaustului? Doar au trecut atâția
ani, suntem un stat membru al Uniunii Europene, lumea arată complet
diferit... Se vorbește prea mult despre Holocaust.” Vorbitorul a amintit o
carte publicată cu numai câțiva ani
în urmă la București, „Holocaustul.
Gogorița diabolică”, al cărei limbaj
virulent antisemit este comparabil cu
cel folosit în anii ’30-’40 ai secolului
trecut. Procesul autorului cărții este
în desfășurare la Judecătoria sectorului 3. În plus, „acum un an a fost
o manifestație a celor care se intitulează «Noua mișcare legionară», împotriva unei legi pe care am inițiat-o
pentru combaterea antisemitismului și
care stabilea o serie de pedepse clare
pentru diferite acțiuni și gesturi de natură antisemită.
Toate acestea ne-au arătat încă
o dată, dacă mai era nevoie, că antisemitismul și ura absurdă care au
stat la baza Holocaustului nu au dispărut și cu siguranță nu vor dispărea
niciodată. Chiar dacă lucrurile arată
foarte diferit astăzi, nu înseamnă că

poate fi ignorat ceea ce se întâmplă.
Pe măsură ce anii trec, iar puținii
supraviețuitori ai Holocaustului pleacă de lângă noi, devine tot mai important ca aceste comemorări să aibă
loc. Cred că în această perioadă, cel
mai important lucru care se poate
face pentru memoria victimelor Holocaustului este să încurajăm educația
despre ceea ce s-a întâmplat atunci.
Mă refer nu numai la educația academică ci, mai ales, la educația în rândul tinerilor. Aici este principala vulnerabilitate a societății: pe măsură ce
timpul trece, generațiile care vin din
urmă cunosc tot mai puțin din cele întâmplate. Mulți copii nu au auzit niciodată nimic despre acest subiect, iar
atunci când sunt expuși – mai ales pe
internet – unor tentative din ce în ce
mai virulente de rescriere a istoriei,
de reabilitare a mișcării legionare, a
lui Ion Antonescu sau a altor criminali
de război, nu știu cum să răspundă. În
absența unei educații în acest sens,
ei nu au instrumentele necesare pentru a înțelege și a răspunde la mesajele antisemite. Cred că nu există
nimic mai important pentru viitor decât investirea întregului efort pentru
educația tinerilor pe acest subiect.
De altfel, Liviu Beris, președintele
Asociației Evreilor din România Victime ale Holocaustului, și-a dedicat
viața discuțiilor cu tinerii și, alături
de alți supraviețuitori, a mers în
principal în școli, pentru a se întâlni
cu elevii și a le răspunde la orice întrebare. Dar până ajungem la viitor,
prezentul este aici. Mai avem încă
alături de noi câțiva supraviețuitori ai
Holocaustului, care de multe ori nu
sunt ascultați. Nicio carte, niciun text,
nicio imagine nu va avea același impact ca acele câteva cuvinte pe care
un supraviețuitor al Holocaustului le
spune celor dispuși să-l asculte. Să
le întindeți mâna, să îi faceți să zâmbească este un gest mai frumos decât
orice comemorare. Este important să

alungați întunericul din jurul lor, care
au suferit atât de mult”, a conchis
vorbitorul.
Dintre mărturiile supraviețuitorilor,
un moment special a fost dialogul
purtat de Ladislau Rooth, dirijor, pianist, compozitor, cu dr. Luciana Friedmann, președinta CE Timișoara.
Ajuns la centenar, prilej cu care biografia sa a fost publicată la Editura
Hasefer sub titlul „Ladislau Rooth,
un secol de muzică și măiestrie”,
supraviețuitorul a povestit câteva
secvențe privind deportarea sa la
Auschwitz (unde mama lui a fost ucisă), trecând apoi prin lagărele de la
Mauthausen, Melk și Ebensee. La
Melk a făcut parte din mica orchestră a lagărului, iar data de 31 decembrie 1944 o consideră a doua lui zi
de naștere, când un ofițer s-a așezat
lângă el la pian, i-a fixat un pistol în
coastă și i-a cerut să-i cânte melodia
preferată, fără să-i spună care era.
A cântat „Kaiser Quartet”, de Joseph
Haydn; în partea a doua a acestuia
este un Andante, piesă preluată ca
imn al Germaniei. Ofițerul și-a îndepărtat revolverul. Ce i-a dat speranță
în timpul petrecut în lagăre? Gândul
că trebuia să supraviețuiască, măcar
ca să poată povesti ceea ce s-a întâmplat.
Nitza Davidovitch și Ruth Dorot,
profesoare la Universitatea israeliană
Ariel, au prezentat câteva monumente
ale victimelor Holocaustului construite
la Ústí nad Labem în Cehia, la Riga
în Letonia, la Varșovia în Polonia, la
New-Orleans în SUA, cu îndemnul
de a nu uita această tragedie și de a
nu permite să se repete nu doar poporului evreu, ci niciunui alt grup de
oameni.
A fost difuzat și un reportaj al „Monitorului de Suceava”, intitulat „Povestea doamnei doctor Polidin”, despre
dr. Sylvia Hoișie, supraviețuitoare a
deportărilor în Transnistria.
CLAUDIA BOSOI
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drum în societăţile noastre”.
Șeful statului a avertizat că extremismul, populismul, antisemitismul ne vor
afecta şi pe noi „dacă alegem să asistăm pasivi la dezvoltarea acestor tendinţe toxice pentru sănătatea democraţiei”, „că răul nu ne poate ocoli”, iar
soluția pentru a stopa aceste rele sunt
măsurile concrete şi un efort comun,
al cetăţenilor, al autorităţilor statului, al
societăţii civile”. „Drepturile şi libertăţile fundamentale, valorile democratice,
statul de drept se fragilizează cu fiecare întârziere a condamnării discursului negaţionist, cu fiecare teorie a
conspiraţiei permisă a se rostogoli în
spaţiul public, cu fiecare abdicare în
faţa avalanşei de curente extremiste”.
Klaus Iohannis a amintit că în ultimii ani România a dezvoltat o serie de
politici şi instrumente vitale pentru a
câştiga această luptă, însă instituţiile
publice au nevoie de ghidaj şi coordonare. „Pentru a putea face faţă acestor provocări, încurajez Guvernul să
adopte cât mai curând Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură.
Îndemn toţi actorii politici responsabili
să acţioneze cu mai multă hotărâre
în direcţia prezervării memoriei Holocaustului, ocrotirii amintirii victimelor
şi, nu în ultimul rând, să promoveze
cunoaşterea adevărului despre acest
genocid prin educaţie, ca instrument
fundamental pentru combaterea minciunii, ignoranţei şi distorsiunii.”
(Urmare din pag. 6)

FLORIN CÎȚU:
„România susține cu tărie
combaterea tuturor formelor
de discriminare și a tuturor
modalităților de propagare a
acestora, a discursului instigator
la ură și a antisemitismului.”
În mesajul său
publicat pe Facebook, premierul României a afirmat că
țara noastră susține
cu tărie combaterea tuturor formelor
de discriminare și a
tuturor modalităților de propagare a
acestora. El a evidențiat că „în perioada pe care o traversăm, marcată de o
proliferare a teoriilor conspiraționiste,
a antisemitismului și a intoleranței, nu
este suficient doar să cinstim memoria victimelor Holocaustului și să ne
amintim de acestea, ci este cu atât
mai mult necesar să transmitem un
apel la acțiune. România susține cu
tărie combaterea tuturor formelor de
discriminare și a tuturor modalităților
de propagare a acestora, a discursului
instigator la ură și a antisemitismului”.
Prim-ministrul a adăugat că exer
citarea Președinției Alianței Interna
ționale pentru Memoria Holocaustului,
adoptarea în 2018 a unei legi speciale
pentru combaterea antisemitismului,
pregătirea unei Strategii naționale
pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură reprezintă doar o parte a preocupărilor
semnificative ale țării noastre pentru
ocrotirea valorilor unei societăți democratice, a drepturilor și libertăților
fundamentale ale fiecăruia dintre noi.
„Să nu uităm niciodată să ne exprimăm cu tărie și cu fermitate împotriva
intoleranței și a discriminării, ori de
câte ori și oriunde ar apărea acestea”,
a evidențiat el în finalul mesajului.
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Ceremonie comemorativă la Ierusalim și Terezin

Ruth Gutmannová, 1930-1944

De Ziua Internațională a Comemorării Victimelor Holocaustului, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul
Muncii și Egalității Sociale de la Ierusalim au organizat un eveniment online, la care revista „Realitatea Evreiască“ a fost invitată prin intermediul
Ambasadei Israelului în România.
Evenimentul, în amintirea celor șase
milioane de evrei uciși de naziști, găzduit de Ministerul Afacerilor Externe
de la Ierusalim, s-a încheiat cu o transmisie de la Lagărul de concentrare de
la Terezin (Cehia). Gabi Ashkenazi,
ministrul de Externe, și Ițik Șmuli,
ministrul Muncii și Egalității Sociale, au subliniat, în invitația transmisă
participanților, că actuala pandemie a
accentuat izolarea supraviețuitorilor
Holocaustului și le-a reamintit traumele îndurate în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, în pofida eforturilor
făcute de guverne din întreaga lume
pentru a le îmbunătăți condițiile de
viață. În cadrul manifestării a existat și
o platformă dedicată supraviețuitorilor
și familiilor acestora pentru a se solidariza și a transmite împreună mesajul NEVER AGAIN!
Au existat momente muzicale,
dintre care amintim „Kadiș”, de Maurice Ravel și tema muzicală a filmului
„Schindler’s List”.

Reuven Rivlin,
președintele Israelului
Primul vorbitor a fost șeful statului israelian, care a salutat invitații de
marcă, precum președintele Republicii Cehe, Milos Zeman, președinta
Camerei Reprezentanților a Congresului american, Nancy Pelosi,
vicepreședintele Parlamentului European, Nicola Beer, Secretarul de
Stat al SUA, Antony Blinken, ministrul
israelian al Afacerilor Externe, Gabi
Ashkenazi, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Cehe, Tomáš Petříček,
ministrul Muncii, Ițik Șmuli, ministrul
pentru Diaspora, Omer Yankelevich.
Vorbitorul a subliniat că „regimul nazist nu a vrut numai să ucidă evreii, ci și
să șteargă acest popor de pe suprafața
Pământului”, precum și să elimine
moștenirea lor istorică și culturală.
Președintele israelian a amintit că
în 2020 a invitat la Ierusalim peste 50
de lideri mondiali pentru ca împreună să se angajeze din nou că Holocaustul nu se va mai repeta niciodată. „Un element-cheie trebuie să fie
restaurarea și păstrarea moștenirii
culturale și religioase a comunităților
evreiești europene. DA, trebuie să ne
opunem oricăror încercări de negare
și modificare a istoriei Holocaustului,
dar trebuie să luptăm și împotriva
oricăror încercări de negare a campaniei naziste de distrugere a culturii
iudaice. Trebuie să ne asigurăm că se
face dreptate și că toate comunitățile
evreiești europene își pot promova
viața culturală dinamică. Trebuie luate
măsuri eficiente pentru combaterea

antisemitismului, ca de pildă asigurarea securității fizice, adoptarea
definiției antisemitismului formulată de IHRA. Aceasta este datoria noastră față de comunitățile
evreiești europene de ieri, de azi
și de mâine”, a mai precizat șeful
statului israelian, care a exprimat
mulțumiri pentru Milos Zeman și
întregul Guvern ceh, pentru Parlamentul European și pentru Congresul SUA, pentru toți participanții,
pentru modul în care guvernele și
autoritățile din țările lor abordează
această problemă.

Gabi Ashkenazi,
ministrul Afacerilor Externe
Șeful diplomației de la Ierusalim a
spus ca este fiul unui supraviețuitor al
Holocaustului, iar povestirile părintelui
său sunt greu de ascultat și de crezut, dar aceea a fost realitatea. „Trebuie cu toții să ne străduim ca aceste
mărturii să fie întotdeauna auzite, iar
tânăra generație din întreaga lume
să le învețe. Antisemitismul, rasismul
și prejudecățile se ridică din nou, iar
în unele locuri evreilor le este teamă
să poarte kipa, studenților evrei le
este teamă să își recunoască identitatea în facultăți”, a spus Gabi Ashkenazi, cerând măsuri concrete pe plan
internațional, țările trebuind să compenseze crimele nazismului. Vorbitorul i-a mulțumit omologului său ceh,
Tomáš Petříček, pentru decizia de a
organiza o conferință în 2022, pentru
promovarea „memoriei și dreptății”.
Amintind dorința naziștilor de a
șterge poporul evreu de pe fața Pământului, ministrul israelian a subliniat dorința Iranului de azi de a distruge
Statul Evreu și a subliniat că Teheranul are puterea de a realiza genocide
și „este datoria noastră de a ne asigura că așa ceva nu se mai poate întâmpla niciodată”, dar azi Israelul are
puterea de a se apăra.
Jiří Mahler, 1935-1944

Vorbitorul a mai amintit schimbările din Orientul Mijlociu și din alte zone
ale lumii, exprimându-și convingerea
și speranța că acum suntem într-o eră
a dialogului și păcii, amintind ca exemplu și vizita sa din Germania, inclusiv
la Auschwitz, împreună cu ministrul german de Externe Heiko Maas,
ceea ce a constituit un semnal de solidaritate și speranță pentru întreaga
lume. Adresându-se supraviețuitorilor,
Ashkenazi i-a numit „dovada victoriei
binelui asupra răului”.

Milos Zeman,
președintele Republicii Cehe
Șeful statului ceh a spus că oamenii
condamnă Holocaustul și se întreabă
cum de a fost acesta posibil. „Dar condamnarea nu este suficientă, trebuie
să căutăm originea Holocaustului”. Milos Zeman și-a exprimat convingerea
că elementul principal este desconsiderarea poporului evreu, văzut ca inferior de către o națiune ce se credea

superioară. Această atitudine față de
evrei și Israel este încă prezentă, chiar
și în UE, a spus președintele ceh. Vedem această atitudine în Iran, care
dorește ștergerea Israelului de pe harta lumii. „În ultima mea intervenție în
Knesset, am spus că a trăda Israelul
înseamnă să ne trădăm pe noi înșine.
Vă rog să nu ne trădăm pe noi înșine”,
a spus în final vorbitorul.

Ițik Șmuli,
ministrul Muncii
„Nu există nici un evreu nelegat
cumva de Holocaust. Tristețea ne
unește peste frontiere și oceane. Azi
suntem împreună, împotriva pandemiei, ca să ne amintim atrocitățile trecutului și să ne reînnoim promisiunile
față de viitor că astfel de lucruri nu se
vor mai întâmpla niciodată”, a spus
ministrul israelian. Vorbitorul a mai
evidențiat că nu numai dimensiunea
genocidului îngrozește atunci când
vorbești despre Holocaust ci, mai
ales, persecutarea sistematică a evreilor și încercarea de a-i extermina. Itzik
Șmuli a citat cuvintele lui Elie Wiesel,
care spunea că întotdeauna trebuie să
ne asociem, pentru că neutralitatea și
tăcerea îl favorizează întotdeauna pe
agresor, niciodată pe cel agresat. „Închei afirmând hotărârea noastră de a
nu tăcea niciodată”, a spus ministrul
Muncii și Egalității Sociale, angajându-se că în Israel, nici un supraviețuitor
nu va trebui să poarte grija zilei de
mâine și că antisemitismul și rasismul
trebuie combătute, oriunde ar apărea.

Tomáš Petriček,
ministrul ceh al Afacerilor
Externe
„Transmiterea simultană de la Ierusalim și de la lagărul de concentrare de
la Terezin reflectă dorința noastră comună de a comemora victimele Holo
caustului și de a nu permite repetarea
unor asemenea fapte în viitor”. Ministrul a reliefat preocupările Cehiei în domenii ca educația, combaterea antisemitismului inclusiv prin reforme judiciare, pedepsirea crimelor comise din ură
și antisemitism, inclusiv pe Internet,
sublinierea importanței Declarației de
la Terezin, adoptată de 47 de țări.

Nancy Pelosi,
președinta Camerei
Reprezentanților a SUA
Înaltul oficial a subliniat că realizarea
promisiunii ca astfel de monstruozități
să nu se mai întâmple niciodată „este
datoria noastră sacră”. Nancy Pelosy
a amintit că tatăl său, și el membru al
Congresului în 1943, a pledat în Congres pentru acțiuni în favoarea evreilor,
argumentând că „s-a vorbit prea mult,
dar s-au făcut prea puține lucruri”, că
deja fuseseră masacrați milioane de
evrei. Și astăzi, când antisemitismul își
ridică din nou capul, cuvintele nu mai
sunt suficiente, a spus președinta Camerei Reprezentanților. De aceea, în
SUA a fost adoptată anul trecut legea
privind învățământul și intitulată „Never Again Act”, care trebuie să le arate tinerilor ce se poate întâmpla dacă
opresiunea este tratată cu indiferență.
Acum doi ani a fost adoptată o altă lege
privind compensarea supraviețuitorilor
și înfăptuirea dreptății în justiție, iar
anul trecut SUA au promis, prin WJRO,

sprijin comunității și autorităților din Luxemburg.

Antony Blinken,
Secretar de Stat al SUA
„Astăzi este prima mea zi ca Secretar de Stat, iar înregistrarea acestui mesaj este una dintre primele mele
activități în această calitate”, a subliniat
Antony Blinken, care a declarat că Ziua
de Comemorare a Victimelor Holo
caustului are o semnificație personală
pentru el, ca fiu al unui supraviețuitor
al Holocaustului. „Tatăl meu era un băiat când și-a pierdut întreaga familie în
mâna naziștilor și a muncit patru ani
în lagăr înainte de a reuși să evadeze și de a fi salvat de trupele americane. Povestea m-a impresionat și mi-a
demonstrat că răul pe scară mare se
produce în lumea noastră și că suntem
răspunzători să îl oprim”. Oamenii care
încearcă să submineze democrația
sunt și cei care încearcă să schimbe
istoria, dorind să provoace ura prin te-

Soňa Fischerová, 1931-1944

orii ale conspirației, răspândind ura împotriva evreilor, a oamenilor de culoare
sau de alte orientări sexuale. „De aceea este important să spunem adevărul,
atunci când alții încearcă să distorsioneze sau să minimalizeze crimele din
timpul Holocaustului, precum și să facem dreptate pentru supraviețuitori și
urmașii acestora. Puterea unei națiuni
nu stă numai în armata și economia
sa, ci și în opțiunile morale pe care le
adoptă”.

Nicola Beer,
vicepreședinta Parlamentului
European și președinta
Grupului de Lucru împotriva
Antisemitismului
Amintindu-și de vizitele la Ausch
witz, Nicola Beer și-a afirmat respectul pentru supraviețuitori și familiile
acestora, reasigurându-i că nu sunt
uitați. Vorbitoarea a spus că mulți
supraviețuitori, adesea femei, trăiesc sub pragul sărăciei. Ea a abordat problema sărăciei, a cimitirelor
evreiești și a operelor de artă furate
de naziști, amintind Declarația de la
Terezin și nevoia de a se face dreptate. „UE trebuie să se asigure că
toți supraviețuitorii trăiesc demn și că
proprietățile lor au fost complet recuperate sau compensate. Unul dintre
proiectele mele în Parlamentul European va fi dialogul cu organizațiile care
se ocupă de problema Holocaustului,
precum și educația, comemorarea și
rețelele de socializare, astfel încât să
putem transmite mesajul nostru tinerei generații”. Printre proiectele sale
se mai numără unul referitor la dialogul cu tânăra generație din Germania, un altul privind povestiri ilustrate
pe Instagram. „Orice intensificare a
ALX. MARINESCU

(Continuare în pag. 9)
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COMEMORAREA VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI
Documentarul
Filmul „Nussbaum 95736”, la JCC București
În ajunul Zilei Internaționale de Co- tre puținii copii născuți acolo și rămași
„Mauthausen –
memorare a Victimelor Holocaustului, în viață. În 2014, la Editura „Mega” din
JCC București a organizat, în ca- Cluj, a publicat cartea „Lea – povesdouă vieți” prezentat
drul proiectului „Itinerarii evreiești”, o tea familiei mele”, bazată pe scrisorile
proiecție a filmului „Nussbaum 95736”. moștenite din partea unei mătuși, sinEvenimentul a fost moderat de direc- gura din familia lui care a supraviețuit
de Forumul Cultural
torul Adrian Gueron și Delia Marc, lagărului de la Auschwitz. Vorbitorul a
coordonator de programe culturale, citit un fragment din mărturia ei.
Austriac
În memoria victimelor Holocaustucare au vorbit despre semnificația zilei de 27 ianuarie și i-au prezentat pe
invitați. Au luat cuvântul președintele
FCER-CM, Silviu Vexler; Andrei Klein,
supraviețuitor al lagărelor din Transnistria; Csibi László, regizorul fimului;
Nussbaum László, protagonistul fimului; Dan Romașcanu, publicist israelian de limbă română.
Silviu Vexler a afirmat că, mai mult
ca oricând, astfel de filme documentare sunt esențiale: „După toți acești
ani, după toate lucrurile pe care le-am
învățat și le-am văzut, memoria victimelor Holocaustului încă are de luptat
cu nepăsarea. Comemorările și discursurile pe acest subiect au un rol de
suflet, dar ele se cer dublate de acțiuni
directe, de măsuri care să aibă un impact efectiv. Cred că datoria fiecărui
om care participă la o comemorare
sau care are onoarea de a întâlni un
supraviețuitor al Holocaustului este să
transmită un mesaj lumii din jur, fie și
către un prieten. Pentru fiecare țară,
cum este și cazul României, sprijinul
acordat supraviețuitorilor Holocaustului trebuie să rămână o prioritate, în
același mod în care trebuie să ne bucurăm de fiecare moment în care ei
sunt alături de noi. Cred că ar trebui
să încercăm să ștergem un strop firav
din crunta durere prin care au trecut.”
Andrei Klein s-a născut în 1942 în
lagărul de la Moghilev; părinții lui au
fost deportați din Vatra Dornei, alături
de circa 4000 de evrei. Este unul din-

lui, prim-cantorul Emanuel Pusztai a
rostit rugăciunea El Male Rahamim.
Regizorul Csibi László, născut în
1978 la Odorheiu Secuiesc, a declarat: „Îmi place să adun întâmplări sau
povești personale; pe lângă fiecare
eveniment deja bine documentat, încerc să dau viață poveștii, să o personalizez cumva. Și asta cred că am
reușit cu László Nussbaum, să realizăm o producție audiovizuală în care
să folosesc cuvintele dânsului. Îmi
place istoria povestită”.
László Nussbaum s-a născut în
1929 la Turda. După Dictatul de la
Viena, părinții au decis să se mute la
Cluj, de unde întreaga familie avea
să fie deportată la Auschwitz, în vara
anului 1944. În octombrie, selecția făcută de doctorul Mengele îl trimite pe
fratele mai mic cu doi ani la camera
de gazare. Se ivește posibilitatea de
a-l salva cu prețul vieții unui alt băiat
din lagăr, cu care unul dintre paznici
l-ar fi înlocuit ca să iasă la număr. Se
răzgândește și îl oprește pe acel băiat, din instinct. Consideră că nu din
moralitate, căci singura morală a lagărului era supraviețuirea. După eliberare, și-a pus întrebarea: ce s-ar fi
întâmplat dacă ar fi avut loc o nouă
selecție la care ar fi fost luat fratele
său? El ar fi omorât un om. O consolare a fost că, mai târziu, acel băiat pe care îl salvase avea să fie și el
printre supraviețuitori. El a mai spus:

antisemitismului
pune în pericol
valorile europene precum drepturile
omului, statul de drept și stabilitatea
societății noastre”. În timpul pandemiei, răspândirea urii prin rețelele sociale favorizează organizații teroriste ca
Hezbollah, care sunt mereu în căutare de noi membri.

lagăr. „Studii recente făcute de Claims
Conference arată că aproape jumătate
dintre oamenii intervievați nu cunosc
numele nici unui ghetou sau lagăr nazist. De aceea, educația generațiilor viitoare și comemorarea devin probleme
urgente. De asemenea, trebuie să fim
solidari pentru a ajuta supraviețuitorii în
timpul pandemiei”.

Omer Yankelevitch,
ministrul israelian al Diasporei

Amb. Colette Avital,
președinta Organizației Centrale
a Supraviețuitorilor
Holocaustului din Israel

L. Nussbaum

„În toată lumea evreii comemorează,
pentru că nu există evreu care să nu
fi avut rude sau prieteni care au trecut
prin Auschwitz. Dar se pune întrebarea în ce măsură celelalte popoare
cunosc și vor să cunoască tragedia
Holocaustului, măcar pentru faptul că,
oriunde, ea se poate repeta. În afară de școli, ar fi foarte important ca
preoții să facă itinerare la Auschwitz
sau să fim invitați noi, supraviețuitorii
care mai putem grăi, la catedrale, la
biserici de diferite religii și să fim girați
de preoți care să spună: «Da, acesta
este adevărul!»”
Dan Romașcanu a semnalat accentuarea fenomenului de uitare sau
de ignorare a istoriei și a întărit necesitatea unor astfel de filme documentare. Trauma Holocaustului i-a
făcut pe mulți supraviețuitori să tacă,
la fel ca tatăl lui după ce s-a întors
din Transnistria. „Cât timp îi avem
printre noi pe acești oameni care au
simțit direct oroarea și i-au pierdut
pe cei dragi, iar lumea din jurul lor
s-a prăbușit, cred că avem datoria să
transmitem mărturia lor generațiilor
viitoare. Supraviețuitorii au dreptul să
ierte, dar noi avem datoria să nu uităm”, a conchis vorbitorul.
CLAUDIA BOSOI

Ceremonie comemorativă la Ierusalim și Terezin

(Urmare din pag. 8)

„Ziua de azi nu este numai una
de comemorare și reflecție, ci și de
asumare a unor responsabilități, pe
măsură ce supraviețuitorii sunt tot
mai puțini”, a spus ministrul Diasporei, arătând că Guvernul de la Ierusalim are un proiect de identificare a
tuturor supraviețuitorilor din lume. Ea
a mai cerut vaccinarea cu prioritate a
supraviețuitorilor din toate țările și a
amintit că ministerul pe care îl conduce
a dat publicității un raport asupra antisemitismului, arătând că acesta este în
creștere, în special în timpul pandemiei. „Trebuie să ne dedicăm cauzei de a
determina platformele de social media
să își asume rolul postărilor care răspândesc ura. Este o problemă globală,
care cere un răspuns global”.

