
Primire cu onor  
la Palatul Cotroceni

În dimineața zilei de 8 iunie, pre
ședintele Israelului a avut o convorbi
re cu șeful statului român, după care 
cei doi au avut o sesiune comună de 

declarații de presă. În intervenția sa, 
Klaus Iohannis a arătat, între altele:

„Între România și Statul Israel 
există relații privilegiate, cu carac
ter strategic, fundamentate pe legă
turi solide de ordin istoric, cultural și 
uman. O contribuţie esenţială la cre
area acestei relații speciale o au cele 

două comunități (evreii din România 
și israelienii de origine română din 
Israel – n.red.) cărora le adresez un 
gând bun şi cu acest prilej.

Suntem îndatorați comunității ori
ginarilor din România pentru apreci
erea de care ţara noastră se bucură 
în Israel, în cele mai diverse dome
nii: tehnic, medical, artistic, sportiv 
– pentru a enumera doar câteva. De 
asemenea, comunitatea evreiască 
din România are un rol foarte activ și 
dinamic, menținând o apropiere con
stantă de societatea israeliană.”

Șeful statului a mai subliniat, con
form siteului președinției, că „țara 
noastră continuă demersurile pentru 
asumarea trecutului – România este 
un model în privința inițiativelor pentru 
prezervarea memoriei şi combaterea 
a n t i s e m i 
t i s m u l u i , 
din păcate 
un subiect 
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Președintele Israelului, 
Reuven Rivlin, 

în vizită în România

În perioada 8-10 iunie, președintele Israelului, Reuven Rivlin, a vizi-
tat România la invitația președintelui Klaus Iohannis. În timpul șederii sale 
la București, președintele Israelului, aflat la final de mandat, a fost primit la 
Palatul Cotroceni de președintele României, Klaus Iohannis, s-a întâlnit cu 
premierul Florin Cîțu, împreună cu care a și inaugurat un Forum bilateral de 
afaceri organizat de Camera de Comerț și Industrie a României și de Amba-
sada Israelului la București, s-a întâlnit cu liderii Comunității evreiești și s-a 
recules la monumentul celor șapte aviatori militari (șase israelieni și un român) 
decedați într-un accident de elicopter în 2010. Președintele Rivlin a fost însoțit 
de comandanții forțelor aeriene române și israeliene, gen. maior Viorel Pană 
și, respectiv, Amirkam Norkin, precum și de membrii familiilor îndoliate.

Reuven Rivlin a depus coroane de flori la Monumentul Victimelor Holo-
caustului și la Monumentul Ostașului Necunoscut, ambele din București.

Momentul vizitei a coincis cu aniversarea a 73 de ani de relații diplomatice 
neîntrerupte româno-israeliene, stabilite pe 11 iunie 1948.

R. Rivlin (stg.) și K. Iohannis

R. Rivlin (stg.) și Fl. Câțu
R. Shaffer (stg.), R. Rivlin, D. Saranga, S. Vexler, 

O. Bănescu, N. Deutsch și M. Bejan Schimbări la vârful  
politicii israeliene

Un nou guvern 
de coaliție 
înlocuiește 

cabinetul 
Netanyahu

La 14 iunie a.c., parlamentul is
raelian a votat, cu o majoritate de 60 
la 59, instalarea unui nou guvern de 
coaliție, format din opt partide. Astfel 
ia sfârșit criza politică ce a durat peste 
doi ani, a dus la patru tururi de scrutin 
neconcludente și la formarea unui gu
vern așazis de „unitate națională” în 
frunte cu Benjamin Netanyahu, eșuat 
după șase luni.

(Continuare în pag. 2)
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Sprijin financiar 
pentru copiii 

supraviețuitorilor 
Holocaustului și ai 

celorlalte persoane 
persecutate etnic
După îndelun

gate dezbateri par
lamentare, cele 
două Camere ale 
Parlamentului Ro
mâniei au aprobat 
textul legii care 
stipula acordarea 
unui sprijin finan
ciar pentru copiii 
supraviețuitorilor Holocaustului și ai celor
lalte persoane persecutate din motive etnice 
în perioada Holocaus tului, așa cum a fost 
acesta înaintat Legislativului de către depu
tatul minorității evreiești, Silviu Vexler.

Inițiatorul Legii a explicat, pe pagina 
sa de Facebook, faptul că „Legea este un 
mic și tardiv ajutor pentru cei care au fost 
în permanență alături de părinții lor, victime 
ale Holocaustului. De multe ori, societatea 
are tendința să uite că acești copii, ajunși 
în prezent la o vârstă înaintată, alături de 
suferința proprie, au fost nevoiți să trăiască 
cu suferința și amintirile dramelor prin care 
au trecut părinții lor. Văd acest sprijin și ca 
pe un gest de demnitate față de ei și față de 
modul în care au știut să își susțină părinții”.

Așa cum a precizat deputatul Silviu 
Vexler, președintele FCERCM, există câ
teva categorii de beneficiari ai sprijinului fi
nanciar. Întro astfel de categorie se înscrie 
copilul care era minor la data la care unul 
sau ambii părinţi sau aflat în una dintre 
următoarele situaţii: „deportat în ghetouri 
și lagăre de concentrare din străinătate, 
privat de libertate în locuri de detenție sau 
în lagăre de concentrare, refugiat, expul
zat sau strămutat în altă localitate, a făcut 
parte din detașamentele de muncă forțată, 
supraviețuitor al Trenului Morții, evacuat 
din locuința pe care o deținea.” De aceleași 
drepturi beneficiază şi copilul născut în peri
oada în care unul sau ambii părinţi sau aflat 
în una dintre situaţiile menționate anterior. 
Respectivii urmași au dreptul la o indemni
zaţie lunară în acelaşi cuantum cu indemni
zaţia de care ar fi beneficiat părintele dece
dat, stabilită conform prevederilor în vigoare 
la data depunerii cererii de către copil.

Copilul născut după încetarea situaţiilor 
menționate anterior are dreptul la o indem
nizaţie lunară în cuantum de 50% din indem
nizaţia de care ar fi beneficiat părintele său 
decedat, stabilită conform prevederilor în vi
goare la data depunerii cererii de către copil.

„Am fost onorat să promovez această 
Lege împreună cu prietenii și colegii mei, 
domnul deputat Ovidiu Victor Ganț și domnul 
Slavoliub Adnagi”, mai arată Silviu Vexler în 
postarea sa.

O prețuire a noului text de lege a ve
nit din partea ambasadorului Germaniei la 
București, E.S. Cord MeierKlodt. Acesta a 
declarat că „acordarea, în sfârșit, a unui spri
jin financiar și copiilor victimelor Holocaus
tului este un gest puternic al Parlamentului 
României. Mulțumesc mai ales inițiatorului 
acestei legi, Silviu Vexler, pentru angaja
mentul său neobosit de a asigura bunăsta
rea supraviețuitorilor și a familiilor acestora. 
Apreciez și implicarea specială a deputatului 
minorității germane, Ovidiu Ganț, precum și 
a celorlalți cosemnatari.

Chiar și după 76 de ani de la eliberarea 
lagărului de la Auschwitz, atrocitățile de ne
conceput ale Holo caustului își fac simțite 
consecințele, iar politicienii sunt chemați să 
acțio neze. Parlamentul României tocmai a 
dat un semnal important, în fața căruia do
resc să îmi exprim profundul respect.” (A.M.)

Actualul demers, de alcătuire 
a unei largi coaliții de către par

tidul de centru Yeș Atid, condus de Yair Lapid, căru
ia președintele Rivlin ia încredințat mandatul, a avut 
succes după ce Netanyahu nu a reușit săși formeze 
un guvern de dreapta (Likud plus partidele ultrareligi
oase). După eforturi și negocieri dificile – întrerupte de 
cele 11 zile de război cu gruparea teroristă Hamas din 
Gaza –, Lapid a reușit săși înjghebeze un guvern de 
coaliție, format din opt partide: Yeș Atid, AlbAlbaștri, 
ambele de centru; Yamina, New Hope și Yisrael Beite
nu, de dreapta; Partidul Muncii și Meretz, de stânga; și 
Ra’am, formațiune arabă recent intrată pe scena politi
că israeliană. Așadar, cu excepția Likud și a partidelor 
ultrareligioase, noul guvern cuprinde întreg spectrul 
politic israelian, de la dreapta extremă la stânga extre
mă, și, ca o noutate, un partid arab de sorginte islamis
tă, care nu numai căși oferă sprijinul actualului guvern, 
ci este chiar inclus în coaliție.

Aruncând o privire la lista membrilor noului cabinet, 
pe lângă prezența partidului arab Ra’am, se înregis
trează mai multe premiere. Astfel, guvernul cuprinde 
nouă femei, miniștri arabi, druzi și 
etiopieni (deci nu numai așkenazimi, 
ci și sefarzi sau mizrahi), în schimb 
nu există niciun reprezentant al 
partidelor religioase, deși premierul 
Naftali Bennett se autodefinește ca 
ortodox modern. În consecință, o 
altă premieră: Israelul va avea pen
tru prima dată un primministru care 
poartă kipa.

Pentru a satisface toate parti
dele, guvernul are 28 de miniștri și 
5 miniștri adjuncți. Va fi un cabinet 
în care funcția de premier va fi ocu
pată prin rotație, în primii doi ani ea 
aparținând lui Naftali Bennett (parti
dul Yamina), apoi lui Yair Lapid (Yeș 
Atid) care, până atunci, va prelua 
portofoliul de externe. Pentru a pu
tea forma acest „guvern al schimbării”, Lapid, manda
tat de președintele statului, ia cedat funcția de premier 
lui Naftali Bennett, astfel că, de asemenea o premieră, 
pentru prima dată cel mai important post din cabinet 
este ocupat de reprezentantul unui partid care nu a 
obținut decât 7 mandate.

Este de netăgăduit faptul că liantul primordial al 
acestei coaliții întrun fel „contra naturii” a fost dorința 
de a se pune capăt celor 12 ani neîntrerupți ai regimu
lui Netanyahu, de al înlocui pe fostul premier, impli
cat întrun proces de corupție. Dar membrii coaliției au 
negat ipoteza că ar fi fost singurul numitor comun ci, 
potrivit declarației lui Naftali Bennett, intenția lor a fost 
de a pune capăt crizei politice și de a oferi Israelului 
un guvern stabil care să abordeze și, în măsura posi
bilului, să soluționeze numeroasele probleme cu care 
se confruntă țara, să continue lupta împotriva corona
virusului, să garanteze securitatea țării și să ofere, în 
sfârșit, un buget.

Fiind partide ale căror ideologii se confruntă, de mul
te ori, cele 8 formațiuni au acceptat un program minimal 
care cuprinde, așa cum am amintit, votarea unui buget 
pe 2 ani, care să ducă la stabilizarea țării, construirea a 
2 spitale, a unei noi universități și a unui nou aeroport, 
îmbunătățirea transportului în Cis iordania, alocarea a 
53 de miliarde de șekeli pentru a îmbunătăți infrastruc
tura și condițiile sociale ale locuitorilor orașelor arabe 
și a combate criminalitatea, măsuri de securitate în 
zonele din Cisiordania, aflate sub control israelian, și 
menținerea statu-quoului în relațiile dintre stat și pro
blemele religioase, oferinduse un drept de veto în pro
blemele religioase partidului Yamina. Reformele posibi
le în acest domeniu ar include spargerea monopolului 
ultrareligioșilor în probleme de cașrut și descentraliza
rea autorității în ceea ce privește convertirile.

Yeș Atid, inițiatorul și realizatorul coaliției, a încheiat 
acorduri separate cu toate partidele componente. Ceea 
ce ridică semne de întrebare, au constatat analiștii, 
este faptul că multe dintre punctele cuprinse în aceste 
documente se contrazic în funcție de obiectivele fiecă
rei formațiuni și, cel puțin deocamdată, nu se știe cum 

vor fi soluționate pe parcurs aceste contradicții. De 
aceasta depinde și soliditatea actualului guvern, un alt 
mare semn de întrebare privind viitorul. Raportul dintre 
coaliție și opoziție este de 61 la 59 și orice disidență sau 
nemulțumire a unui deputat din cele 8 partide ar putea 
duce, dacă nu imediat la prăbușirea guvernului, cel puțin 
la nerealizarea unor obiective. Exemplul cel mai conclu
dent a fost votul din Knesset pentru noul guvern, unde un 
deputat al Ra’am sa abținut. Noroc că pentru instalarea 
cabinetului a fost nevoie doar de o majoritate simplă.

Noua majoritate trebuie să facă față unei opoziții 
puternice în Knesset. Faptul că Benjamin Netanyahu a 
fost înlocuit nu înseamnă automat ieșirea lui din viața 
politică. Potrivit observatorilor, el rămâne un inamic 
redutabil, un om cu capacități de lider și care, potrivit 
propriilor declarații, va face orice pentru a înlocui acest 
guvern. Numai că asta va însemna continuarea desta
bilizării statului, ceea ce, cu certitudine, israelienii nu 
își doresc.

Schimbări la vârful politicii israeliene

Un nou guvern de coaliție 
înlocuiește cabinetul Netanyahu

Isaac Herzog, ales președinte al Statului Israel
Pe 2 iunie a.c., parlamentul is

raelian a ales un nou președinte al 
statului, odată cu încheierea man
datului de 7 ani al lui Reuven Ri
vlin. De menționat că președintele 
statului, o funcție preponderent 
onorifică, este ales de Knesset, 
de obicei în mai multe tururi de 
scrutin. De această dată a existat 
aproape un consens al deputaților 
și noul președinte, în persoana lui 
Isaac Herzog, a fost ales drept al 
unsprezecelea președinte al țării, 
cu 87 de voturi din 120, din primul 
tur de scrutin. Contracandidatul lui 
Herzog a fost Miriam Peretz, profe
soară, laureată a Premiului Israel, 
care a obținut 27 de voturi. Dacă ar 
fi câștigat, Miriam Peretz, persona
litate cunoscută pentru activitatea 
ei educațională și apelurile ei în fa
voarea păcii și înțelegerii, ar fi fost 
prima femeie președinte al Israelu
lui. Mulți analiști au afirmat că, în 
cazul alegerilor directe, ar fi existat 

șansa ca Peretz să fie aleasă, ea 
bucurânduse de o mare popula
ritate. Originară din Maroc, Peretz 
este o evreică religioasă, care șia 
pierdut doi fii în războaiele Israelu
lui. Dar deputații din Knesset sau 
gândit la ceea ce reprezintă Her
zog, mai ales pe plan internațional, 
unde rolul de președinte al Israe
lului și mesajul pe carel transmite 
sunt importante.

Isaac Herzog este fiul fostului 
președinte al Israelului, Chaim Her
zog, fost general. Isaac Herzog a 
fost lider al Partidului Muncii, lider 
al opoziției parlamentare, ministru 
și președintele Agenției Evreiești. 
În această calitate șia stabilit relații 
bune cu evreii din Diaspora, inclu
siv cu marea comunitate evreiască 
din SUA. El va prelua președinția 
de la Reuven Rivlin la 9 iulie.

Herzog lea mulțumit tuturor 
deputaților care lau votat și a de
clarat că va fi o onoare săi serveas

că pe israelieni. „Voi fi președintele 
tuturor evreilor”, atât al celor din Is
rael, indiferent de afilierea lor politi
că, precum și al celor din Diaspora, 
a spus el. De asemenea, Herzog a 
precizat că va colabora cu orice gu
vern sau premier.

Este pentru prima dată când 
în Israel ajunge în fotoliul de 
președinte fiul unui fost șef al sta
tului israelian, Chaim Herzog fiind 
al șaselea președinte al Israelului. 
Ambii au fost juriști, au făcut parte 
din Partidul Muncii, sau pronunțat 
pentru suveranitatea și securitatea 
statului. Familia Herzog are o isto
rie îndelungată de servicii publice. 
Bunicul său patern, al cărui nume 
îl poartă, a fost primul șefrabin 
așkenaz al Israelului, care, după al 
Doilea Război Mondial, a plecat în 
Europa și a adus în Israel orfani ai 
unor familii care au pierit în Holo
caust, copii adăpostiți în biserici și 
mănăstiri catolice.

(Urmare din pag. 1)
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FCER – eveniment de susținere a Statului Israel
Numitorul comun al intervențiilor: „Susținem dreptul Israelului de a se apăra”

Președintele Federației Comu
nităților Evreiești din România, depu
tatul Silviu Vexler, a organizat pe 20 
mai un eveniment online de susținere 
a Israelului, în contextul atacurilor re
petate venite dinspre organizația tero
ristă Hamas, care au vizat în special 
populația civilă.

Lideri politici din România și Isra
el, dar și mulți artiști au luat cuvântul 
pentru a transmite un mesaj de pace. 
Evenimentul a fost deschis de o scur
tă ceremonie religioasă oficiată de 
primrabinul Rafael Shaffer.

„Din păcate, în 
ultimele aproape 
două săptămâni 
am putut observa 
cum Statul Israel 
este supus unui 
atac terorist conti
nuu, un atac ce a 
avut drept ţintă în 
primul rând popu
laţia civilă. Sufe
rinţa este greu de 

descris în cuvinte. Poate imaginile 
cu tragedia de acolo exprimă cel mai 
bine ceea ce sa întâmplat cu adevă
rat, iar acum, mai mult ca niciodată, 
este nevoie să fim împreună, să fim 
solidari, să fim alături din toate punc
tele de vedere”, a spus gazda eveni
mentului, Silviu Vexler.

A luat cuvântul apoi președinta Se
natului României, Anca Dragu, care 

a făcut „un apel la 
pace” şi șia expri
mat speranța „ca 
situaţia să reintre 
pe făgaşul său 
normal, întro peri
oadă cât mai scur
tă de timp. Pacea 
este darul pe care 
modernitatea ni la 
adus, pentru că 
fără pace nu pu

tem construi, nu putem dezvolta, nu 
putem să ne împlinim. Îmi exprim fer
ma convingere că singura soluţie este 
reinstaurarea păcii şi reiterez dorinţa 
ca aceasta să se reinstaureze cât mai 
curând posibil”.

Cu un mesaj de susținere a Is
raelului și de încurajare a dialogu
lui pentru încetarea focului a venit 
și președintele Camerei Deputaților,  
Ludovic Orban:

„Am urmărit cu 
foarte mare îngrijo
rare recentele evo
luţii din Israel şi îmi 
exprim profundul 
regret pentru pier
derile de vieţi ome
neşti înregistrate în 
rândul populaţiei 
civile israeliene. 
România şia ex
primat solidaritatea 

în diferite ocazii cu privire la aceste 
evenimente, solidaritatea faţă de po
pulaţia Israelului. Condamnăm cu fer
mitate tirurile de rachete lansate de 
Hamas din Fâşia Gaza asupra zone
lor populate din Israel. Aceste atacuri 
nediscriminatorii asupra civililor nu au 
nicio justificare, nu pot fi acceptate 
şi este normal că Israelul are dreptul 
de aşi apăra cetăţenii în faţa acestor 
atacuri. România, ca voce mereu fide
lă diplomaţiei şi dialogului, consideră 
că este necesară respectarea cât mai 
strictă, de către actorii implicaţi, a nor
melor de drept internaţional, umanitar, 
inclusiv în aceste faze dificile ale con
flictului. Neam dori ca actorii şi vocile 
care acţionează în favoarea păcii să 
se poată auzi mult mai bine decât vo

cile care sunt ostile păcii. În ceea ce 
ne priveşte, în plan politic, România 
susţine eforturile făcute de SUA, de 
UE, de ONU şi de alţi actori relevanţi 
în sprijinul încetării focului, detensio
nării situaţiei, accesului umanitar în 
Fâşia Gaza.”

Ministrul pentru 
afacerile diasporei 
din Guverul Isra
elului, Omer Yan-
kelevich, a trans
mis de asemenea 
un mesaj în care 
a apreciat „anga
jamentul dumnea
voastră de a sus
ţine dreptul Israe
lului de a se apăra. 

Prin susţinerea dumneavoastră ştim 
că nu suntem singuri. Hamasul nu 
doar că a escaladat acest conflict, tră
gând cu rachete spre oraşe din toată 
ţara, dar face asta folosind propriii ce
tăţeni drept scuturi umane, în timp ce 
Israelul depune toate eforturile pentru 
a evita victimele civile. Înţelegem că 
acest conflict are impact direct asupra 
comunităţilor evreieşti din lume. Vă 
mulţumesc că susţineţi poporul nostru 
şi adevărul.”

Tot din Israel a 
transmis un me
saj și Avi Dichter, 
deputat în Parla
mentul israelian, 
președinte al Comi
siei pentru Apărare 
și Afaceri Externe 
și fost director al 
Agenției pentru Se
curitate din Israel: 
„Ultimele zile nu au 

fost ușoare în Israel. Întreaga țară sa 
aflat sub un atac puternic cu aproape 
4.000 de rachete lansate din Gaza. 
Vă vorbesc din Ashkelon, orașul în 
care mam născut și în care trăiesc, 
iar noi aici am fost vizați de câteva 
sute de rachete. Totuși, viața în Israel 
continuă. Nu ca în zilele obișnuite, dar 
continuă și apreciem foarte mult su
portul dumneavoastră și felul în care 
exprimați acest sprijin pentru Israel”, 
a spus Avi Dichter.

Și Ambasa
da Israelului la 
București a trans
mis un mesaj 
prin vocea șef
adjunctului misiunii 
diplomatice, Amir 
Sagron: „Originea 
escaladării acestui 
conflict stă în anu
larea alegerilor pa
lestiniene. Hamas 

a considerat că vor obține o poziție 
mai bună în cadrul acestor alegeri prin 
incitarea la revolte și violențe. Israelul 
a făcut tot posibilul pentru a evita con
flictul deschis. Cu toate acestea, Ha
mas a lansat un atac fără precedent, 
cu rachete asupra orașului Ierusalim, 
de Ziua Ierusalimului.” Amir Sagron 
a amintit provocările extraordinare 
pe care Israelul le întâmpină atunci 
când luptă cu o organizație teroris
tă ca Hamas, mai ales în încercarea 
Israelului de a proteja civilii palestini
eni, puși în pericol de cele mai multe 
ori de rachetele lansate de teroriști, 
dar care cad în apropierea locului de  
lansare.

Și Germania a condamnat ferm 
atacurile teroriste asupra Israelu
lui, prin vocea Comisarului pentru 
Minorități din Guvernul Federal Ger
man, Bernd Fabritius: „Susținem 
dreptul Israelului de a se apăra împo

triva terorismului și 
suntem convinși că 
ceea ce am văzut 
cu toții în ultime
le zile nu este ni
mic altceva decât 
terorism, iar asta 
este inacceptabil. 
În Germania lup
tăm cu fermitate 
împotriva oricărei 
forme de antise

mitism și aplicăm cu strictețe legile 
elaborate în acest sens. Suntem ală
turi de Statul Israel și de populația din  
Israel.”

La nivel diplomatic, România 
susține deplin 
eforturile Uniunii 
Eu ropene și ale 
celorlalți actori 
implicați în înceta
rea focului, a de
clarat și secretarul 
de stat în Ministe
rul Afacerilor Ex
terne din Guvernul 
României, Daniela 
Gîtman, care a 

arătat că ministrul afacerilor externe a 
repetat că „atacurile nediscriminatorii 
asupra civililor nu au justificare. De 
asemenea, am vorbit ori de câte ori 
a fost necesar despre nevoia legitimă 
de securitate a Israelului şi dreptul Is
raelului la legitimă apărare. Am vorbit, 
de asemenea, despre protejarea tutu
ror civililor şi despre necesitatea res
pectării dreptului umanitar. Este nevo
ie de calm, este nevoie de un dialog 
între părţi.”

Maia Morgenstern, directoarea 
Teatrului Evreiesc 
de Stat din Ca
pitală, sa arătat 
emoționată de par
ticiparea la acest 
eveniment și a re
memorat legăturile 
cu familia sa din 
Statul Israel, „nu
meroasă, divizată, 
complicată și iubi
toare”. Actrița a re

citat două poeme semnate de poetul 
Toma George Maiorescu: „La Zidul 
Plângerii” și „Unul dintre ei”.

Înaltpreasfințitul Aurel Percă, Ar
hiepiscop al Bise
ricii RomanoCato
lice din România, 
a mulțumit pentru 
invitația de a par
ticipa la acest eve
niment de „solidari
tate internațională 
în favoarea popo
rului evreu”. El sa 
arătat îngrijorat de 
situația gravă cre

ată în Țara Sfântă. „Ne asociem cu 
rugăciunea noastră ca Dumnezeu să 
dăruiască bună înțelegere, pace, ar
monie și bunăvoință tuturor celor care 
locuiesc pe aceste pământuri sfinte. 
Rugațivă pentru pacea Ierusalimu
lui”, a spus prelatul citând cuvintele 
psalmice.

Preasfințitul părinte și vicar pa
triarhal Ieronim 
Sinaitul șia în
ceput cuvântarea 
cu binecunoscutul 
salut „Șalom”, sub
liniind importanța 
ca acest salut să 
devină și o ru
găciune. „Pacea 
este una dintre 
valorile cele mai 

importante ale lumii noastre”, a ară
tat înaltul ierarh ortodox, salutând 
intervențiile antevorbitorilor săi. El a 
dat citire unui comunicat transmis de 
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, în care 
se face apel la încetarea conflictului 
armat. „Patriarhia Română se roagă 
lui Dumnezeu pentru încetarea con
flictului și restabilirea păcii în Țara 
Sfântă. Pacea, dialogul și reconcili
erea rămân calea cea mai dreaptă 
pentru a depăși conflictele între per
soane și popoare”, se arată în mesa
jul citat de vicarul patriarhal Ieronim  
Sinaitul.

Rafael Shaf er, primrabin al 
FCER, a mărturisit 
că nu poate fi iden
tificată o cauză 
rațională a agre
siunii împotriva 
Statului Israel și a 
cetățenilor săi. Sin
gura motivație ar fi 
„o ură oarbă”, lipsi
tă de orice rațiune, 
care a adus și va 
aduce daune mult 

mai mari agresorilor. Vorbitorul a făcut 
o paralelă cu ura lui Haman îndrep
tată împotriva evreilor. „În această at
mosferă de ură, cu atât mai mult apre
ciez atitudinea prietenilor noștri care, 
în aceste zile, sunt alături de noi. Pri
etenii din sfera politică, a cultelor, a 
oamenilor de rând care sunt alături de 
noi și cărora doresc să le mulțumesc 
din inimă pentru sprijinul pe care nil 
acordă”, a declarat vorbitorul.

Berti Barbera, muzician, sa ară
tat preocupat și în
grijorat de situația 
actuală, lansând 
totodată întrebarea 
ce anume sar pu
tea face la modul 
concret, individu
al, în direcția unei 
situații echilibrate, 
de pace. „Se simte 
foarte multă ură și 
mă simt neputin

cios. Indiferent de câtă empatie trăim, 
sunt foarte îngrijorat că o parte din 
familia mea povestește cum merge 
în adăpost și trăiește sub presiunea 
unui conflict și a unei situații pe care 
nu o poate controla.” Artistul este de 
părere că acest conflict se află sub 
deciziile unor extreme, unor persoane 
care nu țin cont de esențialul politic și 
social – siguranța cetățenilor lor. Con
flictele, a arătat el, ar trebui rezolvate 
de ambele părți, iar respectarea unui 
elementar echilibru ar facilita dialogul 
și pacea. „Mesajul meu este de a face 
tot posibilul pentru a influența un dia
log în care măsura dictează. Mă ală
tur în continuare demersurilor echili
brate, nepărtinitoare, conciliante.  
Șalom!”

În încheiere, deputatul Silviu Vexler 
a mulțumit tuturor pentru participare și 
pentru mesajele adresate. „Mesajul 
exprimat astăzi aici și gândurile noas
tre trebuie să fie duse mai departe de 
fiecare dintre noi. Absolut nimic și ni
ciun motiv nu scuză atacurile repetate 
și mai ales nemotivate și neprovocate 
împotriva unei populații civile. Sper ca 
în cel mai scurt timp să vedem pace, 
liniște și persoanele care sunt vinova
te pentru rău să fie pedepsite”. Lide
rul FCER a încheiat intervenția sa cu 
tradiționalul Am Israel Hai! Poporul lui 
Israel trăiește!

DAN DRUȚĂ
GEORGE GÎLEA
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încă atât de ac
tual. Totodată, 

anul acesta marcăm cinci ani de la 
adoptarea definiției de lucru a anti
semitismului, un rezultat remarca
bil al președinției române a Alianței 
Internaționale pentru Comemorarea 
Holocaustului”.

Vorbitorul la informat pe înal
tul oaspete că „Guvernul României 
a adoptat prima Strategie naţională 
pentru prevenirea și combaterea an-
tisemitismului, xenofobiei, radicali-
zării și discursului instigator la ură”. 
Președintele Iohannis a mai declarat 
că pandemia de COVID 19 a ampli
ficat manifestările antisemite în toate 
țările și a apreciat „succesul campa
niei de vaccinare din Israel, care a 
permis deschiderea economiei şi relu
area activităţilor sportive şi culturale”.

În dialogul purtat, președintele ro
mân a pledat pentru aprofundarea, pe 
baze pragmatice, a cooperării econo
mice dintre cele două state și a urat 
succes Forumului economic bilateral. 
Klaus Iohannis a menționat că „Ro
mânia susţine aprofundarea relaţiei 
dintre Israel şi Uniunea Europeană, 

inclusiv participarea Israelului la pro
gramele finanțate de Uniune”, amin
tind că în 2021 sau celebrat 25 de 
ani de cooperare în domeniul cerce
tării şi inovării între Israel şi Uniunea 
Europeană și că ne dorim ca această 
cooperare de succes să continue. De 
asemenea, președintele României a 
transmis condoleanțe pentru pierderi
le de vieți înregistrate de 
ambele părți în recentele 
lupte.

La rândul său, preșe
dintele Rivlin a subliniat 
că „Israelul are nu numai 
dreptul, ci și obligația de 
ași apăra cetățenii în 
fața organizațiilor teroris
te și a regimurilor” care 
neagă dreptul Israelului 
de a exista. „Israelul și 
România sunt parteneri 
strategici, aliați și prie

teni”, iar legăturile profunde bilaterale 
se bazează pe „trecutul și viitorul lor 
comun”. Oaspetele a arătat că Ro
mânia a fost singura țară din fostul 
bloc comunist care nu șia întrerupt 
relațiile cu Israelul și că Ierusalimul 
nu uită nici violențele și nici crimele 
din perioada Holocaustului, dar nici 
contribuția României la combaterea 
antisemitismului. Vorbitorul a apreciat 
că președintele Iohannis a jucat un rol 
cheie în adoptarea definiției antisemi
tismului de către IHRA.

Amintind permanentele amenințări 
venite din partea Iranului și a colabo
ratorilor acestuia din Gaza și Liban, 
Reuven Rivlin a subliniat că relațiile 
de cooperare românoisraeliene, in
clusiv cele din domeniul militar, au 
perspective de dezvoltare remarcabi
le și că Israelul este interesat să parti
cipe la programele UE, așa cum este 
și Horizon Europe.

Convorbiri cu premierul  
Florin Cîțu

Primministrul Florin Cîțu sa în
tâlnit cu președintele Statului Israel, 
Reuven Rivlin, și a evidențiat carac
terul special al relației bilaterale româ
noisraeliene, precum și nivelul foarte 
bun al cooperării în domenii sectoriale 
de interes comun, precum apărare, 
economie, agricultură, sănătate și 
turism. Totodată, șeful Executivului a 
subliniat că guvernul pe care îl condu
ce este unul axat pe reforme, iar Foru
mul de afaceri RomâniaIsrael repre
zintă o ocazie pentru noi investiții.

Șeful Statului Israel a apreciat 
„înțelegerea arătată de guvernul ro
mân față de dreptul Israelului de a se 
apăra”. De asemenea, Reuven Rivlin 
șia manifestat preocuparea față de 
înmulțirea incidentelor antisemite în 
lume și în Europa și a mulțumit pen
tru rolul pe care îl are România în 
combaterea antisemitismului. În ca
drul discuțiilor, premierul Florin Cîțu a 
agreat, alături de președintele Israelu
lui, că este nevoie ca o nouă ședință 
de guvern comună RomâniaIsrael să 
aibă loc pentru a stimula cooperarea 
bilaterală.

Întâlnire cu liderii comunității 
evreiești din România

Conform comunicatului primit de la 
Biroul de presă al guvernului israeli
an, președintele Rivlin a avut o între
vedere cu liderii comunității evreiești 
din România (președintele FCER, 
deputat Silviu Vexler, vicepreședinte, 
Ovidiu Bănescu, primrabin Rafael 
Shaffer, directoarea DASM, Mona 
Bejan, și rabinul organizației Habad, 
Naftali Deutsch). Oaspetele a decla
rat că „suntem o familie” și a subliniat 
că știe că antisemitismul a înregistrat 
creșteri în ultima vreme, iar uneori co
munitatea evreiască „este agresată”, 
ceea ce îi produce o îngrijorare pro
fundă. „Ne angajăm 
să sprijinim, alături de 
Guvernul României, 
siguranța comunității”, 
a spus el și a cerut 
măsuri pentru respec
tarea legalității, pre
cum și pași concreți în 
educație pentru elimi
narea ra sis mului și a 
antisemitismului.

Liderii comu ni tă ții 
evreiești lau informat 
pe pre șe din tele Is
raelului despre ame
nințările antisemite îndreptate împo
triva TES, recenta profanare a unor 
monumente funerare din cimitirul 
evreiesc din Ploiești și altele.

Discurs în fața Camerelor  
reunite ale Parlamentului 

României
„Pentru poporul evreu, memoria 

nu este ceva abstract. Purtăm cu noi 
memoria oriunde mergem. Dar nu ne 
uităm doar în trecut. Noi trăim în pre
zent și ne uităm către viitor. Noi ale
gem viața!”, a subliniat șefului Statului 
Israel, care a declarat și că era impor
tant să facă această vizită oficială în 
România, înainte de încheierea man
datului său prezidențial.

Ședința Comună a Senatului și a 
Camerei Deputaților, prilejuită de vi
zita oficială a președintelui Reuven 
Rivlin, a fost deschisă prin intonarea 
imnurilor României și Israelului.

Ședința a fost condusă de preșe
dinta Senatului, Anca Dragu, care 
a spus că „vizita în România a celui 
mai înalt repre
zentant al Statului 
Israel înainte cu 
doar câteva zile de 
celebrarea a 73 de 
ani de relații diplo
matice bilaterale 
neîntrerupte repre
zintă un moment 
important pentru 
relația dintre țările 
noastre”. Vorbitoa
rea a apreciat că 
Israelul este cel 
mai apropiat aliat 
și partener strate
gic al României în 
Orientul Mijlociu, relația românois
raeliană fiind bazată pe încredere și 
durabilitate. Cu încredere privim și noi 
spre viitorul acestor raporturi bazate 
pe faptul că „împărtășim valori comu
ne, în special în privința democrației și 
a statului de drept”.

Ludovic Orban, președintele Ca
merei Deputaților, a privit spre viitor și 
a declarat că „potențialul de aprofun
dare a cooperării dintre cele două țări 
este enorm. Statul Israel are o experti
ză remarcabilă în domenii deosebit de 

relevante pentru viitor. De aceea salut 
inițiativa de a stimula dialogul și co
operarea dintre companiile românești 
și cele israeliene, în beneficiul ambe
lor părți. Mă alătur președintelui Se
natului în a vă asigura că la nivel par
lamentar vom sprijini atât consolida
rea relațiilor dintre țările noastre, cât 
și toate propunerile care duc la o viață 
mai bună pentru cetățenii noștri”, a 
mai spus Ludovic Orban.

În mesajul rostit de la tribuna Parla
mentului, președintele Israelului Reu
ven Rivlin a vorbit despre importanța 
memoriei în cultura iudaică, amintind 
parcursul marelui scriitor israelian 
Aharon Appelfeld, originar din Româ
nia, supraviețuitor al Holocaustului, 
unul dintre reprezentanții de seamă ai 

evreilor originari din România, stabiliți 
în Israel.

Reuven Rivlin a mai abordat relația 
strânsă de prietenie dintre Israel și 
România, precum și domeniile în care 
cele două țări colaborează foarte bine 
și vor colabora în continuare. „Româ
nia este astăzi o adevărată prietenă a 
poporului evreu şi a Israelului în lupta 
împotriva antisemitismului. România 
este o adevărată prietenă a poporului 
evreu şi a Israelului, stat evreiesc şi 
democratic, democratic şi evreiesc, în 
care toţi cetăţenii sunt egali în drep
turile lor.”

Vorbitorul a mai făcut și diferen ți
erea necesară între critică și antise
mitism:

„Ca orice democraţie, Statul Isra
el acceptă critica la obiect. Nu vom 
accepta încercări de a submina şi de 
a şubrezi dreptul nostru de existenţă 
prin uz ilicit de mijloace violente şi 
încă exploatând legislaţia internaţio
nală, interpretată de parcă ar permite 
lovirea Israelului. Poporul evreu şi cel 
din Israel, cu toate ramurile sale, nu 
se află în conflict cu Islamul, altă reli

gie, nu avem niciun război cu Islamul 
sau cu popoarele arabe din Orientul 
Mijlociu sau din toată lumea. Luptăm 
cu forţele întunecate care încearcă să 
impună teroare şi să extermine pe ori
cine se opune lor şi în special Statul 
Israel şi locuitorii săi.

Sunt extrem de mândru să fiu aici 
la împlinirea a 73 de ani de relaţii de 
prietenie între Israel şi România, 73 
de ani pe care nimeni nu a reuşit să îi 
întrerupă; chiar și atunci când 
au existat crize între anumite 

Președintele Israelului, Reuven Rivlin, în vizită în România

(Urmare din pag. 1)

Membrii Ambasadei Israelului l-au întâm-
pinat pe președintele Rivlin la aeroport
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economice pentru activitatea lor ex
celentă de a construi punți între cele 
două țări”.

La rândul său, premierul Florin Cîțu 
a declarat: „Încurajez comunitățile de 
afaceri române și israeliene, în coo
perare cu guvernele țărilor 
lor, să identifice proiecte 
emblematice care să valo
rifice experiența bogată pe 
care o au cele două țări în 
domenii precum cercetarea, 
educația și afacerile. Predic
tibilitatea este cea mai bună 
strategie pentru un mediu de 
afaceri durabil. Pentru gu
vernul meu, îmbunătățirea 
și asigurarea predictibilității 
sunt coordonatele principa
le ale unei guvernări eficien
te. Este simplu: nu majorăm 
impozitele, nu schimbăm re
gulile în mijlocul jocului.”

Claudiu Năsui, ministrul econo
miei, antreprenoriatului și turismului, 
a apreciat că acest Forum oferă po
sibilitatea „de a explora și capitaliza 
oportunitățile comerciale pe care cele 
două state le oferă, pentru a întări co
operarea economică dintre cele două 
state și pentru a dezvolta noi proiec
te”. Ministrul ia mulțumit președintelui 

Israelului pentru sprijinul în 
organizarea Forumului.

Dr. Ron Tomer șia 
manifestat satisfacția față 
de evoluția relațiilor eco
nomice RomâniaIsrael și 
șia exprimat speranța că 
se va amplifica prezența 
produselor românești în 
Israel. După opinia lui Adiv 
Baruch, relațiile comercia
le dintre Israel și România 
sunt dintre cele mai bune 
în lume, iar această vizită 
urmărește să întărească 
și să lărgească coopera
rea, mai ales în domeniile 
tehnologiei și digitalizării. 