Gideon Tyler,
președintele Claims Conference
Gideon Tyler a dat citire unei scrisori
primite de tatăl său de la sora acestuia,
în timpul Holocaustului, cu puțin înainte ca autoarea scrisorii să fie ucisă în

„Astăzi sunt onorată să reprezint
vocea supraviețuitorilor, care s-au ridicat din cenușă și și-au reconstruit
viața și familiile, au contribuit la dezvoltarea țărilor unde au ales să rămână. Astăzi, ei se află în ultima parte a
vieții lor. Astăzi trebuie să îi onorăm și
să ne amintim și de ei”, a spus politiciana israeliană, originară din România. Ea a subliniat că motivația
acestor oameni nu a fost numai de
a supraviețui, dar și de a-și povesti suferințele și s-a întrebat cum va fi
comemorat Holocaustul peste 50 de
ani. „Am crezut că antisemitismul ține
de trecut, dar vedem cu inimile îndurerate ura, ignoranța și negaționismul
din jurul nostru. Trebuie să ne întrebăm azi ce a făcut posibil genocidul și
să luptăm împotriva antisemitismului,
rasismului și prejudecăților care s-au
întețit din nou. Lecția fundamentală a
iudaismului este că amintirea trebuie
să fie însoțită de atitudinea morală”.

Transmisiune din Lagărul
de la Terezin

Comemorarea a continuat cu o
transmisiune de la Terezin, unde au
fost închiși peste 140 000 de evrei,
mulți găsindu-și aici sfârșitul, sau fiind deportați în lagăre de exterminare, mulți fiind copii. Una dintre fostele
deținute de la Terezin a fost Dita Kraus, care avea 14 ani când a ajuns în
lagăr și apoi a fost deportată la Ausch
witz. Astăzi este una dintre puținele
supraviețuitoare din lagărul aflat pe
teritoriul Cehiei; are patru nepoți și
patru strănepoți. A supraviețuit recent
și unei contaminări cu Covid. „Suntem cu toții câte o verigă din lanțul
«absolvenților de la Auschwitz», dar
multe dintre aceste verigi deja au dispărut. Sper că veriga reprezentată de
familia pe care am întemeiat-o eu și
soțul meu nu va mai fi niciodată distrusă”, a spus Dita Kraus, care azi
locuiește în Cehia și în Israel.
Transmisia a inclus și imagini din
barăcile de la Terezin, unde au avut
loc inclusiv concerte. Au fost aprinse șase lumânări, simbolizând cele
șase milioane de evrei uciși în Holocaust. Prima a fost aprinsă de ambasadorul Israelului în Cehia, cea de-a
doua de președintele Comunității
Evreilor din Cehia, cea de-a treia de
directorul Complexului Memorial Terezin, ceremonia fiind încheiată cu
aprinderea ultimelor trei lumânări în
amintirea victimelor Lagărului de la
Terezin.

De Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului,
Forumul Cultural Austriac a prezentat
în premieră în România filmul documentar din 2020 „Mauthausen - două
vieți”, regizat de Simon Wieland. Unul
dintre cele mai mari lagăre de concentrare din Austria, Mauthausen, a
fost destinat inițial politicienilor și intelectualilor disidenți din țările ocupate, evrei și neevrei deopotrivă, dar pe
parcurs au fost aduși deținuți evrei și
polonezi, suspectați de a fi făcut parte
din mișcarea de rezistență. Mauthausen a fost de fapt un complex de aproximativ 40 de lagăre, deținuții lucrând
în cariere de piatră în condiții inumane. În acest complex au murit peste
90.000 de persoane.
În documentar, Mauthausen este
văzut prin prisma a doi martori, ambii
neevrei. Austriacul Franz Hackl, locuitor al orașului Mauthausen, ajunge în
lagăr ca adolescent, mai întâi aducând
mâncare tatălui lui care lucra acolo,
apoi fiind angajat ucenic lăcătuș. Deși
membru al Hitlerjugend, el vede ce
se întâmplă în lagăr cu deținuții, chinurile și torturile la care sunt supuși,
execuțiile, moartea lentă de inaniție și
epuizare. Petrece trei ani într-un atelier
din lagăr și este fericit când este luat în
armată, în Wermacht, și nu trebuie să
mai fie martor la scenele înfiorătoare
din lagăr. Supraviețuiește războiului,
fugind în ultimele zile din armată. Nu
poate uita ceea ce a văzut, iar cuvintele lui finale confirmă un adevăr greu de
recunoscut de către cetățenii germani
sau austrieci. Locuitorii orașului, spune el, știau ce se petrece în lagăr, dar
nu-i puteau ajuta pe deținuți, deoarece
ar fi ajuns și ei prizonieri.
Celălalt martor este Stansilaw Leszczynski, originar din Lodz, care ajunge la Mauthausen ca deținut deoarece unul dintre frații lui făcea parte
din Rezistența poloneză. Cu excepția
acestuia din urmă, toată familia este
arestată, el trimis la Mauthausen,
mama și sora lui, la Auschwitz. Memoriile lui sunt de-acum ale unui deținut, cu
permanenta amenințare a morții, care
aproape a survenit de două ori. Descrierile lui sunt dramatice, cu momente de
solidaritate umană, chiar și în aceste
condiții-limită. Stanislaw a supraviețuit
împreună cu mama, sora și frații lui și
din mărturiile lui reiese că la Auschwitz
mama lui a reușit să salveze din mâinile lui Mengele mai mulți copii.
Simon Wieland, autor al mai multor
documentare despre consecințele celui
de-al Doilea Război Mondial, vorbește
despre perenitatea subiectului. „Ceea
ce s-a întâmplat atunci e în continuare
prezent și azi. Se poate vedea atât pe
fețele protagoniștilor, cât şi întipărit în
peisaj, în lagăr, în sat. Filmul încearcă
să desluşească spiritul acelor locuri
prin imagini răscolitoare”, spune el.
Documentarul, cu subtitrare în limba română, a putut fi vizionat între 26
ianuarie și 24 februarie, pe platforma
Vimeo. Evenimentul a fost susținut,
potrivit comunicatului Forumului Cultural Austriac, de Ambasada Israelului
și de FCER.
EVA GALAMBOS
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C o m u n i tAT i
Zalău

Istoria vorbește, istoria nu tace. Lagărele morții

Comunitatea Evreilor din Zalău a
organizat, ca de fiecare dată la final
de ianuarie în ultimii șase ani, un eveniment comemorativ și o conferință
dedicate Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.
De această dată însă, o bună parte
dintre invitați au participat online, din
cauza pandemiei de coronavirus.

Evenimentul a fost organizat împreună cu Federaţia Comunităţilor
Evreieşti din România, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău şi Primăria Municipiului Zalău şi
în parteneriat cu Centrul de Cultură
şi Artă al Judeţului Sălaj, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Muzeul de
Artă din Cluj-Napoca și Şcoala Doctorală Relaţii Internaționale şi Studii
de Securitate din cadrul Facultății de
Istorie și Filozofie a Universității „Babeş-Bolyai”.
DAN HAS, președintele Comu
nității Evreilor din Zalău, a vorbit
în deschiderea evenimentului despre
nevoia de comemorare a victimelor,
de rugăciune pentru cei uciși, dar și
de aducere-aminte și de nevoia de a
transmite generațiilor viitoare istoria
Holocaustului așa cum a fost.
„În această zi timpul se opreşte
pentru câteva momente. Întregul popor evreu de pe întreg mapamondul
îşi plânge martirii: copii, tineri, mame,
taţi şi bunici care au fost ucişi, măcelăriţi, împuşcaţi şi arşi de vii în lagărele naziste ale morţii. Să nu uităm
că aceşti martiri nu au morminte. Nu
avem un loc unde să ne regăsim, să
aprindem o lumânare, să rostim rugăciunea El Male Rahamim, ca amintirea lor să fie binecuvântată; Kadiş
pentru ca sufletele lor să-şi găseasca
liniştea în Grădina Edenului. Doar în
aceste zile de comemorare, împreună, putem rosti aceste rugăciuni.
Este de datoria noastră să arătăm
întregii lumi marea tragedie prin care
a trecut poporul evreu în Europa. Trebuie să arătăm lumii planul premeditat, amănunţit şi pus în practică de către fascişti şi nazişti: anihilarea întregii
etnii evreieşti.
Azi suntem toţi împreună cu un
singur gând de aducere-aminte, de
a transmite tinerelor generaţii, de azi
şi viitoare, prin profesorii pe care îi
avem, prin instituţii de învăţământ,
prin elevi şi studenţi, prin noi toţi, ca
această pată neagră, această ruşine
a omenirii numită Holocaust să nu se
mai repete în nici un colţ al lumii, în nici
o ţară, cu nici o etnie. Trebuie spus cu
voce tare şi neuitare că, la eliberarea
lagărelor naziste ale morţii, soţii nu şiau mai regăsit soţiile, părinţii nu şi-au
regăsit copiii şi copiii nu şi-au regăsit
părinţii şi bunicii. Șase milioane de suflete, dintre care un milion şi jumătate
de copii, s-au spulberat în cenuşă.
Prin aceste manifestări de comemorare dorim să arătăm întregii lumi
faptele şi ororile care s-au petrecut în
lagărele naziste, aşa cum ştim că s-au
întâmplat: mame, copii, taţi şi bunici
au fost transportaţi din întreaga Europă în vagoane de animale către infernul de la Auschwitz-Birkenau, unde

erau debarcaţi şi aşteptaţi pe rampa
de triere de către îngerul morţii, doctorul Mengele, care decidea asupra
vieţii sau a morţii.
Flacăra lumânării să fie veşnic vie
în memoria martirilor, iar amintirea lor
să fie binecuvântată.”
IONEL CIUNT, primarul Municipiului Zalău, a luat cuvântul după
intonarea imnurilor de stat ale României și Israelului: „Într-o perioadă
dificilă, în care foarte mulți oameni
din toate colțurile lumii sunt internați
în spitale sau izolați, într-o perioadă
în care suntem obligați să respectăm
distanțarea socială pentru a ne proteja sănătatea, iată că tehnica modernă ne oferă totuși posibilitatea de a
fi împreună, pentru a comemora un
moment trist din istoria omenirii. Un
moment definit de prigoana evreilor,
persecuția și uciderea lor. Faptul că
putem discuta deschis, că suntem
împreună români, maghiari, germani,

Dan Has vorbind participanților
la manifestare

evrei la această comemorare este un
semn de normalitate și de maturitate
a societății românești. Absența memoriei este nocivă și în detrimentul
oricărei persoane. Cu atât mai mult,
absența memoriei colective face rău
oricărei comunități, societăți în ansamblul ei”.
Ionel Ciunt a aprins o primă lumânare în memoria celor șase milioane
de evrei uciși în Holocaust. Celelalte
cinci lumânări au fost aprinse de Virgil
Țurcaș, prefectul Județului Sălaj, prof.
dr. Gheorghe Vasile Bulgărean, inspector școlar general al Județului Sălaj, Dan Has, președintele Comunității
Evreilor din Zalău, Mircea Braun,
membru al Comunității Evreilor din
Zalău, și Bianca Maioș, elevă a Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”
din Zalău.
Aprinderea celor șase lumânări a
fost urmată de o ceremonie religioasă în memoria victimelor, oficiată de
prim-rabinul Rafael Shaffer și cantorul
Emanuel Pusztai.
AMIR SAGRON, adjunct al
șefului Misiunii Diplomatice a Israelului la București, a transmis un
mesaj online:
„În urmă cu 76 de ani, lagărul de
la Auschwitz-Birkenau a fost eliberat. Peste un milion de oameni au
fost duși acolo, doar o mică parte au
supraviețuit. Suntem aici astăzi să ne
amintim. Este datoria noastră față de
părinții, frații și surorile noastre care
nu mai sunt. Dar suntem astăzi aici
și pentru a celebra viața și pentru
a-i prețui pe cei care au supraviețuit.
Avem speranța unui viitor bazat pe libertate, toleranță și solidaritate“.
DAVID MUNIZ, șeful Misiunii
Diplomatice a Ambasadei SUA la
București, a citat cuvintele lui Elie
Wiesel: „Să îi uităm pe cei care au
murit ar însemna să îi ucidem a doua
oară. Comemorarea lor este datoria noastră”. Vorbitorul a subliniat că
„deși s-a întâmplat în locuri ca Zalăul
și a atins apogeul în lagăre precum cel
de la Auschwitz, Holocaustul a pornit

mai întâi în inimile oamenilor, cu mult
înainte de 1944, ba chiar înainte de
1938. Și să nu ne amăgim, chiar și în
zilele noastre vedem forțele urii, divizării, bigotismului și înșelăciunii, care
ne amenință societățile și valorile comune. Există încă voci care promovează rasismul și antisemitismul, care
insistă să nege Holocaustul. Punându-i pe aceștia față în față cu adevărul, îi onorăm așa cum se cuvine pe
cei care și-au pierdut viețile în Holo
caust. Iar aceasta este de asemenea
o datorie a noastră: să ne asigurăm
că o asemenea atrocitate nu se va putea repeta.
CORD MEIER-KLODT, ambasadorul Germaniei la București,
a declarat: „Dragi prieteni, mă simt
onorat și emoționat că pot fi alături de
dumneavoastră și anul acesta, chiar
dacă, din păcate, doar virtual. Istoria
vorbește, istoria nu tace – ne spune
chiar titlul conferinței de astăzi de
la Zalău. Și așa este, dragi prieteni.
Însă este nevoie de cineva care să ne
transmită și să ne explice mesajul, iar
noi trebuie să fim capabili să-l auzim și
să-l înțelegem. O spun și pentru că în
anul care a trecut de la ultima comemorare am înregistrat cu toții pierderi
dureroase în rândul martorilor acelor
vremuri, în rândul supraviețuitorilor
atât de importanți pentru memoria
Holocaustului. Cu doar câteva săptămâni în urmă s-a stins din viață Iancu
Țucărman, supraviețuitor al Pogromului de la Iași, care a fost pentru mine
un prieten foarte drag. Sunt pierderi
mari pentru noi toți, dar aceste pierderi măresc și responsabilitatea noastră în fața istoriei”.
Deputatul
SILVIU
VEXLER,
președintele FCER, a subliniat de la
început regretul său că „nu putem fi,
așa cum ne-am obișnuit, față în față,
dar faptul că am putut menține această tradiție de a ne aminti de victimele Holocaustului, chiar și în aceste
condiții, este cu adevărat un omagiu
pentru memoria acestor oameni care
au trăit, au suferit și și-au pierdut viața
într-una dintre cele mai negre perioade din istoria umanității.
Întrebarea pe care mi-am pus-o
zilele acestea, când am comemorat
victimele Pogromului de la București
și ale Holocaustului, este dacă lumea
s-a schimbat, dacă am depășit cu adevărat pericolul ca o astfel de tragedie
să se poată repeta. Răspunsul este
unul complex și care mă macină. Vedem, din păcate, cum în jur mișcările
de extremă dreapta capătă din ce în
ce mai multă forță. Vedem chiar în
Parlamentul României unii parlamentari cu vederi de extremă dreapta,
unii chiar simpatizanți ai forțelor care
au condus Holocaustul din România.
Vedem tentativele insistente de reabilitare și promovare a mișcării legionare, a lui Ion Antonescu sau a diferiților
criminali de război.
Efortul de a combate antisemitismul trebuie să fie permanent și este
unul față de care suntem cu toții responsabili. Nu doar autoritățile statului,
nu doar oamenii politici, ci și fiecare
dintre noi suntem datori să combatem
cu toată forța aceste idei și aceste
tentative de rescriere a istoriei.
Tuturor celor care participați la
acest eveniment vă mulțumesc pentru gestul pe care-l faceți de a onora
memoria victimelor Holocaustului. Nu
în ultimul rând, salut eforturile Primăriei Zalău și ale președintelui Dan Has,
care au fost forța din spatele acestui
eveniment”.

Deputatul Silviu Vexler s-a referit și la evoluția proiectului Muzeului
Național al Istoriei Evreilor și Holo
caustului din România, anunțând finalizarea concursului internațional de
proiecte și exprimându-și speranța că
anul acesta vor putea începe lucrările
de reabilitare a clădirii care va găzdui
muzeul.
VIRGIL ȚURCAȘ, prefectul Jude
țului Zalău, a subliniat „responsabilitatea noastră de a păstra vie memoria
victimelor Holocaustului atât la nivel
național, cât și la nivelul autorităților
județene, locale, în școli, pentru tinerele generații”.
„Orice genocid începe atunci când
se găsesc pretexte și justificări false
pentru faptele de persecuție ale oamenilor, doar pentru că ei sunt percepuți
diferit“, a spus în cadrul evenimentului Gheorghe Vasile Bulgărean, inspector școlar general, care a vorbit
și despre importanța educației și a
cunoașterii istoriei într-o societate.
Prof. univ. dr. LUCIAN NASTASĂKOVACS, directorul Muzeului Națio
nal de Artă din Cluj-Napoca, s-a referit la ascensiunea negaționismului în
zilele noastre: „Negaționismul este un
mecanism foarte complex. Este exact
domeniul în care trebuie să lucrăm,
pentru că degeaba România are o
legislație care permite sancționarea în
diverse forme a negaționismului, dacă
nu este aplicată”.
MATYAŞ MARIUS-MIREL, directorul Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”, a explicat
că „educația despre Holocaust este
esențială și tocmai de aceea Colegiul
nostru a fost alături de FCER încă din
2006, printr-un curs de istorie a Holo
caustului cu rezultate extraordinare
în rândul elevilor noștri. De asemenea, încă din 2004, am marcat Ziua
Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, am organizat expoziții și proiecții de filme cu
acest subiect pentru elevii noștri”.

Eleva MARIA BARBOLOVICI, de
la Liceul „Alesandru Papiu Ilarian”,
a prezentat un eseu despre istoria
Holocaustului.
DAVID LIEBERMAN, președin
tele Comunității Evreilor din Sighetu Marmației, a transmis un mesaj în
care a vorbit despre umilința prin care
au fost nevoiți să treacă supraviețuitorii
Holocaustului, care au avut parte de
tratamente antisemite în țările în care
au emigrat după sfârșitul războiului.
„Din păcate, după 76 de ani de la
Holocaust, numărul supraviețuitorilor
este foarte mic, iar uitarea se așterne
tot mai mult în lipsa mărturiilor directe.
Obligația generațiilor noastre este de
a prelua ștafeta și de a lupta pentru
combaterea antisemitismului, tot mai
prezent chiar și în spațiile în care nu
mai există populație evreiască”.
Evenimentul comemorativ a fost încheiat cu momente artistice susținute
de elevii Liceului de Artă „Ioan Sima”
din Zalău: Alexandru Mastan-Păun,
Tu d o r
GEORGE GÎLEA
Lupșe,
(Continuare în pag. 12)
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Tineri din generațiile următoare, continuatori Târgoviște
Anul Nou al Pomilor
ai tradiției umaniste europene
La Târgovişte, Asociaţia Centrală

La Institutul Francez (IF) din Iași,
suita comemorativă dedicată Zilei
Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului a debutat cu
ceremonia organizată de Primăria din
Ascq, oraș înfrățit cu Iașiul, făcând
parte din Proiectul „Orașe la orașe”, în
amintirea masacrului din noaptea de
1 spre 2 aprilie 1944, când 86 de civili
au fost uciși de trupe SS, ca represalii
la o acțiune de sabotaj a Rezistenței
franceze.
Elevi de la Liceul Teoretic „Miron
Costin” din Iași și Liceul Teoretic „Ion
Neculce” din Târgu Frumos au postat
opinii despre Holocaust pe pagina de
Facebook a IF, în cadrul Proiectului
„Convoi 77 de la Drancy la Ausch
witz”, activ în 27 de state europene,
cu implicarea Ministerelor Educației și
Ambasadelor Franței din aceste țări, a
spus președintele Asociației, George
Mayer. Câteva exemple dintre postările elevilor: „Prin asemenea proiecte

putem combate încet-încet, dar sigur,
știrile false și teoriile conspiraționiste”
– Cosmin Florea; „proiectul m-a dus
cu gândul la aforismul: pentru ca răul
să triumfe e suficient ca oamenii buni
să nu facă nimic” – Teodora Malanca.
Versuri premonitorii din „Exodul” de
Fondane, din Preambulul cărții „Devoir de vérité” de Bluma Finkelstein și
alte fragmente din volum au fost citite
de Carole Mesrobian: „Dar când sub
talpă veți strivi, voi, smocul/ de iarbă
și urzici, veți ști, atunci,/ c-am fost și
eu, cândva, un om/.../și că, la fel ca
voi, aveam și eu obrazul/.../ un chip
de om la fel ca voi – și-atât!”.
E.S. Laurence Auer, ambasadoarea Franței în România, a salutat implicarea profesorilor și elevilor români
la „Ziua Memoriei”, ediția a 13-a, de la
IF Iași, precum și perspectiva creării
Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România. A
reamintit tragismul Pogromului din 29

Flori pentru
Ecaterina Steinberger

Satu Mare

De Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului,
președintele comunității sătmărene,
Adrian Beșa, însoțit de câțiva membri ai comunității, i-a dăruit flori uneia dintre puținele supraviețuitoare,
azi în vârstă de 96 de ani, Ecaterina
Steinberger, singura rămasă în viață
din toată familia ei: părinți, bunici,
toate rudele, cu excepția a doi unchi
din Arad. Într-un interviu realizat de
Ioana Cosman și Adrian Oneț, de la
Muzeul Holocaustului din Transilvania de Nord, Ecaterina Steinberger

a retrăit momente ale
tragediei: excluderea din
învățământul de stat,
ghetoizarea. În ghetou
evreii au fost torturați,
torționarii vrând să știe
unde au ascuns deținuții
banii. A urmat deportarea. Jaful a continuat și când s-au deschis
vagoanele, la Koṧice,
punctul de graniță. Ultima dată și-a văzut tatăl și bunicul la gara din
Auschwitz. Ea și mama
ei, apte de muncă, au
fost separate. Odată, responsabila
de baracă i-a spus: „Te duc la mama
ta”. A revăzut-o. Era de nerecunoscut.
„Am fost selecționată”, i-a șoptit. S-au
sărutat. „Asta a fost”. Avea 20 de ani
când s-a întors din deportare. A revăzut Auschwitzul în 1970, cu soțul ei.
Într-o perioadă relativ recentă, cu ginerele ei.
În 2018 a fost decorată de
președintele României, Klaus Iohannis, cu Medalia Națională „Serviciu
credincios”, clasa a III-a.

Tu BiȘvat sărbătorit
în pofida iernii și a pandemiei

Anul Nou al Pomilor la comunitatea sătmăreană a fost celebrat cum
se cuvine, în pofida frigului, vântului,
zăpezii. Pentru evreii din Diaspora
în această parte a lumii, unde de Tu
BiȘvat iarna este încă prezentă, momentul în care în Ereț Israel pomii
se trezesc la viață este dătător de

speranță: primăvara va învinge. Este
un sentiment de care avem nevoie
cu atât mai mult acum, în vremuri de
pandemie. Membri ai comunității din
Satu Mare l-au concretizat: au plantat
un pom fructifer în curtea Sinagogii
Mari. Respectând regulile sanitare,
au făcut Seder Tu BiȘvat, gustând din
cele șapte feluri de fructe cu care a fost binecuvântat Israelul: grâu, orz,
struguri, smochine, rodii,
măsline, curmale. Și-au
exprimat încrederea că
pandemia va lua sfârșit,
dorind să se poată revedea în număr cât mai
mare.
ADRIAN BEȘA
președinte CE Satu
Mare

iunie-1 iulie 1941 de la Iași, regretând
recenta dispariție a supraviețuitorului
din „Trenul Morții”, Iancu Țucărman
z.l. A evidențiat importanța mărturiilor despre Holocaust. Le-a mulțumit
jurnalistei Stéphanie Trouillard (TV
France 24, Paris), Danei Monah (Universitatea Al. I. Cuza, Iași) și celorlalți
participanți la „Ziua Memoriei” organizată de institut.
La Liceul parizian „Jean de la Fontaine” a fost descoperită, în 2010,
corespondența între Louise Pikovski,
una dintre cele mai bune eleve din
școală în anii Holocaustului, și una
dintre profesoare, catolică practicantă, Mme Malingrey. Louise a fost deportată cu familia la Drancy și de acolo la Auschwitz, unde a fost gazată.
Scrisorile au ajuns la Stéphanie Trou
illard. „Am avut propuneri să scriu o
carte – a povestit jurnalista – dar era
aproape ca un documentar web. Ca
să ajung la publicul-țintă am apelat la
banda desenată. Profesorii folosesc
mult acest mod de a preda istoria. Am
contactat Editura Des Ronds dans
L´O, pe desenatorul Thibaut Lambert.
Eu am scris scenariul. În 2020 a apărut «Si je reviens un jour»; cuvinte din
ultima scrisoare a Louisei, înainte de
deportare: 22 ianuarie 1944. Istoria ei
nu e unică dar, ca și celelalte (...) e o
piatră în edificarea memoriei colective”. Dana Monah și Olivier Noël (Univ.
Al. I. Cuza) au luat parte la dezbaterea moderată de Muriel-Augry Merlino
(IF Iași).
Prof. Ioana Pruteanu, colaboratoare a IF Iași, a vorbit despre importanța
participării școlilor românești la Proiectul „Convoi 77”, puterea sa de a
combate prejudecata și ura și a invitat-o pe Teodora Largianu, elevă la
Colegiul Național „Emil Racoviță” din
Iași să-și prezinte comunicarea legată
de „Ziua Memoriei”.
E.S. Laurence Auer a felicitat organizatorii, profesorii, elevii „continuatori ai tradiției umaniste europene”.
IULIA DELEANU

de Prietenie şi Colaborare Culturală
cu Israel a sărbătorit Tu BiŞvat - Anul
Nou al Pomilor, cu elevii Şcolii gimnaziale „Smaranda Gheorghiu” (Elisa şi
Iosef Samuil).
Din cauza restricţiilor sanitare, activitatea s-a desfăşurat acasă la fiecare, prin activități specifice în propria
grădină. Elevii au semănat în ghivece
sâmburi din fructele exotice de sezon,
precum citricele și curmalele.
Directoarea școlii şi profesoara
care se ocupă de activităţile extracu
rriculare au revenit la scrisoarea
trimisă anul trecut de prim-rabinul
Rafael Shaffer și le-a amintit elevilor
că în Israel sărbătoarea semnifică
începutul unui nou ciclu agrar pentru
pomi.
Activitatea desfăşurându-se online,
explicațiile au fost ascultate şi de către părinţi şi bunici, iar îndemnul primrabinului ca fiecare să se roage lui
Dumnezeu, în limba și în religia lui,
pentru o recoltă viitoare bogată i-a
impresionat, implicându-se şi ei în activitatea propusă elevilor: au pregătit
solul, au ales sâmburii cu o putere de
germinare mare, i-au învățat cum să-i
pună în pământ.
Cu acest prilej le-am explicat elevilor de ce trebuie să iubească, să
preţuiască, să ocrotească natura, să
se preocupe de protejarea mediului,
de reducerea poluării, în general, de
sănătatea Pământului.
Elevii Liceului agricol VoineştiDâmboviţa au regretat că vremea nu
le-a permis să facă lucrările de primăvară în livezi. Mulţi şi-au amintit de vizita ambasadorului Dan Ben Eliezer,
care a vizitat Staţiunea Pomicolă Voineşti şi a participat şi la o asemenea
activitate împreună cu cercetători ai
Staţiunii şi elevi ai Liceului.
Este de remarcat folosul pe care îl
avem şi noi, neevreii, de la prim-rabinul Rafael Shaffer, datorită bunăvoinţei sale.
Îi mulţumim!
ILEANA GHENCIULESCU

Centenar
Alexandru Sever și comemorarea
victimelor Holocaustului
Moinești

În ianuarie 2021, Fundația Leolam
din Moinești a organizat două activități.
Prima a constat în rememorarea scriitorului Alexandru Sever cu prilejul celor
100 de ani de la nașterea sa, printr-un
material documentat de Mihaela Rusu,
membră a Fundației Leolam, lecturat de
Mihaela Jescu, învățătoare la Moinești,
și editat video de Bianca Pintilie, voluntară a fundației. Informațiile au fost extrase din cartea „Personalități moineștene”, de Cornel Galben, și din interviul
luat de Andrea Ghiță lui Alexandru Sever în 2004, la ultima vizită în România a
scriitorului, interviu publicat în revista „Acum”. Fragmentele selectate arată că
Alexandru Sever (Solomon Silberman) s-a născut la Moinești, a crescut într-un
mediu cultivat, mama lui fiind „o cititoare pătimașă”; s-a apropiat de literatură,
iar cu timpul și-a format spiritul critic. A absolvit Facultatea de Filozofie și Litere
a Universității din București, a fost redactor la Editura de Stat Pentru Literatură
și Artă, dar și dramaturg, eseist, publicist. În 1990 s-a stabilit în Israel, la Beer
Șeva, unde a mai trăit două decenii, continuând să se dedice scrisului.
La 27 ianuarie, Fundația Leolam împreună cu Școala gimnazială „Tristan
Tzara” din Moinești au marcat Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Bianca Pintilie le-a povestit elevilor de clasa a VIII-a cum a
învățat despre Holocaust ca alumn al Turului de studiu „Elie Wiesel” în 2018,
cum ne raportăm astăzi la această tragedie și care este semnificația istorică a
zilei de 27 ianuarie 1945. Elevilor le-au fost trimise materiale educaționale și
recomandări de filme artistice și documentare. Acțiunea a fost sprijinită de prof.
Patricia Baciu și directorul Ionel Purcaru.		
CLAUDIA BOSOI
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Bistrița

Istoria recentă a evreilor din localitate, prezentată de ICR Tel Aviv

În cadrul ciclului de prezentare a
istoriei comunităților evreilor din România, la 22 decembrie 2020 ICR Tel
Aviv a dedicat o emisiune comunității
din Bistrița. Realizat de Cleopatra
Lorințiu, evenimentul transmis online
a cuprins interviuri cu foști președinți
ai comunității, cu personalități culturale din Bistrița și cu evrei originari din
localitate, care trăiesc în Israel, dar
revin de multe ori în orașul în care
au copilărit. Atât Moshe Bash, fost

președinte al comunității bistrițene,
aflat în Israel, cât și Fredi Deac z.l.,
în cadrul unui interviu realizat cu
mulți ani înainte, au prezentat istoria
comunității, cu accent pe perioada deportării evreilor în 1944 la Auschwitz,
de unde s-au întors doar 10 la sută
din populația evreiască de peste 2000
de suflete, dinaintea izbucnirii celui
de-al Doilea Război Mondial.
Ceea ce s-a scos pregnant în
evidență în această emisiune a fost

felul în care actuala comunitate evreiască bistrițeană, deși redusă numeric, a reușit, în mare parte datorită
eforturilor fostului președinte Fredi
Deac, dar și unei foarte bune colaborări cu autoritățile locale, să păstreze
memoria victimelor deportărilor. Mai
multe monumente au fost ridicate
atât în locul fostului ghetou, cât și în
oraș, ultimul fiind Memorialul Vieții,
în care sunt enumerate numele victimelor, monument inaugurat la come-

rul de a risipi prejudecăți, a combate
xenofobia, rasismul, antisemitismul,
pentru ca Holocaustul să nu se mai
repete.
Comunicările au vizat subiecte ca:
„Scurtă incursiune în istoria și religia
evreilor”, „Epoci literare și scriitori români de origine evreiască”, „Ecouri ale
Holocaustului în artă”, „Mecanisme
ale Holocaustului”. Prof. Jeni Ghioc,

sufletul evenimentului, a susținut un
expozeu despre „Drepți între popoare” și a rostit cuvântul de încheiere.
Președintele comunității, Hainrich
Brif, le-a mulțumit conferențiarilor și
participanților, exprimându-și speranța
că asemenea acțiuni își vor găsi ecou
în publicul-țintă: generațiile tinere.
HAINRICH BRIF
președinte CE Bacău

Simpozion comemorativ

Bacău

Ziua Internațională de Comemorare
a Victimelor Holocaustului a fost marcată la Bacău printr-un simpozion online organizat de Inspectoratul Școlar
Județean. Au participat membri ai
comunității evreiești băcăuane. Au rostit alocuțiuni inspectorul școlar general,
prof. Ida Vlad, prefectul județului, dr.
Sorin Ailenei, cadre didactice din cadrul Inspectoratului Școlar Județean:
prof. Gabriel Stan, prof. Jeni Ghioc.
Președintele comunității, Hainrich
Brif, a apreciat inițiativa și organizarea, cunoștințele despre istoria Holo
caustului și iudaism ale vorbitorilor,
subliniind că o mai bună cunoaștere
între minoritari și majoritari are da-

Istoria vorbește,
istoria nu tace.
Lagărele morții

(Urmare din pag. 10) Antoni

Tătaru,
Andrei Pocol și

Alice Ghile.
Într-o scurtă declarație pentru revista „Realitatea Evreiască”, președintele
C.E. Zalău, Dan Has, a vorbit despre
provocările organizării unui astfel de
eveniment în această perioadă.
„În ultimii șase ani am organizat
la Zalău Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului
și am spus că este important să continuăm chiar și în aceste condiții. Nu
ne putem opri din a ne aduce aminte.
Iar autoritățile locale au fost din nou
alături de noi în acest demers. Primarul din Zalău, prefectul Județului,
inspectorul școlar și toți profesorii au
spus că Holocaustul nu a fost doar
al comunității evreiești, ci al întregii
societăți românești. Personal, cred că
prezența cadrelor didactice și a elevilor la aceste evenimente este foarte
importantă. Noi, la Comunitatea din
Zalău, avem în ultimii ani o colaborare foarte bună cu profesorii din zona
noastră, pentru că evenimentele noastre se adresează mai cu seamă elevilor.
La evenimentul de anul trecut am
avut 650 de participanți, mulți dintre
ei fiind elevi și profesori, așa că participarea fizică este importantă. Dar și
anul acesta, chiar dacă o parte dintre
invitați au fost online și nu au putut fi
prezenți în sală toți oamenii care și-ar
fi dorit, din cauza restricțiilor sanitare, mulți ne-au urmărit online, inclusiv
elevi. De asemenea, membrii corpului
diplomatic ne-au onorat, ca de obicei,
cu prezența lor.
Este foarte greu de organizat un
astfel de eveniment în aceste condiții
și e nevoie de multă muncă, dar dacă
o faci din inimă, reușești. Aș vrea să
le mulțumesc pe această cale, pentru
efortul lor în organizare, soției mele
Chaya Has și Alexandrei Antal.”

morarea de 70 de ani a deportărilor.
Un spațiu semnificativ este acordat
renovării Sinagogii din Bistrița, cu
ajutorul unor sponsori din străinătate și al autorităților locale, inițiativa
aparținând tot fostului președinte
Fredi Deac.
În condițiile în care la Bistrița
mai trăiesc doar 19 evrei, sinagoga
a fost cedată, printr-un contract de
comodat, Societății de concerte din
Bistrița. Clădirea și-a păstrat și caracterul sacru, devenind în același
timp un centru multicultural, balconul
fiind dedicat expozițiilor de artă. În
cadrul Centrului se organizează, sub
conducerea managerului Societății
de concerte, George Țărmure, numeroase programe de prezentare a
istoriei comunității evreilor, a culturii
și religiei iudaice, concerte de muzică klezmer și alte evenimente vizând
menținerea, alături de cultura celorlalte etnii care trăiesc la Bistrița, a
spiritului și istoriei evreilor. (E.G.)

Victimele Pogromului din București
(21-23 ianuarie 1941): Lazăr Bălan și povestea familiei sale

Mărturii fotografice

Lazăr Bălan a
fost una dintre victimele împușcate
în pădurea Jilava.
Era dentist, avea
31 de ani și era căCentrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din
sătorit cu Roza BăRomânia „Wilhelm Filderman“ al FCER-CM
lan (n. Rosenthal,
fiica lui Leon și Rebeca Rosenthal, victime ale pogromului, în circumstanțe diferite). Între documentele depuse de
mama sa, Otilia Bălan, pentru dosarul de pensie IOVR
(invalizi, orfani, văduve și veterani de război), acordat conform Legii 82/1948, găsim certificatul de naștere de unde
aflăm că „s-a născut la casa părinților (din Bacău, strada
Neagoe Vodă 7, n.n.) un copil de sex masculin căruia i s-a
dat numele de Lazăr”. Era născut pe 13 ianuarie 1910, ca
fiu al lui Lupu Bălan (din Bacău) și al Otiliei Etla Feingold
(din Târgu Neamț). Tot în dosar apare și cererea aprobată
de respingere a revizuirii cetățeniei române lui Lupu Itzic
Bălan din 1938 (din cauza legislației antisemite), motivând
prin participarea sa ca soldat în Primul Război Mondial,
în cadrul Regimentului 67 Infanterie Bacău. Sunt trecute
aici și numele celorlalți copii ai veteranului Lupu Itzic Bălan: Ghidale (Carol), Hana Leia (Ana), Iancu (Iacob), Ioil,
Lazăr.
Când a ajuns Lazăr la București și care a fost viața lui
este încă necunoscut. Un alt act din dosarul IOVR, semnat de dentista diplomată Carolina Schleicher, atestă că
„a fost un om cinstit și un bun dentist”. Ultima sa adresă
cunoscută (menționată în dosarul Institutului Medico Legal - IML) a fost în București, pe strada Trinității 25.
Povestea fratelui său,
violonistul Carol Bălan
(sursa foto: Andy Allen),
documentată de nepotul
acestuia, s-a întâlnit tot
prin intermediul fotografiei cu Lazăr Bălan. Portretul lui Lazăr, publicat
în Cartea Neagră a lui
Matatias Carp, semăna
izbitor cu Carol și de aici
a început căutarea detaliilor despre familia din România.
Documentarea poveștii lui Carol (care a murit în 1984 în
America, după ce emigrase acolo în 1948), publicată pe
site-ul www.carolbalan.com, este o călătorie incredibilă
prin fotografii și afișe sau documente legate de spectacolele din Germania, Franța, Belgia, Anglia și apoi America.
Căutând orice urmă a lui Carol, regăsim și membrii familiei lui. Itzic/Isidor/Lupu Bălan călătorește alături de Otilia
(n. Feingold) și copiii lor în mai multe rânduri în America
(1901-1902; 1903, cu copiii Ghedalie (n. 1903/1900) și
Anna; 1912, cu copiii: Ghedalie (9 ani), Anna (6 ani), Iacob
(3 ½), Lazăr (2), Ioel (9 luni) vizitându-l pe unchiul soției
sale, Sam Feingold. Carol/Ghedalie este născut chiar pe
vapor și are trecut în acte ca oraș al nașterii New York.
Destinul lui este marcat de aceste călătorii.
În 1927 îl regăsim pe Lazăr Bălan în actele poliției
Din activităţile de cercetare ale

din Antwerp (Anvers, Belgia/ sursa foto: Andy Allen), declarând că
îl vizitează pe fratele său Carol și
este întreținut de acesta pe durata
vizei de o lună. Adresa familiei din
Bacău este acum strada Lecca 84.
Fotografia adolescentului Lazăr
este atașată cererii oficiale, alături
de semnătura sa. Câte alte fotografii s-au pierdut? Cum a arătat oare
în fotografia lui de nuntă, alături de
Roza (n. Rosenthal)? Ce fotografii
au fost în scrisorile de la și către
Carol? Despre istoria lui Carol între 1939 și 1945 nu se
știe nimic.
Lazăr a fost arestat pe stradă în timpul Pogromului din
București, în plin cartier evreiesc și dus în centrul de tortură din Calea Călărașilor 37 (de unde au pornit camioanele
cu cei aleși aleatoriu pentru execuțiile din pădurea Jilava).
Familia socrului său Leon Rosenthal, care locuia deasupra cinematografului Trianon, pe Bd. Elisabeta nr.6, a
fost scoasă afară din casă şi executată. În ziua de 23 ianuarie 1941, o bandă de rebeli, împreună cu directorul cinematografului Trianon, Ştefănescu, au pătruns în casă, au
jefuit şi au scos familia în stradă, apoi i-au condus într-o
direcţie necunoscută. Cadavrele lor (tată, mamă şi fiu) au
fost găsite la Bariera Moşilor. Au reuşit să scape un băiat,
Nathan, şi o fată, Roza (căsătorită Bălan). Alte mărturii noi
apar în dosarele IML și în cazul familiei Rosenthal (Leon,
Rebeca și fiul lor, Harry). Din procesul-verbal al poliției din
data de 23 ianuarie 1941,
ora 21, 20, atașat dosarului
IML 134, aflăm următoarea
mărturie despre găsirea
cadavrelor: Intrând în cercetarea cazului și transportându-ne de îndată în șos.
Mihai Bravu, unde am fost
anunțat de susnumitul, unde
într-adevăr în dreptul casei
cu numărul 337 am găsit
două cadavre de sex masculin și unul feminin, oribil
mutilat, iar la o distanță de
20 - 30 m., un alt cadavru de
sex masculin, de asemenea
mutilat. Făcând intense cercetări în împrejurimi nu am
găsit alt cadavru după cum informase Boiangiu Cristea,
ci numai 3...Procedând la percheziție corporală a cadavrelor am găsit următoarele: 1. carnet nr. 37989/1940 eliberat de Ministerul ... (indescifrabil), 5. două perechi de
ochelari de cauciuc, 6. un stilou gris inchis, 7. un creion
rezervor uzat, 8. un ceasornic marca Roskopp Patent cu
lanț subțire, 9. un țigaret maron închis; 10. un port-țigaret
de metal, 3 țigări Dorobanț cu două notițe; 11. o cheie de
ușă obișnuită; 12. un pachet ANCA TUDORANCEA
cu niște boabe de compoziție
(Continuare în pag. 22)
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Din viitorul apropiat

Miercuri, 17 martie 2021, de la ora
19:00 – Album de Familie 3 – des-

JCC
IAŞI

În asteptarea primăverii...
În acest an, JCC Iași și Comunitatea Evreilor din Iași au organizat on
line sărbătorirea Anului Nou al Pomilor
– Tu BiȘvat, eveniment la care au fost
prezenți și membri ai Comunităților
din Bacău și Piatra Neamț.
În deschiderea manifestării, pre
ședintele Comunității Evreilor din
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ŞTIRI DESPRE

Centrele Comunitare Evreieşti
coperim familiile marcante ale Bucureștilor:
Herman Spayer și Mauriciu Blank. Eveniment
online.
Joi, 1 aprilie 2021,
de la 19:00 – Haz de…
umorul evreiesc. Periplu... de tot râsul prin-

tre creațiile umoriștilor
evrei consacrați ori
neștiuți, pentru că zâmbetul este cel mai bun
stimulent al imunității.
Pe lângă incursiunea
în lumea „monștrilor
sacri”, secțiunea „open
mic”
oferă
spațiu

în direct membrilor comunității –
online.
Joi, 8 aprilie 2021, de la ora 18:00
– Iom HaȘoah – Ziua Memorială a
Holocaustului în Israel, ceremonie comemorativă interactivă online.
Evenimentele online organizate de
JCC București pot fi urmărite în direct
pe www.jcc.ro Adrian Gueron

semnătatea acestei frumoase sărbători, în care evreii își demonstrează
respectul și grija pentru pământ și
roadele lui, și a rostit binecuvântarea
specială a reînnoirii: Şehiyanu veqimanu vehigyanu lazman haze, o mulţumire adresată Divinității pentru că
ne-a ţinut în viaţă şi am ajuns cu toții
să sărbătorim acest moment.
În încheiere, din Israel, rabinul Yehoshua Aharonovich a explicat motivul pentru care de Tu BiȘvat se mănâncă, într-o anumită ordine, șapte
feluri diferite de fructe din Israel (Șivat
Haminim), însoțite de patru cupe

tradiționale cu vin alb și roșu și a rostit binecuvântările care trebuie spuse
înainte ca aceste roade ale pământului să fie consumate.
Silvian Segal

M. Chagall – Purim

Iași, Benjamina Ides-Vladcovschi, a
vorbit despre sensurile multiple ale
sărbătorii, de la semnificația agricolă
de renaștere a naturii, la semnificațiasimbol de renaștere a Creației. De
asemenea, vorbitoarea a arătat că,
pentru a putea păstra tradiția, în
condițiile în care în acest an nu s-a
putut organiza tradiționalul seder de
Tu BiȘvat, a fost organizată o acțiune
de distribuire a unor pachete cu fructe
specifice sărbătorii pentru toți cei din
generația „de aur”.
În continuare, directorul JCC Iași,
Albert Lozneanu, a vorbit despre în-

JCC și C.E. Oradea s-au alăturat proiectului # WE REMEMBER al WJC

JCC
Timişoara

Despre neuitare, în prag
de sărbătoare a renaşterii naturii
Prima lună a anului 2021 a stat
sub semnul celor două mari evenimente care, deşi s-au suprapus calendaristic în acest an, au semnificaţii
atât de diferite: Ziua Martirilor Holocaustului şi Tu BiȘvat. Comemorarea Holocaustului a fost marcată prin
participarea timişorenilor la programul
online organizat de JDC Romania şi
JCC-urile din ţară, dedicat reamintirii
suferinţelor trăite de supravieţuitorii
Holocaustului şi neuitării celor care
au pierit în Holocaust. Intervenţia
președintelui FCER, deputat Silviu
Vexler, a fost una plină de empatie
pentru cei ce au trecut prin suferinţa
Holocaustului – mulţi dintre ei azi foarte în vârstă şi singuri. Legile pe care
JCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18
Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro
www.jcc.ro

deputatul le-a iniţiat şi promovat în
Parlamentul României au menirea să
le aline, cât mai este posibil, bătrâneţile. Mesajul a fost al unei mâini întinse către aceştia în special în aceste
stranii vremuri ale pandemiei. Vocea
cantorului Emanuel Pusztai a sunat
foarte bine chiar şi prin intermediul
calculatorului şi, chiar de la domiciliile
lor, oamenii s-au putut reculege pe sunetul El Male Rahamim şi al unor melodii dedicate celor care nu mai sunt
printre noi.
Un invitat cu totul special a fost
maestrul Ladislau Rooth, compozitor, dirijor şi pianist, care a împlinit
recent 100 de ani şi care trăieşte în
Israel, la Bat Yam. Personalitate a
lumii muzicale mondiale, domnia-sa
şi-a început cariera la Timişoara, dar
în anii războiului soarta l-a dus la Oradea, de unde a fost deportat împreună cu familia la Auschwitz. Domnia-sa
a avut bunăvoinţa să împărtăşească
secvenţe importante din această experienţă greu de cuprins în cuvinte,
care i-a marcat întreaga viaţă. De la
Jcc IaŞi
Str. Elena Doamna 15
Telefon: 023.231.37.11
www.facebook.com/groups/jcciasi

trimiterea la moarte a dragei şi tinerei
sale mame chiar la sosirea pe rampa
de selecţie, la un moment în care o
inspiraţie muzicală i-a salvat viaţa şi
la momentul așteptat al eliberării, care
a fost unul plin de incertitudini şi deznădejde, ne-a purtat în acele locuri
pe care chiar mintea sau imaginaţia
noastră le refuză. Maestrul Rooth
consideră că este o datorie de conştiinţă să îşi aducă aminte și să le spună
ce a fost atunci celor mai tineri dintre
noi.
Nitza Davidovich şi Ruth Dorot,
ambele profesori universitari în Israel, au avut două prezentări extrem
de interesante din perspectivă academică. Monumentele Holocaustului
din întreaga lume nu reprezintă doar
dovezi ale unor concepţii estetice, ele
ilustrează foarte clar felul în care tragedia Holocaustului a fost receptată
de-a lungul timpului. Artiştii care le-au
realizat au perceput în mod diferit
esenţa acestei tragedii şi fiecare a redat şi a conturat în mentalul colectiv
viziunea sa.
Jcc Oradea
Str. Mihai Viteazu 4
Telefon: 025.943.48.43
www.facebook.com/Jcc
OradeaEvenimente

Evenimentul, moderat cu atenţie
pentru fiecare detaliu de Ery Pervulescu, director de programe pentru
Centrele Comunitare Evreieşti din România, s-a încheiat cu un film despre o
mare doamnă a medicinei româneşti,
insuficient cunoscută, de o modestie
exceptională: Sylvia Hoisie. „Doctorita
Polidin”, cum i-au spus colegii, a fost
deportată în Transnistria şi a trecut, cu
familia, printr-un coşmar imposibil de
uitat. Ea le-a oferit copiilor și adulților
din România cel mai important produs
imunitar antigripal injectabil, care a
salvat mulți oameni de infecții care nu
treceau cu nimic altceva.
Sărbătoarea de Tu BiȘvat a fost
celebrată, în special de copii, printr-un
program la care s-au alăturat şi cei
din Timişoara. Secţiunea timişoreană
a programului a fost realizată de tânăra Rebeca Barnea, care i-a invitat pe
cei mici să se gândească împreună şi
să se exprime referitor la relaţia omnatură, atât de importantă în cadrul
acestei celebrări.
Luciana Friedmann
Jcc TimiŞoara
Str. Gh. Lazăr 5
Telefon: 025.620.16.98
Pagină coordonată de
GEORGE GÎLEA
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Purim: bucurie și întrebări

Cu toții ne bucurăm de Purim. Este o sărbătoare veselă. Tradiția cere ca în noaptea de Purim să ne îmbătăm
atât de tare încât să ajungem să-i confundăm pe Mordehai și Haman. Există și cântece de pahar pentru această
noapte. Celebrarea sărbătorii este făcută prin carnaval și
bal mascat. S-a încetățenit obiceiul costumării copiilor în
personaje biblice, apoi în personaje istorice și din literatură. Aceste costume reflectă visurile copiilor și aspirațiile fiecărei generații, ca și ale societății contemporane. Am auzit
un sociolog care spunea că fiecare se costumează în ce
vrea să fie cu adevărat.
Bineînțeles, veselia nu este identică cu bucuria. Purim
nu înseamnă numai carnaval și travestiri, băutură până la
beție și renumitele prăjituri ozney Haman sau Humentașn.
Veselia este un fapt exterior, o distracție de moment. Dar
bucuria este un lucru profund. Ea înseamnă gândire, analiză, înțelegere. Ce înseamnă salvare? Suntem bucuroși de
Purim pentru că am fost salvați. Cine au fost cei salvați?
Răspunsul este: strămoșii noștri. Dar pentru că ei au fost
salvați, am fost salvați și noi. Tot poporul. Salvarea unei
generații a însemnat salvarea unui popor, a generațiilor care
au urmat și continuă și astăzi. Ne bucurăm pentru că trăim.
Este Purim o sărbătoare adevărată? Un proverb idiș
răspundea la această întrebare în mod negativ sau cel
puțin ambiguu: Pirăm nișt yon-tăf un kaduhăs nișt krank
(Purim nu este sărbătoare și frigurile nu sunt boală). Aici
putem adăuga: Purim este sărbătoare, dar nu din Tora, iar
frigurile sunt o boală, numai că nu o vedem din exterior.
Purim este sărbătoarea salvării. Poate că există un „Purim” în fiecare generație. Fiecare generație a fost salvată
de o nenorocire, fie că a fost salvată în mod total, fie în
mod parțial. Dar și o salvare parțială este o salvare. Iar de
Purim, salvarea a fost totală. Poate că ar trebui să existe
un Mordehai și o Esther în fiecare generație, dacă există
un Haman…
Cartea Estherei („Meghilath Esther”, din Biblia Ebraică)
ne povestește un eveniment istoric real, din timpul regelui
persan Ahașveroș (Xerxes) și ne cere să ni-l amintim. El a
însemnat salvarea poporului evreu. De aceea citim Cartea
Estherei în fiecare an, în ziua de Purim, la 15 Adar (în anii
bisecți la 15 Adar II). Fostul șef-rabin al României, dr. Moses
Rosen, obișnuia să spună că Purim a fost o dramă neconsumată. Haman a decis distrugerea poporului evreu, zarurile (Pur) au fost aruncate și au stabilit data. Dar Dumnezeu
a intervenit și a oprit această monstruozitate. El i-a ales pe
Esther și pe Mordehai să-și salveze poporul. Haman a trebuit

să renunțe la planul său criminal, deși în sinea lui el îl păstra.
Planul criminal al lui Haman s-a prăbușit. El a trebuit să-și
ceară iertare de la regina Esther. Un tablou al marelui pictor
olandez Rembrandt, aflat la Muzeul de Artă din București, îl
arată pe Haman cerându-i iertare Estherei. Iertare? Dar dacă
planul i-ar fi reușit și toți evreii din Șușan (Susa, capitala Regatului Persan) și din tot acest regat ar fi fost uciși, ar mai fi
avut loc această iertare? Haman a fost pedepsit. El însuși,
împreună cu cei apropiați lui, au căzut în plasa pe care o
întinseseră. Haman a fost spânzurat pe spânzurătoarea pe
care i-o înălțase lui Mordehai. Salvarea a urmat altei salvări.
Regele Ahașveroș și-a amintit că Mordechai Hayehudy (Mordehai Evreul) fusese cel care îl salvase de sfetnicii care voiau
să-l ucidă. El l-a răsplătit pe salvatorul său, spre consternarea lui Haman, care reușise să-i câștige încrederea și să devină conducătorul de fapt al regatului.
Citind Cartea Estherei mi-am pus și alte întrebări. Cum
trebuie să se comporte omul salvat? Cum trebuie să se
comporte evreul, atât atunci când a fost salvat, cât și în alte
situații? De ce nu apare Numele lui Dumnezeu în această
carte, care are o importanță deosebită în istoria poporului
evreu, atât prin conținutul ei, cât și prin memoria pe care o
păstrează? Pentru a răspunde la aceste întrebări, trebuie
să ne referim la diferite aspecte din gândirea iudaică. În
primul rând, omul salvat de la moarte trebuie să-i trateze
omenește pe foștii lui dușmani. Pedeapsa acestora trebuie
să fie calculată, omenească, bazată atât pe comandamentele divine, cât și pe situația socială. Evreul trebuie să respecte acest lucru. Legea talionului din Tora a fost interpretată de învățații din Talmud în sensul despăgubirii victimei.
Drama a fost că ulterior evreii i-au ucis pe dușmanii lor, în
număr mare, fără să cerceteze prea mult. Dar și aceștia
erau creaturi ale lui Dumnezeu. Poate că de aceea Numele Lui nu apare în Cartea Estherei. Este părerea unor
comentatori și a unor interpreți ai Bibliei Ebraice. Întrebări
și păreri care ne fac să ne gândim, să învățăm. De fapt,
Purim a fost victoria binelui asupra răului, a oamenilor de
omenie asupra unui criminal nebun, plin de ură.
Oricum, Hag Purim Sameah! Sărbătoarea de Purim cu
bucurie! Mai mult decât atât: ca și în alte generații, să serbăm Purimul împreună cu oameni de orice etnie, alături de
toți oamenii de omenie. Să ne bucurăm împreună de victoria binelui. În condițiile grele din acest an, ale pandemiei,
când virusul este dușmanul tuturor și trebuie înfrânt pentru
a salva omenirea.
LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI

Cartea Psalmilor

La sfârșitul anului trecut a avut
loc lansarea on-line a lucrării Cartea
Psalmilor (Psalmii 1-50, ediție biling
vă), coordonator Madeea Axinciuc,
prof. dr. la Universitatea din București,
apărută la Editura Polirom în cadrul
proiectului „Biblia Hebraica”. Volumul
conține traducerea din ebraică a primei părți din Cartea Psalmilor, după
textul masoretic din Biblia Hebraica
Stuttgartensia (Stuttgart, 1977). Este
prima traducere în română – academică, neconfesională – a Psalmilor,
însoțită de transliterare și note explicative, realizată de Madeea Axinciuc
și un grup de doctoranzi și cadre universitare: Ioana Bujor, Rodica Gurămultă, Gabriela Myers, Alina Tăriceanu, Beniamin Chircan, Sabina Avram,
Ioana Zamfir, Gabriel Victor Bâclea și
Andrada Chioveanu. Textul este completat de un material audio pe care
sunt înregistrați cinci psalmi în lectura
din ebraică a prim-rabinului FCERCM, Rafael Shaffer.
Evenimentul a fost organizat de
Editura Polirom și Librăria Cărturești,
iar moderatorul a fost Madeea Axinciuc. Invitații au fost Rafael Shaffer,
Preafericitul Theophilos al III-lea,
patriarh al Ierusalimului; consilierul
acestuia, Anna Koulouris; prof. univ.
dr. Marian Preda, rector al Universității
din București; prof. univ. dr. Lucian
Dîncă, de la Facultatea de Teologie
Romano-Catolică; pastorul adventist
Laurențiu Ionescu; Emanuela Stoleriu, redactorul de carte; membrii echipei de traducere.