UE a alocat României bugete extinse 
pentru a continua dezvoltarea infra
structurii și economiei. Industria isra

eliană ar putea aduce o contribuție 
semnificativă la continuarea dezvoltă
rii României, consideră șeful Institutu
lui Israelian pentru Export.

Președintele Camerei de Comerț și 
Industrie a României, Mihai Daraban, 

a prezentat structura celei mai „puter
nice și mai reprezentative organizații 
a comunității de afaceri din România, 
reprezentând 15.000 de companii. 
CCIR a acționat și va continua să 
acționeze în beneficiul comunității 
noastre de afaceri și așteaptă cu ne
răbdare să dezvolte proiecte durabi
le, menite să încurajeze un climat de 
afaceri prietenos pentru investitorii 
interesați de piața românească”, a 
precizat președintele CCIR.

Delegația de oameni de afaceri is
raelieni a avut convorbiri și în cadrul 
Camerei de Comerț RomâniaIsrael, 
firmelor israeliene fiindule prezentați 
partenerii români cu care vor putea 
realiza diferite colaborări, unii dintre 
delegați deplasânduse și în provin
cie.

Forumul economic RomâniaIsra
el este cu atât mai important cu cât, 
potrivit ultimelor statistici, la sfârșitul 
anului 2020 volumul total al schimbu
rilor comerciale RomâniaIsrael însu
ma 570,15 milioane de euro, iar la ora 
actuală, în România activează 8.298 
de companii israeliene, cu o valoare 
totală a capitalului social subscris de 
64,04 milioane de euro.

blocuri şi altele, noi am rămas 
întotdeauna împreună.

Dea lungul acestor ani, 
noi am dezvoltat relaţii de colabora
re comercială, ştiinţifică, întro gamă 
de domenii importante: agricultură, 
hidrologie, sănătate, hitech, în do

meniile inovaţiei şi înaltei tehnologii. 
Mai avem încă foarte mult de învăţat 
unii de la alţii, să ne cunoaştem unii 
pe alţii, să cooperăm şi sunt plin de 
speranţă că relaţiile strânse de prie
tenie dintre noi se vor adânci”, a mai 
declarat preşedintele Israelului, Reu
ven Rivlin.

Intervenția sa a fost și un moment 
emoționant, care a evidențiat sinceri
tatea sentimentelor reciproce de pri
etenie și apropiere sufletească: atât 
venirea la tribună a președintelui isra
elian, cât și încheierea discursului său 
au fost marcate de asistență cu un val 
prelungit de aplauze, cum rar se văd 
și se aud în Parlament, iar Reuven Ri
vlin lea mulțumit în același mod celor 
prezenți.

Forum economic România-Israel
În cadrul vizitei oficiale a șefului 

Statului Israel, Camera de Comerț și 
Industrie a României (CCIR) și Am
basada Statului Israel în România au 
organizat, la 9 iunie, Forumul de Afa
ceri RomâniaIsrael. Președintele Is
raelului a venit însoțit de o numeroasă 
dele gație de oameni de afaceri israe
lieni din cele mai importante sectoare 
economice și de afaceri. Din cele 32 
de firme reprezentate la Forum, 7 erau 

din domeniul agriculturii, cu accent pe 
irigații, 12 din industria de apărare și 
securitate națională, printre ele regă
sinduse cunoscutele companii Rafa
el și Elbit, 4 din sănătate și 4 care se 
ocupă de realizarea unor orașe inteli
gente. Delegația oamenilor de afaceri 

a fost condusă de dr. Ron To
mer, președintele Asociației 
Industriașilor Israelieni, și de 
Adiv Baruch, șeful Institutului 
Israelian pentru Export.

Lucrările Forumului au 
fost deschise de președintele 
Reuven Rivlin și de premierul 
Florin Cîțu. „Acest seminar 
de afaceri este extrem de im
portant. În timp ce discuțiile 
dintre guverne creează baza 
relațiilor oficiale, legăturile 
B2B (business to business) 
și, în final, cele dintre oameni 
sunt adevărata bază pentru 

un parteneriat vibrant între națiuni“, a 
declarat președintele Rivlin. „Coope
rarea economică poate aduce mari 
beneficii reciproce. (...) În prezent 
există 137 de proiecte comune, la 
care participă 251 de companii isra
eliene și românești. Apreciem foarte 
mult sprijinul continuu al României 
pentru a ne asigura că Israelul este 

un partener deplin în programele rele
vante ale UE”, a subliniat Rivlin.

Președintele a mulțumit Guver
nului României și premierului pentru 
„sprijinirea relațiilor israelianoromâ
ne, Ambasadei Israelului și delegației 

Președintele Israelului, Reuven Rivlin, în vizită în România

Din cauza războiului cu Hamas,

Producătorii israelieni au pierdut 
368 de milioane de dolariÎmpreună, de la zero

Un secol de istorie a kibuțurilor din Israel
Sub un soare puternic, amintind de vremea toridă din Israel, micul oraș 

dunărean Oltenița a găzduit pe 26 mai a.c. un vernisaj emoționant, cu tematica 
unui secol de istorie a kibuțurilor în statul evreu modern.

La sediul Direcţiei de Cultură Olteniţa au fost expuse 22 de fotografii 
înfățișând aspecte din viața locuitorilor din kibuț, încă de la prima așezare de 
acest fel, atestată în 1909 la Deganya. Centrul Cultural RomânoIsraelian din 
România, angajat în promovarea culturii române și israeliene, a primit sprijinul 
autorităților locale din Oltenița pentru organizarea expoziției care a adus în 
atenția publicului legătura profundă dintre evreii români și pionieratul sionist 
de la sfârșitul secolului al XIXlea, întrun teritoriu arid și plin de provocări, aflat 
sub stăpânirea Imperiului Otoman.

Entuziasmul participanților, în frunte cu președintele de onoare al FCER, 
dr. Aurel Vainer, a fost sporit de posibilitatea organizării acestui eveniment cu 
public, după un an marcat de restricțiile antiCovid19.

A fost reamintit pionieratul așezărilor rurale în Israel, precursoare ale 
kibuțurilor, datorat curajoaselor acțiuni ale evreilor români plecați din Moinești, 
județul Bacău, în anul 1882, pentru a întemeia în Țara Sfântă localitățile Roș 
Pina şi Zikhron Ya’akov. Pe un teritoriu lipsit de o minimă dezvoltare agricolă, 
din cauza lipsei resurselor de apă și a climei nefavorabile, compensate de o 
perseverență fără egal, noii locuitori, alături de mulți alții veniți în valuri succe
sive, șiau unit eforturile pentru a scoate, la propriu, apă din piatră seacă.

Kibuțurile, unde toți își împărțeau sarcinile, dar și roadele, aveau să stea la 
baza dezvoltării agriculturii israeliene la un nivel unic în regiune. Ele aveau să 
capete un rol accentuat după cucerirea independenței. La începutul secolului 
al XXIlea, Israelul număra încă peste 210 kibuțuri, cu aproximativ 100.000 de 
locuitori.

Vernisajul sa bucurat de un recital de muzică klezmer și de cântece 
tradiționale românești, al formației Am Israel Hai, acorduri ce au amintit că 
împreună înseamnă bucurie.

DIANA RUSU

Membrii Asociației Industriașilor  
Israelieni, citată de agenția Reuters, 
au pierdut 1,2 miliarde de șekeli, re
spectiv 368 de milioane de dolari în 
cele 11 zile de confruntări între arma
ta israeliană și Hamas. Organizația 
reprezintă 1.500 de firme care au 
400.000 de salariați. Pierderile au fost 
cauzate indirect de bombardamentele 
din Gaza, deoarece majoritatea mun
citorilor au stat acasă de teama ra
chetelor. O treime dintre muncitorii din 
sudul Israelului au lipsit de la serviciu, 
iar 10% au rămas acasă în zone din ju
rul centrelor comerciale din centrul Is
raelului. „Neprezentarea muncitorilor 
a determinat o reducere a producției 
companiilor industriale, un declin în 
vânzări, toate acestea afectând di
rect veniturile”, se arată în raportul  
Asociației.

În Gaza, bombardamentele isra
eliene au provocat pierderi masive, 
biroul de presă al Hamas apreciind o 
pierdere de 40 de milioane de dolari 
în fabrici și în zona industrială a fâșiei 
și în alte sectoare industriale și 22 de 
milioane de dolari pierderi în sectorul 
energetic.

Guvernul israelian nu a dat încă 
publicității valoarea pierderilor tota

le suferite în urma celor 11 zile de 
conflict din Gaza. Potrivit raportului 
Asociației, 50 de fabrici israeliene au 
avut pierderi directe în valoare de mi
lioane de șekeli, fiind lovite de rache
te, iar aceste cifre nu includ aprecieri 
ale pierderilor indirecte de pe urma 
renunțării unor firme la comenzi.

Ron Tomer, președintele Asociației, 
a cerut guvernului să stabilească un 
program permanent de compensare 
care să sprijine mai eficient firmele în 
cazul unor viitoare conflicte.

În altă ordine de idei, republicanul 
Lindsey Graham a solicitat Senatului 
SUA un ajutor de un miliard de dolari 
numai pentru refacerea stocurilor de 
rachete necesare pentru funcționarea 
sistemului Iron Dome care a salvat mii 
de vieți în timpul recentelor confrun
tări, când Hamas și Jihadul Islamic au 
lansat aproape 4.500 de rachete asu
pra orașelor israeliene.

Economia Israelului începea săși 
revină după pandemia de coronavi
rus, rata șomajului în aprilie fiind de 
7,9%, înregistrânduse o lipsă de forță 
de muncă în anumite sectoare. Se 
preconizează pentru 2021 o creștere 
de 47%, după o contracție de 2,6% a 
economiei în 2020. (E.G.)

În memoria ofițerilor români și israelieni decedați în 2010
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La 13 aprilie 2021 a avut 
loc lansarea online a celui 
de al treilea volum din „Biblia 
după textul ebraic”, Numerii. 
Deuteronomul, apărut la Edi
tura Humanitas, după Gene-
za (2017) și Exodul. Leviticul 
(2019). Volumul face parte 
dintro serie care va cuprin

de traducerile celor 39 de cărți ale Bibliei ebraice, 
însoțite de studii introductive, note și comentarii. Pro
iectul a fost realizat în cadrul Colegiului Noua Europă, 
fiind coordonat de prof. dr. Francisca Băltăceanu și 
prof. dr. Monica Broșteanu, de la Universitatea din 
București, specialiste în filologie și teologie.

Din echipa de traducători au mai făcut parte Mela
nia Bădic, Ștefan Colceriu, Emanuel Conțac, Octavi
an Florescu, VictorLucian Georgescu, Cristinel Iatan, 
Alexandru Mihăilă, Delia Mihăilă, Ovidiu Pietrăreanu, 
TarciziuHristofor Șerban și Silviu Tatu. Traducătorii 
aparțin mai multor confesiuni – ortodoxă, catolică, 
baptistă și penticostală – și au ca domenii de speci
alitate teologia, filologia clasică, orientalistica, istoria, 
arheologia, iudaismul. Traducerea a respectat textul 
masoretic din Biblia Hebraica Stuttgartensia, editio 
quinta emendata (1997) și Biblia Hebraica Quinta 
pentru Deuteronom (fascicul apărut în 2007) – ediții 
critice realizate după Codex Leningradensis.

Evenimentul a fost moderat de preotul Alexandru 
Mihăilă care a precizat că cele trei volume apărute 
până acum au fost rezultatul a opt ani de muncă în 
echipă.

Francisca Băltăceanu a legat începutul proiectului 
de un grup de studiu al limbii copte, inițiat cu ani în 

urmă de clasicistul Ștefan Colceriu la Colegiul Noua 
Europă. Cu timpul, au ajuns să se întâlnească și 
pentru a aprofunda ebraica biblică, iar astfel a apă
rut ideea de a traduce Biblia întrun proiect editorial. 
Metoda de lucru a fost și ea originală: „Felul în care 
lucrăm noi nu știu cât există pe lumea asta. Am înce
put tradițional – neam împărțit între noi cărțile, fieca
re urmând să se ocupe de traducere și note. Na mers 
așa, pentru că în momentul în care omul își aducea 
textul, fiecare își dădea cu părerea sau găsea ceva 
ce știa mai bine, după domeniul lui de competență. 
Și atunci practic am lucrat cu toții împreună la toate 
– traducere, revizuire, note, comentarii –, în sistem 
kibuț.”

Monica Broșteanu a completat: „Întrun fel, toți am 
fost coordonatori. Așa Îi place lui Dumnezeu să lucre
ze oamenii – împreună, fără vanitate.”

Emanuel Conțac, conferențiar la Institutul Pen
ticostal din București, a precizat: „Marile turniruri se 
dau pe chestiuni de stilistică. Fiecare are urechea 
formată întrun anumit fel. Eu sunt mai cornilescian, 
adeptul formulărilor sprințare. Alții, mai sinodali. Prin 
traducere ne șlefuim și pe noi, nu doar textul.”

Traducătoarea Delia Mihăilă a subliniat că lucrarea 
se adresează și unui cititor specializat, și studenților, 
și unui public credincios și iubitor de carte, și celor 
neangajați religios, dar care vor săși îmbogățească 
orizontul cultural.

Un îndemn către cititori, din partea Franciscăi Băl
tăceanu, a fost ca aceștia să nu vrea neapărat să in
terpreteze și săși explice totul de la început, ci „să se 
lase în voia textului biblic, pentru că până la urmă te 
trimite la frumusețea lui Dumnezeu”.

CLAUDIA BOSOI

Pregătiri pentru 
comemorarea a 
80 de ani de la 

Pogromul din Iași
Interviu cu BENJAMINA IDES  

VLADCOVSCHI, președinta CE Iași
P r e ș e d i n t a 

comu nității ieșene, 
Benjamina (Ina) 
Ides Vladcovschi, 
face parte din a 
doua generație 
de supraviețuitori 
ai Holocaustului. 
Tatăl și bunica ei 
paternă au fost 
deportați în Trans
nistria. Moștenirea 
Holocaustului în 
România, resuscitarea mișcărilor de extremă 
dreaptă din prezent dau o încărcătură speci
ală comemorării, anul acesta, a 80 de ani de 
la Pogromul din Iași. 29 iunie 1941 a intrat în 
Sefer Hașoah sub numele de „duminica ace
ea”. Avem o datorie cu atât mai stăruitoare, 
accentuează interlocutoarea, cu cât numărul 
supraviețuitorilor se reduce drastic.

– Mai trăiesc supraviețuitori ai pogro -
mului?

– Foarte puțini. Leonard Zăicescu, la 
București; Frances Flechter, Yehuda Evron, 
Mihai Cernea, Moshe Yassur, în SUA. Primă
ria Municipiului Iași urmează să le acorde titlul 
de Cetățeni de Onoare ai Iașiului. De altfel, 
deputatul Alexandru Muraru, reprezentant 
special al guvernului pentru promovarea poli
ticilor memoriei, combaterea antisemitismului 
și xenofobiei, lea adresat o invitație de partici
pare la eveniment. Se pare că vor veni Moshe  
Yassur, regizorul care șia început cariera la 
Teatrul evreiesc din oraș, și antropologul Mi
hai Cernea, laureat al Societății de Antropolo
gie din SUA, membru de onoare al Academiei 
Române. Lor li se va alătura – sperăm – Leo
nard Zăicescu.

– Ce motto ați alege pentru desfășurarea 
comemorării?

– Cuvintele de încheiere ale lui Leonard 
Zăicescu din declarația făcută pentru Euro
pa FM chiar la începutul acestui an, de Ziua 
Internațională de Comemorare a Victimelor 
Holocaustului: „La cele Zece Porunci, ar trebui 
adăugată a 11a Poruncă: Oameni buni, nu fiți 
indiferenți la ceea ce se întâmplă în jurul vos-
tru!” Mă urmărește, îndeosebi, o afirmație a 
sa din declarația amintită: „În ’37, legionarii au 
intrat în Parlament, democratic.” Dacă nu vom 
aminti copiilor și tinerilor despre acele pătimiri, 
despre morții noștri fără de vină, despre bes
tialitatea cu care au fost masacrați, înghesuiți 
în vagoane pentru vite, ermetic închise, arși 
de sete, sufocați de lipsa de aer, sar putea 
ca forțe malefice să încerce a repeta aceste 
orori.

– Care sunt principalele instituții partenere 
în organizarea evenimentului?

– Institutul Național pentru Studierea Ho
locaustului din România „Elie Wiesel” (IN
SHREW), Primăria Municipiului Iași, Consiliul 
Județean Iași, Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași. Dar și Palatul Copiilor, cu care 
am colaborat la un proiect derulat timp de 
două luni. Copiii au pus în scenă și au reali
zat un filmdocument, Trenul disperării, care 
va rula în cadrul Festivalului de Film Evreiesc, 
organizat de Ateneul din Iași.

– Aveți în proiect manifestări academice?
– În zilele de 2829 iunie a.c. va avea loc 

Conferința internațională „Iași 19412021. Me
morie, Asumare, Uitare”, sub egida INSHR
EW și a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 
cu o participare prestigioasă.

– Dintre temele propuse dezbaterilor, care 
credeți că va stârni un interes special?

– Ascensiunea mișcărilor de extremă 
dreaptă din prezent, inclusiv în România.

IULIA DELEANU

Evreii și viața lor în cărțile apărute  
la edituri românești

Printre numeroasele cărți cu teme evreiești, realizate cu profesionalism și apărute din 2019 încoace la edi-
turi din România, se numără și cele de mai jos.

„Biblia după textul ebraic”:  
Numerii. Deuteronomul

• Tzahal: o istorie a ar-
matei israeliene, de Ovidiu 
Raețchi, apărută deja în 
două ediții datând din 2019 
și 2020 la Editura Litera, 
este o radiografie a arma
tei Israelului și a celor ale 
altor state din Orientul Mij
lociu, punând în discuție 
atât momentele cruciale 
ale istoriei Statului Israel, 
cât și tradiția evreiască în 
care armata israeliană se 
încadrează organic.

La lansarea celei de a 
doua ediții, conf. dr. Felicia 
Waldman spunea: „Arma

ta israeliană este, poate, cea mai morală armată din 
lume. [...] Este o armată în care subalternul poate dis
cuta ordinul superiorului și poate să nul îndeplineas
că; este o armată în care fiecare răspunde pentru 
faptele lui, tocmai în ideea în care, de multe ori în is
torie, subalternii șiau justificat actele prin supunerea 
față de ordin; este o armată care, atunci când atacă, 
anunță populația civilă din zona inamicului, pentru a 
se adăposti.”

Ovidiu Raețchi a absolvit Facultatea de Științe po
litice din cadrul SNSPA, a continuat cu două progra
me de master la Universitatea din București – „Cul
tură și civilizație ebraică” și „Societăți islamice” –, iar 

în prezent urmează două 
programe de doctorat, la 
SNSPA și la Facultatea de 
Istorie a Universității din 
București.

• Izgoniții, de Vasi
le Ernu, volum apărut în 
2019 la Editura Polirom, 
este ultimul din „mica tri
logie a marginalilor”, cele
lalte două, scrise cu câțiva 
ani în urmă, fiind Sectanții 
și Bandiții.

Scriitor născut în Repu
blica Moldova, Vasile Ernu 
este preocupat de diferite
le aspecte politicosociale 

ale țării sale de baștină. Izgoniții se ocupă de evreii 
din Rusia țaristă, concret de cei din Basarabia.

Acțiunea cărții – o combinație de documentare și 
roman – începe cu pogromul din 1903 din Chișinău, 
mijloacele folosite mai ales de Ohrana, poliția secretă 
rusă, de a orienta nemulțumirea populației țării către 
evrei ca țapi ispășitori, și calea urmată de evrei că
tre emancipare. Prin prisma istoriei a doi frați, Sara și 
Aaron, din Chișinău, autorul descrie opțiunile oferite 
populației evreiești pentru o altă viață – socialismul 
și sionismul. În ceea ce 
privește sionismul, Ernu îl 
susține pe Zeev Jabotin
ski. Conflictul dintre cele 
două soluții este prezentat 
prin conflictul dintre cei doi 
frați: „Cei doi se detestau. 
Sau, mai degrabă, fiecare 
îl ura nu atât pe celălalt, 
cât alegerea pe care o fă
cuse, pentru că, din cau
za acestei alegeri, erau în 
război.”

• Auschwitz, ultima 
stație, de Eddy de Wind, 
volum apărut în 2021 la 
Editura Humanitas, este 
unul dintre puținele jurnale scrise de un supraviețuitor 
al Ausch witzului, încă de când acesta se afla în lagăr.

Olandezul Eddy de Wind (19161987), specializat 
în psihanaliză, a mers ca medic voluntar în lagărul 
de tranzit de la Westerbork, în care erau aduși evreii 
din partea de est a Olandei. El spera săși regăseas
că mama, dar ea fusese deja dusă la Auschwitz. În 
curând a fost și el deportat acolo, împreună cu soția 
lui, Friedel. În jurnalul care are o valoare deopotrivă 
istorică și literară autorul sa folosit de persoana a tre
ia singular și de un personaj inventat, pe nume Hans 
van Dam.

Aceasta este prima traducere în limba română, la 
75 de ani de la publicarea lucrării (1946), traducere 
realizată, după originalul în neerlandeză, de Alexa 
Stoicescu, lector dr. la Facultatea de Limbi și Litera
turi Străine a Universității din București.

EVA GALAMBOS
CLAUDIA BOSOI
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Veronica Porumbacu sa născut 
acum un veac, în familia unor intelec
tuali evrei puternic implicați în istoria 
comunității din prima parte a secolului 
al XXlea.

Tatăl ei și al pictoriței Maria Con
stantin, avocatul Arnold Schwefel
berg, a fondat Asociația Titraților Evrei 
„Unirea”, a lucrat la „Hașmoneea”. 
Din 1941, când regimul lui Antones
cu desființează F.U.C.E. și instituie 
Centrala Evreilor, după modelul Ju-
denratului înființat de administrația 
nazistă pentru a controla comunitățile 
evreiești în teritoriile ocupate, face 
parte din comitetul secret format din 
capii F.U.C.E. (Filderman, Șafran, 
Benvenisti, Froimescu), activând în 
sprijinul evreilor deportați în Trans
nistria. Se numără printre fondatorii 
O.R.T.ului și ai „Culturii agricole” din 
România, unde viitorii haluțim se pre
găteau să devină fermieri. În 1944 
este cooptat în filiala pentru România, 
secția juridică, a Congresului Mondi
al Evreiesc, participă la Tratatele de 
Pace de la Paris din 1947 între Aliați 
și statele Axei, pledând pentru resti
tuirea bunurilor evreiești și garanta
rea drepturilor cetățenești ale evreilor 

lipsiți de ele în anii Holocaustului. De
vine, din ’48, membru al Institutului de 
Cultură Iudaică al Templului Coral din 
Capitală. În 1952 este arestat pentru 
activități sioniste. Este eliberat fără 
proces după un an și jumătate.

Chiar dacă în romanul autobio
grafic Voce și val, apărut înainte cu 
un an de tragicul ei sfârșit, în cutre
murul din ’77, Veronica Porumbacu 
nu putea scrie despre mediul formativ 
decât trunchiat, cât îi permitea cenzu
ra, răzbat totuși trăirile pogromului și 
rebeliunii legionare din ianuarie ’41: 
clipele de coșmar în care legionarii 
sparg ușa, intră în casă, o jefuiesc 
sub ochii familiei înspăimântate. Ca
mionul e prea plin de lucrurile furate, 
oamenii nu mai încap. Când legionarii 
revin săi ridice, părinții, ea și sora ei 
părăsiseră locuința. Salvatorul lor a 
fost generalul Angelescu, cel care ia 
adăpostit în propriai casă.

Tânăra intră în mișcarea anti
fascistă ilegală. După 23 august ’44 
trăiește euforiile și decepțiile celor 
care crezuseră sincer întrun sistem 
social utopic.

Istoriografia literară insistă asupra 
poeziei sale scrisă la „comanda so

cială” și trece 
prea ușor pes
te momentul 
imediat următor 
„obsedantului 
deceniu”, cu re
percusiuni be
nefice generale 
și particulare 
în cultura română. Lucru recunoscut 
de sine însăși în „Cuvântul înainte” al 
amintitului volum, „poveste a unei voci 
care sa căutat pe sine în val și era 
cât pe ce să se piardă”. Nu ocolește 
concesiile făcute „șabloanelor”, prizo
nieratul „dogmelor și prejudecăților”, 
„poleirea realității” cu prețul molozu
lui literar. Dacă, după ’90, asemenea 
confesiuni deveneau monedă curen
tă, în anii aceia erau gesturi de pio
nierat. Reîncepe săpatul spre a da de 
apa din pânza freatică.

O schiță de autoportret: „Sunt eco
ul din sala concertului / după ultimele 
aplauze /.../ lumina de apus la căde
rea ultimei frunze /.../ sunt ceea ce 
rămâne din dragoste / subînțeleasă 
poezie a ploii mărunte și sure”.

IULIA DELEANU

„Lumina zilelor” – o istorie a tinerelor femei  
din rezistența evreiască din Polonia

Ultimul evreu din Afganistan se pregătește de plecare

Centenar Veronica Porumbacu
„Sunt ceea ce rămâne din dragoste / subînțeleasă poezie a ploii mărunte și sure”

Pew Research Center:

Evreii americani 
se situează din 

nou pe locul 
întâi ca număr
Dacă în urmă cu doitrei ani Is

raelul sa putut mândri că în statul 
evreu trăiesc cei mai mulți evrei, 
depășind ca număr Statele Unite, 
în acest an situația sa schimbat. 
Așa cum se arată în ultimul studiu 
al Centrului Pew, numărul evreilor 
americani a ajuns la 7,3 milioane, 
în comparație cu 6,9 milioane în Is
rael. Cifra îi reprezintă pe cei care 
se definesc evrei. În Israel există 
grupuri de populație (samariteni, 
caraiți, imigranți din fosta URSS) 
care se declară evrei, dar nu sunt 
recunoscuți după definiția acceptată 
de iudaismul ortodox.

Documentul Pew recunoaște că 
evreii din SUA reprezintă o categorie 
care înregistrează o dezvoltare dina
mică și aceasta se datorează în par
te afirmării tot mai puternice a evrei
mii ortodoxe, unde rata demografică 
este ridicată. În ceea ce privește 
definirea lor ca evrei, trei sferturi din
tre cei chestionați o privesc prin pris
ma apartenenței la religia iudaică, 
iar un sfert prin apartenența etnică, 
apartenența la cultura iudaică sau 
prin originea familiei.

Studiul face o comparație cu 
situația din 1990, când sa constatat 
o rată extrem de ridicată a căsăto
riilor interreligioase. Se aprecia că 
numărul evreilor americani era de 
5,5 milioane. Creșterea masivă din 
ultimii 30 de ani cu aproape 2 mili
oane se explică prin mai mulți fac
tori: o creștere a natalității, imigrare 
și mai ales schimbarea identității 
de grup. Așa cum am arătat anteri
or, proporția evreilor ortodocși, ma
joritatea cărora sunt haredi, este în 
creștere, mai ales în rândul tinerilor, 
cu o rată de fertilitate de două sau de 
trei ori mai mare decât nivelul gene
ral. De asemenea, nepoții unor astfel 
de familii au ajuns la vârsta la careși 
formează o familie și aduc pe lume, 
la rândul lor, un mare număr de copii. 
Se menționează și numărul mare de 
imigranți mai ales din fosta URSS, 
Israel, Africa de Sud și America de 
Sud, care sau alăturat comunității 
evreiești și au copii născuți în SUA, 
de asemenea evrei.

În ceea ce privește căsătoriile in
terreligioase, documentul constată 
că, în cele mai multe cazuri, copiii 
se identifică drept evrei și la matu
ritate aleg religia iudaică. Ei doresc 
să devină evrei, deoarece această 
opțiune corespunde mai mult statu
tului și valorilor lor sociale. Mai există 
o categorie socială fără ascendență 
evreiască, dar care alege religia iu
daică din diferite motive, dintre care 
căsătoria este doar unul dintre ele. 
Așa se explică faptul că aproximativ 
8% dintre evrei sunt de culoare, his
panici, asiatici, americani nativi sau 
din alte rase.

În concluzie, există o mare diver
sitate în cadrul evreimii americane. 
Sarcina comunităților evreiești locale 
și naționale este să nu respingă pe 
nimeni, dar să mențină un consens 
în jurul unor principii legate de prac
tică și credință evreiești, pentru a 
asigura o identitate coerentă de grup 
evreilor americani, se arată în studiul 
Pew.

EVA GALAMBOS

Judy Batalion trăiește în Canada și este nepoata unor 
supraviețuitori polonezi ai Holocaustului. A lucrat la cartea 
Lumina zilelor aproximativ 14 ani, sa întâlnit și a stat de 
vorbă cu supraviețuitoare ale ghetoului de la Varșovia, 
care au făcut parte din mișcarea de rezistență evreiască, 
dar care rareori au apărut în cărțile despre această perioa
dă. „Cartea vrea să le aducă înapoi pe scena istoriei căreia 
îi aparțin”, spune autoarea. Ea a adunat sute de mărturii 
și amintiri de mult uitate și a făcut în același timp cercetări 
în arhive. Volumul prezintă o lume foarte puțin cunoscută, 
despre tinere care nu au vrut să fie mânate la moarte fără 
să se opună. Holocaustul, arată Judy Batalion, nu a însem
nat numai lagărele morții, ci și lupta în ghetouri și în pă
durile din Europa Centrală, unde se formase o rezistență 
evreiască.

Eroinele sunt foarte tinere, multe dintre ele adolescen
te, dar aproape toate făcuseră parte din mișcările sioniste 
pentru tineret. Circumstanțe deosebite leau determinat să 
facă ceea ce au făcut, fiind de multe ori curiere care aveau 
misiuni de îndeplinit în diferite regiuni ale Poloniei ocupate 
de naziști, confruntânduse cu situații foarte periculoase. 
Dar, spre deosebire de bărbații evrei care puteau fi ușor 
identificați, fiind circumciși, multe dintre tinere puteau fi lua
te drept creștine, adesea asumânduși identități de polone
ze catolice, care frecventau slujbele religioase. O parte din
tre ele cunoșteau mai multe limbi străine, inclusiv germana. 
Asta deoarece, dacă băieții familiilor evreiești erau trimiși 
la ieșivot, fetele frecventau școlile poloneze de stat, astfel 

că, în afara idișului și a limbii ebraice, vorbite acasă, ele 
cunoșteau poloneza, pe care o vorbeau fără niciun accent, 
și de multe ori germana. Unele tinere cunoșteau și rusa 
și franceza. În perioada interbelică, multe evreice polone
ze studiau la universitate, iar cele care nu ajungeau acolo, 
munceau. De asemenea, ele au jucat un rol important în 
mișcările de tineret. De aici au provenit acele tinere curajoa
se și capabile care au ajuns în mișcarea de rezistență, care 
transportau în secret arme ascunse în pâine sau mesaje 
ascunse în părul împletit în coadă. Ele își asumau o identi
tate creștină, uneori având curajul să le ceară naziștilor să 
le care bagajele în care erau ascunse arme.

O problemă delicată abordată de autoare, pe baza 
celor povestite de supraviețuitoare, este comportamentul 
naziștilor față de tinerele evreice din ghetouri și lagăre, ex
ploatate sexual și apoi, de multe ori, omorâte. Multe dintre 
ele sau rușinat să povestească ceea ce li sa întâmplat. 
De asemenea, un aspect controversat a fost felul în care 
aceste luptătoare din rezistență au fost primite în Israel, cu 
multă suspiciune și lipsă de încredere în poveștile lor. Au 
fost femei care au trăit cu sentimentul de vinovăție deoare
ce au supraviețuit.

Protagonistele cărții, arăta Judy Batalion, aveau în acea 
perioadă între 17 și 22 de ani. Când au emigrat în Israel,  
șiau dat seama că trebuie să ia viața de la început și au 
dat uitării ceea ce au înfăptuit în Polonia. De aceea, consi
deră autoarea, istoria lor trebuie adusă la lumină.

EVA GALAMBOS

Zebulon Simentov, ultimul evreu 
rămas în Afganistan, se gândește 
serios să părăsească țara, ca urma
re a retragerii trupelor NATO în luna 
septembrie a acestui an. Conform 
spuselor sale, citate de ediția electro
nică a publicației The Times of Isra-
el, intenția sa este motivată de senti
mentul de nesiguranță dat de posibila 
revenire a talibanilor la conducerea 
țării. „Ei mă numesc infidel. Sunt ul
timul, singurul evreu din Afganistan. 
(...) Mam decis să plec în Israel dacă 
talibanii revin”, afirmă Simentov. El 
mărturisește că, în pofida evenimen
telor dificile din istoria recentă a țării 
– invazia sovietică, războiul civil, regi
mul taliban și războiul început în 2001 
–, nu a luat până acum în calcul po
sibilitatea de a părăsi țara. Născut în 
anul 1959, în orașul Herat, Simentov 
sa mutat la Kabul în timpul invaziei 
sovietice de la începutul anilor 1980. 
Dea lungul deceniilor, toate rudele 

lui Simentov au făcut aliya, inclusiv 
soția și cele două fiice ale sale, iar el 
este sigur că este ultimul evreu care 
mai trăiește în această țară. Cei cinci 
ani ai regimului taliban – perioadă în 
care a fost închis de patru ori – îi tre
zesc amintiri neplăcute, în contrast 
cu anii de dinainte, când oricărei 
comunități religioase îi erau garantate  
drepturile.

Sinagoga din Kabul se află în grija 
sa. El a declarat că a fost supus unor 
presiuni majore de a se converti la 
religia musulmană, iar lăcașul de cult 
evreiesc a fost vandalizat de mai mul
te ori în perioada 19962001. „Am re
zistat. Am făcut religia lui Moise mân
dră aici”, a spus Simentov sărutând 
podeaua sinagogii. Zebulon Simentov 
continuă să celebreze sărbătorile de 
Roș Hașana și Iom Kipur la sinago
gă, uneori chiar însoțit de prieteni 
musulmani. Shakir Azizi, un negus
tor de peste drum de sinagogă, are 

cuvinte de laudă pentru vecinul său: 
„Este un om bun. Este clientul meu 
de 20 de ani. Dacă va pleca, ne va fi 
dor de el.” În ciuda bunăvoinței uno
ra dintre apropiați, Simentov se arată 
sceptic însă. „Am crezut că europenii 
și americanii vor repara această țară, 
dar asta nu sa întâmplat, spunea el. 
Talibanii sunt la fel ca acum 21 de ani. 
Miam pierdut încrederea în Afganis
tan, nu mai există viață aici...”

Prima prezență evreiască pe aces
te meleaguri datează cam de prin 
secolul al VIIlea, iar existența celor 
patru sinagogi în orașul vestic He
rat demonstrează continuitatea vieții 
evreiești. De altfel, în anul 2011, în 
peșterile talibane a fost descoperi
tă o colecție de fragmente ale unor 
manuscrise în ebraică, aramaică, iu
deoarabă și iudeopersană, numită 
„Afghan Genizah”, care datează încă 
din secolul al XIlea.

DAN DRUȚĂ
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Premiera ediției 5781 a Tikun 
Leil Șavuot a fost structurarea con
ferințelor, intrate în tradiție, celebrând 
momentul în care Dumnezeu nea 
dăruit Tora, din perspectiva proiec
tului Midreșet Iavne, inițiat de FCER 
și de Cancelaria Rabinică, organiza
torii evenimentului. Proiectul anunțat 
de moderator, secretarul general al 
FCER, Eduard Kupferberg, propune 
ca fiecare temă să fie punct de pornire 
pentru cicluri de prelegeri dezbătute 
săptămânal.

Prefațând online Șavuot 5781 la 
Templul Coral din Capitală, Marele 
Rabin Menachem Hacohen sa oprit la 
două denumiri și semnificații esențiale 
ale sale: sărbătoarea primelor roade 
și timpul primirii Torei: „Vorbim despre 
Cel care ne dă Tora, dar nu la trecut, 
ci acum, formă gramaticală legată 
de intrarea în Israel (primele roade) 
și de primirea Torei, care trebuie să 
fie mereu cu noi.” Meghilat Ruth, ci
tită de Șavuot, are semnificație  agri
colă – secerișul grâului în Israel – și 
umanistă – moabita Ruth, convertită 
la iudaism, va fi strămoașa regelui 
David. „Astăzi, când ura ne lovește 
din nou, Cartea lui Ruth își sporește 
importanța prin respectul față de om, 
indiferent de etnie.”

Extrapolând o idee perenă, 
Șavuot – „sărbătoare a învățăturii” 
–, președintele FCER, deputatul Sil
viu Vexler, ia dat înțelesuri actuale: 
„Trăim momente în care Israelul se 
confruntă cu atacuri teroriste cumpli
te. Dacă oamenii ar avea mai multă 
învățătură, poate că multe drame de 
azi din Israel și din lume nu ar fi exis
tat.” Învățătura e vie când se realizea
ză simbioza spiritafect: „Învățătura 
este o parte judecată, o parte senti
ment.” „Primirea Torei este un mo
ment fundamental în istoria poporului 
evreu. Chiar și pentru necunoscători, 
Tora este o sursă de inspirație, un 
stimul permanent pentru a descoperi 
lucruri noi.”

Muzica a precedat Cuvântul, fapt 
ilustrat de primcantorul Iosif Adler. 
De mare forță actuală este Heveinu 
Șalom Alehem! – Să fie pace în lume!

O trecere în revistă a curentelor re
ligioase în iudaism a fost realizată de 
dr. Diana Medan, subliniind „unitatea 
în diversitate” din Antichitate până azi. 
Misnagdim, concentrați în Lituania, 
considerau că apropierea de Dum
nezeu se face prin studiu. Lider pro
eminent – Gaonul din Vilna. Pentru 
hasidim, sufletul comunică direct cu 
Divinitatea. Fondat de Baal Șem Tov, 
răspândit în România, cu diferențe 
între Moldova și Transilvania, hasi
dismul sa perpetuat prin dinastii ra

binice. Habad, 
acronimul cu
vintelor Hohma, 
Bima, Da’at, 
întemeiat de 
rabinul Schneur 
Zalman din Lia
di, este azi cel 
mai răspândit în 
lume. Principa
le curente ac
tuale: ortodocșii 
– tradiționaliști; 
c o n s e r v a t i 
vii – moderați; 
reformații – ino
vativi.

C ă l ă t o r i a 
în lumea artei 

tradiționale evreiești, propusă de dr. 
Măriuca Stanciu, a avut în vedere 
evoluția arhitecturii și a decorării si
nagogale din perioada grecoromană, 
Evul Mediu în Peninsula Iberică, Asia 
Mică, Balcani. A fost un tur de orizont 
asupra artei sinagogale din România, 
cu diferențieri între Moldova și Transil
vania. Au fost punctate direcții de inte
res: evoluții de la arta aniconică por
nind de la porunca „Să nuți faci chip 
cioplit” la înfățișarea unor portrete de 
țadikim; micrografia – texte alcătuind 
imagini sau imagini legate de texte 
prin reprezentări din regnul vegetal și 
animal; arta obiectelor de cult iudaic 
din metale nobile; arta broderiei; arta 
decorării materialelor textile.

Comunitatea, „substitut statal” timp 
de circa 2000 de ani, a făcut obiec
tul conferinței prof. dr. Liviu Rotman. 
Cei care „au gestionat viața evreias
că, fără a avea umbrela protectoare 

a statului”, au structurato astfel încât 
să acopere necesități religioase, edu
cative, de ocrotire socială și medicală 
a celor dezavantajați. Comunitatea 
avea instituții juridice, cu atribuții re
ligioase și laice. Fondurile erau asi
gurate de funcții fiscale. Pe lângă 
centru religios, sinagoga era și Beit 
HaKnesset – loc de formare a „opini
ei publice”. Departe de a fi „osificată”, 
comunitatea a evoluat în contextul 
mișcărilor religioase, filozofice, so
ciopolitice. „Apetența pentru politică” 
a fost relaționată de conceptul iudaic 
Tikun Olam – îndreptarea lumii.