Madeea Axinciuc a afirmat: „Modul
în care ne-am propus să traducem a
fost gândit în așa fel încât textul românesc nu doar să ajungă la inima
oamenilor, dar și să ofere complexitatea pe care textul ebraic o ascunde; să ofere, pe cât este cu putință,
nu numai o traducere riguroasă, ci să
redea și ambiguitățile din text. Textul
ebraic este polifonic, există infinite
straturi. Fiind vorba despre Cuvântul
Domnului, acesta este infinit. Infinitatea straturilor pe care limba ebraică le pune în joc este foarte greu de
redat ca semnificații, dar și de așezat
în veșmintele limbii române. Munca
a fost dublă: de redare a acestor imprecizii, ambiguități care oferă profunzime, care nu sunt în contradicție, ci
se armonizează și dau ceea ce am
putea numi frumusețea și plinătatea
lumii; dar și de cizelare și de găsire
în limba română a unor modalități de
exprimare a acestor semnificații cât
mai sugestiv, cât mai frumos, cât mai
aproape de noi, într-o limbă care să
nu fie nici vetustă, nici neologică.”
Prim-rabinul Rafael Shaffer a rostit
Psalmul 39 în ebraică, iar drd. Ioana
Bujor a citit versiunea în limba română. El a adăugat: „Psalmii se leagă de
fiecare dată de ceea ce simt. Sunt ca
un cadru al unei ferestre de tren. Cadrul este același, dar dacă te uiți prin
el, peisajul se tot schimbă. În tren,
peisajul este în afară; Psalmii sunt un
cadru care ne ajută să ne uităm înăuntru. De aceea îi putem citi o dată,
de două ori, de cinci ori, de o sută

de ori. De fiecare
data ne spun altceva. Îi citim, îi recitim și rămân de
fiecare dată noi.
Dacă o traducere
este bună, plină
de simțire, ea merită citită.”
Emanuela
Stoleriu a subliniat importanța acestei cărți pentru
portofoliul Editurii Polirom și pentru
sine, care a avut ocazia să vadă entuziasmul și dăruirea întregii echipe de
traducători.
Preafericitul Theophilos al III-lea
și-a exprimat admirația față de tinerii
specialiști atașați de studiul biblic, pe
mulți dintre ei având ocazia să-i întâmpine la Patriarhia de la Ierusalim
în urmă cu câțiva ani, când proiectul
se afla la început.
Anna Koulouris, Lucian Dîncă,
Laurențiu Ionescu și Marian Preda
le-au adresat felicitări profesoarei Madeea Axinciuc, echipei de traducători
și Editurii Polirom pentru publicarea
acestei lucrări, văzută unanim ca o
contribuție extrem de valoroasă la cultură și la accesibilizarea patrimoniului
sacru.
A avut loc și un dialog cu echipa de traducători, în care aceștia au
fost prezentați și au vorbit despre
însemnătatea proiectului și despre
satisfacțiile aduse de realizarea lui.
CLAUDIA BOSOI

Grija lumii de azi pentru
lumea de mâine

Timp de 2000 de ani, pentru evreii din Diaspora Roș Hașana la´Ilanot,
marcând începutul unui nou ciclu
vegetal, însemna bucuria de a gusta fructe din Țara Sfântă, întărea legătura cu țara strămoșilor, speranța
reîntoarcerii.
Tu BiȘvat, Anul Nou al Pomilor,
sărbătorit la 15 Șvat, are totodată o
deschidere universală: comuniunea
dintre regnuri. „Cât de multe sunt
făptuirile Tale, Doamne, Tu pe toate le-ai săvârșit cu înțelepciune, e
plin pământul cu Creația Ta” (Psalmi
104-24). O sărbătoare vorbindu-ne
despre grija pentru generațiile care
vin după noi, după cum reiese
dintr-o povestire talmudică (tratatul
Taanit 23). Înțeleptul Honi vede un
bătrân sădind un pom fructifer. „Crezi
că vei mai apuca să-i guști roadele?”,
îl întreabă. „Îl sădesc din grijă pentru
copiii mei și copiii copiilor mei, așa
cum părinții mei au sădit pomi pentru
mine”, vine răspunsul.
Grija pentru urmași a determinat
JCC să organizeze o emisiune interactivă online, moderată de Coral
Zytcher, Rebeca Barnea, cu participarea prim-cantorului Emanuel
Pusztai. Au luat parte copii între 5 și
12 ani. Jocul a avut menirea să descopere personalitatea copiilor, să le
dezvolte interesul pentru arte vizuale, muzică, literatură, să-i familiarizeze cu noțiuni elementare de iudaism, înțelesuri ale sărbătorii, obiceiuri
care o definesc.
Plasticizarea aserțiunii biblice
„omul e aidoma copacului de pe
câmp” a fost realizată printr-o lecție
de desen sui generis: degetele răș
chirate ale unei mâini colorate, în
prealabil, cu tempera au fost lipite pe
o foaie albă: imaginea unui copac.
Sau – o mână în aceeași poziție, model pentru desen la temă, folosinduse creioane colorate. Au fost stimulate interpretări proprii: numitor comun
– ocrotirea naturii.
O lecție despre dăruire, povestire pentru oameni mari, a fost spusă
în cuvinte și ilustrații pe înțelesul celor mici. Un copac iubea un băiețel.
Băiețelul își făcea coroană din frunzele lui, îi mânca fructele. Și copacul
a fost fericit. „Vreau casă”, i-a cerut
copilul devenit tânăr. „Ia-mi crengile”. Le-a luat. Și copacul a fost fericit. „Vreau să plec pe mare, vreau
barcă”, a revenit la maturitate. „Iami trunchiul”. L-a tăiat. Și copacul a
fost fericit. „Vreau să mă odihnesc”,
s-a întors bătrân. „Așază-te pe
bușteanul care am rămas”. Bătrânul
s-a așezat. Și copacul a fost fericit.
Copiii au învățat o melodie modernă, cu mișcare ritmică: interpretă și
dăscăliță, Simona Schor. Au învățat
de la prim-cantorul Emanuel Pusztai
tradiționalul cântec Hashkedyah Porachat. La concursul bingo pe teme
legate de sărbătoare, Emanuel Pusztai a inițiat concurenții în rugăciunea
rostită înainte de a se gusta din fructe, semnificația Sederului Tu BiȘvat,
legătura între cei 613 sâmburi ai rodiei și cele 613 mițvot. Participanții au
fost, toți, câștigători.
Reeditarea gestului avrahamic,
amintit în Geneză (21-23), privind
datoria fiecăruia de a sădi un puiet
lăuntric – nevoia de a trăi întru Bine
și Frumos – a fost rostul, atins, al
evenimentului.
IULIA DELEANU
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AD MEA VEESRIM!
„Îmi doresc o comunitate în care
fiecare membru să se simtă acasă”

Robert Schwartz

Interviu cu Robert Schwartz, preşedintele C.E. Cluj

Doctor în chimie, Robert Schwartz face parte din galeria
intelectualilor clujeni care au condus comunitatea în anii
postbelici. Istoria evreilor din urbea sa începe la mijlocul
veacului XIX, când Transilvania făcea parte din Imperiul
Austro-Ungar. „Conform recensământului din 1846, existau 58 de familii evreiești. Populația evreiască crește după 1851,
când, printr-o hotărâre ministerială vieneză, e admisă așezarea
evreilor în zonă. Prima sinagogă, centru religios și cultural al
comunității ortodoxe de mai târziu, datează din 1851”. Emanciparea evreilor în 1867 creează condiții propice afirmării lor în economie, industrie,
cultură. Totodată, „la Congresul Evreiesc de la Budapesta, din 1868, are loc
schisma cultului mozaic din Ungaria. Deși evreii clujeni fuseseră de partea
taberei ortodoxe, în scurt timp apar și la Cluj semnele rupturii. Cei care
aderau la o formă religioasă conservativă și-au construit în 1875 propria
casă de rugăciune. În 1881 burghezia evreiască, alcătuită în mare parte din
intelectuali, formează o comunitate status quo ante devenită ulterior neo
logă, cu o sinagogă construită în 1887, marcată de o istorie zbuciumată:
vandalizată în 1927 de studenți legionari întorcându-se de la un congres
din Oradea; reinaugurată în 1929; transformată în magazie în 1944, ca
urmare a înăspririi legislației antievreiești; distrusă la 2 iunie 1944, când
trupele aliate au bombardat zona strategică a gării Cluj; reinaugurată în
1947, când a primit numele de Templul Memorial al Deportaților. La 50 de
ani de la deportare, plăci comemorative au îmbrăcat zidurile exterioare”, a
spus Robert Schwartz.
– Care au fost coordonatele vieții
evreiești clujene în momentele dramatice de care aminteați?
– Ascensiunea extremei drepte
în anii interbelici a dus la amplificarea mișcării sioniste în Transilvania, comunitatea clujeană jucând
rol de lider. Iau ființă Asociația de
Ajutorare a Studenților și Elevilor
Evrei Ardeleni, sprijin pentru tinerii studioși, Asociația de Îngrijire a

Orfanilor Evrei, cu rol însemnat în
instruirea celor din școlile profesionale. Comunitatea susținea spitalul
evreiesc, grădinițele, școlile primare, gimnaziul evreiesc de băieți și
fete. După ce, în 1940, evreii au fost
excluși din învățământul de stat,
gimnaziul evreiesc a fost reînființat,
funcționând până la ghetoizarea,

apoi deportarea elevilor și profesorilor. Școlile evreiești au fost repornite după Holocaust, existând
până la reforma învățământului din
1948. Viața culturală evreiască –
presă, literatură, teatru, film, arte
vizuale, muzică – ființa sub auspicii sioniste. Actorii excluși din teatrele de stat au înființat un teatru
evreiesc: Concordia Müvészakcio
– Zsidó Színház. Sportivii evrei
– Asociația Hagibor. În 1941, din
cei 110 956 de locuitori ai Clujului,
16 763 erau evrei. La 3 mai 1944
s-a încheiat ghetoizarea la fabrica
de cărămizi de pe str. Kajánto. Între
25 mai-9 iunie 1944 au fost deportați
16 148 de evrei, 388 – așa-numitul
grup Kastner – ajungând în ghetoul din Budapesta. Unii dintre puținii
supraviețuitori au fost atrași de idei
comuniste, iluzie repede pierdută.
Majoritatea a făcut Alia.
– Cum arată prezentul comunitar?
– În primăvara anului 2020 ar
fi trebuit să aibă loc reinaugurarea
Templului Deportaților, reabilitat din
fonduri comunitare proprii. Ceremonia a fost amânată din cauza pandemiei. Pregătim, la balconul templului, un spațiu expozițional: istoria

evreilor clujeni, constantă a preocupărilor noastre. În 2019 am ajuns
la ediția a VII-a a Simpozionului
Internațional „File din istoria evreimii clujene”, cu editarea în volum a
comunicărilor. Vrem să reunim sediul administrativ, restaurantul ritual,
centrul cultural în același loc care
să fie Centrul Comunitar Evreiesc.
Avem programe comunitare de succes, Haverim, Casa Caldă. Centrul
de zi Yad be Yad e bine apreciat.
Anul acesta, cât vremea a permis-o,
am organizat servicii religioase de
Șabat și sărbători în curtea casei de
rugăciuni sau a reședinței rabinului
Ber Dov Orgad, cu respectarea regulilor sanitare. Cursurile de Talmud
Tora, ținute de Ossi Horovitz și Yael
Gross, s-au mutat pe net. Spectacole ale Corului Shira Hadasa
– dirijor, Ecaterina Halmos – și ale
Formației Mazal Tov – conducerea,
Vasile și dr. Sulamita Socea – sunt
transmise pe You Tube. Am organizat via zoom Ziua Internațională
de Comemorare a Victimelor Holocaustului, cu participarea rabinului
Orgad, a supraviețuitorului Avigdor
Neumann. Avem un memorial dedicat celor 18 000 de evrei clujeni
deportați în lagărele morții, construit
în centrul orașului, din bani publici,
cu acordul autorităților. Ne îngrijim
de buna întreținere a celor patru
cimitire evreiești din oraș și 32 de
cimitire din împrejurimi aflate în custodia noastră. Tu BiȘvat a fost sărbătorit online. Voluntari din comunitate au împărțit daruri asistaților la
domiciliu, cum au făcut-o în pandemie de Pesah, Șavuot, Roș Hașana,
Hanuca.
– Ce vă doriți cu predilecție în
plan comunitar?
– O comunitate în care fiecare
membru să se simtă acasă.
IULIA DELEANU

Cum a străbătut secolul XX
un om de știință evreu român

Centenar Arie Arie

Pentru profesorul Arie Arie, venit pe lume acum un
veac, la București, munca a fost viața lui. Cel care l-a
ajutat să-și descopere vocația de cercetător și dascăl
energetician a fost profesorul său de fizică din liceu Ion
Nanu. Nu numai că i-a stimulat pasiunea pentru fizică,
dar i-a și înlesnit posibilitatea de a da meditații și de a
câștiga astfel banii pentru taxe ca să-și poată termina liceul. Se afla în tabăra de instrucție de la Cotroceni, când
a venit ordinul: „Evreii nu mai au dreptul să facă parte
din armata română”. Nici unul dintre camarazi, soldați
cu termen redus ca și el, nu i-a spus vreun cuvânt jignitor, dar s-a simțit umilit trecând prin fața lor spre ieșire.
Exclus din învățământul de stat, s-a înscris la Colegiul
Evreiesc „Onescu”. A avut norocul să-i aibă profesori pe
Ernest Abason, Martin Bercovici, pe inginerii Hamburger, Suchard, Tauber.
Începuse războiul. Alt ordin: muncă obligatorie la
săpatul adăposturilor din Capitală. Odată încheiată
acțiunea, urma să fie repartizat în alte detașamente de
muncă forțată, oriunde în țară. Repartizarea se făcea

la Cercul Militar. Erau două cozi: una firavă pentru provincie, alta masivă pentru București. Stătea la coadă
cu tatăl său. Avea febră mare. La săpatul adăposturilor
făcuse pneumonie. Se frământau: știau ce-l așteaptă
dacă va fi trimis în provincie: hrană insuficientă, lipsă
de medicamente. Viața-i era în pericol. La un moment
dat, apare Constantin Tănase la Cercul Militar. De unde
găsește curaj tatăl lui – nu-l cunoștea decât de pe scenă – să-și facă drum până la el să-l roage să-l ajute?!
Fără un cuvânt, Tănase s-a apropiat de plutonierul care
hotăra repartizările. Contra a două bilete de favoare la
„Cărăbuș” dăruite plutonierului, i-a decis soarta. După
1944, își continuă studiile la Universitatea Politehnică
din București (UPB). I-au fost dascăli academicienii Ion
S. Gheorghiu, Aurel Avramescu, Constantin Budeanu, Ion S. Antoniu, Constantin Dinculescu. Și-a întâlnit
fostul profesor de la Colegiul „Onescu”, Martin Bercovici. Academicianul Bercovici avea să-i fie îndrumător
IULIA DELEANU
științific la doctorat, în 1966.
(Continuare în pag. 22)

Preşedinţi de comunităţi născuţi
în luna martie

n Dan Floroian, președintele
CE Brașov, a reușit în
scurtul interval de timp
de când conduce comunitatea brașoveană să-și
dovedească talentul organizatoric, energia, devotamentul, continuând
cu succes o frumoasă
tradiție. Fiind un oraș de
mare atractivitate turistică, Brașovul necesită calități manageriale. Ele au fost atestate de turiștii care
vizitează Sinagoga Neologă, cimitirul
evreiesc, care vor să mănânce cașer la
restaurantul ritual. Sărbătorile evreiești
au fost celebrate cum se cuvine, chiar și
în acest an de pandemie.
n Emanuel Nadler, preșe
dintele CE Piatra Neamț,
îmbină firesc calitățile
managerului, muzeografului, literatului. Știe să
atragă oamenii în jurul
său, să creeze parteneriate benefice pentru
comunitate cu instituții
culturale din oraș. Elevii
Liceului de Artă își dau
concursul la fiecare sărbătoare de Hanuca la Sinagoga Baal Șem Tov, Muzeul
găzduiește „Ziua Victor Brauner”, inițiată
de Emanuel Nadler. Un lider care are grijă de patrimoniu și e atent la problemele
membrilor comunității.
n Iancu Wexler, președintele CE
Roman, se poate mândri
cu realizări remarcabile: renovarea Sinagogii Mari; bustul Vioricăi
Agarici ridicat în gara din
oraș, unde eroina, care a
primit titlul de „Drept între Popoare” din partea
Institutului Yad Vashem,
a avut curajul să înfrunte
paza militară și să deschidă vagoanele
din Trenul Morții, să aducă apă și hrană
celor care mai erau în viață. Iancu Wexler
este, de asemenea, autorul unei monografii despre istoria evreilor romașcani,
cu accent pe anii Holocaustului.
n
Luciana
Friedmann,
președinta CE Timi
șoara, s-a făcut apreciată prin capacitatea de
a gestiona una dintre
comunitățile mari din
țară, cu activități multiple:
funcționarea unui Centru Comunitar Evreiesc,
anul acesta organizând
online o serie de manifestări culturale și de educație iudaică, din
cauza restricțiilor impuse de situația epidemiologică; modernizarea restaurantului
ritual; menținerea în parametrii normalității
a vieții religioase. Are o perspectivă
ambițioasă: restaurarea Sinagogii din Cetate, centru de mare interes istoric.
n Solomon Faimblat, preșe
dintele CE Tulcea, a reușit ca Templul
restaurat nu demult să
devină un veritabil factor educativ în relațiile
majorității cu minoritatea evreiască. În acest
spațiu spiritual și cultural
a organizat vizite ale unor
grupuri de elevi, însoțiți
de profesori. Lecțiile des
pre istoria evreilor din
România și despre Holocaust făcute în
incintă cu diferite prilejuri – „Săptămâna
Școala altfel”, Ziua Holocaustului în România, răspunsurile avizate la întrebările
copiilor – au avut darul să înlăture multe
prejudecăți despre celălalt.
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Cercetătorii din cadrul Autorității
Israeliene pentru Arheologie (A.I.A.)
au scos la suprafață rămășițele unui
cuplu ce fusese îngropat aproape de
Bethesda, unde se află un renumit
sit arheologic din Israel. Bărbatul a
fost găsit așezat în spatele femeii și
îmbrățișând-o. Arheologii cred că cei
doi au murit în același timp, deși nu
sunt siguri cum anume, a spus Rami

Descoperire arheologică inedită
aproape de Bethesda
Arav, director al proiectului și profesor
de studii religioase la Universitatea
din Nebraska, Omaha.
Prof. Arav a afirmat: „Se întâmplă
foarte rar să găsim un cuplu așezat
așa”, motiv pentru care echipa care
a operat activitățile de excavare i-au
supranumit Romeo și Julieta. După
ce au studiat rămășițele, arheologii
au conchis că bărbatul era la vârsta
adolescenței târzii, iar femeia, la începutul adolescenței. „Aparent, au murit
în același timp sau cel puțin au fost
îngropați în același timp înainte să înceapă descompunerea corpurilor. Nu
au fost găsite urme de traumatisme
pe rămășițe. Nu știm ce anume i-a
ucis”, a adăugat prof. Arav. În ciuda

poziției intime de înmormântare,
arheologii nu pot fi siguri dacă
cei doi formau cu adevărat un
cuplu, a mai spus prof. Arav, adăugând că cel care i-a îngropat a
așezat probabil corpurile în acea
poziție.
Arheologii apreciează că în perioada în care a trăit cuplul, oamenii din
Bethesda „erau de origine arameică”.
„Zeul Lunii era probabil cea mai importantă divinitate pentru ei, având în
vedere că noi am descoperit aici două
stele (monumente funerare mici) cu
imaginea zeului Lunii”, a mai spus
prof. Arav.
Bethesda era capitala Gheșurului,
o împărăție menționată de mai multe

2019, președintele SpaceIL, Morris
Kahn, a anunțat imediat că Bereshit-2
va fi lansat într-un viitor apropiat.
SpaceIL, în cooperare cu Israel Aerospace Industries și Agenția Spațială
Israeliană din cadrul Ministerului
Științei și Tehnologiei, a dat
startul oficial al proiectului la
data de 9 decembrie 2020, la
reședința președintelui Statului Israel. Ceremonia a inclus
participarea online a școlarilor,
studenților și voluntarilor din
cele șase centre spațiale din
Israel, reprezentând misiunea
declarată a SpaceIL, aceea de a inspira următoarea
generație. „Cu doar un an și
jumătate în urmă, eram aici
împreună, atunci când Israelul și-a
ținut respirația și s-a uitat la stele. Am
urmărit cu nerăbdare nava spațială
Bereshit în călătoria sa istorică spre
Lună. Am urmărit lunga sa călătorie,
am fost uimiți de cercetători și am fost
plini de mândrie de îndrăzneala și capacitatea israeliană, care au înflorit
chiar aici, și pentru lucrarea inovatoare a SpaceIL”, a declarat președintele
Reuven Rivlin. „Am fost dezamăgiți
și ne-am dat seama că trebuie să o
luăm de la început. Astăzi pornim pe
o nouă cale, similară, dar diferită, la
sfârșitul căreia sperăm să ajungă în

siguranță trei nave spațiale pe Lună ”,
a spus șeful statului.
Bereshit-2 este așteptat să plece în aproximativ patru ani de acum
înainte. Va efectua „experimente
științifice revoluționare, ajutându-ne

Bereshit 2 – o nouă viitoare încercare de aselenizare

Proiectul Bereshit-2 își propune să
trimită pe Lună o a doua navă spațială
israeliană fără pilot în aproximativ
patru ani. După aterizarea eșuată a
navei Bereshit-1 la data de 11 aprilie

Inovație
pentru tratarea
hipoacuziei

Un tratament experimental care
se referă la înlocuirea genelor cu
deficiențe, responsabile de pierderea treptată a auzului la șoareci, are
succes și ar putea conduce la tratarea
hipoacuziei. Introducerea de material
genetic sănătos în celulele urechii interne ale șoarecilor cu un defect genetic care provoacă surditate permite
celulelor să funcționeze normal, potrivit unui nou studiu realizat de Universitatea din Tel Aviv. Această inovație
medicală a prevenit deteriorarea treptată a auzului la acești șoareci și ar
putea duce la o descoperire în tratarea copiilor născuți cu diferite mutații
care, în cele din urmă, provoacă surditate.
Studiul a fost condus de prof. dr.
Karen Avraham de la Departamentul

R. Rivlin (stg.) și Y. Shai

să înțelegem mai bine universul în
care trăim”, a declarat președintele
Rivlin. Ministrul Științei și Tehnologiei,
Yizhar Shai, a declarat că un număr
de șapte țări de pe cinci continente
și-au exprimat interesul de a participa
la acest proiect.
„Ne propunem să țintim sus cu
Bereshit. Nu doar în spațiul cosmic,
ci în viitorul pe termen lung al Statului
Israel. Vom asigura mobilitatea tehnologică a Israelului pentru studenții de
astăzi, care vor fi oamenii de știință și
inginerii de mâine”, a arătat CEO-ul
SpaceIL, Shimon Sarid.

Cât de eficient este vaccinul
antiCOVID-19?

de Genetică Moleculară Umană și
Biochimie de la Facultatea de Medicină a Universității din Tel Aviv. Surditatea este cea mai frecventă dizabilitate
senzorială la nivel mondial. Potrivit
Organizației Mondiale a Sănătății,
aproximativ jumătate de miliard de
persoane suferă de pierderea auzului
și se preconizează că această cifră se
va dubla în următoarele decenii.
Unu din 200 de copii se naște cu
o deficiență de auz și unu din 1000
se naște surd. În aproximativ jumătate dintre aceste cazuri, surditatea
este cauzată de o mutație genetică.
O sută de gene diferite sunt asociate
cu surditatea ereditară. Dr. Avraham a
folosit o tehnologie inovatoare de terapie genetică: membrii echipei ei au
creat un virus sintetic inofensiv, care a
servit drept vehicul pentru o versiune
normală a genei care este deficitară
atât în cazul cobailor, cât și în cazul
subiecților umani. Shahar Taiber, unul
dintre studenții dr. Avraham, arată că
„amploarea recuperării auzului este
impresionantă”.