Un domeniu vast și sensibil, acela 
al miturilor false în istoria iudaismu
lui, a fost abordat de conf. dr. Feli
cia Waldman. A fost conturată o pri
mă clasificare tematică: falșii Mesia 
„autodeclarați sau declarați de alții”, 
„urmați sau neurmați”; falsul în istorie, 
cu caracter antisemit, potrivit căruia 
evreii europeni ar fi „urmași ai hazari
lor, ca atare, fără drept asupra Israe
lului actual”; falsuri din afara societății 
evreiești, analizate în volumul Mituri 
fondatoare ale antisemitismului, de 
Carol Iancu, adaptate la prezent: de 
la mitul sacrificiului ritual la prelevarea 
de organe de la neevrei; de la Proto-
coalele înțelepților Sionului la sloga
nul „evreii conduc lumea”; negarea 
Holocaustului.

Șabatul și celelalte sărbători 
evreiești, „insule în timpul iudaic”, re
prezintă nucleul viitoarelor conferințe 
interactive din prezentarea rabinului 
Șlomo Sorin Rosen. A fost evidențiat 
rolul Șabatului în păstrarea identității 
iudaice, chiar dacă Șabatul nu a fost 
întotdeauna deplin respectat, din 

I U D A I C A

„De vină sunt alții” – Sondaj privind percepția  
asupra Holocaustului din România

Proiectul Midreșet Iavne a fost lansat
de Tikun Leil Șavuot 5781

În contextul intrării în Parlamentul României, după 
cele mai recente alegeri generale, a unui partid extre
mist de dreapta, Institutul Național pentru Studierea Ho
locaustului din România „Elie Wiesel” (INSHREW) a re
alizat un sondaj cu sprijinul Avangarde despre percepția 
asupra Holocaustului din România. Mai exact, a fost 
urmărită percepția societății privind responsabilitatea 
Holocaustului din țara noastră. Cine a fost, așadar, res
ponsabil: Germania nazistă sau Antonescu și autoritățile  
române?

Iată și câteva dintre concluziile studiului, prezentate în
tro conferință de presă la sediul INSHREW.

Un sfert dintre cei întrebați nu au auzit despre Holo
caust sau nu știu la ce se referă termenul.

La întrebarea „În ce a constat Holocaustul?”, 26% au 
spus că a constat în deportarea evreilor în lagăre de con
centrare controlate de germani, 23% au spus că a constat 
în execuții în masă, 35% nu știu sau nu au vrut să răspun
dă la această întrebare.

Responsabilă pentru Holocaustul din România este, 
conform acestui sondaj, Germania nazistă, spun 47% din
tre respondenți.

De la Raportul Wiesel adoptat în anul 2004 și până as
tăzi, aceleași mituri circulă în societatea românească. Ion 
Antonescu este responsabil, spun 3 din 10 respondenți. 
Doar 8% spun că mișcarea legionară este responsabilă în 
mare măsură pentru Holocaustul de la noi. De asemenea, 
doar 6% spun că politica antisemită începută de statul ro
mân după 1938 a stat la baza Holocaustului din România.

Sondajul a măsurat și tendințele homofobe și rasiste 
actuale, la nivel general.

La întrebarea „Ați fi deranjat să aveți un vecin homo
sexual?”, 46% au spus că da. 42% dintre respondenți au 
spus că ar fi deranjați să aibă un vecin rom. 16% spun că 
nu ar vrea sa aibă vecini persoane de culoare. 5% dintre 
respondenți spun în continuare că nu ar vrea să aibă un 
vecin evreu.

Despre concluziile acestui sondaj realizat de Avangarde, 
Alexandru Florian a declarat pentru Realitatea evreiască:

„Din perspectiva Institutului «Elie Wiesel» este un mo
ment de îngrijorare, pentru că cifrele ne arată că o mare 
parte din populația României este cu totul pe lângă tema 
Holocaustului, ca și pe lângă cea a tragediei evreilor din 
România în perioada celui de al Doilea Război Mondial, 
din perspectiva responsabililor și a ceea ce sa întâm
plat cu populația evreiască din țara noastră, începând cu 
legislația antisemită și încheind cu acele sute de mii de 
victime.

Este îngrijorător pentru noi, întrucât, poate astăzi mai 
mult ca în alte dăți, ne dăm seama că avem argumen
te solide. Dar educația și comunicarea în acest domeniu 
au de suferit. Nu există dezbateri, nu există întrebări pe 
această temă. Este un subiect de nișă, care animă puțin 
elita administrativă și politică, atunci când există inițiativa 
unor comemorări și oamenii se înghesuie la microfoane.”

În acest context al cunoașterii precare a temei Holo
caustului și al interesului scăzut pentru acest episod din 
istoria recentă a României, un muzeu național dedicat 
acestui domeniu este cu atât mai necesar. Lam întrebat, 
așadar, pe Alexandru Florian în ce stadiu sunt pregătirile 
pentru viitorul Muzeu Național de Istorie a Evreilor și a 
Holocaustului din România:

„Suntem în stadiul finalizării negocierii cu câștigătorii 
concursului, pentru a semna contractul de proiectare, a 
răspuns Alexandru Florian. Ei șiau asumat ca, întrun ter
men de 10 luni, să execute aceste proiecte care se cer 
pentru a se putea trece la faza următoare de execuție. 
În aceste 10 luni, plus alte douătrei luni necesare pentru 
autorizații de la diferite instituții publice, sper să fim capa
bili să avem totul încheiat și să facem o nouă licitație pen
tru a stabili entitatea care își va asuma execuția proiecte
lor respective, modernizarea și reconfigurarea imobilului 
și în același timp realizarea expoziției permanente.”

GEORGE GÎLEA

cauza „regulilor stricte” sau din motive 
sociopolitice. Șabatul, „zi specială” a 
săptămânii, este „un mod de a avea 
acces la o treaptă spirituală mai înal
tă”, expresie mai intensă a „prezenței 
lui Dumnezeu în lume”, bucurie su
fletească. Față de Șabat, celelalte 
sărbători evreiești sunt concentrate 
pe teme specifice; de pildă, primirea 
Torei de Șavuot.

Nesfârșitul învățăturii Torei a fost 
punct de pornire pentru primrabinul 
Rafael Shaffer de a pune în lumi
nă „multiplele fațete ale Torei orale”. 
„Moșe a primit Tora pe Muntele Sinai 
și ia transmiso lui Ioșua.” Este vorba 
de Tora orală. „Ce ia fost transmis, nu 
știm.” Până acum 1800 de ani, preda
rea Torei se făcea verbal, de la maes
tru la discipol. Avea să fie consemnat 
doar ceea ce era în pericol de a fi ui
tat. „Tora scrisă reprezintă numai părți 
din Tora orală. Deși sau scris nenu
mărate comentarii, învățătura Torei nu 
a fost cuprinsă încă.” Multiplele forme 
ale Torei orale se datorează faptului 
că „fiecare generație se exprimă în 
felul ei”. De aceea, înțelegerea Torei 
orale e doar parțială. Tora orală e prin
cipal subiect de studiu în ieșivot.

Rugăciunea – tfila: definiție, moti
vație, evoluții au fost principalele 
direcții din expunerea primcantorului 
Emanuel Pusztai. „Rugăciunea are un 
caracter unic. Este de natură intimă 
și, în același timp, universală.” Dacă 
„Tora e limbajul Divinității către individ, 
rugăciunea este limbajul omului către 
Dumnezeu”. Rugăciunea reprezintă 
„nevoia de comuniune cu Creatorul”. 
Multă vreme nu a avut o structură 
specifică. Aceasta a prins contur abia 
în timpul lui Ezra. O sistematizare a 
rugăciunilor și binecuvântărilor pentru 
toate zilele anului sa realizat prin Si
dur, limba folosită fiind ebraica. Spriji
ninduse pe opinia rabinului Jonathan 
Sacks, vorbitorul a sintetizat: „Creația 
este limbajul minții, dar muzica, rugă
ciunea sunt limbajul sufletului.”

IULIA DELEANU



REALITATEA EVREIASCĂ  Nr. 586587 (13861387) – 1  30 Iunie 2021  9

„În noaptea de 23 
iunie, în cimitirul evre
iesc care se află în lo
calitatea Ploiești, au 
fost vandalizate 16 
monumente funerare, 
situate pe aleea prin
cipală, fiind răsturnate 
plăcile superioare. Au 
fost vandalizate în spe
cial monumentele mai 
vechi, care erau mai 
ușor de dărâmat, din 
cauza sistemului mai 
slab de fixare pe soclu. 
În trei cazuri, plăcile au 
fost sparte, dar atunci când vor fi ridi
cate toate, vom vedea dacă mai sunt 
și alte pagube”, nea declarat Adela 
Herdan, președinta Comunității Evrei
lor din Ploiești.

Au fost imediat sesizate organele 
de anchetă și Primăria din Ploiești, 

bineînțeles FCER și 
presa.

„După ce am aflat 
de acest act de vanda
lism, am fost la cimitirul 
evreiesc. Nu am remar
cat alte distrugeri, cum 
ar fi stricăciuni la poarta 
de intrare. Acolo erau 
numeroși ofițeri de la 
Secția 2 Poliție și care 
cercetau locul faptei. 
Trebuie să amintesc că 
am mai avut un astfel 
de necaz, acum câțiva 
ani, iar organele de an

chetă au stabilit atunci că autorii erau 
niște... copii.

În cazul de acum, vreau să remarc 
poziția prietenească, de colaborare 
a Primăriei Municipiului Ploiești și a 
Serviciului de Gospodărire Urbană, 
cel din urmă promițând că ne va ajuta 

Fundația Leolam din Moinești, me
reu activă, a organizat recent un eve
niment denumit „Amintiri neruginite din 
Moinești”, în care membri și prieteni ai 
fundației au vorbit despre orașul na
tal. Printre aceștia, scriitoarea Adina 

CristeaPalada a prezentat imagini cu 
străzi și instituții moineștene din seco
lul al XXlea (Strada Ferdinand, Stra
da Principală, Școala israelită, în care 
se află acum Judecătoria orașului și 
care este una dintre cele mai vechi 
clădiri din Moinești rămase în picioa
re; Policlinica veche, unde tatăl său 
era medic, clădirea devenind ulterior 
Capela Sf. Nicolae).

Președinta fundației, Joséphine 
Kohlenberg, originară din Moinești și 
stabilită în Franța, a expus imagini 
de la o vizită la comunitatea evre
iască din Moinești a șefrabinului 
Moses Rosen, dar și fotografii de fa
milie. Bunica ei, Elisa Kohlenberg, a 
fost învățătoare la Școala israelită și 
le preda copiilor limbile idiș, engleză, 
franceză, germană.

Un alt eveniment al Fundației Leo
lam la constituit marcarea Zilei Limbii 
și Teatrului Idiș printro prezentare a 
scriitorului Eliezer Steinbarg și o lec
tură din fabulele sale, în traducerea 
lui Abraham Clain. Textele au fost 
selectate de Mihaela Rusu, membru 
Leolam. Lectura a fost făcută de Mi
haela Jescu, învățătoare la Moinești, 
iar editarea video ia aparținut Biancăi 
Pintilie, voluntar Leolam.

Mai puțin cunoscut decât autorul 
de limbă idiș Eliezer Steinbarg, tradu
cătorul A. Clain sa născut la Moinești, 
în 16 noiembrie 1907. Deși își uimise 
profesorii prin ușurința cu care com
punea poezii, a preferat să se îndrep
te spre Facultatea de Medicină din 
București și să profeseze la Bacău. 
Nu a abandonat scrisul, ci a compus 
poeme și a tradus lucrări ale unor au
tori de origine evreiască. Traducerea 
fabulelor lui Eliezer Steinbarg iau 
atras atenția și prietenia lui Tudor Ar
ghezi. A. Clain a făcut aliya în 1948; 
până să ajungă în Israel, a trecut prin 
lagărele de triere din Cipru și lea 
acordat îngrijiri medicale deportaților 
de pe vapor. În Israel a publicat atât 
creații originale, cât și traduceri. Tra
ducerile sale în limba română au stâr
nit admirația confraților, care spuneau 
despre Clain că „păstrează și cultivă 
magia limbajului din Moldova, cu pa
siune de colecționar”.

CLAUDIA BOSOI

ComunitAti

77 de ani de la deportarea evreilor din Transilvania de Nord

Noi activități ale Fundației 
Leolam

Vandalizarea cimitirului evreiesc nu e un act 
antisemit, după părerea polițiștilor!

MoineștiSprijin neprecupețit 
de la prieteni

Comunitatea evreilor CraiovaOltenia a întreținut permanent cimitirele aflate 
în responsabilitatea sa. Prietenia care există între primăriile dintre diverse județe 
ale Olteniei și Comunitatea Evreilor din Craiova se materializează prin gesturi 
care trebuie apreciate ca ale unor prieteni neevrei față de noi.

Cunoscânduse dificultățile prin care trece FCER din punct de vedere finan
ciar, Primăria orașului Dobreta  Turnu Severin, prin primarul prof. Marius Va
sile Screciu, în colaborare cu consilierul juridic Gabriel Niculescu și în strânsă 
legătură cu dr. Răzvan Straifeld, reprezentantul nostru în teritoriu, se ocupă pe 
perioada întregului mandat de îngrijirea cimitirului evreiesc din Drobeta  Turnu 
Severin, cimitir care are o vechime de aproximativ 200 de ani.

Starea deficitară a acestui cimitir cu vesti
gii tombale și cu mari dificultăți de întreținere 
din cauza suprafeței sale mari și a absenței 
unei comunități evreiești în oraș ne fac să 

Craiova

Ploiești

să ridicăm plăcile dărâmate. Primarul 
era chiar foarte revoltat că sa putut 
întâmpla așa ceva și mia promis că 
o echipă va patrula în permanență 
în zona cimitirului evreiesc”, a de
clarat președinta Comunității evreilor 
ploieșteni.

Andrei Volosevici, primarul Plo
ieș tiului, a afirmat că „astfel de acte 
ţin de negura istoriei” și șia exprimat 
con vingerea „că organele abilitate îşi 
vor face datoria şi vinovaţii vor fi aduşi 
în faţa justiţiei”.

„Comunitatea are în cimitir un în
grijitor, o doamnă ajutată și de soțul 
ei, mai ales la curățenie și îndepărta
rea vegetației. În alți ani, tot SGU nea 
ajutat cu toaletarea copacilor”, a mai 
spus Adela Herdan.

Și președintele FCER, deputatul 
Silviu Vexler, a fost șocat și revoltat 
de vandalizarea cimitirului, scriind pe 
pagina sa de Facebook că a ataca 
mormintele dintrun cimitir este „unul 

Oradea
În fiecare an, Comunitatea Evre

ilor din Oradea organizează un eve
niment de comemorare a deportărilor 
din Transilvania de Nord, inclusiv deci 
din Oradea, manifestare care sa ținut 
și în acest an, a scris Emilia Teszler, 
președinta Asociației Tikvah, întro 
postare pe Facebook. Trei dintre cei 
patru membri ai asociației au partici
pat ca persoane private și ca membri 
ai Comunității. Neam gândit la toți cei 
care au suferit, unii au pierit, puțini 
au supraviețuit, inclusiv la bunica, la 
mama, la mătuși și unchi, la toți copiii 
din familie. Am aprins una dintre cele 
șase lumânări care se aprind, sim
bolic, în amintirea celor aproximativ 
6 milioane de evrei care au pierit în 
Șoah. Sau rostit rugăciunile de Izkor 
în sinagogă, corul Comunității, acom
paniat de instrumentiști, a interpretat 
cu multă sensibilitate câteva cânte
ce adecvate momentului, iar la urmă  
neam deplasat cu toții la Memorialul 
de lângă sinagogă, din curtea școlii 
vecine, unde sa rostit rugăciunea El 
Male Rahamim. O asemenea zi nu 
poate fi decât tristă, dar neam simțit 
cu toții acasă.

Cluj
La 9 iunie 1944, din ghetoul de la 

Fabrica de cărămizi din Cluj pleca ulti
mul transport cu destinaţia Auschwitz. 
An de an, evreii clujeni îi comemo
rează pe cei aproape 18.000 de co

religionari din oraș şi din împrejurimi, 
deportaţi în lagărele de exterminare 
naziste în maiiunie 1944.

Festivitatea de Hazkara din acest 
an a avut loc miercuri, 9 iunie 2021, 
la ora 12, în Parcul Caragiale, la Mo
numentul Memorial al Martirilor Holo
caustului. Sau rostit rugăciunile de 
comemorare şi sau depus pietre şi 
coroane de flori.

Alături de membrii Comunităţii 
Evreilor din Cluj au fost invitaţi repre
zentanţii conducerii locale şi judeţe
ne, ai cultelor religioase, organizaţi
ilor neguvernamentale şi toţi clujenii 
dornici să omagieze memoria conci
tadinilor pieriţi în Holocaust. (Robert 
Schwartz, președintele CE Cluj)

Sighetu Marmației
O expoziție sub deviza „Cuvinte 

și culori pentru pace la Elie Wiesel 
acasă”, organizată la Muzeul Satului 
Maramureșean „Mihai Dancuș” din 

Sighetu Marmației, a prilejuit și evo
carea deportărilor populației evreiești 
din Sighet și din împrejurimi. Expoziția 

a fost organizată de Asociația Culori 
pentru Pace România. După ceremo
niile inaugurale, care sau desfășurat 
în incinta Muzeului, inclusiv la Casa 

Memorială Elie 
Wiesel, eveni
mentul sa finali
zat la casa evre
iască „Rachmil 
Drimmer” în 
incinta Muzeu
lui, unde au fost 
expuse lucrările 
copiilor din mai 
multe școli din 
municipiu.

Din partea 
C o m u n i t ă ț i i 

Evreilor din Sighetu Marmației a par
ticipat, ca reprezentant al celei de a 
doua generații a supraviețuitorilor Ho
locaustului, Petru Ganz (care nea și 
trimis această corespondență), care 
lea explicat copiilor de ce este atât 
de important să nu uităm cele întâm
plate în anii aceia de coșmar pentru 
întreaga omenire. Și cu orice prilej 
de comemorare să fim prezenți, să 
fim activi, să participăm și efectiv și 
să condamnăm orice manifestare de 
antisemitism și xenofobie, pentru a nu 
se repeta asemenea tragedii.

Repre zen tanților organizațiilor de 
copii, factorilor din instituțiile de cul
tură și educație, Petru Ganz lea su
gerat să nu ezite să ne contacteze cu 
orice ocazie prilejuită de orice tip de 
activitate legată de amintirea victime
lor Holocaustului.

dintre cele mai abjecte acte posibile. 
Ce motiv poate exista pentru distru
gerea unor morminte, pentru atacurile 
îndreptate împotriva memoriei unor 
oameni care nu mai sunt printre noi? 
Ura şi prostia, în cele mai mizerabile 
şi absurde forme, sunt singurele expli
caţii pe care le întrevăd pentru aceas
tă crimă. Fiecare piatră funerară dărâ
mată este o mărturie”.

Ca și în celelalte cazuri de vanda
lizări de cimitire din România, și de 
această dată Poliția ia identificat ra
pid pe făptași, dar acum, din păcate, 
lucrurile par să se îndrepte spre fina
lul obișnuit, în care nimeni nu plătește 
pentru distrugerea monumentelor fu
nerare, deși legea e clară și drastică. 
Autorii sunt cinci tineri, între 16 și 24 
de ani, iar după anchetarea lor, Poliția 
a dat deja un verdict uluitor: „Din cer
cetări, a rezultat faptul că acţiunea 
persoanelor bănuite nu are legătură 
cu acţiuni antisemite”!