Un studiu citat de BBC indică faptul că programul de vaccinare din Israel, țara aflată pe primul loc în ceea
ce privește numărul vaccinurilor administrate în raport cu populația, a dus la
scăderea infectărilor cu COVID-19 și
a severității bolii în rândul persoanelor
de peste 60 de ani. Cifrele Ministerului Sănătății din Israel arată că doar
531 de persoane în vârstă de peste
60 de ani, din aproape 750 000 vaccinate cu ambele doze, au fost testate
pozitiv pentru coronavirus, adică doar
0,07% din total. De asemenea, dintre
cei testați pozitiv, doar 38 au avut nevoie de spitalizare, restul dezvoltând
forme moderate ale bolii, și au fost
înregistrate numai trei decese. Înainte
ca vaccinul să-și facă efectul, au fost
înregistrate peste 7 000 de infectări,
aproape 700 de cazuri de forme moderate sau critice și 307 decese.
Datele Ministerului Sănătății sugerează că infectările au scăzut în mod
constant după 14 zile de la administrarea primei doze. Cea mai mare
scădere a numărului de cazuri a fost
observată la șapte zile după a doua
doză de vaccin, autoritățile sanitare

israeliene alegând politica administrării rapelului la trei săptămâni.
Potrivit celor mai recente date, Israelul a vaccinat 54,7% din populația
de circa 9 milioane de oameni, iar
aproximativ un milion au beneficiat și
de administrarea rapelului. Într-un alt
studiu, separat, al doilea mare furnizor
de servicii medicale din Israel, Maccabi, a publicat o serie de concluzii
care arată că doar 66 de persoane
dintr-un grup de 248 000 vaccinate
(0,03%) s-au infectat cu COVID-19 la
mai mult de o săptămână după ce au
primit a doua doză de vaccin. Cercetătorii de la Maccabi estimează că acest
lucru înseamnă că vaccinul a fost eficient în proporție de 92% în rândul
populației, aproape de procentajul de
95% anunțat de Compania Pfizer în
urma unui studiu clinic controlat.

ori în Tora. Relatările din Biblie susțin
că Gheșurul se afla în conflict de multe ori cu Israelul.
Acestea sunt cele mai vechi schelete descoperite în acest sit arheologic, iar analiza sitului și a rămășițelor
este încă în desfășurare.

Prototip
de ventilator
care poate
deservi mai
mulți pacienți

Pandemia cu care ne confruntăm
de aproape un an a scos la iveală o
criză a aparatelor de ventilație mecanică necesare pacienților internați
la ATI cu o formă severă a virusului
SARS CoV-2. Tehnologia avansată
este pe cale să rezolve această problemă. O inovație revoluționară a start
up-ului israelian Yehonatan Medical
abordează ambele probleme, atât
deficitul de aparate, cât și pe cel de
personal medical abilitat să le opereze. Dezvoltat în colaborare cu dr. Ori
Efrati, director al Unității Pulmonare
Pediatrice din cadrul Centrului Medical Sheba din Israel, cel mai mare
spital din Orientul Mijlociu, noul sistem de ventilație poate fi utilizat de trei
până la cinci pacienți simultan. Asta
înseamnă mai mulți pacienți tratați de
mai puțini angajați în terapie intensivă. „Ventilatoarele convenționale, în
afară de faptul că sunt foarte costisitoare, sunt limitate prin faptul că pot fi
utilizate doar cu un singur pacient la
un moment dat”, a explicat dr. Efrati.
„Factorul lor de capacitate și funcțiile
de programare au fost concepute
pentru utilizarea unui singur pacient și
există, de asemenea, pericolul contaminării încrucișate”.
Sistemul de ventilație conceput
de Yehonatan Medical are la bază
metoda neinvazivă BiPAP, relativ simplă și ieftină, care are prevăzut și un
mecanism de dezinfectare încorporat. Un alt avantaj constă în faptul că
o echipă medicală poate monitoriza
pacienții de la distanță. Inginerul și
omul de știință Michael Cohen, fondatorul Yehonatan Medical, a declarat că proiectarea acestei tehnologii
avansate de ventilație a beneficiat de
consilierea unor specialiști cardiologi,
inclusiv a doctorilor David Adams de
la Spitalul Mount Sinai din New York,
David Tirone și Gideon Cohen din Toronto, Canada.
Dezvoltarea tehnologiei a avut loc
în Israel, marcând o premieră pentru
lumea medicală israeliană. Sistemul
se află în prezent în studii avansate la
Medical Simulation Center din Sheba,
unde este testat pe plămâni artificiali
și se așteaptă să fie comercializat în
masă în următoarele luni. Ar putea fi,
de asemenea, utilizat în clinici improvizate, cum ar fi spitalele de campanie
și în unitățile de urgență din spitale.
Pagină realizată de
DAN DRUŢĂ
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76 de ani de la dispariția lui Raoul Wallenberg

La 17 ianuarie, organizații
evreiești, lideri politici și supra
viețuitori ai Holocaustului i-au adus
un omagiu diplomatului suedez Raoul Wallenberg care în 1944 a salvat mii de evrei unguri de la deportare. Între iulie și decembrie 1944,
Wallenberg a emis pașapoarte
protectoare și a adăpostit evrei în
clădiri pe care le-a desemnat teritoriu suedez. Aceste documente au salvat o parte dintre evreii
din Budapesta, pe care regimul
nyilașist avea intenția de a-i deporta la Auschwitz și în alte lagăre ale
morții. Se cunoaște episodul când,
într-un gest curajos, a sărit pe
acoperișul unui tren pregătit să-i
deporteze pe evrei și le-a împărțit
documentele salvatoare.
La 17 ianuarie 1945, când se
pregătea să discute cu partea sovietică soarta evreilor supraviețuitori,
a fost arestat de organele sovietice

de informații și a dispărut. Rușii îl
suspectau de spionaj în favoarea
americanilor. Nu s-a mai știut ce
s-a întâmplat cu el, au circulat doar
zvonuri, dar s-a presupus că ar fi
murit într-o închisoare sovietică la
sfârșitul anilor 1940 sau începutul anilor 1950. Abia în 2016 a fost
declarat oficial mort. Pentru faptele sale, Israelul l-a inclus pe Wallenberg în rândul „Drepților între
Popoare”.
Comitetul Evreiesc American a
subliniat într-o postare pe Twitter:
„La 76 de ani după dispariție, îl onorăm pe cel supranumit Schindler al
Suediei, Raoul Wallenberg, un erou
care a salvat zeci de mii de evrei în
Ungaria ocupată de naziști. Curajul
lui trebuie evocat în permanență
pentru a servi drept inspirație viitoarelor generații”.
Într-o declarație a Ministerului de
Externe suedez se arată: „În fiecare

an, la 17 ianuarie onorăm memoria
lui Raoul Wallenberg. Curajul lui
moral nu va fi uitat. Așa cum a făcut
Raoul, diferența constă în angajamentele și acțiunile tale. Alătură-te
ca să aprinzi azi o lumânare pentru
Raoul, faptele sale umanitare și solidaritatea umană”.
I-au adus de asemenea omagii
Ambasada SUA de la Budapesta
și premierul canadian Justin Trudeau care, în mesajul său, a relevat necesitatea de a se continua
combaterea antisemitismului, urii
și rasismului. Charles Adler, cunoscut comentator politic canadian,
fiul unei evreice salvate de Wallenberg, i-a adus un omagiu personal, arătând că mama lui, care pe
atunci avea 10 ani, a supraviețuit
datorită „decenței, dedicației și eroismului diplomatului suedez Raoul
Wallenberg”.
(E.G.)

În cadrul Comitetului Director al
FCER, care a avut loc la București
în ziua de 25 ianuarie 2021, au fost
discutate și adoptate o serie de măsuri impuse de continuarea situației
economice dificile a Federației,
generată de efectele economice
ale pandemiei de Coronavirus.
Între altele, s-a hotărât ca până
la îmbunătățirea situației financiare, președintele, vicepreședintele
și secretarul general al FCER să
nu mai poată acorda ajutoare individuale, în cazuri excepționale
acestea putând fi aprobate numai
de Comitetul Director, celelalte solicitări de ajutor urmând a fi transmise pentru analiză DASM. A mai
fost anulată acordarea sprijinului
financiar pentru foștii angajați ai
FCER-CM care au depășit o perioadă de minimum 10 ani în care
au lucrat în cadrul FCER-CM,
după pensionare, precum și a
alocației pentru medicamente și
servicii medicale pe care o primesc foștii membri ai Comitetului
Director.

Din cauza scăderii veniturilor
din vânzări, chirii și alte surse de
finanțare, Comitetul Director a decis aplicarea și în comunitățile locale a măsurii introduse cu o lună în
urmă la nivelul FCER și care prevede prelungirea cu trei luni a reducerii temporare a remunerațiilor
brute. Se diminuează cu 8% veniturile salariale și de mandat ale
persoanelor care nu beneficiază de
pensie (reducere cu 4% mai mică
decât în precedentele patru luni).
Scade cu 20% norma de lucru a
tuturor persoanelor care beneficiază de pensie (o diminuare cu 5%
a reducerii față de precedentele
patru luni), iar toate contractele de
drepturi de autor sau prestări servicii vor fi reduse cu minimum 20%
sau suspendate, cu excepția celor
la care plata reprezintă procent din
contribuții de participare. Tot cu
20% vor fi reduse și ajutoarele religioase. În continuare este sistată
angajarea de personal, iar pentru
posturile rămase vacante se va
decide dacă se va angaja un înlo-

cuitor sau se va restructura postul,
prin redistribuirea sarcinilor.
Măsurile nu se aplică persoanelor care își desfășoară activitatea în
domeniul asistenței sociale și medicale. Vor fi diminuate la minimum
toate cheltuielile care nu sunt strict
necesare, inclusiv acordarea de
prime sau alte forme de premiere în
bani. Toate aceste măsuri urmează
a fi validate de Consiliul de Conducere.
Și în următoarele trei luni, în
ziua de vineri se va lucra de la
domiciliu, iar persoanele care vor
lucra vineri la sediu vor munci la
domiciliu în altă zi. Pensionarii vor
munci la domiciliu vineri și alte cinci
ore în una din celelalte zile lucrătoare ale săptămânii.
Comitetul Director a aprobat solicitarea DASM ca vicepreședintele
Ovidiu Bănescu să accepte termenii și condițiile tuturor alocațiilor primite de la American Jewish Joint
Distribution Committee și să semneze pentru acestea, în numele
FCER, în tot anul 2021. (A.M.)

Continuă politica de austeritate financiară
în cadrul FCER

Primul muzeu al Holocaustului în Portugalia

La 20 ianuarie a.c. la Porto, în Portugalia, s-a deschis primul muzeu din această țară dedicat Holocaustu
lui. Acesta a fost construit cu sprijinul Muzeului Evreiesc și al Centrului de Toleranță din Moscova, al unor
instituții evreiești și cu fonduri din Europa, Hong Kong
și SUA. Inițiatorii au fost membrii comunității evreiești
din Porto, descendenți ai victimelor Inchiziției, relatează site-ul JTA. Organizatorii speră că, după încetarea
pandemiei de coronavirus, muzeul va fi vizitat anual de
10 000 de persoane. Printre primii vizitatori, la 27 ianuarie, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, s-au aflat elevi din toată Portugalia.
Muzeul cuprinde o copie a barăcilor pentru deținuții
de la Auschwitz, o sală memorială pe ai cărei pereți
sunt înscrise numele victimelor Holocaustului și un
centru de studii.
În 1536, evreii au fost expulzați din Portugalia, rămânând doar cei care s-au convertit la creștinism, dar
practicau în secret religia iudaică. Descendenții lor
s-au numit bnei anusim.
Viața evreiască organizată în Portugalia a reapărut
în anii 1920, datorită lui Artur Carlos de Barros Basta,
căpitan în armată și descendent al bnei anusim, dar el
a fost persecutat și, prin dispariția lui, a încetat viața
evreiască la Porto. În timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, Portugalia a permis accesul pe teritoriul ei al
refugiaților evrei care așteptau vize, iar consulul portughez din Marsilia, Aristides de Sousa Mendes, a oferit
sute de vize evreilor care se refugiau din fața nazismului.

La începutul anilor 2000, numeroși ben anusim
din Porto au trecut la iudaism, inclusiv președintele de
atunci al comunității, Jose Ferrao Filipe. În comunitate
se găsesc și evrei așkenazi, care și-au pierdut familiile
în Holocaust.
Astăzi, în Portugalia trăiesc 3100 de persoane care
se declară evrei, o creștere de 21 la sută comparativ
cu 2001, iar
comunitatea
din Porto are
400 de membri, comparativ cu câteva zeci în
urmă cu 10
ani. Această
creștere se
datorează
imigrărilor din alte țări europene și din America de Sud,
precum și legii votate în 2015 de Portugalia care oferă
cetățenie descendenților evreilor sefarzi, expulzați în
secolul al XVI-lea.
Muzeul a fost inaugurat de Dias ben Zion, preșe
dintele comunității evreilor din Porto, cu participarea
primarului orașului, a ambasadorului Israelului și țărilor
implicate în cel de-al Doilea Război Mondial. Muzeul
a fost ridicat dintr-o donație substanțială a unei familii
sefarde din Asia de Sud-Est, ai cărei membri au fost
sub ocupație japoneză în timpul războiului.
MAGDALENA PORUMBARU
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„O clarificare
necesară”
Este titlul articolului apărut în ziarul
„Neamul Evreiesc” din 22 decembrie 1945
în care se redă declarația ziaristului ZelțerSărățeanu, în calitate de președinte al
disidenței UER, în problema tensiunilor ivite în cadrul Uniunii. Deși a fost un apropiat
colaborator al lui Wilhelm Filderman, a făcut parte din Reprezentența UER, după 23
august 1944 a aderat la politica Comitetului
Democratic Evreiesc, devenind un înfocat
adversar al lui Filderman. În concepția lui,
Uniunea Evreilor Români, în fruntea căreia
se afla el, era adevărata organizație democratică care reprezenta interesele generale
ale evreilor. „Domnul dr. Filderman a eșuat
lamentabil”, declara Sărățeanu. „Marea majoritate a colaboratorilor a venit alături de
socialiști și comuniști. Sistemul Filderman
este înlăturat și definitiv lichidat. El păstrează contactul cu partidele istorice, aceleași
care au organizat manifestația antisemită
de la 8 noiembrie 1945. El cere sprijinirea
vechiului regim, menținerea la cârma țării a
lui Maniu și Brătianu”. În atari condiții, spunea Sărățeanu, „evreii români nu-l pot urma
și nu-l vor urma pe dl.dr. Wilhelm Filderman.
După gravele erori pe care le-a săvârșit,
i-am cerut să se retragă. N-a făcut-o. Drept
care – conchide Sărățeanu – înlăturarea lui
de la președinția UER s-a impus automat. Este unica soluție
a conflictului dintre interesele generale și cele personale.
Înlăturând pe Filderman a fost
înlăturată politica sinuciderii.”
Așadar, Z. Sărățeanu considera că doar disidența lui constituia adevăratul UER, făcând abstracție de faptul că
U.E.R.-ul condus de Filderman își continua,
totuși, activitatea.
Ce-i drept, Filderman nu a fost o problemă doar pentru Sărățeanu. În contextul noului regim orientat spre comunism el a devenit o problemă politică, un caz politic. Într-o scrisoare trimisă unui cunoscut în 1952
își caracteriza astfel situația creată după 23
august 1944: „Sub guvernul comunist, viața
mea a fost încă și mai dramatică. Am fost
arestat în 1945. Am făcut o grevă a foamei
timp de cinci zile și apoi am fost trimis acasă, unde am rămas sub stare de arest la domiciliu timp de trei săptămâni, până la înlăturarea pazei. Dar chiar și sub comuniști am
izbutit să înfăptuiesc multe; reușita mea de
căpătâi a fost aceea că i-am salvat pe toți
tinerii. Când România s-a alăturat Aliaților în
războiul lor contra Germaniei, evreii au fost
recrutați. Am reușit să obțin două amânări
de o lună fiecare și, în urma unei audiențe la
ministrul de Război, ordinul a fost anulat iar
evreii în cele din urmă nu au fost recrutați.”
Relevantă pentru situația de atunci a lui
Filderman este și evocarea șef-rabinului
Alexandru Șafran în memoriile sale: „Am
remarcat foarte curând – scrie șef-rabinul
– că atunci când Filderman asista la adunări era ignorat în mod deliberat. Filderman nu mai era un om tânăr, dar avea
un trecut excepțional, rămânea pentru
mine președintele Federației Uniunilor de
Comunități Evreiești și eram personal lezat
de indiferența care i se arăta. Era acuzat de
a fi colaborat cu mareșalul Antonescu, de a
fi întreținut legături cu țările occidentale și
chiar cu naziștii.” Totuși, poziția de respingere nu a fost unanimă. Astfel, Emil Dorian,
atunci secretar al Comunității Evreiești din
București, scria în jurnalul său: „Filderman
a lucrat tot timpul pe linia UER care se sprijinea pe evreii pământeni, ale căror revendicări erau democratice și care în parte au
fost împlinite. Într-o organizație antifascistă
democratică, fie una nouă, fie într-un Comitet Democratic complet reorganizat, Filderman ar putea fi foarte antrenat alături de
câteva personalități marcante într-o luptă
democratică“, conchide Emil Dorian.
LYA BENJAMIN

Evrei
în viaţa
publică
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Aliya pe timp de pandemie, fără oprelişti sau carantine

La fel ca pentru întreaga lume, şi pentru Israel anul
2020 a reprezentat o mare încercare, iar trecerea în 2021
nu reprezintă deloc finalul acestei perioade. Totuşi, Ministerul Imigrării şi Absorbţiei are o satisfacţie la final de an:
imigrarea nu s-a oprit, din contră, şi centrele de primire au
reuşit să asigure, chiar şi în condiţii de carantine repetate,
integrarea celor nou-veniţi. Numărul celor care au decis să
îşi petreacă restul vieţii în Israel a fost de 21115 persoane,
cei mai mulţi provenind din ţările fostei Uniuni Sovietice,
Franţa, Statele Unite ale Americii şi Etiopia. Peste 1000 de
lucrători din sectorul medical – doctori, asistente, infirmieri
– au venit în Israel şi sunt deja în curs de adaptare la noile
servicii.

Olimi la Aeroportul Ben Gurion

Chiar dacă a fost un an în care călătoriile au fost anulate, iar companiile de aviaţie au funcţionat sporadic, imigrarea multora în Israel nu a fost amânată. Fiind o decizie de
viaţă foarte importantă a acestor persoane, oficialii israelieni au permis Aliya chiar şi când toate celelalte sectoare
din ţară au fost închise.
Cei mai mulţi dintre cei care s-au relocat în Israel au
optat să locuiască în Tel Aviv (2175), Natanya (2065), Ierusalim (1997) şi Haifa (1639). Un sfert dintre noii cetăţeni ai
Israelului sunt copii sau adolescenţi, iar 43,5% sunt cu vâr-

sta cuprinsă între 18 şi 35 de ani. Putem deduce, deci, o
medie de vârstă scăzută a celor care şi-au asumat această
opţiune în condiţii de pandemie.
Din punct de vedere profesional, cei mai mulţi, adică
18,2%, sunt din domeniul marketingului şi al comerţului,
iar 7% sunt ingineri, în timp de 5% au pregătire în domeniul medical. Dacă cei mai mulţi emigranţi sunt din Europa
de Est şi de Vest, nu e de neglijat faptul că 3000 de evrei
americani au devenit în 2020 israelieni şi lor li s-au alăturat
alţi 1500 de olim din America de Sud. Cei 931 de evrei
etiopieni care au sosit anul trecut fac parte din operaţiunea
Sohnutului numită „Tzur Israel”, fiind vorba de persoane
care au aşteptat decenii să aibă şansa să se alăture familiei lor din Israel. Ministrul Imigrării şi Absorbției, Pnina
Tamano Shata, preciza că în 2020 au emigrat din India 253
de persoane din gruparea Bnei Menashe, consideraţi unii
dintre descendenţii triburilor pierdute ale Israelului. Povestea acestora şi dorinţa lor de emigrare este cunoscută de
zeci de ani şi sosirea lor în Ţara Sfântă le împlineşte un vis
de o viaţă.
În ultima zi a anului 2020 au sosit 76 de imigranţi din
Brazilia, Argentina şi Italia, 55 din Rusia, patru din Ucraina
şi unul din Olanda. Prima zi a anului 2021 a însemnat aterizarea pe aeroportul Ben Gurion a unui număr de 300 de
imigranţi din Etiopia.
Scena emoționantă a sosirii imigranţilor în Israel a fost
adesea surprinsă de camerele de filmat. Momentul când
au atins pământul strămoşilor reprezintă o emoţie fără
seamăn pentru toţi cei care şi-au asumat această opţiune.
Pentru anul 2021, Guvernul israelian previzionează între
33 000 şi 45 000 de imigranţi, care vor fi primiţi cu braţele
deschise indiferent de situaţia epidemiologică, căci sosirea
lor este considerată un drept de întoarcere acasă, pe care
nimeni nu li-l neagă.
LUCIANA FRIEDMANN

Florin Piersic felicitat de ziua lui de președintele Israelului

Fl. Piersic

În contextul aniversării a 85 de ani
de viaţă ai celui mai iubit, poate, actor
român, Florin Piersic, Excelenţa Sa
David Saranga, ambasadorul Israelului la Bucureşti, a dat citire la un
post de televiziune scrisorii adresate
de preşedintele Reuven Rivlin marelui actor român. Tatăl său, doctorul
veterinar Ştefan Piersic, s-a implicat
în salvarea a şase familii de evrei la
Cernăuţi, în timpul Holocaustului, iar
scrisoarea face referire la acest act
plin de curaj:

voastră, care a adăpostit evreii de
groaza Holocaustului, în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial.
Până în prezent, copacul plantat
de supraviețuitori în Grădina Ghetsimani, în numele tatălui dumneavoastră, evocă încă acest act de altruism
incredibil.
Aţi vizitat ţara noastră de zeci de
ori și aș vrea să vă asigur că a vă
avea în Isarel este o bucurie reciprocă. Mulți dintre cetățenii noștri sunt de
origine română; unii au devenit politicieni, artişti, doctori şi miniştri. Toți vă
urmăresc și se minunează de zeci de
ani de talentul dumneavoastră. Cu fiecare vizită, ne aduceți pe toți și mai
aproape de frumoasa dumneavoastră
țară, cu care împărtășim legături puternice, pe care le păstrați.

Ziua de naştere a marelui actor
Florin Piersic, 27 ianuarie, coincide
cu Ziua Comemorării Holocaustului,
perioadă în care tatăl său, doctorul
veterinar Ştefan Piersic, a înfăptuit
deosebitul act de curaj la care ne-am
referit mai sus, scrisoarea preşedintelui Statului Israel adăugând noi valenţe acestui eveniment.
IOAN IACOB

Anul 2021 este o dată foarte importantă pentru istoria evreilor germani, deoarece acum se marchează
1700 de ani de viață evreiască în Germania și 350 de ani de la înființarea
comunității evreiești din Berlin.
În anul 321, la Köln, care făcea
parte din Imperiul Roman, a fost dat
un edict oficial care a marcat prima
prezență a vieții evreiești în Germania. Pentru a efectua repararea unui
pod la care s-a angajat, evreul Isac
trebuia să facă parte din consiliul municipal. La cererea orașului, împăratul Constantin cel Mare a aprobat ca
toate consiliile orășenești din imperiu
să numească evrei în componența lor.
Astfel, împăratul a produs prima mărturie scrisă despre viața evreiască din
Europa la nord de Alpi.
Marcarea evenimentului, care
începe în februarie și se intitulează
„321-2021: 1700 de ani de viață evreiască în Germania”, va dura întregul
an, dar, din cauza pandemiei de coronavirus, ceremonia la care urma
să participe președintele german
Frank Walter Steinmeier a fost anulată. Evenimentele de comemorare
includ o expoziție itinerantă, care va
porni de la Köln și se va opri în orașe
din Renania de Nord-Westfalia, ca și
la Berlin. Printre alte momente festive: un teatru de marionete va explica semnificația sărbătorilor iudaice;
un festival de dans denumit „Israelul
este o realitate”, sesiuni de degustare
de mâncare cașer; o „Vară Culturală
Evreiască”. În caz de carantină, evenimentele se vor desfășura online.
La rândul său, Muzeul Evreiesc
de la Berlin organizează o expoziție
despre Moses Mendelssohn, o figură emblematică a evreimii din Berlin,
din Germania și din lume, o expoziție
despre evreii din RDG, un subiect mai
puțin cercetat, și un muzeu pentru copii
care va avea ca subiect Arca lui Noe.
Aici, micilor vizitatori li se va explica
necesitatea păstrării resurselor naturale, cum trebuie să conviețuiască și
să se ocupe de diferite animale care
s-au aflat pe Arcă. Peste 150 de animale au fost confecționate din material reciclabil.
Organizatorii au declarat că de
această dată Holocaustul va fi mai
puțin abordat, iar accentul se va pune
pe coexistența diferitelor religii.
EVA GALALMBOS

Numărul atacurilor antisemite
va crește în 2021

Dragă domnule Piersic,
Vă scriu pentru a exprima aprecierea noastră pentru prietenia profundă
şi puternică ce o împărtăşiţi cu Statul
Israel şi cu poporul evreu. Această
conexiune puternică, după cum știu,
a fost transmisă prin sânge, luând în
considerare vitejia familiei dumnea-

R. Rivlin

Kosovo și-a oficializat
relațiile cu Israelul
La 1 februarie, Kosovo și Israelul
au stabilit oficial relații diplomatice,
în cadrul unei ceremonii pe Zoom,
a relatat presa israeliană. Acordul a
fost semnat de ministrul israelian de
Externe Gabi Ashkenazi. Documentul
a fost apoi scanat și trimis omologului său din Kosovo, Meliza HaradinajStubla. La ceremonie au participat și
reprezentanți ai comunității evreilor
din Kosovo. Au fost semnate două
acorduri de cooperare, unul de stabi-

Sunt onorat că, prin cariera dumneavoastră legendară, aţi vorbit la
modul superlativ despre Statul Israel
şi vă mulţumesc, domnule Piersic,
pentru prietenia şi simpatia dumneavoastră faţă de poporul evreu. Pe măsură ce ne rostiţi povestea noastră,
spuneţi greutățile noastre, dar și bucuria noastră supremă, țara lui Israel
pe care ne-a dat-o Dumnezeu.
Vă rog să luaţi cunoştinţă de faptul că aici sunteți întotdeauna iubit și
binevenit.
Cu stimă,
Reuven (Ruvi) Rivlin

1700 de ani de
viață evreiască
în Germania

lire a relațiilor diplomatice și un acord
legat de activitatea Agenției israeliene
de dezvoltare Mashav.
„Stabilirea relațiilor dintre Israel și Kosovo este un pas important
și dinamic, reflectând numeroasele schimbări din regiune din ultimele
luni. Astăzi, Kosovo se alătură oficial
țărilor care aspiră la pace și stabilitate și recunoaște Israelul și Ierusalimul
drept capitală a acestui stat”, a declarat Ashkenazi. (E.G.)