Dacă nu au fost acțiuni antisemite, 
oare de ce făptașii nu au ajuns în ci
mitirul ortodox, situat gard în gard cu 
cel evreiesc?

ALX. MARINESCU

prof. dr. CORNELIU SABETAY,
președintele C.E. Craiova

(Continuare în pag. 22)
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Interesant de remarcat, toate 
aceste monumente sunt scrise în 
ebraică, pe fiecare dintre ele menţio
nânduse numai numele mic al fiecă
rui decedat şi numele tatălui. Numele 
de familie lipseşte cu desăvârşire. La 
cei care erau cohanim se specifică pe 
fiecare piatră „om important”, se ara
tă în volumul semnat de Medy Gol
denberg și intitulat Evreii din județul 
și orașul Tecuci, vol. II, fotografii re
alizate pe 24 mai 2021, de Daniel  
Brandea.

Daniel Brandea este și autorul vo
lumului Contribuții la istoria orașului 
Tecuci, în cadrul căruia, în capitolul 
„Tecuciul în anii Primului Război Mon
dial”, se arată, între altele, că evreii 
din Tecuci care nu aveau cetățenia ro
mână au fost internați în lagăre pen
tru străini, soartă pe care au avuto 
Avram Segal, dar și Ferenț Condrat, 
în anii 19171918, care fusese și el in
ternat în lagărul pentru străini.

Măsurile internării cetățenilor stră
ini au fost luate în baza deciziei Minis
terului de Interne privitoare la situația 
străinilor în caz de mobilizare a ar
matei și sau aplicat numai bărbaților 
în vârstă de peste 16 ani. În același 
timp, Marele Cartier General a dispus 
și măsuri de evacuare și eventual in

ternare a cetățenilor străini din zona 
de operațiuni.

În continuare se menționează că 
„în activitatea de sprijinire și ajutora
re a refugiaților, precum și a răniților 
de pe front, sa implicat și Comuni
tatea evreiască din Tecuci, în special 
prin Comitetul de doamne condus de 
Becca Rosenberg și Rosa Herșcovici. 
Sau organizat mai multe colecte 
în urma cărora sau strâns mai întâi 
1.184 de lei pentru Crucea Roșie și, 
mai apoi, alți 608 lei folosiți pentru 
cumpărarea de perdele la spitalul or
ganizat în Clubul ofițerilor. În același 
timp, evrei tecuceni sau înrolat în ar
mata română și au luptat pe front.

Sunt cunoscute mai multe nume 
de eroi evrei tecuceni care sau jertfit 
pentru apărarea Patriei. Îi amintim aici 
pe: Buhman Smil (soldat, Regimen
tul 50/64 Infanterie, 6 august 1917, 
Mărășești, căzut în luptă), Cahane 
Manase (soldat, Regimentul 24 Infan
terie, 29 iulie 1917, Valea Oituzului, 
căzut în luptă), Brener Berlă (soldat, 
Regimentul 22 Infanterie, 25 august 
1917, Coțofănești, căzut în luptă), 
Herșcovici Carol (caporal, Regimen
tul 24 Infanterie, 25 septembrie 1916, 
Tecuci, decedat în urma rănilor), Ian
culovici Natan (soldat, Spitalul mo
bil nr. 8, 1 august 1917, decedat pe 
front în urma unei răni provocate de 
o schijă de obuz), Braumfeld Marcu 
(soldat, Regimentul 24 Infanterie, 23 
septembrie 1916, Vlădeni, Brașov, 
căzut în luptă), Kern Moisă Moritz 
(soldat, Ambulanța Divizionară 10, 31 
mai 1917, Negrești, Vaslui, bolnav de 
tifos), Lazarovici Simon (soldat, Regi
mentul 24 Infanterie, 11 septembrie 
1917, decedat din cauza rănilor pe 
front), Segal Ozias Burah (plutonier 
T.T.R., Regimentul 12 Cantemir, 7 oc
tombrie 1916, Buzău, căzut pe câm

ComunitAti
Evreii au contribuit la victoria României în Primul Război MondialTecuci

Șavuot 5781, în pandemieBacău
În ciuda pandemiei şi a vremurilor 

grele,  Hag HaȘavuot – Sărbătoa
rea Săptămânilor – a fost primită cu 
bucurie de un număr destul de mare 
de enoriaşi. Conform tradiţiei, Mun
tele Sinai a înverzit la primirea Table

lor Legii de către Moshe şi, pentru a 
aminti acest lucru, Sinagoga Rosen a 
fost împodobită, în cele două zile de 
Șavuot, cu flori şi plante verzi. Sărbă
toarea a fost numită „a Săptămânilor“ 
datorită celor șapte săptămâni care 
despart Pesahul de Șavuot (când se 
aducea un omer din primul orz sece
rat ca ofrandă la Templu). Sărbătoa
rea de Șavuot este inclusă în Șalos 
Regalim (cele Trei Mari Pelerinaje la 
Templu) şi este considerată şi o con
tinuare a Pesahului (eliberarea fizică 
din robia egipteană) până la Șavuot 
(eliberarea spirituală, ca urmare a pri
mirii Torei pe Muntele Sinai).

Oficiantul de cult a explicat şi ce
lelalte denumiri ale sărbătorii: Timpul 
când ni sa dat Tora noastră, Ziua 
primelor roade, aduse ca ofrandă la 
Templul din Ierusalim, și Sărbătoarea 
secerişului.

În ambele zile sa citit din două 
Suluri de Tora. În prima zi sa citit din 
Cartea Șemot, Pericopa Itro, despre 
pregătirea poporului evreu, timp de 
două zile, pentru primirea Tablelor Le
gii, urmând ca, în a treia zi, Dumne
zeu să Se arate poporului pe Muntele 
Sinai. Pentru Maftir, în ambele zile 
sau citit, din al doilea Sul de Tora, din 
Pericopa Pinhas, porunci referitoare 
la Iom Habikurim. În a doua zi sau ci
tit, din Pericopa Reei (Cartea Dvarim), 
poruncile referitoare la cele Trei Mari 
Sărbători de Pelerinaj la Templu.

Tot conform tradiţiei sau servit 
plăcinte cu brânză, subliniinduse că, 
odată cu primirea Torei, în viaţa popo
rului evreu a apărut şi interdicţia con
sumării, la aceeaşi masă, de carne şi 
lactate. În a doua zi sa oficiat şi so
lemna rugăciune Izkor, de pomenire a 
celor dragi decedaţi.

De Șavuot se obişnuieşte să se 
lectureze din Meghilat Ruth.

BRIF HAINRICH

pul de luptă), Șapira Simion (soldat, 
Batalionul 7 Vânători, 12 decembrie 
1917, Călărași, Botoșani, căzut în lup
tă), Iancu Sechter (soldat, Regimentul 
6 Roșiori, 26 septembrie 1918, Arcia/
Bosga, căzut în luptă), Vainstain So
lomon (soldat, Regimentul 64 Infante
rie, 19 august 1917, Bârlad, decedat 
din cauza rănilor), Vecsler Iancu (sol
dat, Regimentul 64 Infanterie, 30 ia
nuarie 1917, decedat bolnav de tifos), 
Buium Marcovici (soldat, 1 mai 1917, 
Iași, decedat în urma unei paralizii ge
nerale), Cahane Casian (soldat, Regi
mentul 7 Racova, 25 decembrie 1917, 
Bacău, decedat din cauza rănilor și a 
bolii), Catz Iosef (soldat, Regimen
tul 24 Infanterie, 4 mai 1917, Bârlad, 
bolnav de tifos), Sfarz Bercu (soldat, 
Regimentul 24 Infanterie, 17 martie 
1917, Botoșani, febră recurentă).

În chip de pioasă amintire pentru 
eroismul dovedit pe câmpul de luptă 
de Șmil Buchman, strada pe care se 
află Templul Comercianților din Tecuci 
a purtat numele acestuia în perioada 
interbelică.

Pentru faptele ostășești săvârșite 
pe câmpul de luptă au fost decorați 
680 de evrei, dintre aceștia 18 au fă
cut parte din regimentele tecucene.

În final, autorul subliniază: „La 7 
august 1917 armata a emis un alt or
din prin care evreii între 16 și 20 de 
ani au fost obligați să părăsească Te
cuciul, în termen de 12 ore, inclusiv 
evacuații din Ivești. Aceștia au fost 
chiar îmbarcați în vagoane în Gara 
Franțuzească. În urma negocierilor 
purtate între autoritățile militare și 
reprezentanții filialei locale a Uniunii 
Evreilor Pământeni, ordinul a fost re
vocat și sa permis reîntoarcerea în 
oraș a tinerilor evrei.”

IANCU AIZIC,
președinte C.E. Tecuci

Inaugurarea unei grupări de trei 
expoziţii la Bastionul Theresia din 
Timişoara a însemnat un prim eveni
ment major, desfăşurat cu public, pen
tru Comunitatea Evreilor din Timişoa
ra. Prin intermediul programului euro
pean Rediscover a fost posibil să se 
materializeze o mai veche idee, aceea 
de a aduce împreună celebrările anu
ale ale acestei comunităţi, personalită
ţile marcante din istoria sa şi, pentru a 
doua oară, câteva dintre importantele 
realizări arhitecturale care marchează 
această urbe. Participarea a fost lar
gă şi asistenţa încântată să se revadă 
după o lungă perioadă în care online
ul a fost singura şansă de comunicare.

Anul evreiesc este prezentat prin 
intermediul descrierii fiecărei săr
bători, dar şi cu imagini ilustrative 
din prezentul şi trecutul comunităţii. 
Roș Hașana, Iom Kipur, Sucot, Sim
hat Tora, Hanuca, Tu biȘvat, Pesah, 
Șavuot sunt sărbătorile religioase 
ilustrate, lor li se adaugă Iom HaȘoah, 
Iom HaZikaron şi Iom Haatzmaut, 
date esenţiale ale calendarului evre
iesc, marcate în Israel, dar şi în toate 
comunităţile evreieşti tradiţionale din 
lume. De asemenea, cei ce au poposit 
să vadă rollupurile expuse prin efortul 
echipei Primăriei Timişoara, coordo
nată de Floriana Ştefan, au putut des
coperi şi câteva obiceiuri respectate 
la Timişoara, ca în toate comunităţile 
evreieşti. Momentele vieţii – Brit Mila, 
Bar Mițva şi nunta  Hatuna – sunt, de 
asemenea, ilustrate.

Al doilea grupaj de panouri aduce 
împreună 14 personalităţi timişore

ne, fiind doar o secvenţă, un crâmpei 
relevant dintro serie de sute de per
sonalităţi. Fără să se dorească nici 
pe departe exhaustivă, o asemenea 
enumerare surprinde personalităţi 
din domenii dintre cele mai diverse, 
acesta fiind și scopul organizatorilor. 
Evreimea timişoreană a contribuit 
substanţial la edificarea oraşului de 
pe Bega şi contribuţia unei comunităţi 
– care a cunoscut momente de glorie, 
de linişte şi pace, dar şi de dispera
re – este bine să fie cunoscută. Prin
tre cei evocaţi, rabinul Oppenheimer 
Zvi, cunoscut ca Rabinul Minune, la 
al cărui mormânt, de peste un secol, 
poposesc evrei şi (mai ales) neevrei, 
rabinul Ernest Neumann, cel care a 
fost peste şase decenii rabin şi, mai 
apoi, conducător de comunitate, mar
când mare parte a secolului al XXlea 
pentru această obşte, fizicianul de re

nume mondial Peter Freund, poetul 
şi prozatorul Anavi Adam, managerul 
vienez şi descoperitorul de voci nes
temate Ioan Hollender, dirijorul, pia
nistul şi compozitorul Ladislau Roth, 
antrenorul de minţi şahistice de renu
me mondial Sergiu Grunberg şi an

trenorul de matematicieni Gheorghe 
Eckstein, profesoara renumită Marika 
Neumann şi geniul muzical Ella Philip, 
arbitrul internațional, mândrie a Israe
lului, Abraham Klein şi, desigur, alții.

În deschidere, după Floriana Ște
fan şi dr. Luciana Friedmann, pre
ședinta Comunităţii Evreilor, a vorbit 
despre cea de a treia secţiune a ex
poziţiei arhitectul dr. Gabriel Szekely. 
El la descoperit pe unul dintre crea
torii marilor construcţii ale Timişoarei, 
Henrik Telkes, un mare arhitect des
pre care, din păcate, erau cunoscute 
prea puţine lucruri. Vorbitorul de ex
cepţie, o adevărată enciclopedie vie a 
Timişoarei şi nu numai, ia purtat pe 
cei prezenţi printre momentele esen
ţiale care au marcat geneza acestui 
oraş. Ceea ce am înţeles cu toţii este 
că nu se poate imagina această urbe 
fără contribuţia evreiască la construi
rea sa, iar acest lucru este important 
să fie cunoscut peste generaţii.

Dea lungul a două săptămâni, ex
poziţia de amploare a putut fi viziona
tă la Bastion, ea urmând a fi reluată 
în viitor la Centrul Comunitar Evreiesc 
din Timişoara. (L.F.)

Sărbători, personalităţi şi arhitectură evreiascăTimișoara

Pe data de 15 decembrie 1839, 
Casa Obştii a donat comunităţii evre
ilor un loc de cimitir, situat pe strada 
Vânători, între actuala Fabrică de 
Spirt şi vechea mahala Bulgari, nu
mită în acea perioadă Lutărie. Cele 
peste 30 de lespezi, multe înclinate 
sau prăbuşite din cauza cutremurelor 
de pământ sau alunecărilor de teren, 
conţin bogate elemente decorative (în 
marea lor majoritate fiind stilizări ve
getale sau însemne simbolice) şi in
scripţii în ivrit.

Graţie sprijinului acordat de regre
tatul primrabin Eliezer Glantz, în anul 
2001, precum şi interesului deosebit 
manifestat de cercetătoarea Medy Gol
denberg, în primăvara anului 2005 au 
fost descifrate mai multe nume săpate 
în piatră: Feghea, fiica lui Şlomo, de
cedată în februarie 1848; Nahum, fiul 
lui Hună, decedat pe 5 octombrie 1849; 
Estera, fiica lui Şalom, femeie impor
tantă, decedată pe 8 august 1850; Da
vid Baruh Iehuda Leib Hacohen, om 
important, decedat în 1851. Singura 
piatră funerară cu inscripţie realizată 
cu litere latine îi aparţine lui Haim Leib 
Waissman, mort la vârsta de 48 de ani, 
la 9 iulie 1870. Dov, fiul lui Nusăm, pare 
să fie ultima persoană înmormântată 
aici, pe 15 septembrie 1889.
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ComunitAti AD MEA VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi 

născuţi în luna iulie

n LIA BORZA, președinta CE 
Alba Iulia, condu
ce de ani buni o 
comunitate mică, 
dar activă sub di
verse raporturi: 
al prezervării pa
trimoniului sacru, 
dovadă și reinau
gurarea de acum 
câțiva ani a si
nagogii devenite 
punct de atracție pentru turiști din 
țară și străinătate; al asistenței so
ciale și medicale, fapt evidențiat în 
condițiile pandemiei, când asistații 
au avut parte de un plus de grijă, 
cu asigurarea măsurilor cuvenite de 
prevenție; al participării la progra
mele naționale de educație iudaică.
n IOjI SACAGIU, președintele 

CE Dorohoi, a 
reușit în răstimpul 
relativ scurt de 
când a fost ales 
lider comunitar să 
demonstreze că 
este la înălțimea 
răspunderii asu
mate. Fiindcă, în 
pofida numărului 
mic de membri ai 

comunității, problemele nu sunt de
loc puține: de la întreținerea sinago
gii și a muzeului de istorie a evre
ilor dorohoieni și din împrejurimi, 
a cimitirului, la comemorarea, la 1 
iulie anul trecut, în condiții impuse 
de pandemie, a Pogromului de la 
Dorohoi, de la care sau împlinit 80 
de ani, cu participarea autorităților 
locale și a unor oaspeți din CE Iași.
n OTTO DEUTSCH, preșe

dintele CE Sibiu, 
veghează de mul
tă vreme la bunul 
mers al comunității 
sibiene. O acțiune 
de anvergură a 
fost cea din anul 
2007 când a fost 
profund implicat în 
desfășurarea Fes
tivalului EuroIuda-
ica, în cadrul manifestărilor consa
crate Sibiului – Capitală Culturală 
Europeană. Fapt meritoriu: sinago
ga din oraș este printre puținele din 
țară care nu au avut nevoie de re
abilitare. El știe să atragă oamenii 
spre comunitate prin celebrarea săr
bătorilor evreiești și organizarea de 
evenimente culturale, astfel remar
cânduse participarea unor elevi la 
vizite la sinagogă și în comunitate.
n IANCU AIZIC, președintele 

CE Tecuci, se 
numără printre li
derii comunitari 
cu experiență, 
realegerea sa în 
fruntea comunității 
d a t o r â n d u  s e 
capacității sale de 
a atrage sponso
rizări binevenite 
pentru restaurarea 

sinagogii, printre primele din progra
mul FCER de reabilitare a patrimo
niului de cult iudaic, pentru moder
nizarea sediului comunitar, buna 
întreținere a cimitirului, tipărirea 
unei monografii despre istoria evre
ilor tecuceni. El este promotor al 
dialogului interetnic și interreligios, 
gazdă ireproșabilă pentru delegați 
în toate Hanuchiadele.

Expoziţia „Iaşi – Multiculturalitate – acte şi documente”

„Provocările Culturii”Iași
În ziua de 21 mai 2021, Biblioteca județeană „Gh. 

Asachi” din Iași a organizat online, pe platforma Zoom, ma
nifestarea „Călătorii prin bucătăriile lumii – Rețete culinare 
în Târgul Iașilor”.

În anul 2002, la inițiativa UNESCO sa stabilit ca, în fie
care an, la data de 21 mai să fie sărbătorită Ziua mondială 
pentru diversitate culturală, pentru dialog și dezvoltare.

Irina Bokova, director general al UNESCO, menționa: 
„Având la bază drepturile omului, UNESCO este de părere 
că diferenţele şi diversitatea noastră ne fac mai puternici şi 
că respectarea diversităţii culturale este esenţială pentru pro
movarea dialogului intercultural, dezvoltare durabilă şi pace.”

Dea lungul secolelor, Iaşiul a fost un oraș cosmopo
lit, recunoscut pentru diversitatea sa lingvistică, culturală 
și pentru capacitatea de a asigura un spațiu de dialog și 
dezvoltare a relațiilor interumane. 

Parteneri la această activitate au fost Federația 
Comunităților Evreieşti din România – Cultul Mozaic, Comu
nitatea Evreilor Iași, Comunitatea Elenă Iaşi, Filiala Uniunii 
Elene din România, Institutul Francez din România – Iași, 

Ciocolateria L’Artisan, Uniunea Polonezilor din România – 
Filiala Iași, Uniunea Armenilor din România – Sucursala Iași.

Elevii de la clasa de turism și produse alimentare de la 
Colegiul Tehnic „Ion Holban”, coordonați de prof. Adriana 
Băiceanu, și elevii de la clasa pentru tehnicieni analize pro
duse alimentare de la Liceul Tehnologic „Petru Poni” din 
Iași, coordonați de prof. Ersilia Coșbuc, au pus în operă 
câteva rețete propuse de minorități din Iași: evrei, greci, 
lipoveni, armeni, poloni, francezi.

Reţetele pe care leam propus, reţete tradiţionale evre
ieşti, au fost: ghefilte fisch (ştiucă umplută) şi varenichis 
(colţunaşi cu cartofi).

Această manifestare, cu caracter deopotrivă interetnic 
şi intercultural, sa desfășurat în cadrul proiectului „Provo
cările Culturii”, proiect care își propune să faciliteze con
tactul elevilor de liceu cu diverse zone ale culturii și inter
conectarea lor, prin expoziții, ateliere și seminarii și prin 
cunoașterea și aprofundarea acelor cărți care dezvoltă 
tema multiculturalismului.

MARTHA EŞANU

În preajma Zilei Mondiale pentru 
Diversitate Culturală (21 mai), Primă
ria Municipiului şi Muzeul Municipal 
„Regina Maria” din Iaşi au organizat 
expoziţia „Iaşi – Multiculturalitate – 
acte şi documente”,  în colaborare cu 
Comunitatea Armeană, Comunitatea 
Evreilor, Comunitatea Turcă, Asoci
aţia Pro Roma, Comunitatea Elenă, 
Comunitatea Ucrainenilor, Comunita
tea Ruşilor Lipoveni din Târgu Frumos 
şi Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor 
Naţionale ale României. Partenerii 
media ai evenimentului cultural au 
fost: TVR Iaşi, TV Moldova, TV Live, 
Curierul de Iaşi, revista Timpul, Radio 
Iaşi şi Radio Trinitas.

Organizatoarea şi curatorul expo
ziţiei, dr. Aurica Ichim, directoarea Mu
zeului „Regina Maria”, a relevat faptul 
că expoziţia este parte a unui proiect 
de dialog intercultural despre diversi
tate etnică şi multiculturalitate şi nu 
întâmplător este găzduită de Galeriile 
de Artă „Dan Hatmanu”, situate în Pa
sajul Sf. Vineri, fosta vatră a minorită
ţilor armene, greceşti şi evreieşti din 
vechiul Târg al Ieşilor, unde acestea 
îşi aveau lăcaşuri de cult (biserici şi 
sinagogi) multiseculare. Situarea lor, 
încă din timpuri străvechi, în imediată 
apropiere dovedeşte armonia interet
nică de pe meleagurile ieşene.

Dr. Marius Chelcu, cercetător la 
Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din 
Iaşi, a vorbit despre principalele mi
norităţi trăitoare pe meleaguri ieşene, 
despre istoria lor şi despre aportul lor 

la înflorirea economică, ştiinţifică şi 
culturală a urbei noastre şi a întregii 
Moldove.

Primarul Mihai Chirica a subliniat 
că Iaşiul, cetate a culturii româneşti, 
este deopotrivă un oraş multietnic şi 
multicultural, unde minorităţile trăiesc 
întrun climat de înţelegere şi priete
nie. Vorbitorul a apreciat că expoziţia 
este încă un demers pentru cunoaş
terea trecutului istoric, demografic şi 
cultural al Iaşiului, componentă esen
ţială a identităţii noastre contempora
ne. De asemenea, a propus editarea, 
sub egida municipalităţii, a unei revis
te a minorităţilor din Iaşi.

Reprezentanţii minorităţilor parti
cipante la expoziţie au vorbit despre 
istoria comunităţilor lor şi au prezentat 
exponatele: costume populare tradiţi
onale, obiecte de cult, cărţi, fotografii, 
acte şi documente.

În partea din expoziţie dedicată 
Comunităţii Evreilor din Iaşi au fost 
expuse un pupitru şi un dulap de ru
găciune, o menora, un talit şi un sul 
de Tora, iar deasupra lor, tabloul Ma
relui Rabin din Ştefăneşti.

Cuvântul în care am prezentat 
comunitatea noastră sa referit la ve
chimea acesteia și la cea a Sinagogii 
Mari din Târgu Cucului, cea mai ve
che sinagogă din România, inaugura
tă în anul 1671, precum şi la primul 
teatru profesionist din lume în limba 
idiş, fondat de Avram Goldfaden la 
Iaşi, în anul 1876.

Expoziţia „Iaşi – Multiculturalitate – 

acte şi documente” demonstrează că 
diversitatea îi poate uni pe toţi locu
itorii Iaşiului şi poate genera trainice 
prietenii, că respectul pentru celălalt 
este puntea spre înţelegere, o punte 
pe care trebuie să păşim cu toţii, pas 
la pas şi umăr la umăr, întro lume glo
balizată şi globalizantă, fără frontiere 
şi fără bariere de nicio natură etnică 
sau confesională.

MARTHA EŞANU

Șavuot 5781 în Templul CoralBrăila
Comunitatea Evreilor Brăila șia 

onorat buna tradiție de Șavuot și, în 
frunte cu președinta Nadia Ustinescu, 
a transformat Templul Coral în loc 
de sărbătoare. Fiind încă perioadă 
de anume restricții sanitare, membrii 
comunității sau aflat împreună în 
număr mai mic decât altădată la în
tâlnirea din 18 mai 2021. Înainte de 
intrarea în Templu șiau dat binețe cu 
bucuria revederii (pandemia transfor
mând fiecare întâlnire în sărbătoare), 
au depănat micile istorii personale ale 
timpului în care nu sau putut vedea, 
au admirat irișii și trandafirii din curtea 
Templului, mai puțini ca în alți ani din 
cauza temperaturii prea reci.

Dar bucuria Șavuotului și atmosfe
ra plăcută, plină de florile din poves
tea primirii Torei, a fost subliniată de 
Suchar Goldstein, oficiantul de cult. În 
plus, sa continuat și o tradiție loca
lă impresionată: unul dintre membrii 
Comunității, Marian Bucureșteanu, a 

dat citire listei cu cei dispăruți, păs
trând astfel vie memoria evreilor pe 
care nui vom mai întâlni vreodată. Un 
nume care a răsunat în templu a fost 
cel al scriitorului și  dramaturgului Iosif 
Hechter (Mihail Sebastian).

De asemenea, conform tradiției, 
membrii Comunității șiau oferit daruri 
(pachete cu produse alimentare) și 
au spus cu căldură „Hag Șavuot Sa
meah!”

ARMANDA FILIPINE

Ziua 
Ierusalimului
Ca toate popoarele lumii, şi noi pri

vim cu veneraţie spre Ierusalim, capi
tala lumii pentru religiile monoteiste, 
oraşul de aur cântat în compoziții mu
zicale de înaltă ținută. Și noi visăm la 
Ierusalim ca loc sacru, la pelerinajele 
întracolo. Fie ne amintim cu nostal
gie, fie ne gândim la şi ne pregătim 
pentru proxima astfel de călătorie.

Însă pentru târgovişteni, Ierusali
mul are încă o semnificaţie: una sen
timentală.

În anul în care Ierusalimul împli
nea 3000 de ani de atestare docu
mentară, Târgovişte își aniversa şi ea 
„venerabila” vârstă de 500 de ani de 
existență. Atunci am fost vizitaţi de un 
grup de evrei, originari din România, 
unii dintre ei foşti elevi ai Târgoviştei 
(de ex., poetul Sandu David z.l.).

Anul acesta, Asociaţia Centrală de 
Prietenie şi Colaborare Culturală cu 
Israel, cu sprijinul conducerii şi al unor 
cadre didactice, a făcut, în beneficiul 
elevilor Şcolii gimnaziale „Smaranda 
Gheorghiu” (Elisa şi Iosef Samuil), o 
incursiune în istoria milenară a oraşu
lui greu încercat dea lungul timpului: 
Evul Mediu, Cruciadele, cete de rebeli 
care, sub pretext de închinare, au je
fuit şi cotropit locurile sfinte. Tot timpul 
înconjurați de neprieteni, locuitorii Ie
rusalimului au reușit să fie performanți 
în toate domeniile vieții sociale, cu 
precădere în cercetare și apărare.

Prin grija conducerii şcolii, elevilor 
li sau  proiectat secvenţe din filme ac
tuale semnificative, ilustrative pentru 
realizările înfloritorului Stat Israel.

Şi pe această cale îi asigurăm de 
prietenia, admiraţia, dar şi de recu
noştinţa noastră pentru efortul pe care 
îl depun îngrijinduse de locurile sacre 
ale religiei noastre şi, astfel, făcând 
sigură vizitarea lor, întrun perimetru 
ostil.

În final, elevii au intonat imnul Sta
tului Israel.

ILEANA GHENCIULESCU

Târgoviște
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Întâlnirea copiilor, după mai bine de 
un an de prezenţă doar online, a con
curat doar cu bucuria vârstnicilor de la 
Centrul de Zi de a se revedea! Ferici
rea a fost exprimată diferit, dar a în
semnat, de fapt, acelaşi sentiment de 
plăcere a revederii: „arăți neschimbat”  
şiau spus seniorii şi „ce mult ai cres
cut!” au rostit surprinşi copiii unii alto
ra. 

Programele realizate la Centrul de 
Zi, deocamdată o dată pe săptămâ
nă, de Judith Hirschl, aduc momente 
speciale pensionarilor. Muzica bună, 
jocul de remy, discuţiile savuroase au 
stârnit dorul de viaţă al participanţilor. 

În Parcul Regina Maria, cei mici 
sau revăzut întro duminică însori
tă. Participanţii, de la 4 la 12 ani, au 
celebrat Ziua Copilului cu o serie de 
jocuri, concursuri şi povestiri. Rebeca 
Barnea şi Michaela Nanu iau încân
tat pe aceştia şi parcă lunile de izolare 
sau topit în veselia lor. 

Pizza gustoasă servită în aer liber, 
ca la un picnic adhoc, a completat o 
zi plină de minunăţii. Buna dispoziţie 
a acestui eveniment a făcut ca, în cu
rând, întâlnirea să fie repetabilă.

Festivalul Etniilor a avut loc şi în 
acest an la Muzeul Satului, iar Co
munitatea Evreilor nu putea lipsi din 
peisaj. Chiar dacă cei din corul Sha
lom nu şiau reluat încă activitatea, 
un grup format din dirijorul Alexandru 
Fischer, tânăra absolventă a Liceului 
de Muzică „Ion Vidu”, Tyia Grosseck, 
şi Oliver Grosseck au reprezentat 
comu nitatea. Muzica evreiască nu a 

lipsit astfel din peisajul multicultural 
al Banatului.

Odată cu reluarea prudentă a pro
gramelor, cu respectarea legislaţiei şi 
a normelor, răbdarea şi apetitul pentru 
programele online scad în mod firesc. 
Viitorul este legat de speranţa de a 
continua programele, dar responsabi
litatea membrilor comunităţii este de a 
face tot posibilul pentru limitarea ris
cului de infectare. 

L.F.

În contextul relaxării restricțiilor și venind, totodată, în sprijinul combaterii 
pandemiei, cu precauție și cu respectarea tuturor prevederilor legale, Centrul 
Comunitar Evreiesc București a reluat treptat evenimentele cu desfășurare față 
în față, pe lângă cele online.

Astfel, duminică, 13 iunie, a fost zi plină: cei mici sau bucurat pe Insula 
Artelor din Parcul IOR de „Povești la firul ierbii”, parte a programului mai amplu 
Super Povești Evreiești, iar adolescenții sau reîntâlnit în cadrul evenimentu
lui Galil, Keep Calm & Let’s Meet Again, concursuri de cunoștințe evreiești, de 
orientare și sportive.

29 iunie aduce amatorii de lectură 
ai „Salonului cultural” în aer liber, în 
curtea Muzeului Literaturii Române, 
sub coordonarea voluntarilor Zigu și 
Liana Tauberg. Pe lângă revederea 
emoționantă, întâlnirea include pre
zentarea proaspătului volum de po
ezie semnat Avi Segal, volum care 
vede lumina tiparului la 40 de ani de 
la dispariția autorului.

jCC Day Out  cel mai mare eve
niment cu participare în persoană, în 
aer liber, pentru toate vârstele, unde 

participanții pot alege activitățile pre
ferate: vizite la muzeu, tururi ghidate, 
concursuri de cunoștințe evreiești, 
krav maga  și alte activități sportive, 
vânătoare de comori etc. Se întâmplă 
duminică, 4 iulie.

Seniorii din cadrul programu-
lui Bait Ham, realizat împreună cu 
DASM, se reîntâlnesc joi, 15 iulie, în 
aer liber, pentru o prezentare și un 
concurs despre Israel.

ADRIAN GUERON

Întâlnire în lumea copilăriei

Mult-speratele programe live 
au început cu precauţie

Reîntâlniri

Din viitorul apropiat

Cu ocazia sărbătorii Șavuot a fost 
organizat un eveniment online la care, 
înaintea serviciului religios, directorul 
JCC Iași Albert Lozneanu a vorbit des
pre originea și semnificațiile  sărbăto
rii, arătând că, pe lângă semnificația 
dăruirii Torei pe muntele Sinai, Șavuot 
este legată de sezonul recoltării grâ
nelor, legătură prin care sărbătoarea 
agricolă capătă atât sensuri morale, 
cât și filozofice, iar celebrarea acestei 
sărbători se deosebește de celelalte 
pentru că ea nu are un set de porun
ci (mițvot) direct scrise în Tora, altele 
decât abținerea de la muncă, servici
ile de rugăciuni speciale și mâncăru
rile festive. 

Cu același prilej, președintele  
C.E. Iași, Benjamina IdesVladcov
schi, a transmis membrilor comunității 
urarea de Hag Șavuot Sameah! și a 
mulțumit sponsorilor și voluntarilor 
care au făcut posibil ca și în acest an 
seniorii comunității să se poată bucu
ra de produse alimentare specifice 
acestei sărbători.

În cadrul ediției a IVa a Festiva
lului dedicat Zilei Limbii și Teatrului 
Idiș, desfășurată online, formația Ni
gun a Comunității Evreilor Iași a pre
zentat un concert de muzică klezmer, 
filmat în Sinagoga Mare din Iași, în 
care soliștii Albert Lozneanu și Uri Fe
renbac au interpretat frumoase și  cu
noscute melodii precum: A yddishe 
mame, Yossel, Tumbalalaika sau Bei 
meyn rebbe iz gevezen, care au în
cântat pe numeroșii participanți.

Ziua Internațională a Copilului a 
fost o minunată ocazie pentru bunici, 
părinți şi copii să petreacă împreună 

câteva ore plăcute, care sau trans
format întro amintire de neuitat.

De ziua lor, copiii sau distrat copi
os, au cântat, au sărit pe trambulina 

proaspăt instalată în curtea sediului 
JCC, şiau colorat fețele întro amu

zantă sesiune de face-painting, au 
confecționat brățări cu numele lor 
scris cu litere ebraice, au învățat cum 
se pregătește pizza, iar la final au sa
vurat un tort delicios. 

SILVIAN SEGAL

JCC BuCureşti

JCC iAşi

JCC tiMişOArA

JCC OrADeA

Rămânem copii 
atât timp cât  

ne trăiesc părinții
Pe data de 11 iunie, la Oradea au 

fost sărbătoriți cei mai tineri membri 
ai comunității. La sinagogă, cu mic, 
cu mare, șiau unit vocile și au cân
tat Hatikva. Apoi, președintele Felix 
Koppelmann lea amintit tuturor că, 
atât timp cât un om are părinții în 
viață, el continuă să fie copil, așa că 
11 iunie a fost sărbătoarea tuturor.

Ieșind în curte, copiii sau bucurat 
de o sesiune de face și body painting, 
bun prilej pentru a repeta și numele 
culorilor. Înveseliți de scamatorii, cu 
toții au petrecut o dimineață plăcută.

Pagină coord. de GEORGE GÎLEA

La Praga funcționează 
primul Centru Comunitar Evreiesc virtual din lume

La începutul anului 2020, Pavlina Sulcova a revenit la 
Praga după 10 ani petrecuți la Tel Aviv ca angajată a Mi
nisterului ceh de Externe. Experiența din Israel a determi
nato să organizeze în capitala cehă un Centru Comunitar 
Evreiesc modern. Găsise și o clădire în cartierul vechi al 
Pragăi, amintind de istoria evreilor praghezi. Dar pandemia 
de coronavirus ia spulberat acest vis.

Sulcova nu a renunțat însă la visul ei, doar a schimbat 
obiectivul și a decis să creeze un Centru Comunitar Evre
iesc online pentru a stimula viața evreiască a celor 7.000 
de membri ai comunității din țară. Potrivit JCC Global, 
organizația care face legătura cu peste 1.000 de centre 
comunitare evreiești din lume, cel din Praga a fost singurul 
centru comunitar deschis anul trecut.

Centrul Comunitar Evreiesc virtual din Praga a lansat 
un podcast foarte popular în limba cehă despre iudaism, 
a oferit copiilor clipuri video cu subiecte evreiești și lecții 
de gătit pentru a prepara acasă mâncăruri evreiești. De  
Pesah a fost editată o Hagada, primul text dedicat sărbăto
rii, tipărit după mulți ani în cehă.

Sulcova a dorit să facă acest demers pentru a reîn
via spiritul iudaic întro comunitate îmbătrânită, în care 
generația tânără a pierdut mult din identitatea iudaică, iar 
vârstnicii sau cam îndepărtat de evreitate. De aceea, de
mersul devenise o urgență. Acest lucru a fost subliniat și 
de David Hercky, președintele Camerei de Comerț Ceho
Israeliană, membru al conducerii JCC. El a afirmat că ac
tivitatea Centrului nu se referă numai la evreii halahici, ci 
se vrea atragerea persoanelor cu rădăcini iudaice sau cu 
simpatii față de evrei.

În ultimii 50 de ani, numărul evreilor din Republica 
Cehă sa înjumătățit, de la 14.000 în 1970, la 7.000 în pre
zent, potrivit unui studiu demografic al evreimii europene. 
Deoarece evreii cehi sunt în mare parte seculari, atracția 
iudaismului se manifestă mai puțin pe partea religioasă și 
mai mult pe cea culturală. În acest fel se pot atrage mii de 
persoane de origine iudaică, a declarat Hercky.

Praga are cinci sinagogi, dintre care două congregații 
neortodoxe – Beit Simha și Beit Praha – care acceptă 
membri care nu au mame evreice. Există un muzeu evre
iesc, un cămin pentru vârstnici și se organizează programe 
pentru tineret, dar cei care le utilizează sau le frecventează 
sunt membri ai comunității și nu există un spațiu unde să 
se întâlnească generațiile, ca în Polonia sau Ungaria, potri
vit lui Petr Papousek, președintele Federației Comunităților 
Evreiești din Republica Cehă. Centrul Comunitar Evreiesc 
virtual atrage mulți interesați, cu programe variate, iar or
ganizatorii caută metode prin care să intre în contact cu cât 
mai multe persoane. Eforturile au început să dea roade nu 
numai printre evrei. Mulți neevrei șiau manifestat interesul 
față de subiecte legate de viața și cultura iudaică.

Existența unui centru virtual are și dezavantaje, lipsa 
unei atmosfere comunitare și izolarea, lipsa interacțiunii, 
dar Sulcova speră că este o măsură temporară și că, în 
curând, activitatea se va desfășura întrun spațiu fizic,  
respectiv în cadrul unei cafenele, al unui bistrou și al unui 
bar, toate cașer.

EVA GALAMBOS
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Așa cum se știe, Pogromul de la 
Iași a fost cel mai mare masacru de pe 
teritoriul României în epoca modernă 
și prima crimă în masă de anvergură 
după declanșarea Operațiunii Barba
rossa, la 22 iunie 1941, când Germa
nia nazistă și aliații săi, între care și 
România condusă de Ion Antonescu, 
au atacat Uniunea Sovietică. Câteva 
mii de evrei au fost uciși de autoritățile 
antonesciene pe străzile Iașiului și în 
două „Trenuri ale Morții” cu care a fost 
deportată, în condiții inumane, o par
te din populația mozaică ieșeană, la 
Călărași și la Podu Iloaiei.

Pogromul de la Iași este unul din
tre cele mai bine documentate masa
cre din timpul celui de al Doilea Răz
boi Mondial. Ni sau păstrat câteva 
zeci de mii de pagini de documente, 
în jur de 600 de portrete ale victimelor 
și peste 100 de fotografii cu scene din 
timpul atrocităților. Cu toate acestea, 
există un mare decalaj între bogăția 
informației și ceea ce se știe la nivel 
public. Nici măcar în lumea academi
că din România evenimentele și sur
sele care vorbesc despre ele nu sunt 
bine cunoscute. Un motiv ține de fap

tul că documentele nu au fost dispo
nibile pentru cercetare timp de șase
șapte decenii. Se adaugă, întrun  
mediu istoriografic în care discursul 
naționalist și negaționist a continuat 
să conteze, lipsa de interes pentru 
subiect, alimentată și de percepția că 
tema este delicată și controversată.