În ajunul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, Ministerul israelian al Diasporei a publicat un raport care schițează pentru 2021
o perspectivă pesimistă legată de situația antisemitismului în lume. Cauza intensificării antisemitismului este pandemia de coronavirus, se arată în document. „În 2021, creșterea ratei sentimentelor antisemite va duce la o creștere
semnificativă a violenței împotriva evreilor și a site-urilor evreiești. Aceasta va
fi o provocare la adresa comunităților evreiești, mai ales a celei americane”.
Pandemia a fost exploatată pentru a răspândi teorii conspiraționiste, potrivit
cărora evreii ar fi „lansat” Covid-19 anul trecut pentru a profita de pe urma
acesteia. Chiar dacă atacurile fizice împotriva evreilor s-au redus anul trecut
datorită interdicțiilor de circulație introduse în numeroase țări, se așteaptă ca
sentimentele de ură să continue, mai ales în mediul virtual, chiar dacă pandemia se va termina.
Raportul acuză mai ales Iranul, care a lansat o campanie în cadrul căreia
a comparat Israelul cu un „virus” care circulă din 1948, anul nașterii Statului
Israel.
În ceea ce privește Statele Unite, raportul arată că antisemitismul a crescut în paralel cu tensiunile politice, de pildă, în decursul campaniei electorale
prezidențiale din 2020 și al revoltelor sociale, respectiv al protestelor antirasiale
și al celor împotriva poliției. Se subliniază, de asemenea, creșterea antisemitismului în Germania, unde au fost raportate 380 de denunțuri împotriva unor
ofițeri de poliție care îi sprijineau pe militanții extremei drepte. (E.G.)
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O mărturie esențială: Eddy de Wind,
Auschwitz, ultima stație

La 27 ianuarie 2021 Editura Humanitas a lansat cartea „Auschwitz, ultima stație. Povestea mea din lagăr.
1943-1945”, de Eddy de Wind. Moderatorul a fost Denisa Comănescu, coordonatoarea colecției „Raftul Denisei”, care a precizat că lucrarea a fost tradusă din olandeză de Alexa Stoicescu, a vorbit despre semnificația
zilei și i-a introdus pe invitați. Aceștia au fost Felicia
Waldman, conf. dr. la Universitatea din București; Vlad
Stroescu, psihiatru; Cristian Pătrășconiu și Marian Voicu, jurnaliști.
Eddy de Wind se naște în 1916 la Haga. La trei
ani își pierde tatăl. Studiază medicina la Leiden. Își
dă rezidențiatul în psihanaliză la Amsterdam. După o
încercare ratată de a fugi în Elveția, merge ca medic
voluntar în lagărul de tranzit de la Westerbork, în care
erau aduși evreii din partea de est a Olandei, sperând
să-și regăsească mama, dar ea fusese deja dusă la
Auschwitz. Se îndrăgostește de o infirmieră, Friedel, cu
care se căsătorește și împreună cu care va fi deportat
la Auschwitz. Începe să-și scrie jurnalul încă din lagăr,
unde rămâne încă trei luni după eliberare, răspunzând
invitației comandamentului sovietic de a îngriji bolnavii.
În jurnal se folosește de persoana a III-a singular și de
un personaj inventat, pe nume Hans van Dam. Își publică lucrarea în 1946, în Olanda. Moare în 1987.
Marian Voicu a apreciat calitățile literare ale scrisului lui Eddy de Wind: „Este o mărturie, dar felul în
care citim cartea după 75 de ani ne poate lăsa impresia
că ar putea fi o ficțiune ori corespondența unui reporter de înaltă clasă. Sunt câteva imagini care rămân: a
deținuților care azvârlă cadavrele din remorcă asemenea unor lansatori; a venirii primăverii din anul 1944;
a nebunului care se crede un fanatic nazist și nimeni
nu face diferența între persoanele reale și cel posedat
de nebunie; a omenirii clasificate după triunghiul de pe
piept; a lanțului de deținuți care scoteau urnele polonezilor arși și le aruncau ca pe niște roți de cașcaval; a

cozii de la bordel; a lumii pline
de viață din barăcile romilor.”
Cristian Pătrășconiu a evocat emoția personală pe care
a simțit-o în urmă cu 20 de
ani, când a vizitat lagărul de la
Auschwitz, și pe care a retrăito acum, când a avut ocazia să
citească această carte.
Felicia Waldman a subliniat
importanța scrierii aproape în
timp real a mărturiei lui Eddy
de Wind, nu atât sub aspect literar, cât istoric: „Cei
care cercetează subiectul Holocaustului știu că martorii care au scris mai târziu au fost influențați de ceea
ce au citit că s-a întâmplat. În povestea lor se reflectă, într-o măsură oarecare, și ceea ce au aflat ulterior,
astfel încât mărturia lor, fără să-și piardă din valoare,
nu are prospețimea informației ieșite chiar în acel moment din gura autorului. Cu atât mai importante sunt
puținele mărturii scrise în acei ani.” Ea a amintit două
povești ale unor supraviețuitori din România care, tot în
1946, au publicat câte o carte: doctorul Miklós Nyiszli
din Cluj, ales de Mengele să facă autopsiile cadavrelor de la experimentele sale, a scris „Am fost medic la
Auschwitz”, iar după povestea lui a fost realizat un film
american, „Zona gri” (2001); și Gisella Perl din Sighet,
medic ginecolog, care a publicat lucrarea „Am fost doctor la Auschwitz”, în care a descris experimentele făcute de Mengele pe femeile însărcinate; și povestea ei
a fost transpusă cinematografic în 2003, sub titlul „Din
cenușă”.
Vlad Stroescu a vorbit despre sindromul stresului
posttraumatic și cel al vinii supraviețuitorului, în care
psihiatri ca Eddy de Wind și Viktor Frankl au făcut pionierat.
CLAUDIA BOSOI

Marocul – a doua țară arabă care s-a angajat
să combată antisemitismul

Marocul cunoaște o bogată viață evreiască

Asociația marocană „Mimouna” a semnat cu Departamentul de Stat al SUA un acord care prevede combaterea antisemitismului și antisionismului. Inițiativa se
bucură de sprijinul Guvernului marocan, a relatat „The
Times of Israel”.
Marocul este al doilea stat arab, după Bahrain, care
semnează un astfel de document, considerat un rezultat al Acordurilor Abraham, care vizează normalizarea
relațiilor Israelului cu state arabe. Documentul a fost
semnat de El Mehdi Boudra, președintele „Mimouna”,
și Elan Carr, emisar al Departamentului de Stat pentru combaterea antisemitismului. Acesta prevede ca
părțile să colaboreze „pentru a împărtăși și promova
cele mai bune metode de a combate toate formele de
antisemitism, inclusiv antisionismul și delegitimizarea
Statului Israel și pentru a combate alte categorii de
intoleranță și ură, inclusiv islamofobia”.
„Mimouna” este o asociație fondată în 2007 de tineri
musulmani pentru promovarea și păstrarea moștenirii
evreilor marocani.
Într-o declarație a ambasadorului Marocului din Statele Unite, prințesa Lalla Joumala, se menționează că
acordul „întărește parteneriatul profund și îndelungat
dintre țările noastre în combaterea tuturor formelor de
intoleranță, promovarea păcii și coexistenței reciproce.
Este un angajament ferm susținut de Maiestatea Sa regele Mohammed al VI-lea, care reprezintă un exemplu
și continuă moștenirea mândră a toleranței, perpetuate
de strămoșii lui”.
La ceremonia transmisă online au participat și Jason Guberman, director executiv al Federației Sefarde
Americane, și reprezentanți ai Conferinței Președinților
Principalelor Organizații Evreiești Americane.

La sfârșitul lunii ianuarie, șef-rabinul comunității
evreiești din Maroc, Yoshiyahu Yosef Pinto, a inaugurat
prima grădiniță evreiască din Maroc, în binecunoscutul oraș Casablanca. ONG-ul Shuva Maroc, prezidat
de șef-rabinul Pinto, a anunțat inaugurarea instituției
de învățământ, iar potrivit unui comunicat de presă al
organizației, grădinița va permite inițierea în iudaism
și istorie evreiască a copiilor provenind din familiile
evreiești din Casablanca. Până acum, 15 copii s-au înscris la grădiniță.
Rabinul Pinto a anunțat că va acoperi toate taxele de școlarizare. Grădinița va găzdui copii evrei cu
vârste între doi și șapte ani. În cadrul acesteia, elevii
vor învăța despre religia iudaică prin intermediul unor
lecturi ale textelor sacre evreiești și desigur vor studia
limba ebraică.
Această inedită inaugurare are loc imediat după
decizia din luna noiembrie a anului 2020, când regele
Mohammed al VI-lea a aprobat predarea istoriei și culturii evreiești în programa de limbă arabă pentru școlile
primare publice din Maroc. Aceasta urmărește în mod
evident combaterea antisemitismului prin sensibilizarea copiilor cu privire la rolul pe care comunitatea evreiască l-a avut în destinul istoric comun al celor două popoare, de-a lungul anilor. Istoria și cultura evreiască din
Maroc vor face în curând parte din programa școlară
– o premieră istorică în regiune și în țara nord-africană,
unde islamul este religia de stat.
Marocul a găzduit cândva cea mai mare comunitate
evreiască din lumea musulmană, ajungând la 300 000
de locuitori. Fostul rege Mohammed al V-lea a fost onorat de organizațiile evreiești din întreaga lume pentru
rolul său în protejarea comunității în timpul Holocaustu
lui. La 26 februarie 1961, 75 000 de evrei au deplâns
public moartea monarhului marocan. Când lumea arabă
a izbucnit în violență după înființarea Israelului, regele
Mohammed al V-lea nu i-a expulzat pe evrei din Maroc,
așa cum au făcut multe alte țări arabe. De fapt, regretatul rege a reamintit marocanilor că evreii au fost întotdeauna protejați în țara lor și nu ar trebui să fie răniți.
Începând din 2018, cifra totală a evreilor din Maroc este de 2 200. Între timp, Statul Israel găzduiește
aproape 1 000 000 de evrei de origine marocană, aproximativ 15% din populația totală.		
DAN DRUȚĂ
EVA GALAMBOS
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Profil de scriitor

Scrisul lui Raicu

Mă pot referi la criticul Lucian Raicu la o
rubrică intitulată „Profil de scriitor”? Un critic literar este oare un scriitor, dacă el nu a
semnat, ca G. Călinescu de pildă, romane,
poeme sau piese de teatru? Au fost multe
controverse legate de acest subiect, unii
susținând că scriitorii sunt exclusiv autorii
de ficțiune, alții argumentând că prin expresivitatea paginilor, prin stilul elaborat și, la
marii critici, inconfundabil, prin strategiile și
efectele literaturizante, și criticii literari sunt
scriitori...
Credeam că, în ce mă privește, lămurisem chestiunea: criticul scrie despre autorul
care scrie literatură, deci el e o instanță de
grad secund, făcând meta-literatură, analizând, interpretând și evaluând literatura.
Și totuși, exemplul lui Lucian Raicu infirmă
această concluzie și contrazice demarcarea
domeniilor. Scrisul lui Raicu mi se pare atât
de special, cu o vibrație unică în critica literară românească, încât autorul nu poate fi numit un scriitor doar prin aceea că scrie bine.
În cazul de față, criticul literar este un scriitor
fiindcă el gândește, percepe, observă, simte
și se apropie de „obiectele” literare, de operele altora, ca un scriitor decis să înregistreze, să cartografieze și să radiografieze o realitate. Dacă romancierul își construiește și
își urmărește
personajele
în relația lor
cu mediul, cu
categoria socială, cu epoca istorică în
care își duc
viețile, Raicu
nu a procedat
altfel atunci
când a scris
o carte întreagă despre Gogol sau Fantasticul banalității
(1974) ori despre mari prozatori ca Tolstoi,
Thomas Mann, Sadoveanu, studiile ample
din Calea de acces (1982).
În linia unei critici de identificare, cu o
sensibilitate vie și o adevărată voluptate în
a explora marile cărți, Raicu s-a apropiat de
personajele romancierilor cu delicatețea,
atenția și insistența autorilor înșiși. Citind și
recitind capodoperele, intrând iar și iar în sistemul lor complex de semne și semnificații,
desfoliindu-le strat după strat, cu răbdare și
atenție la detalii, criticul a devenit un fel de
coautor simbolic, un autor doi: nu de opere prozastice, ci de interpretări ale lor. Dintre autorii (critici sau scriitori) din generația
‘60, din care face parte Raicu, numai la Emil
Brumaru se mai poate observa o comparabilă autenticitate a receptării literaturii. Numai Brumaru îți mai putea spune, în caz că-l
întrebai, ce culoare avea fusta Nastasiei
Filippovna în scena cutare. La fel cu Raicu:
apropiații îl ascultau, fascinați, cum vorbește
cu vocile unor personaje literare, reluându-le discursurile, preluându-le intonația, ritmul, pauzele.
Asta se întâmpla, firește, înainte de exilarea marelui critic la Paris, spre finele regimului Ceaușescu de tristă amintire. Raicu
a plecat din țară lăsându-i orfani nu atât pe
marii scriitori străini, de mult deveniți clasici,
cât pe poeții din literatura română contemporană, care așteptau ca el să scrie despre
volumele lor. Criticul nostru aproape că nu
pierdea vremea cu veleitari și poeți de raftul
doi, astfel că o cronică semnată de el despre
un volum de poezie îl plasa, ori îl menținea,
pe autorul acestuia în rândul consacraților.
Era ca o medalie, ca un ordin ce îl înscria într-o confrerie, ca un blazon pe care versurile
norocosului poet urmau, după cronică, să-l
poarte.
O tempora! Pe atunci, în „Epoca de Aur”
fals a lui Nicolae Ceaușescu, literatura era
supapa de respirație a societății românești,
iar poezia avea mulți cititori pasionați și un
critic precum Lucian Raicu.
DANIEL CRISTEA-ENACHE
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Așa arată o „pace rece”

Nu pot uita acea seară de noiembrie 1979. Eram de gardă și nu-mi doream decât un singur lucru: să nu apară în acele ore un pacient grav care
să mă împiedice să urmăresc la televizor vizita în Israel a lui Anwar Sadat,
președintele Egiptului, prima vizită a
unui oficial arab în Țara evreilor.
Evenimentele lunilor următoare
îmi dădeau senzația că într-adevăr
se pogorâse pe pământ Mesia, care
aducea cu el pacea mult așteptată.
Semnarea păcii cu Egiptul, odată cu
retrocedarea peninsulei Sinai, urmată
de începerea relațiilor diplomatice cu
Egiptul, vizite reciproce și continuarea
unor relații în aparență neafectate de
uciderea lui Sadat, în anul 1981, de
către fundamentaliști arabi. Dar nimic
mai mult.
Nu voi trece în revistă acești 40 de
ani în care relațiile israeliano-egiptene
au rămas mai mult sau mai puțin la
același nivel, purtând caracteristicile a
ceea ce jurnaliștii numesc „pace rece”,
cu câteva excepții create de legăturile
la nivel militar, politic și nu numai.
Dar așa-numita opinie publică
a rămas oarecum așa cum fusese
acum patru decenii. Experiența mea
personală mi-a dovedit fără drept de
apel că nici nu poate fi vorba de crearea unor legături profesionale cu cei
de aceeași profesie cu mine. Orice încercare, cu ocazia diverselor congrese internaționale, se încheia cu promisiuni vagi urmate de nimic. Ba mai
mult, toate organizațiile profesionale
egiptene au refuzat, și încă refuză,
orice contact direct cu cele similare
lor din Israel.

Tel Aviv” (2009), în traducere liberă :
evadarea sau scăparea din Tel Aviv.
Titlul m-a făcut curios. Un film egiptean despre Tel Aviv?! Iată o noutate
cu totul neașteptată.
Și uite așa, am primit, în mai puțin
de două ore, o explicație clară și de
necontestat despre ce se întâmplă
acolo, în Egipt, în ceea ce
privește atitudinea față de
Însemnări de la fața locului
existența, viața unei țări și
a unui popor cu care Egiptul
are relații diplomatice, politice și militare deja de mai
bine de 40 ani.
„El” e spion israelian
care trăiește în Egipt, se
căsătorește cu o egipteană,
musulmană, cu care are doi
copii. Individul reușește să
fugă în Israel, luând cu el toată familia, spre stupefacția
soției, care se vede adusă
undeva unde nu e țara ei,
Anwar el Sadat (stg.) și Menachem Begin
într-o societate crudă, rasistă, în care predomină ura
cetățeanului din Cairo, sau Alexan- unuia față de celălalt, un regim care
dria, sau Port Said? Ce crede el des- asuprește palestinienii, care-i scoate
pre noi? Cum vede el relațiile cu țara cu sutele din propriile lor case (vezi un
cu care a fost în război zeci de ani de convoi de necăjiți cu boccele în spate,
zile, războaie în care au murit zeci de mergând pe jos, încovoiați de durere
mii de israelieni și de egipteni? Dar, etc.), o țară în care divergențele etnimai ales, ce li se spune și li se scrie ce sunt la tot pasul, în care un copil
egiptenilor despre noi și Israel? Ce așkenaz nu se joacă cu unul sefard,
știu ei despre noi?
și așa mai departe.
Dar iată că am primit în ultima săpSecuritatea cetățeanului israelian
tămână semne interesante privitoare e foarte nesigură, întrucât în plin Tel
la „noi și ei” pe plan egiptean. Colacul Aviv are loc o ambuscadă produsă de
de salvare a venit, printre altele, de la un comando egiptean, care are drept
„Netflix” și „răsfoind” ofertele rețelei, misiune eliberarea soției musulmane
am dat de un film egiptean, „Escaping (complet neadaptată la cumplita at-

Prelegerea profesorului emerit Carol Iancu, „Afacerea Dreyfus și rolul
lui Bernard Lazare în reabilitarea unui
nevinovat”, susținută sub egida Institutului Maimonide, în parteneriat cu
Universitatea Paul Valéry din Montpellier, în cadrul Conferințelor Tibbonides, s-a înscris în actuala contraofensivă a forțelor democratice europene față de ascensiunea mișcărilor
de extremă dreapta din Europa și din
lume. Conferențiarul a fost prezentat
de directorul Institutului, Michaël Iancu-Hertzenberg.
Prima parte a fost o cronologie a
procesului – eroare judiciară cu substrat antisemit – intentat căpitanului
evreu francez Alfred Dreyfus, condamnat în 1894 la muncă silnică pe
viață și degradare militară pentru o
pretinsă transmitere de documente
secrete către Imperiul German. Dreyfus e deportat în Insula Diavolului din
Guyana. În 1896, colonelul Georges
Picquart, șeful contraspionajului, descoperă adevăratul trădător: maiorul
Ferdinand Walsin Esterházy. Statul
Major refuză, însă, să revină asupra
deciziei judecătorești. Picquart cade
în dizgrație. E mutat în estul Franței,
apoi în Tunisia „în interes de serviciu”.
În 1897, Mathieu Dreyfus, fratele
lui Alfred, are o convorbire cu vicepre
ședintele Senatului, August ScheurerKestner care, după trei luni de cercetări,
se convinge de nevinovăția acestuia.
Mathieu depune o plângere împotriva
lui Esterházy la Ministerul de Război.
În 1898, două evenimente transformă procesul Dreyfus într-un conflict
social-politic: impardonabila achitare
a lui Esterházy și scrisoarea deschisă
J´accuse, publicată de émile Zola în
ziarul L´Aurore, antrenând numeroși
intelectuali francezi în apărarea adevărului. Concomitent, revolte antisemite izbucnesc în peste 20 de orașe
franceze. Antisemitismul, orchestrat

de Éduard Drumont, autorul broșurii
La France juive, scoasă în 1892, conducătorul unei virulente campanii antisemite deschise în La Libre Parole, e
alimentat și de alte publicații franceze.
Zola e exilat. Dar, tot în 1898, căpitanul Cuignet, atașat la Cabinetul ministrului de Război Cavaignac, descoperă dovada indubitabilă a vinovăției
lui Esterházy. Are loc o nouă anchetă.
În 1899, Alfred Dreyfus e adus în fața
Curții Marțiale la Rennes. E condamnat la „numai” 10 ani de închisoare,
cu „circumstanțe atenuante”. Se apropia deschiderea Expoziției Universale
de la Paris din 1900 și se dorea pace
socială. Președintele Émile Loubet
îi oferă grațierea. Prea încercat de
suferință, Dreyfus o acceptă.
Reabilitarea are loc abia în 1906,
în urma unei hotărâri definitive a Curții
de Casație. Este reintegrat în armată
cu grad de maior și participă la Primul
Război Mondial. Primește Legiunea
de Onoare. E avansat la gradul de
colonel.
Procesul Dreyfus a avut un impact
puternic asupra mișcării sioniste în
toată Europa. Theodor Herzl, autorul
cărții „Statul evreiesc”, organizează
primul Congres Sionist la Basel în
1897.
Jurnalist și scriitor, Bernard Lazare,
conducătorul luptei de restabilire a
adevărului, publică, începând din
1896, trei broșuri prin care probează
cu documente nevinovăția lui Alfred
Dreyfus, cerând revizuirea procesului:
„O eroare judiciară”, „Cum e condamnat un nevinovat”, „Antisemitismul și
cauzele sale”. Nutrește convingeri
sioniste și participă, alături de Theodor Herzl, la organizarea congresului
amintit. Luptei sale pentru adevăr și
dreptate i se alătură poetul și eseistul catolic Charles Péguy, editor al
magazinului literar Les Cahiers de la
Quinzaine. Împreună cu Jules Isaac,

Ne-am obișnuit cu această situație,
în care turismul israeliano-egiptean
se desfășoară doar într-o singură
direcție, și se pare că picior de turist
egiptean nu a călcat încă pe pământul
Israelului.
De multe ori m-am întrebat oare
care e poziția omului de pe stradă, a

Actualitatea „Afacerii Dreyfus”

care avea 17 ani în 1894, când se
declanșează procesul Dreyfus, Charles Péguy devine un promotor al reconcilierii iudeo-creștine. Bernard Lazare se stinge din viață cu trei ani înainte de reabilitarea lui Alfred Dreyfus.
Carol Iancu, autor al volumului
„Afacerea Dreyfus și consecințele
sale”, apărut în 2017 la Editura Uni
versității Alexandru Ioan Cuza din Iași,
colecția Historica Dagesh, a dedicat
conferința prietenului Leon Lifschutz
z.l., autor al unei vaste bibliografii
despre Afacerea Dreyfus.
IULIA DELEANU

mosferă de zi cu zi!) și a copiilor săi și
readucerea lor în patria-mumă.
Bineînțeles, spionul israelian e
ucis de spionul egiptean plasat în
Israel cu acest scop, bineînțeles că
trecerea graniței spre Egipt se petrece fără nicio dificultate, și totul are un
happy-end clar și inevitabil.
Aș zice că toate cele de mai sus
ar trebui să fie suficiente pentru a
descrie, în mare, morala filmului și
învățămintele ce se transmit prin vizionarea acestuia. Dar mai e ceva, o
scenă care se petrece la sfârșitul filmului, care trebuie să pună pe gânduri pe oricine se simte liniștit atunci
când se gândește la atmosfera pastorală ce domnește între cele două țări.
Spionul egiptean, fericit că a reușit
în misiunea sa, și înainte de a trece
granița spre scumpa sa patrie, aruncă
înapoi o lungă privire, spre un peisaj
israelian greu de identificat.
Egipteanul care-l acompaniază îl
întreabă:
– Ai vrea să te întorci acolo?
Răspunsul vine pe loc:
– Da, dar nu acum, noi ne vom întoarce la un moment dat…
Iată modul de îndoctrinare a omului de pe stradă acolo, în Egipt. Filmul
cu pricina indică fără drept de apel un
fapt amar: indiferent ce se întâmplă în
sferele înalte și cum se petrec lucrurile
între diversele sisteme politico-militare,
„cineva” are grijă să ofere cetățeanului
egiptean (și, în general, celui arab) suficiente pretexte pentru a-și urî vecinul
și a accepta ideea că, odată și odată, eroii arabi vor elibera Palestina de
necredincioși, de ghiauri, de imperialiști
și asupritori, și tot Orientul Mijlociu va
trăi într-un adevărat rai pe pământ. Tot
ce li se cere e răbdare. Și cum fumatul
e încă un obicei foarte răspândit în lumea arabă, răbdare și tutun.
Există în ebraică o expresie care
sună cam așa: ați fost avertizați. Nici
o altă frază nu se potrivește mai bine
cu mesajul oferit cu atâta măiestrie de
cineaștii țării cu care, teoretic, ne pupăm în bot zi și noapte.
P.S. La câteva ore după punerea
pe hârtie a acestor rânduri, presa israeliană povestește că justiția egipteană se pregătește să-l judece pe acel
cântăreț egiptean care a avut tupeul
să se îmbrățișeze, în Dubai, cu un
cântăreț israelian.
Așa-i trebuie nemernicului!
GABRIEL GURMAN

Jumătate dintre evreii britanici
se tem să-și afișeze public identitatea

Un nou studiu relevă că aproape jumătate dintre evreii din Marea Britanie
evită să afișeze în public semne vizibile ale apartenenței lor la religia iudaică,
precum Steaua lui David sau purtarea unei kipe.
Cotidianul britanic The Guardian publică rezultatele unei cercetări sociologice care arată că în rândul publicului larg o proporție similară de respondenți
a fost de acord cu una sau mai multe declarații antisemite, ceea ce indică o
„normalizare profund tulburătoare a antisemitismului”, au spus autorii studiului.
În demersul lor, cei din cadrul organizației Campaign Against Antisemitism și
specialiști ai Universității King’s College din Londra au oferit celor intervievați
un număr de 12 afirmații față de care participanții la sondaj au fost rugați să își
exprime acordul sau dezacordul. Mai mult de jumătate (55%) dintre aceștia au
dat răspunsuri antisemite.
Un sondaj separat, realizat de comunitatea evreiască din Regatul Unit, a
arătat că membrii comunității sunt mai optimiști cu privire la viitorul lor în Marea Britanie, comparativ cu anul trecut. Cu toate acestea, 78% credeau că
politicienii nu au făcut suficient pentru a-i proteja de violența atacurilor antisemite. În general, majoritatea (57%) dintre evreii britanici au declarat că se
simt bineveniți în Marea Britanie, iar 18% au mărturisit că se simt respinși
într-o măsură mai mare sau mai mică. Cei care au spus că evită purtarea
însemnelor religiei iudaice în public (44%) au fost însă cea mai mare din
anul 2016 și până în prezent. De asemenea, două treimi dintre participanții
la acest sondaj s-au arătat profund îngrijorați de felul în care BBC acoperă
problemele de interes evreiesc și 55% de gestionarea plângerilor privind antisemitismul. Nouă din zece participanți consideră atitudinea părtinitoare a presei împotriva Israelului drept un factor care alimentează persecuția evreilor în
Marea Britanie.
DAN DRUȚĂ
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EVREII DIN TIMIȘOARA:
La începutul secolului al XX-lea,
evreii jucaseră un rol major în viața
orașului: deveniseră cetăţeni cu drepturi juridice şi politice egale și reprezentau o punte de legătură între comunităţi, folosind trei sau chiar patru
limbi. Ei au fost cei care au înfiinţat
câteva dintre cele mai prestigioase
firme industriale şi comerciale din
Timișioara, dezvoltând relaţiile economice, culturale, artistice cu oraşele
din Europa Centrală şi Occidentală.
Alături de şvabi, reprezentau cel mai
important segment social al burgheziei, implicându-se în procesul modernizării oraşului şi al regiunii. Calitatea
de cetăţean fusese fundamentală în
continuitatea prezenţei evreieşti în Timişoara după Primul Război Mondial,
în extinderea activităţilor lor şi, până la
un punct, în autodefinirea identitară.
Reorganizarea Europei Centrale şi
de Est în urma Primului Război, crearea
statelor etnonaţionale în baza Tratatelor de pace semnate la Saint Germain
şi Trianon au generat o criză de conştiinţă și în rândul locuitorilor Timişoarei
şi Banatului. Schimbările postbelice au
provocat neînţelegeri între evreii liberal-burghezi, de orientare cosmopolită,
şi evreii sionişti. Instaurarea administraţiei româneşti în anul 1919 a presupus adaptarea evreilor la condiţii diferite faţă de cele anterioare: reorganizarea administraţiei comunitare, ţinând
seama de noul cadru legislativ; reprezentarea politică în cadrul României;
redefinirea identităţii în funcţie de ideea de naţiune română. Toate acestea
în condițiile în care evreii (la fel şvabii,
maghiarii, sârbii, bulgarii, slovacii) nu
s-au considerat şi n-au fost consideraţi
străini sau minoritari în regiunile fostei
Monarhii dualiste, ci parte a naţiunii cetăţenilor monarhiei (Victor Neumann,
Armin Heinen (Editors), Key Concepts
of Romanian History, CEU Press, Budapest-New York, 2013).
Cele dintâi semne ale unificării
comunităţii din Timişoara au avut loc
în anul 1922 și ele s-au petrecut sub
presiunea evreilor ortodocşi. Potrivit
acestora, interesele evreilor din fostele regiuni austro-ungare urmau să fie
reprezentate de Uniunea Naţională a
Evreilor din Ardeal (Transilvania) şi Banat. Conştiinţa evreiască a renăscut și
datorită organizaţiilor sioniste. Progresul acestei mişcări s-a datorat activităţii lui Alexandru Marmorek, liderul sionismului din Franţa. Profesor universitar şi directorul Institutului Pasteur din
Paris, Marmorek era originar din Viena
şi cunoştea problemele evreimii ungare. A sosit la Timişoara la sfârşitul Pri
mului Război Mondial, ca medic ataşat
pe lângă trupele franceze ale Antantei,
însărcinate cu prevenirea potenţialului
conflict româno-ungaro-sârb pentru
teritoriul Banatului. Ziarul „Uj Kelet“
din Cluj susţinea că profesorul Marmorek le-a atras atenţia evreilor din
Timişoara asupra noii situaţii politice
internaţionale în care vor fi nevoiţi să
facă faţă naţionalismelor şi atacurilor
antisemite. Ziarele „Uj Kelet“ de la Cluj
(1918-1940) şi „Neue Zeit-Uj Kor“ de la
Timişoara (1920-1940) au pledat pentru regândirea identitară în ton cu ideo
logia timpului, publicaţia timişoreană
devenind purtătoarea de cuvânt a Uniunii Evreilor din Ardeal şi Banat. Ideea
sionistă fusese adoptată de o parte a
evreimii locale cu ocazia întâlnirii de la
Timişoara din 1923. În paralel, dr. Wilhelm Filderman, reprezentantul Uniunii Evreilor Pământeni din Bucureşti,
se adresase evreilor din Timişoara,
respectiv avocatului Adolf Vértes, spre
a-i invita să accepte unificarea comunităţilor evreieşti din România:
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„Suferinţele grele pe care ne-a fost
dat să le încercăm se datoresc, pentru
oricine examinează cu atenţie faptele,
şi lipsei complete de coeziune între
evreii din noile teritorii şi Vechiul Regat. Uniunea Evreilor Pământeni, care
a avut până azi greaua misiune de a
da evreilor din Vechiul Regat o situaţie
de drept prin înscrierea emancipării lor
în Constituţie, apărând în acelaşi timp
în unire cu parlamentarii evrei ştirbirea
drepturilor evreilor din noile teritorii, e
aceea care cheamă azi pe evreii din
noile teritorii la organizare, fiind adânc
convinsă că acesta e singurul şi cel
mai eficace mijloc de luptă contra antisemitismului. Pentru atingerea acestui
scop, avem onoare a vă ruga să binevoiţi a lua parte la consfătuirea care va
avea loc la Bucureşti în zilele de 27 şi
28 mai a.c. ora 4 p.m. ... pentru care
am convocat o sumă de notabilităţi din
toate provinciile. La această consfătuire
se vor stabili bazele pe care se va organiza Uniunea Evreilor din România,
organizaţia care cuprinde totalitatea cetăţenilor evrei din întreaga Românie şi
se va decide convocarea unui congres
general al evreilor din toată România”.
Deşi existau asemănări, viaţa şi
problemele comunităţilor din Banat şi
Transilvania nu erau identice cu acelea din Vechiul Regat al României.
Evreii din Timişoara fuseseră în majoritatea lor vorbitori de maghiară şi
germană, după integrarea Banatului
în România însuşindu-şi şi româna.
Majoritatea aparţinea cultului neolog
(reformist), de care erau legate emanciparea şi setul de valori locale, motiv
pentru care orientarea politică a evreilor din Bucureşti nu putea fi imediat
îmbrăţişată de evreii din Timişoara.
Adunarea care a avut loc la Timişoara în anul 1923 arată că o parte a
evreilor era interesată de clarificarea
identităţii. Dacă din punct de vedere
lingvistic şi cultural, evreii Timişoarei
şi Banatului aparţineau spaţiului cosmopolit al Europei Centrale, din punct
de vedere religios, ei pendulau între
ortodocşi şi neologi. Pe acest fond,
sioniştii au fost cei ce şi-au formulat o
primă opţiune alternativă la conceptul
de cetăţenie. Participarea în amintita
adunare a celor trei comunităţi timişorene, neologă, ortodoxă şi status quo,
a fost dată ca exemplu de bună conlucrare. Fuseseră prezente acolo personalităţile vieţii iudaice din Banat şi
Transilvania, şef-rabinii din Timişoara
şi din Caransebeş, preşedintele Uniunii Naţionale a Evreilor din Timişoara,
preşedintele Comunităţii Neologe din
Arad, vicepreşedintele Uniunii Naţionale a Evreilor din Cluj. Adunarea a
prilejuit o discuţie pe marginea identităţii evreilor. Interogaţiile cu privire la
religie, la activităţile culturale şi sportive, la trezirea conştiinţei evreieşti au
fost în atenţia vorbitorilor.
Scopul reuniunii a fost exprimat de
preşedintele comunităţii neologe din
Timişoara, dr. Adolf Vértes: „Am considerat că a sosit momentul să invităm
trimişii comunităţilor transilvănene şi
bănăţene şi ai asociaţiilor naţionale
la marea reuniune de astăzi (23 mai
1923 a.c.) care să fie dedicată acelui
măreţ ideal de a ne uni forţele risipite
în diverse nuanţe politice, astfel încât
să le putem orienta în beneficiul universal al evreimii”.
Evreii sionişti din Timişoara aveau
contacte cu mişcările evreieşti din
Europa. În condiţiile în care statul român pretindea un propriu organism
de reprezentare al oricărei minorități,
ideea de identitate evreiască îşi avea
motivaţia şi în oraşele cu o orientare
cosmopolită. Partidele spre care se

îndreptaseră evreii din Timişoara şi
Banat, Partidul Naţional Român (devenit Partidul Naţional Ţărănesc) şi
Partidul Maghiarilor, i-au neglijat. La
alegerile din anii 1927 şi 1928, candidând pe lista Partidului Maghiarilor,
respectiv pe aceea a liberalilor, evreii
din Banat şi Transilvania au reuşit să
câştige doar două locuri în Parlamentul României. Populaţia evreiască din
Banat și Transilvania număra aproximativ 200.000 de suflete.
Chiar și atunci când mişcarea sionistă câştigase teren și când propagarea naţionalismelor majoritare şi
minoritare se făcea simţită şi la Timişoara, cea mai mare parte dintre evrei
– aidoma celei mai mari părţi a populaţiei oraşului – era favorabilă integrării
sociale şi civismului ce se conturase
în secolul precedent. Prin urmare, Timişoara a continuat să practice comu
nicarea plurilingvă şi împrumutul de
valori, să se situeze la polul opus etnicizării şi naţionalismelor, să cultive
orientările cosmopolită şi social-democrată prin mijlocirea cărora intrase în
modernitate. Este adevărat şi faptul că
statul român şi administraţiile lui locale
nu puteau face abstracţie de prezenţa
şi talentul întreprinzătorilor evrei. Au
beneficiat de capacitățile lor profesionale şi manageriale. Prestigiul de care
se bucura spiritul de iniţiativă al evreilor a împiedicat tendinţele Partidului
Naţional Liberal de a exclude vechea
categorie de întreprinzători. Ideologiile
şi măsurile cu un caracter etnicist, rasist sau antisemit n-au reușit să distrugă vechiul țesut urban, codul cultural
moștenit din vremea monarhiei și în
temeiul căruia s-au format timișorenii.
Industria textilă, fabricile de mănuşi, pantofi şi pălării, fabrica de bere
din Timişoara au beneficiat de aportul
substanţial al întreprinzătorilor evrei.
Magazinele de textile, parfumuri, dar
şi acelea de alimente, firmele comerciale patronate de evrei fuseseră foarte
apreciate. La fel, cooperarea dintre oamenii de afaceri de diverse limbi, culturi şi religii a conferit o stabilitate economică şi politică oraşului. Contribuția
evreilor la bunăstarea orașului era vizibilă și în funcţionarea și profesionaliza-

rea asociaţiilor de breaslă, în serviciile
comerciale, în contribuţiile excepţionale la viaţa muzical-artistică.

Câteva concluzii
Fragmentul de istorie descris a fost
ales astfel încât să poată fi înțeles mai
exact și mai profund rolul evreilor în
viața orașului de pe Bega. În pofida
faptului că neajunsurile social-politice
ale statului au fost vizibile, iar ideologiile etnonaționaliste, rasiste și antisemite fuseseră profesate de mulți gânditori politici din Monarhia Austro-Ungară, nu toate orașele Europei Centrale
și-au însușit o orientare similară. Sunt
exemple care – dacă nu întotdeauna,
dar de cele mai multe ori –, contrazic
amintita opțiune ideologică. E și cazul Timișoarei, unde modernizarea a
fost una accelerată între anii 1860 și
1930, dar mai ales în perioada 18851914 în care Carol Telbisz a fost primarul Timișoarei. S-a construit enorm
și într-un timp foarte scurt. Alături de
vechile manufacturi, s-au dezvoltat
industriile textilă, alimentară, chimică.
Comerțul s-a extins și s-a profesionalizat. Populația s-a dublat ca număr, iar
instituțiile de învățământ și pregătirea
școlară au fost de foarte bună calitate. Instituțiile economice nou înființate
au fost numeroase și ele au introdus
principiile moderne și democratice de
organizare și administrare. Primăria
făcuse primul pas în acest sens. Într-o
astfel de urbe, evreii au fost primiți cu
brațele deschise, au fost încurajați ca
prin cultura, civismul și profesiile lor
să contribuie la înnoirea orașului. Ei
înșiși au fost încântați de oameni și de
oraș, cultivând convergențele de toate
felurile. Fără exagerare, evreii au avut
o contribuție importantă la transformarea Timișoarei în acord cu setul de
valori moderne ale Europei Occidentale, îmbogățind codul cultural multiplu al locului și atrăgând competențele
de vârf ale timpului (Victor Neumann,
Evreii Banatului. O mărturie a multi- și
interculturalității Europei Est-Centrale,
Ediția a II-a revăzută, Editura Brumar,
Timișoara, 2016, pp. 121-163).
VICTOR NEUMANN

Comisia Europeană a editat un manual
de combatere a antisemitismului

La 8 ianuarie a.c. Comisia Europeană, împreună cu IHRA, a publicat un
manual de utilizare practică a definiției de lucru a antisemitismului. Documentul
a apărut sub egida președinției germane a Consiliului UE.
Bazat pe o cercetare atotcuprinzătoare efectuată de Bundesverband RIAS
(Asociația Federală a Departamentelor de Cercetare și Informații despre Antisemitism), manualul oferă o privire de ansamblu asupra bunelor practici
ale unor organizații internaționale, administrații naționale, societatea civilă și
comunitățile evreiești din Europa. Sunt enumerate 35 de bune practici, de la
însușirea legislației privind combaterea antisemitismului și punerea acesteia în
aplicare, până la înregistrarea și informarea incidentelor antisemite. Manualul
prezintă 22 de surse care au prezentat incidente antisemite în Europa și care
susțin corectitudinea definiției de lucru a antisemitismului, elaborată de IHRA.
Referindu-se la editarea manualului, Margaritis Schinas, vicepreședintele
Comisiei Europene, a declarat: „Trebuie să combatem antisemitismul oriunde îl
întâlnim. Viața evreiască este o parte a societăților noastre și suntem deciși să o
protejăm. Noul manual facilitează îndeplinirea acestui angajament și răspunde
cerințelor statelor membre pentru o cunoaștere mai bună și folosirea definiției
IHRA. Manualul va deveni un alt instrument valoros al statelor membre pentru
a pune în aplicare Declarația Consiliului UE de combatere a antisemitismului”.
Organizațiile evreiești europene au salutat apariția manualului. „Este deosebit de important să se ofere guvernelor și agențiilor de securitate liniile
directoare necesare punerii în aplicare a definiției IHRA, care oferă practici
în protejarea fizică a comunităților evreiești. Salutăm publicarea acestui ghid,
în contextul în care teoriile conspiraționiste antisemite și atacarea evreilor se
răspândesc pe continentul nostru”, a subliniat dr. Moshe Kantor, președintele
Congresului Evreiesc European.
„Importanța acestui manual este de a demonstra cum definiția de lucru a
antisemitismului se poate folosi pentru combaterea antisemitismului. Este un
instrument necesar și valoros pentru toate guvernele”, a arătat Simone RodanBenzaquen, director al filialei Europa a Comitetului Evreiesc American. (E.G.)
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Despre Pogromul de la București la Radio Shalom

În
cadrul
evenimentelor organizate
pentru comemorarea a 80
de ani de la
Pogromul de
la
București
s-a
numărat și o ediție
specială
a
emisiunii „Universul la feminin”, realizată la Radio Shalom de
dr. Serena Adler. Invitații au fost Adrian Cioflâncă, directorul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman”, și Petru Clej,
corespondent Radio France Internationale.
A fost difuzat un grupaj de mărturii cu privire la Pogromul de la
București, din 1941, fișiere audio
puse la dispoziție de Petru Clej. Una
dintre mărturii a fost depusă în 2015
de Aurel Ianovici, colonel în rezervă.
În același an, la o comemorare ținută
la Abator, președintele CEB, ing. Paul
Schwartz, a relatat uciderea avocatului Pincu Katz și a lui Iancu Aron,
proprietarul magazinului „Zebra” de
pe strada Bărăției, nr. 27. Povestea
supraviețuirii lui Moses Rosen, în lec-

tura lui Dorian Galbinski, face parte
dintr-un interviu pe care Petru Clej i
l-a luat fostului șef-rabin al României
în ianuarie 1991, când se împlineau
50 de ani de la Pogrom.
Importanța unor astfel de surse în
cercetarea istorică a fost comentată de Adrian Cioflâncă astfel: „A fost
foarte util să auzim aceste mărturii și,
punându-le în contextul mai mare al
lucrurilor pe care le știm despre Pogrom și al surselor pe care le avem
la dispoziție, este totuși frapant cât de
puțin avem. Când ne uităm la mărturiile disponibile – jurnale, memorii, relatări elaborate despre ce s-a întâmplat
atunci –, ele realmente pot fi numărate pe degete. Evident, o explicație
ține de faptul că regimul comunist nu
a încurajat discuțiile legate de perioada Holocaustului, în general, și de perioada rebeliunii, în special. Aceasta
a fost alocată istoricilor oficiali, care
au primit acces la documente sensibile și care au scris versiunea oficială despre cele întâmplate. Apoi a
fost cumva prea târziu, pentru că au
rămas în viață puțini martori care să
povestească despre acele zile tulburi.
În arhive există mii de dosare pe subiectul acesta, dar ele n-au fost prelucrate istoriografic. Sunt destui istorici
din generația tânără care se ocupă de

rural și transferarea lor în capitale de județ, prima măsură luată
de Antonescu, resimțită în perioada
botoșăneană de existență a familiei.
Asupra sa s-au repercutat și alte măsuri discriminatorii: excluderea evreilor din învățământul de stat, diferența
la rația de pâine: „700 de grame pentru un român etnic, 350 de grame
pentru un evreu”. După 23 august
1944 a funcționat criteriul „dosarului”,
provocând alte suferințe.

vârstă a victimelor este între 31 și 41
de ani, cea mai tânără având 14 ani.
Nu toate victimele erau din București.
Unele veniseră în Capitală din Iași,
Hârlău, Roman, Bârlad. Este și cazul
maiorului (r) Sami Roeder, farmacist,
căruia vorbitoarea i-a consacrat un
studiu. În 2017, dr. Tudorancea a realizat 25 de semne de carte, cu detalii
despre victime, având rol de martori
în piesa jucată la TES „București ´41,
tur-retur”. „Avem o datorie morală față
de victime: să spunem că au existat”.
În încheierea simpozionului, Jose
Iacobescu le-a mulțumit tuturor celor
care au luat cuvântul. A fost o întâlnire deosebită, frumoasă, de la care
am avut ce învăța, a tras concluzia
președintele BBR.

Cartierul evreiesc sub teroarea…

(Urmare din pag.5)

Robert Schorr: La Oradea
s-a făcut dreptate pentru evrei
După ce i-a felicitat pe organizatorii evenimentului, Robert Schorr, care
este și directorul JCC din Oradea, a
arătat că în acest oraș, în urma unor demersuri comune ale autorităților locale,
la inițiativa FCER și a Comunității din
Oradea, o stradă din oraș a căpătat denumirea de „Strada Evreilor Deportați”.
Este vorba chiar de drumul pe care miile de deportați s-au îndreptat în vara
anului 1944 spre gară, unde au fost
urcați în vagoane și duși în lagărul de
exterminare de la Auschwitz-Birkenau.
Imediat după război, purta denumirea
de strada „Martirilor Evrei”, devenind
apoi „Suceava”. Această schimbare de
nume este și un semn de recunoaștere
a contribuției evreilor la dezvoltarea
orașului, a adăugat vorbitorul.

Dr. ANCA TUDORANCEA: „Avem
o datorie morală față de victime”
Dr. Anca Tudorancea și-a axat expozeul pe recuperarea memoriei celor
uciși în pogrom prin fotografii de familie, din nevoia de „reîntoarcere la o privire normală, reală”, fiindcă „fotografiile făcute de călăi sau autorități sunt
insensibile”. Atenția trebuie îndreptată
asupra hainelor, vârstei, numelor lor și
al părinților, locului nașterii. Unele victime au purtat uniformă militară, fiind
veterani de război. Pe Aleea Martirilor
din Cimitirul Giurgiului, cercetătoarea a
descoperit peste 40 de pietre funerare
ale unor victime cu fotografii necercetate. Mormintele n-au mai fost vizitate, fiindcă n-au existat rude. Media de

istoria mișcării legionare, dar cei mai
mulți se opresc cu demersul lor de reconstituire în septembrie 1940, astfel
încât ei văd istoria mișcării legionare
înainte de marile masacre produse în
cele câteva luni în care legionarii au
avut frâiele puterii. Așadar, avem o
problemă paradoxală de documentare: pe de o parte, încă avem puține
surse publicate despre Pogrom; pe de
altă parte, arhivele duduie de documente. Vorbesc despre Arhivele Militare de la Pitești, unde se află dosarele unităților militare care au intervenit
în zilele respective; despre Arhivele
de la CNSAS, unde sunt câteva mii de
dosare ale unor legionari condamnați
pentru participarea la atrocitățile antisemite din ianuarie 1941, precum și
multe alte dosare privind problema
legionară; despre Arhivele Naționale

Personalități
evreiești…

(Urmare din pag. 2)

Wendy Sherman, adjunct
al Secretarului de Stat
Absolventă de sociologie, diplomat
și cadru universitar, în 2015 Wendy
Sherman, ca principal negociator al
acordului nuclear cu Iranul, s-a aflat în
poziția ingrată de a obține aprobarea
comunității evreiești și proisraeliene
din America. Ea a descris drept „foarte
dureroase” tensiunile cu Israelul și cu
o serie de grupuri de evrei americani
legate de acord. Sherman a jucat un
rol și în a orienta platforma Partidului
Democrat către o direcție tradițională
proisraeliană.
Alte personalități evreiești cu funcții
importante în Cabinet: David Cohen,
director adjunct al CIA, Avril Haines,
director al National Intelligence; Anne
Neuberger, director la NSA în probleme
de securitate cibernetică; Eric Lander,
genetician, director al Biroului de Politică Științifică și Tehnologică; și Rachel
Levine, Secretar adjunct la Sănătate.

Cum a străbătut secolul XX
un om de știință evreu român

Autor și coautor de lucrări de specialitate în energetică,
pentru care a primit Premiul Constantin Budeanu al Academiei Române, profesorul Arie Arie și-a pus el însuși amprenta în formarea
multor generații de ingineri, într-o carieră universitară de peste 50 de ani. După
1990 a continuat să predea, ca profesor consultant, cursul de fenomene neliniare în sisteme electrice. A fost unul dintre fondatori și președinte al Fundației
Constantin Dinculescu, funcționând sub egida UPB. Studenții de azi – era digitală – ar zâmbi la auzul elogiului făcut magiștrilor lui: „Creta și tabla erau pentru
ei ceea ce sunt pentru un artist vioara și arcușul”. Dar fără ei, energetica românească n-ar fi ajuns unde este azi.

(Urmare din pag. 15)

de la București, unde sunt mii de pagini despre acest subiect. Unele sunt
cunoscute, dar cele mai multe nu au
văzut vreodată ochi de istoric.”
Emisiunea a fost încheiată printr-un Kadiș rostit de Neta Natan în
memoria victimelor Pogromului de la
București.
CLAUDIA BOSOI

Parlamentul
flamand
a onorat
doi colaboratori
naziști!

Lideri ai comunității evreilor
din Belgia au protestat, alături de
numeroși reprezentanți ai opiniei publice belgiene, împotriva publicării
de către Parlamentul flamand a unei
broșuri care elogiază doi colaboratori
flamanzi naziști din timpul celui de-al
Doilea Război Mondial.
August Borms și Staf De Clercq
figurează în broșura „Vlaamsche
Koppen”, apărută ca ediție specială
a revistei Newsweek a Parlamentului
flamand, cu prilejul împlinirii a 50 de
ani de existență a acestuia. Cunoscuți
simpatizanți naziști, cei doi au fost
apreciați de revistă pentru „contribuția
lor la emanciparea limbii și poporului
flamand”.
Într-o declarație a Comitetului Belgian de Coordonare a Organizațiilor
Evreiești se arată că într-un număr al
unei reviste finanțate de Parlamentul
flamand au fost onorați doi importanți
colaboratori cu regimul nazist. „A-i
onora pe acești colaboratori ai regimului nazist este scandalos”, a declarat Yohan Benizri, președintele Comitetului de Coordonare.
25 000 de evrei belgieni au fost
deportați de naziști la Auschwitz. Benizri a constatat că „denaturarea și negarea Holocaustului sunt în creștere,
mai ales pe internet. Mulți tineri belgieni nu cunosc istoria țării. Discursul
urii nu poate fi combătut în mod eficient când se celebrează o moștenire
rușinoasă. Belgia va trebui să lămurească rolul colaboratorilor și complicilor regimului nazist din perioada
celui de-al Doilea Război Mondial.
Această istorie teribilă este purtătoarea unor învățăminte care rezonează
astăzi, cu atât mai mult cu cât trăim
o perioadă dificilă și mulți cetățeni
caută țapi ispășitori pentru criza sanitară. Flandra trebuie să sensibilizeze
generația tânără la cerințele răspunderii cetățenești în loc să-i glorifice pe
foștii colaboratori naziști”, a subliniat
Y. Benizri. (E.G.)

Victimele Pogromului din București…

(Urmare din pag. 12) necunoscută; 13. un notes îmbibat

de sânge; 14. un port-moneu de piele, culoare maron, uzat; 15. una fotografie reprezentând
un bărbat și o femeie, toate acestea pline de sânge. Alte
obiecte prețioase sau bani nu s-au găsit. ...Totodată am
constatat că cadavrele erau dezbrăcate de haine și paltoane, avînd numai ciorapi în picioare. (...) Ss Andrei Georgescu, comisar ajutor.
Din dosarul IOVR depus de Otilia Bălan (mama lui
Lazăr Bălan, fostul lor ginere), aflăm că și fiica lor, Roza,
murise în 2 aprilie 1948 și astfel ea putea să aplice ca
moștenitor pentru această indemnizație. Fotografia Rebecăi Rosenthal se regăsește pe mormântul acesteia din cimitirul evreiesc Giurgiului.
Portretele lui Lazăr Bălan, Rebeca și Leon Rosenthal
fac parte din selecția de 25 de semne de carte pentru
amintirea victimelor Pogromului din București (concept
și documentare Anca Tudorancea, grafică Irina Spirescu; pentru Noaptea galeriilor, în cadrul piesei de teatru

București 1941. Tur- retur, Teatrul Evreiesc de Stat, 2017).
Semnele au mai fost folosite și în alte aplicații educaționale
cu elevi și studenți, inclusiv în cadrul școlii de vară
CSIER.
Imaginile care documentează masacrele, locul execu
țiilor și al jafului țin mai degrabă de o anchetă criminalistică,
rece. Pe lângă rolul imaginii – martor trebuie gândit impactul acestor imagini violente în special în predarea Holocaustului și chiar dreptul la propria reprezentare a victimelor.
Această reprezentare, pe care și-au dorit-o, o regăsim în
fotografiile, în documentele sau în obiectele personale. Din
păcate, sunt puține obiecte care să transmită povești ale
victimelor Pogromului din București (excepție fiind cazul
recent al regăsirii la locul execuțiilor din Jilava a lupei de
bijutier, aparținând cel mai probabil lui Willy Neiderman –
documentat de Adrian Cioflâncă), iar fotografiile de familie
sunt din ce în ce mai rare. Chiar și după 80 de ani, căutăm
martori și membri ai familiilor care să completeze povestea
numelor.

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 578-579 (1378-1379) – 1 - 28 Februarie 2021		

Clara Haskil, 60 de ani de la moarte
Trânta cu potrivniciile vieții

S-au împlinit 60
de ani de când Clara
Haskil se stingea din
viață, în urma unui
traumatism cranian,
într-un spital din Bruxelles. Alunecase pe
treptele unei scări din
gara orașului. Sosise pentru un concert
cu Arthur Grumiaux.
Avea 65 de ani. Se
născuse într-o familie
evreiască sefardă în
Bucureștii sfârșitului de veac XIX. Tatăl Clarei a murit pe când aceasta era
copil. La desăvârșirea pregătirii sale
muzicale au pus umărul unchii ei; unul
– financiar, celălalt – formativ. Acesta
din urmă îi înlesnește studiile la Viena, apoi la Conservatorul din Paris.
Dar succesul se lasă așteptat. Nu un
an, nu doi, ci 30 de ani: cam jumătate
din viață. O viață marcată de suferințe
fizice și sufletești. Cele fizice nu și le
poate ascunde: scolioza, de care va
fi tratată la Berck; complicațiile ivite
în urma unei apendicite neoperate
la timp; bronșitele cronice, congestia
pulmonară – și ele, consecințe ale
scoliozei; primejdia de a-și pierde vederea; adenomul de hipofiză, operație
extrem de dificilă, nevoită s-o suporte; afecțiuni cardiace. Suferințele
sufletești – da. Biograful ei, Jérôme
Spycket, îi observă tracul maladiv înainte de concert, în anii din urmă când,
tardiv, simte gustul gloriei: „Adusă de
spate, de parcă ar fi fost strivită de
povara suferinței, cu chipu-i palid și
părul încărunțit, Clara înaintează cu
pași mici și nesiguri, iar pe chip i se
citește tristețea lumii întregi. Ea se
așază, în cele din urmă, cu capul ple-

cat deasupra clapelor,
absentă la tot ce-i împrejur”. Ce se întâmplă, însă, în clipa în
care degetele ei ating
claviatura? „Spectatorii sunt învăluiți de un
fel de vrajă, și acesta
e miracolul muzicii
pure”. Colaborează
cu muzicieni de anvergură; din România
– cu George Enescu,
Dinu Lipatti.
Holocaustul e trăit și de surorile
Haskil. Jana, violonistă în Orchestra
din Paris, e gata să fie prinsă de Gestapo în Parisul sub ocupație nazistă.
Clara se refugiază la Marsilia, parte
a Franței rămasă neocupată. Când
și acolo situația se înrăutățește, pleacă clandestin în Elveția. În 1942 se
stabilește la Vevey.
Drumul în posteritate începe la
scurt timp după dispariția fizică. O
stradă din Vevey îi poartă numele. Din 1963, în același oraș are loc
Concursul Internațional Clara Haskil,
cu sprijinul Societății elvețiene de Radio Suisse Romande, Espace 2, și al
Fundației Nestlé pentru Artă. În 1995,
Mihaela Ursuleasa avea să fie laureata Marelui Premiu. Din 2014 se organizează anual, la Sibiu, Festivalul
Internațional Clara Haskil, sub directoratul artistic al Alinei Azario.
Ascultând concertul nr. 20 de Mozart, cu Clara Haskil la pian, dispar
aparențele: fragilitate fizică, retractilitate emoțională. Răzbat profunzimea, dârzenia, forța fără de care n-ar
fi ajuns una dintre marile pianiste ale
secolului XX.
IULIA DELEANU

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
Muzeul de Istorie și Cultură a Evreilor din România și Departamentul Cultură, Artă, Media din cadrul Federației
Comunităților
Evreiești din
România-Cultul
Mozaic,
anunță cu durere încetarea
din viață a
artistei plastice israeliene
RITA ȘAPIRA
ȘAIN.
Arta
Contemporană a pierdut un
artist complet,
lumea muzeelor are un prieten mai puțin, frumosul
și creativitatea sunt mai sărace fără
Rita Șapira. Ne vor rămâne lucrările
sale, inclusiv cele donate Muzeului,
pentru a ne aminti de ea și de talentul
său! Să îi fie memoria binecuvântată!
Cu tristețe, Comunitatea Evreilor
din Ploiești a anunțat, în luna iulie,
decesele a două iubite și apreciate
membre ale comunității, MOSCOVICI
FELICIA și IUFTARU MINERVACORNELIA.
Să le fie memoria binecuvântată!
Multe regrete și amintiri dureroase
la stingerea din viață a bunului nostru
prieten JEROM MOZES, a cărui generoasă personalitate va dăinui neîncetat în inimile noastre.
Să îi fie amintirea binecuvântată!
Ștefania și Silviu Popa

„Trecut-au anii ca nori lungi pe șesuri
Și nicidată n-or să vie iară...”
La 13 februarie 2021 comemorăm, cu adâncă trisțete, 10 ani de
când ne-a părăsit doctorul ANDREI
VOINEA. Suflet mare și generos,
rafinat om de știință și cultură, mi-a
fost alături mai mult de 50 de ani. Îmi
lipsește foarte mult și în fiecare zi îi
duc dorul...
Să-i fie amintirea binecuvântată!
Soția
Cu adâncă durere, amintim că la
10 noiembrie 2020 s-au împlinit 40
de ani de la trecerea în neființă a celui care a fost un suflet cald, bun și
sincer dr. ELIAS MERDLER, născut
la Vatra Dornei și apoi a făcut alya
în Israel.
Familia, prietenii și cei care l-au
cunoscut și apreciat îi păstrează o
veșnică amintire și îi binecuvântează memoria.
Amintim celor ce l-au cunoscut pe
RUDI SCHREIBER, din Brăila, că pe
19 Adar se împlinesc 42 de ani de
când ne-am despărțit de el.
Fie ca Dumnezeu să-l odihnească
în pace împreună cu ANA, soția lui, și
fiul lor ALBERT (ABI).
Familia
Israil Bercovici, om de teatru, scriitor, poet, ne-a părăsit în 27
Șvat (15 februarie) 1988. Nu-l vom
uita niciodată! Z.L.
Dr. Miriam Bercovici, Emanuel
Ulubeanu, familia Dr. Hoișie și toți cei
care l-au cunoscut.

Înhumați în Cimitirul CEB din București: GRUDER GALINA-MARIA (Cimitirul Giurgiului); TIBERMAN RITTA (Cimitirul Giurgiului); FERARU LUCIA (Cimitirul Giurgiului); LEIBOVICI JANETA (Cimitirul Giurgiului).
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Evrei născuți în luna martie
Yitzhak Rabin – general și om politic. Născut la Ierusalim, 1 martie 1922.
Prim-ministru al Israelului, 1974-1977,
1992-1995. Premiul Nobel pentru pace.
Asasinat, 4 noiembrie 1995.
Solomon Marcus – matematician
și filozof. Născut la Bacău, 1 martie
1925. Membru al Academiei Române.
Lucrări de lingvistică matematică, filozofie a științei și culturii. Decedat la
București, 17 martie 2016.
Sholem Aleichem (Solomon Naumovici Rabinovici) – scriitor idiș. Născut la Pereiaslav, 2 martie 1859. Printre
romane: Romanul unui om de afaceri;
Stele rătăcitoare. Decedat la New York,
1916.
Eugen Relgis (Siegler) – scriitor.
Născut la Iași, 2 martie 1895, emigrat
în Uruguay. Întemeietor al umanitarismului. Decedat la Montevideo, 1987.
Joseph Schmidt – tenor. Născut
la Davideni, Bucovina, 4 martie 1904.
Cântăreț de operă, remarcat prin filmul
Un cântec străbate lumea. Decedat în lagărul de refugiați de lângă Zürich, 1942.
Giorgio Bassani – scriitor. Născut
la Bologna, 4 martie 1916. Printre romane: Grădina lui Finzi Contini, asupra
Holocaustului evreimii italiene. Decedat la Roma, 2000.
Rosa Luxemburg (Rozalia Luksenburg) – teoreticiană marxistă. Născută
la Zamosc, Polonia, 5 martie 1871, stabilită în Germania, 1898. Ucisă la Berlin, ianuarie 1919.
Malbim (Meir Leib ben Yechiel Michel Weiser) – rabin. Născut la Volocysk, 7 martie 1809. Rabin al orașului
București, 1858-1864; expulzat din România, 1864. Comentarii la Biblia Ebraică și scrieri literare ebraice. Decedat la
Kiev, 1879.
Albert Einstein – fizician. Născut la
Ulm, Germania, 14 martie 1879, imigrat
în SUA, 1933, autorul teoriei relativității
generale. Premiul Nobel pentru fizică, 1921. Decedat la Princeton, SUA,
1955.
Raymond Aron – filozof. Născut la
Paris, 14 martie 1905. Printre scrieri:
Opiul intelectualilor; Democrație și totalitarism. Decedat la Paris, 1983.
Solomon Mikhoels
(Shloyme
Vovsi) – regizor și actor idiș. Născut
la Dvinsk, 16 martie 1890. Președinte
al Comitetului Antifascist Evreiesc din
Uniunea Sovietică, 1941-1948. Asasinat din ordinul lui Stalin, Minsk, ianuarie 1948.
Yigael Yadin – general și arheolog.
Născut la Ierusalim, 21 martie 1917.
Profesor la Universitatea Ebraică din
Ierusalim, a condus săpături arheologice la Qumran, Masada, Hatzor. Viceprim-ministru al Israelului, 1977. Decedat la Ierusalim, 1984.
Viktor E. Frankl – medic psihiatru,
supraviețuitor al Holocaustului. Născut
la Viena, 26 martie 1905. Autor a 39 de
cărți, traduse în 49 de limbi. Decedat la
Viena, 1997.
Jerome Isaac Friedman – fizician.
Născut la Chicago, 28 martie 1930.
Premiul Nobel pentru fizică, 1990, pentru cercetări în domeniul fizicii experimentale.
Moise Maimonide (Moșe ben Maimon; Rambam) – rabin, filozof, medic.
Născut la Cordoba, Spania, 30 martie
1135, a trăit la Cairo. Printre scrieri:
Călăuza rătăciților. Decedat la Tverya
(Tiberiada), 1204.

Evrei decedați în luna martie
Serge Gainsbourg (Lucien Ginsburg) – muzician. Născut la Paris, 1928.
A compus mai mult de 500 de cântece.
Decedat la Paris, 2 martie 1991.
Georges Perec – scriitor. Născut
la Paris, 1936. Printre romane: W sau
amintirea copilăriei. Decedat la Ivrysur-Seine, 3 martie 1982.
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Jean Starobinski – critic literar,
filozof, istoric al medicinei. Născut la
Geneva, 1920. Membru în Institut de
France. Decedat la Morges, Elveția,
4 martie 2019.
Jacques Leibowitch – medic imunolog. Născut la Clermond-Ferrand,
1942. Pionier în tratarea bolii SIDA. Decedat la Massy, Franța, 4 martie 2020.
Moses Gaster – rabin, savant în
domeniul studiilor iudaice și al studiilor lingvistice românești. Născut la
București, 1856. Expulzat din România, 1885, stabilit la Londra. Șef-rabin
al evreilor sefarzi din Commonwealth.
Decedat la Londra, 5 martie 1939.
Max Jacob – scriitor. Născut la
Quimper, Franța, 1876. Poet care face
legătura între simbolism și suprarea
lism. Deportat, ucis în lagărul de la
Drancy, 5 martie 1944.
Menachem Begin – om politic israelian. Născut la Brest-Litovsk, 1913,
imigrat în Ereț Israel, 1942. Prim-ministru al Israelului, 1977-1983. Premiul
Nobel pentru Pace, 1978. Decedat la
Ierusalim, 9 martie 1992.
Anne Frank (Annelies Marie Frank)
– victimă a Holocaustului. Născută la
Frankfurt, 1929, stabilită la Amsterdam,
1933. Autoarea unui jurnal personal,
iunie 1941-septembrie 1944. Ucisă în
lagărul de la Bergen-Belsen, probabil
la 12 martie 1945.
Yehudi Menuhin – violonist și dirijor, elev al lui George Enescu. Născut la
New York, 1916. Primul violonist evreu
care a cântat în Germania în fostul lagăr Bergen-Belsen, 1945. Decedat în
Marea Britanie, 12 martie 1999.
August Paul von Wassermann –
bacteriolog. Născut la Bamberg, 1866,
a dezvoltat un test complementar al
diagnozei sifilisului, 1906. Decedat la
Berlin, 16 martie 1925.
Norbert Wiener – matematician și
filozof. Născut la Columbia, Missouri,
1894. Părintele ciberneticii ca știință.
Decedat la Stockholm, 18 martie 1964.
Bernard Malamud – scriitor. Născut la Brooklyn, New York, 1914. Premiile Pulitzer și National Book Award.
Printre romane pe teme iudaice: Portretele lui Fidelman. Decedat la New
York, 18 martie 1986.
Egon Balas – matematician. Născut la Cluj, emigrat din România, 1966.
Profesor la Carnegie Mellon University.
Decedat în SUA, 18 martie 2019.
Tudor Caranfil – critic de film. Născut la Galați, 1931. Premiul Asociației
Cineaștilor din România, 1988. Decedat la București, 23 martie 1919.
David Dario Gabbai – supraviețuitor
al Holocaustului. Născut la Thessaloniki, 1922, deportat la Auschwitz, martie
1944, silit să lucreze la crematoriul lagărului. Mărturii sub formă de fime documentare. Decedat la Los Angeles,
25 martie 2020.
Marc Chagall – pictor. Născut la
Liozna, Vitebsk, 1887, stabilit în Franța,
1923. Picturi, vitralii și tapiserii pe teme
biblice și iudaice, influențate de folclorul evreiesc. Decedat la Saint-Paul-deVence, Franța, 28 martie 1985.
Nicolae (Nicu Aurelian/Nuhăm)
Steinhardt – scriitor. Născut la Bucu
rești, 1912. Arestat politic, s-a convertit la
ortodoxie în închisoare și s-a autoidentificat evreu de sânge și român de cultură.
Decedat la Baia Mare, 29 martie 1989.
Leon Blum – om politic. Născut la
Paris, 1872. Prim-ministru al Franței,
1936-1937; 1938; 1946-1947). Decedat la Jouy-en-Josas, Franța, 30 martie
1950.
Julius Barasch (Yehuda ben
Mordechai) – medic, filozof, publicist
în ebraică, română, germană. Născut la Brody, Galiția, 1815, stabilit la
București, 1841. Printre scrieri: Tezaurul științelor. Decedat la București,
31 martie 1863.
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Drumul
spre teatru

Sărbătoare la
„Comedia”

Pe 5 ianuarie 1961
apărea, în inima Capitalei, Teatrul de Comedie.
Creație a lui Radu Beligan, instituția era
inaugurată cu spectacolul Celebrul 702,
satiră feroce de Alexandru Mirodan. Premiera absolută, regizată de Moni Ghelerter, îl avea ca protagonist pe Radu Beligan și se bucura de
o distribuție grozavă – pe afiș apărând Ștefan Ciubotărașu,
Dem Savu și Florin Scărlătescu, dar și nume noi ce vor deveni mari vedete la Național, Bulandra etc.
Teatrul din Centrul Vechi s-a impus rapid prin ținuta atrăgătoare a spectacolelor și, mai ales, prin noutatea repertoriului și prin calitate, vegheate atât de cultura și deschiderea
spre lume a președintelui Institutului Internațional de Teatru,
același Radu Beligan, cât și de omul care stătea alături de
el, intelectualul de orizont larg și spirit rafinat care era B.
Elvin. Începutul fericit a fost continuat, tot cu dreptul, de toți
directorii ce au urmat după 1969, începând cu Lucian Giurchescu, continuând cu Silviu Stănculescu, Vladimir Găitan
și ajungând la cel mai longeviv conducător al Comediei,
care este George Mihăiță, căruia îi datorăm și manifestarea
aniversară (transmisă recent și online).
Un prilej ca, făcând apel la memoria mea afectivă, să
amintesc de originala contribuție a lui David Esrig (Umbra
și, mai ales, Troilus și Cressida). Aș continua cu aducerea
lui Eugen Ionescu pe afișul românesc: premierele cu „Rinocerii” (mare succes și la Paris!), ori „Ucigași fără simbrie”,
ambele semnate de Lucian Giurchescu, de la care am avut
și incitante transpuneri Brecht, Cehov etc. Aș continua,
amintind de rolul lui Andrei Băleanu în lansarea unor piese
ale autorilor autohtoni – de la Aurel Baranga (Opinia publică) la Dinu Grigorescu (Ciripit de păsărele), Marin Sorescu
(Există nervi), Ion Băieșu (Preșu’), ori Tudor Popescu; de la
Matei Vișniec la Adrian Lustig. N-aș trece cu vederea nici
meritele în revizitarea interbelicilor: Mușatescu, Sebastian, Ciprian. Au rămas de neuitat contribuțiile regizorale ale
Sandei Manu, ale lui Mircea Cornișteanu, Valeriu Moisescu, Horațiu Mălăele (Revizorul). Și mai ales acel spectacol
cu piesa Visul unei nopți de vară, memorabilă creație a lui
Ducu Darie.
Dar este imposibil de încheiat acest concis remember
fără a insista pe calitatea, coeziunea și dăruirea echipei. O
echipă care s-a mândrit cu Ion Lucian, Vasilica Tastaman,
Stela Popescu, Sanda Toma, Iurie Darie, Silviu Stănculescu, Ștefan Tapalagă, Mihai Pălădescu. O echipă din care aș
aminti, fără a o uita pe Corina Constantinescu, printre vedetele de azi, pe George Mihăiță și Virginia Mirea, pe Emilia
Popescu și Dorina Chiriac, ori Marius Florea Vizante și câți
alții.
		
NATALIA STANCU

Insulele dezbinării

La ceremonia de inaugurare, noul președinte
al SUA, Joe Biden, a spus că obiectivul său cel
mai important este reunificarea națiunii americane, sfâșiată din cauza neîncrederii în rezultatele alegerilor, indusă de politica lui Trump și de
atacul asupra Capitoliului, de efectele pandemiei și de cele ale confruntărilor rasiale. Poporul
american a descoperit că nu mai era un conglomerat, ci o națiune divizată între susținătorii
și contestatarii lui Trump, între sloganurile celor
de la Black Lives Matter și ale celor de la Proud
Boys, QAnon și White Supremacists, între cei
care poartă mască și vor să se vaccineze și cei
care tratează sutele de mii de americani morți în
urma infectării cu Covid drept o farsă uriașă. În
încercarea sa de a face din nou America Mare,
Casa Albă reușise, înainte de 20 ianuarie 2021,
să transforme o țară relativ unită prin patriotism
într-una fărâmițată în „insule” ale căror populații
se detestau reciproc.
Ce va reuși Biden să facă, rămâne de văzut, ținta sa nefiind una ușor de atins. Această
dezbinare nu este însă numai problema americanilor. Și Uniunea Europeană, în general, și
România, în particular, suferă de aceeași boală a ruperii liderilor politici și a populației care îi
susține în grupuri antagonice și, deocamdată,
ireconciliabile. Valorile de bază ale democrației,
precum libertatea de credință, de mișcare, de
expresie au devenit ele însele casus belli. Cei
care cred în Dumnezeu au devenit „pupători de
icoane”, întărâtați și de o categorie (din fericire, încă subțire) de clerici care nu acceptă nici
pandemie, nici pericole, nici măcar supremația
dragostei față de aproape. Cei care au plecat
în alte țări au devenit „căpșunari”, care nu au
de ce să ne învețe pe noi ce să facem în țara
noastră. Mulți dintre tineri cred că un motiv al
sărăciei din România sunt pensionarii, al căror
număr, în permanentă creștere, constituie o
amenințare la bunăstarea celor de vârstă mai
mică. Și la noi, și în alte țări europene această
tensiune socială a priit partidelor extremiste,
care au crescut în preferințele electoratului, au
intrat în Parlament și, uneori, au ajuns chiar la
guvernare. Italia, Grecia, Franța și, mai recent,
România sunt triste exemple în acest sens.
Că AUR (Alianța Unității Românilor) este
una dintre formațiunile care dorește să profite
de pe urma dezbinării opiniei publice române
ne-o declară nonșalanți chiar liderii formațiunii,
George Simion și Claudiu Târziu. Supărat de

Suceava, o reconstituire afectivă

Unul dintre capitolele aparte ale
scrisului românesc
din Israel îl reprezintă reconstituirile
memorialistice ale
vieții evreiești din
România, de dinainte și de după
Holocaust. O reconstituire necesară,
întrucât,
după
Holocaust,
regimul comunist
a trecut cu tăvălugul peste memoria
instituțională, demolând localități întregi și instrumentalizând istoria.
Regretatul Beni Budic (1946-2020)
ne-a oferit, în Casa Bodingher și alte
amintiri*, nu doar unul dintre cele mai
interesante titluri de literatură ale Editurii Hasefer în „anul pandemiei”, ci
și o binevenită completare a acestui
spațiu al memoriei. Căci amintirile
Realitatea
cărţii
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sale vizează ștetl-ul sucevean, mai
puțin vizitat în anii din urmă decât Bârlad, Bacău sau Dorohoi.
Născut la Burdujeni – a cărui gară,
construită de Emmanuel A. Ziffer, a
marcat până în 1918 frontiera feroviară dintre Vechiul Regat și Bucovina –,
Beni Budic a copilărit într-o epocă extrem de dificilă pentru evreii din România. În special pentru cei din Moldova
și Bucovina, copleșiți de refugiații din
teritoriile cedate forțat Uniunii Sovietice și împiedicați de regimul comunist
să-și reia viața comunitară. După proclamarea independenței Statului Israel (1948), s-a adăugat acestor probleme și emigrarea care, pe de-o parte,
reprezenta o salvare din criza vieții
evreiești românești, iar, pe de alta, îngreuna refacerea acesteia.
Memoriile lui Beni Budic sunt, de
aceea, dulci-amare. Căci el a reconstituit, prin scris, o realitate – cea de
dinainte de a face Alia, deci anii 1950-
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eliminarea celui mai vocal senator al partidului, Diana Șoșoacă, George Simion a scris
pe Facebook: „lupta abia acum începe, nu vă
luptați român cu român”. Bun, dar cu cine ar
trebui să se lupte „românii”, așa cum îi definește
AUR? Și cine sunt acești „români”? Nu ne-o
spune direct George Simion, dar găsim ceva în
acest sens la celălalt conducător al partidului,
Claudiu Târziu: „AUR este expresia politică a
părții patriotice și creștine a poporului român” și
apără „națiunea, familia, credința și libertatea”.
Așadar, din poporul român AUR vrea să îi
extragă pe așa-zișii patrioți creștini, care susțin
națiunea, familia și credința. Restul? Aceia fie nu sunt români, fie sunt chiar dușmanii
poporului român, așa cum au fost categorisiți
intelectualii care au solicitat șefilor coaliției
de guvernare să înceteze contactele directe
personale ale unor membri ai Guvernului cu
reprezentanții Alianței și aceste întâlniri să fie
înlocuite cu interpelări în Parlament. „Partidul
AUR este o formațiune politică ce s-a dovedit
a fi purtătoarea unui conglomerat ideologic nociv, de factură extremistă”, scrie în documentul citat. Semnatarii își argumentează cererea
prin faptul că AUR este „un partid radical-populist, vehiculând teme fundamentaliste și
naționaliste”, ai cărui parlamentari „au simpatii
pentru legionari sau intelectuali legionari din
perioada interbelică” și că „mesajul transmis
prin astfel de întâlniri protocolare este tocmai
validarea ideilor și mijloacelor de acțiune ale
partidului AUR, riscând astfel să îi legitimeze și
să îi normalizeze proiectul politic”.
Intelectualii care au inițiat această scrisoare deschisă, și al căror număr s-a apropiat,
între timp, de 500, cer nu izolarea socială a
simpatizanților AUR, ci reducerea CONTACTELOR OFICIALE care ar putea legitima demersurile acestei formațiuni toxice, care împarte românii după criterii proprii. Dar tocmai
această triere a „românilor patrioți și creștini”,
pe care formațiunea lui Simion și Târziu pretinde că are dreptul exclusiv de a-i reprezenta, produce, ca să spun așa, o românizare a
efectului Trump, adică de împărțire a națiunii în
buni și răi, cu un zid de neîncredere și antipatie
între ei și restul poporului.
Soluția? Cea a albinelor, în al căror stup a
pătruns un intrus. El trebuie să fie pus de politicieni în imposibilitatea de a dăuna roiului.
ALX. MARINESCU

1960 – alcătuită
din multe straturi.
Unele, irizate de
lumina specială a
copilăriei: o copilărie ieșită din război, într-o familie
care a supraviețuit
Transnistriei și își
regăsește, cât de cât, viața de dinainte. În Suceava, care-și păstra
atât aura de oraș istoric, fostă capitală a Moldovei, cât și pe cea de burg
austriac, urbanizat mai mult și mai
bine decât bietele târguri ale Moldovei, electrificat, cu apă curentă și canalizare. Pe de altă parte, iubirea și
protecția familiei nu reușesc să ascundă realitățile triste ale acelei epoci.
În care casele și micile afaceri fuseseră „naționalizate” (confiscate, mai
corect spus) de regimul comunist, în
care apăruse represiunea (inclusiv
împotriva evreilor, considerați fie „bur-
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ghezi”, fie „trădători sioniști”), iar viața
tihnită a croitoriei de lux Bodingher se
transformă într-o luptă surdă pentru
supraviețuire.
Memoria autorului salvează, însă,
de la uitare înfățișarea vechii Suceve,
precum și figurile reprezentative și
instituțiile vieții evreiești din oraș. Familii, sărbători, evenimente evreiești:
toate alcătuiesc tabloul unei vieți patriarhale peste care trecuse catastrofa Holocaustului. Memorialistul știe
să surprindă, prin momente pline de
tâlc, optimismul și capacitatea de a
supraviețui, de a-și păstra identitatea
a evreilor suceveni.
Păcat că această carte a fost ultima scrisă de Beni Budic, memorialist
înzestrat cu talent portretistic și cu darul de a însufleți amintirile.
RĂZVAN VONCU

*Beni Budic – Casa Bodingher și alte amintiri, cu o prefață de prof. dr. Elena-Brândușa
Steiciuc, Editura Hasefer, București, 2020.
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