Cele șase valuri de violență
Evreii din România au fost ținta 

mai multor valuri de violență în tim
pul celui de al Doilea Război Mondi
al. Un prim val sa înregistrat în vara 
anului 1940, în contextul retragerii 
autorităților române din Basarabia și 
din nordul Bucovinei, sub efectul ulti
matumului sovietic.

Al doilea sa declanșat odată cu 
venirea la putere a legionarilor, ală
turi de Ion Antonescu, în septembrie 
1940, acest val având punctul culmi
nant în ianuarie 1941, în timpul rebe
liunii și al Pogromului de la București.

Al treilea, mult mai violent, este 
consemnat în primele zece zile ale 
Operațiunii Barbarossa. Acest al trei
lea val a adus primele masacre la sca
ră largă comise împotriva evreilor în 
nordestul României, acolo unde erau 
masate trupele germane și române 
în vederea atacării Uniunii Sovietice. 
Atunci sa produs și Pogromul de la 
Iași, care a avut momentul de maximă 
violență în ziua de 29 iunie 1941.

Mai departe, al patrulea val de 
violență sa desfășurat pe teritoriul 
Basarabiei și al Bucovinei, pe mă
sura înaintării trupelor aliate, în vara 
anului 1941. Mare parte din crime au 
fost comise sub efectul „ordinului de 

curățare a terenului” și al primelor de
portări spre est.

Al cincilea val de violență coinci
de cu declanșarea marilor deportări 

din toamna anului 1941. Tot atunci 
sa produs și masacrul de la Odesa, 
o operațiune de represalii care sa 
transformat întro crimă în masă de 
proporții nemaiîntâlnite în istoria Ro
mâniei.

Al șaselea val de violență, început 
în iarna anului 1941, a avut epicentrul 
în Transnistria, acolo unde a fost ma
sată populația evreiască din Româ
nia, Basarabia, Bucovina și Ucraina.

Așadar, înainte de Pogromul de la 
Iași, România cunoscuse deja câteva 
episoade de violență antisemită, care 
luaseră proporțiile unor crime în masă, 
dar ce sa întâmplat în iunieiulie 1941 
la Iași a depășit orice imaginație. Vor 
urma catastrofe umane tot mai mari, 
în vara, toamna, iarna anului 1941 și 
pe tot parcursul anului 1942, în Basa
rabia, Bucovina, la Odesa, Dubăsari, 
în județele Golta și Berezovka din 
Transnistria și în alte părți.

Faptele Pogromului de la Iași
Iată, pe scurt, faptele. În Iași, oraș 

aflat la 15 kilometri de frontieră și de 
frontul de pe Prut, erau masate unități 
militare și polițienești române și ger
mane, pregătite să intre în Basarabia, 
iar atmosfera a devenit extrem de osti
lă la adresa evreilor după răspândirea 
veștilor privind atacurile sovietice de 
la capul de pod Sculeni și după două 
bombardamente executate cu succes 
de aviația sovietică în Iași, pe 24 și 
26 iunie 1941. Bombardamentele au 
avut loc pe timpul zilei, dar evreii au 
fost acuzați că au semnalizat noap
tea ținte, cu lanterne și felinare. Au 
urmat alte zvonuri, neconfirmate de 
vreun exemplu concret, cu evrei care 
ar fi fost parașutați în oraș sau care 
ar transmite prin stații radio informații 
sovieticilor, iar după ce în oraș sau 
auzit focuri de armă, populația mo
zaică a fost acuzată că a tras în ar
mata română și germană. Militarii au 
început să percheziționeze case și 
pe 26 iunie sau înregistrat primele 
execuții sumare și jafuri. În condițiile 
slabei instrucții a armatei și ale indis
ciplinei endemice, haosul sa răspân
dit în oraș. Polițiștii sau opus inițial, 
făcând arestări în rândul militarilor, 
dar curând sau alăturat raidurilor. Fo
curile de armă trase împotriva evrei
lor au fost interpretate ca o revoltă 
evreiască. Regulile apărării pasive nu 
au fost aplicate corect, iar unități ale 
armatei au tras unele împotriva alto
ra pe timpul nopții, bănuind existența 
unor „teroriști” evrei. Atmosfera era 
agitată și de două formațiuni secrete, 
care acționau în Iași fără cunoștința 
autorităților locale: una denumită Ser
viciul Secret al Misionarilor, formată 
de Secția a IIa a Marelui Stat Major în 
colaborare cu Ministerul Propagandei 

Naționale, care avea rol de spionaj, di
versiune și de propagandă antisemită 
și anticomunistă; cealaltă, formată de 
Centrul nr. 2 Iași al Serviciului Special 
de Informații, era compusă din legi
onari care au fost implicați în acțiuni 
de diversiune și violențe antisemite. 

Conform unor declarații, acești legio
nari au simulat focuri de armă împotri
va armatei, pentru a o incita împotriva 
evreilor.

Interpretând în cheie antisemită 
incidentele din Iași, Ion Antonescu a 
ordonat, în noaptea de 28 spre 29 iu
nie 1941, deportarea întregii populații 
evreiești din oraș și executarea  

80 de ani de la Pogromul de la Iași

ADRIAN CIOFLÂNCĂ
(Continuare în pag. 22)

Din activităţile de cercetare ale

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

HOTĂRÂRI adoptate de Consiliul de Conducere  
și de Adunarea Generală ale FCER-CM,  

în cadrul reuniunii online din 29 aprilie 2021 (Extrase)

În cadrul reuniunii au fost adoptate următoarele Hotă
râri: 

1. Adunarea Generală a luat la cunoștință, a dezbătut 
și a aprobat Raportul de sinteză al activității FCERCM 
pentru perioada decembrie 2020  aprilie 2021. (Aprobat 
prin consens)

2. Adunarea Generală a aprobat datele prezenta
te în bilanțul contabil pe anul 2020, contul rezultatului 
exercițiului și anexele la bilanțul contabil. Totodată, Adu
narea Generală a aprobat descărcarea de gestiune a 
Conducerii FCER, pe baza aprobării situațiilor financiare 
anuale și a Raportului auditorului extern pe anul 2020. 
Activitatea economicofinanciară pe 2020 sa încheiat în 
condiții de echilibru financiar. (Aprobat prin consens)

3. Având în vedere problemele fundamentale din ca
drul Fundației Caritatea și al WJRO, precum și atitudi
nea Fundației în relația cu FCERCM și cu Comunitățile 
Evreiești, Consiliul de Conducere și Adunarea Generală 
ale FCERCM aprobă poziția și măsurile adoptate de con
ducerea executivă a FCERCM până în prezent.

Consiliul de Conducere și Adunarea Generală ale 
FCERCM mandatează conducerea executivă a FCER
CM să identifice cele mai benefice soluții pentru FCER
CM, urmând ca acestea să le fie prezentate. (Aprobat prin 
consens)

4. Adunarea Generală a FCERCM a adoptat Proiec
tul Bugetului de venituri și cheltuieli al FCERCM pe anul 
2021. (Aprobat prin consens)

5. Consiliul de Conducere al FCERCM a dezbătut și 
aprobat modificările la Regulamentul Intern al FCERCM. 
Modificările vor intra în vigoare începând cu data de 15 
iunie 2021. (Aprobat prin consens)

6. Consiliul de Conducere al FCERCM a aprobat mo
dificările la Organigrama FCERCM. Modificările vor intra 
în vigoare începând cu data de 25 iunie 2021.

Conducerea executivă a FCERCM va restructura 
statul de funcții, în conformitate cu noua organigramă, 
până la data de 25 iulie 2021 și va lua măsurile necesa
re pentru reducerea numărului de angajați. (Aprobat prin 
consens)

7. Adunarea Generală a FCERCM a adoptat politica 
de prelucrare a datelor cu caracter personal a FCERCM, 
cu termen de implementare 15 iunie 2021. (Aprobat prin 
consens)

8. Consiliul de Conducere al FCERCM a aprobat 
componența Comisiei de Etică a FCERCM (președinte 
Irina MarinCajal – n.red.), după cum urmează: primra
bin Rafael Shaffer; Ioana Nițescu (București); Alexandru 
Voicu (Cluj); Alexandru Marinescu (București); Marcel 
Grinberg (Tg. Neamț); Adriana Aron (Timișoara); Sara 
Wechsler (București); Florin Goldring (Bacău) – supleant. 
(Aprobat)

De asemenea, în cadrul reuniunii, Adunarea Generală 
și Consiliul de Conducere au luat notă de:

A. Informarea deputatului FCERCM, dl Silviu Vexler, 
referitoare la activitatea sa în Parlamentul României, în 
perioada decembrie 2020  aprilie 2021, precum și de ac
tivitatea de reprezentare a evreimii române în relația cu 
Parlamentul și cu autoritățile de stat.

B. Informarea președintelui FCERCM referitoare la 
situația manifestărilor antisemite în România, precum și la 
acțiunile întreprinse de FCERCM și de președintele Silviu 
Vexler pentru combaterea acestora.

Adunarea Generală a FCERCM și Consiliul de Conducere al FCERCM (pe care leam prezentat pe larg în numă
rul precedent al revistei) sau desfășurat în condiții statutare, fiind prezenți 44 de membri ai Adunării Generale (inclusiv 
prin mandat de reprezentare), din totalul de 53 de membri cu drept de vot. La Consiliul de Conducere au fost prezenți 
27 de membri cu drept de vot, din care 7 prin mandat de reprezentare, iar dintre cei 4 supleanți, au fost prezenți 3.
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La data de 6 martie 1947, Uniunea Evreilor 
Români, Partidul Evreiesc din România și Co
mitetul Democratic Evreiesc sau adresat cu un 
memoriu Consiliului Politic al Blocului Partidelor 
Democratice (BPD).

Organizațiile respective au ținut să aducă la 
cunoștința conducerii BPD decepția populației 
evreiești pentru nerespectarea niciunui punct 
prevăzut drept condiție a cartelului electo
ral încheiat, înainte de alegerile din 1946, în
tre organizațiile evreiești și Biroul electoral  
al BPD.

Iată câteva exemple: nu sa adoptat legea 
pentru încadrarea în regimul statutului IOVR a 
invalizilor, văduvelor și orfanilor de pe urma de
portărilor, masacrelor și pogromurilor; mai sub
zistă unele situații provenite din legile de discri
minare rasială ale regimului de prigoană, cum 
era cazul unor apartamente evreiești încă ocu
pate de beneficiarii legilor de românizare; plata 
muncii obligatorii efectuate sub orice formă fie 
la stat, fie la întreprinderi publice sau particu
lare de către evrei nu a fost făcută; restituirea 
sumelor percepute cu titlu de contribuțiuni spe
ciale sau excepționale numai de la evrei nu sa 
făcut; restituirea către evrei a bunurilor și valori
lor preluate sub orice formă de către instituțiile 
sau autoritățile de stat, ca și de Banca Națională 
a României, de asemenea nu sa făcut. Proce
sele vinovaților pentru pogromurile 
din Iași, Sculeni, Mărculești, care 
constituie o pagină tragică în istoria 
evreilor din România, continuă să 
întârzie; se pare că niciun vinovat 
pentru aceste crime nu a fost încă 
arestat. „Acei care au răspunderea directă a ma
sacrului îngrozitor din Iași se plimbă liberi fără a 
se face dreptate miilor de nevinovați răpuși întro 
singură zi.”

Autorii memoriului nu sau mulțumit numai 
cu exemplificări. Au considerat ca o datorie a 
lor să atragă atenția BPDului asupra situației 
grele care sa creat pentru populația evreiască 
din țară, prin intensificarea unui curent și a unei 
propagande antisemite „care sau transformat 
în unele ocazii și localități în fapte violente care 
pot degenera în situații din cele mai grave”. Față 
de această situație, autorii memoriului au soli
citat „sancționarea încercărilor de a se reedita 
violențele contra evreilor, precum și propaganda 
antisemită ce a început a se face fără teamă și 
fără considerație față de faptul că un nou regim 
domnește în România”.

Prin memoriul înaintat, organizațiile evreiești 
solicitau guvernului să treacă la satisfacerea 
revendicărilor evreiești consacrate prin plat
formaprogram a BPDului. Este de subliniat 
că din memoriul înaintat rezultă preocuparea 
conducerii evreiești și pentru ajutorarea întregii 
populații a țării, aflată întro situație economică 
foarte grea, mai ales din cauza secetei din anii 
1945 și 1946. „Încă din luna august 1945, se 
arată în memoriu, Comitetul pentru România al 
Jointului a luat inițiativa și a obținut aprobarea 
Centralei de a se trimite grâu și porumb pentru 
regiunile secetoase.” Dr. J. Schwartz, directo
rul Comitetului de Asistență al Jointului pentru 
Europa, în urma sfaturilor conducătorilor evrei 
din România, a făcut demersuri și a obținut 10 
vagoane de grâu pentru populația țării, în ge
neral. O altă inițiativă în vederea obținerii unui 
sprijin pentru România a fost plecarea în Ame
rica a șefrabinului dr. Alexandru Șafran, a cărui 
misiune sa soldat cu un succes remarcabil. A 
plecat înarmat cu scrisorile lui Filderman către 
prietenii săi americani cu rugămintea de a i se 
acorda tot sprijinul. Contribuția lui Filderman la 
succesul lui Șafran a fost hotărâtoare, scrie S. 
Schafferman. „După vizita în America a docto
rului Șafran, președintele Truman a dat ordin 
ca din depozitele armatei americane în Europa 
să se trimită în România diferite produse care 
au fost descărcate în portul Constanța.” Așadar, 
pentru conducătorii organizațiilor evreiești a fost 
un comandament de ordin moral ca, atunci când 
situația o cere, să se zbată nu numai pentru aju
torarea coreligionarilor, ci și pentru satisfacerea 
nevoilor poporului român.

LYA BENjAMIN

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

Un cartel electoral 
neonorat

ICR Tel Aviv:  revenire la Sebastian

România are o Strategie națională pentru prevenirea 
și combaterea antisemitismului, xenofobiei, 
radicalizării și discursului instigator la ură

De curând a fost promulgată o hotărâre de guvern 
care consfințește elaborarea „Strategiei naționale a 
României pentru prevenirea și combaterea antisemi
tismului, xenofobiei, radicalizării și discursului insti
gator la ură, aferentă perioadei 20212023”.

În preambulul documentului se subliniază că „deși 
în România nu au fost înregistrate acte de violență 
care să conducă la pierderea de vieți omenești, exis
tă riscul ca pe viitor să apară o creștere a faptelor 
asociate antisemitismului, xenofobiei, radicalizării 
și mai ales a discursului instigator la ură, care se 
propagă în mod accelerat mai ales pe rețelele de 
socializare”. De aceea Guvernul României a decis 
să elaboreze o strategie care, prin diferite mijloace și 
cu ajutorul unor instituții și organizații, să reușească 
să contracareze aceste fenomene.

În mod concret, se arată în document, pe terito
riul României au fost înregistrate acte de vandalism 
asupra unor instituții și cimitire evreiești, graffiti cu 
sloganuri naziste, neolegionare, antisemite și rasis
te, incidente izolate de violență fizică pe bază etni
că, manifestări sporadice locale antiimigrație, scan
dări rasiste și proliferarea, în mediul online, a unor 
manifestări împotriva celor care sunt percepuți a fi 
diferiți din punct de vedere etnic, religios, lingvistic 
sau cultural. Sa observat și fenomenul atragerii 
unor cetățeni români spre mesaje și ideologii radica
le, aceștia fiind influențați în special de propaganda 
organizațiilor teroriste.

Autoritățile statului român au luat deja o serie 
de măsuri menite să contracareze riscurile în acest 
sens, „prin adoptarea unui cadru legislativ pentru 
combaterea antisemitismului, negării și distorsionă
rii Holocaustului. Există însă semnale de îngrijorare 
lansate de societatea civilă cu privire la implemen
tarea cu sincope, în anumite cazuri, a legislației din 
domeniu, precum și cu privire la necesitatea actuali
zării programelor educaționale”.

În acest spirit, Strategia șia propus o serie de 
obiective printre care figurează asigurarea protecției 
grupurilor vulnerabile în fața antisemitismului, xeno
fobiei, discursului instigator la ură și prevenirea ra
dicalizării, îmbunătățirea mecanismelor de colectare 
a datelor cu privire la incidentele asociate acestor 
fenomene, promovarea toleranței, educației civice și 
a rezilienței societății românești, continuarea demer
surilor pe plan internațional cu implicarea UE, IHRA, 
ONU, OSCE, Consiliului Europei în combaterea 
acestor fenomene.

Programele incluse în document au menirea de 
a sprijini atingerea obiectivelor generale şi specifice 

ale Strategiei. Sunt acțiuni concrete, complementa
re, cărora leau fost repartizate resursele necesa
re pentru a fi implementate. Printre aceste acțiuni 
menționăm:

Constituirea unui Grup de lucru pentru evaluarea 
nivelului de amenințare pe care îl reprezintă antise
mitismul, xenofobia, radicalizarea și discursul insti
gator la ură pentru anumite grupuri vulnerabile.

Dezvoltarea, la nivelul MAI, a unei metodologii 
unitare de identificare a infracțiunilor motivate de 
ură, precum şi de colectare sistematică a datelor 
statistice privind acest gen de infracţiuni.

Dezvoltarea unei metodologii unitare de identifi
care și raportare, la nivelul Institutului Național pen
tru Studierea Holocaustului din România „Elie Wie
sel” (INSHREW), a manifestărilor antisemite.

Dezvoltarea unei metodologii unitare de identifi
care și raportare, la nivelul Agenției Naționale pentru 
Romi (ANR).

Realizarea unei anchete sociologice (sondaj de 
opinie) în cadrul comunității evreiești din România 
cu privire la percepția gradului de securitate a mem
brilor comunității și a unui sondaj de opinie cu privire 
la maniera în care sunt percepute antisemitismul, 
xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură 
în țara noastră.

Evaluarea actualelor programe de formare profe
sională a ofițerilor și agenților de poliție în domeniul 
combaterii antisemitismului, xenofobiei, radicalizării 
și discursului instigator la ură, precum și elaborarea 
unor propuneri menite să crească eficiența acestor 
programe, evaluarea programelor de pregătire ale 
Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”.

Analiza conținutului unor manuale gimnaziale de 
„Istorie”, „Istoria și tradițiile minorităților”, precum și 
a celor din învățământul liceal „O istorie a comunis
mului din România”, „Istoria evreilor. Holocaustul” și 
elaborarea unor propuneri pentru revizuirea aces
tora; evaluarea programelor actuale de pregătire 
profesională pentru profesorii care predau subiecte 
relevante pentru combaterea antisemitismului, xe
nofobiei, rasismului, radicalizării și discursului in
stigator la ură și elaborarea unor propuneri menite 
să crească eficiența acestor programe; evaluarea 
programelor actuale din învățământul universitar, in
clusiv înființarea unor programe de masterat și doc
torat, elaborarea și implementarea unor proiecte ca 
Marșul vieții – dimensiunea internațională, „Marșul 
Vieții în România”, „Sighetu Marmației – Auschwitz 
trail”.

Sebastian dramaturgul, profe
sorul, publicistul evocat la 76 de 
ani de la dispariția fizică a făcut 
obiectul unui eveniment online 
organizat de ICR Tel Aviv, împre
ună cu Teatrul Karov, fondat de 
unul dintre foștii lui elevi, cunos
cutul actor, regizor, fost director al 
amintitului teatru, Nicu Nitai z.l.

Directorul ICR Tel Aviv, Martin 
Salamon, a evidențiat în pream
bul faptul că această „manifestare 
reprezintă continuarea firească 
a unei relații de lungă durată, în 
cadrul căreia ICR Tel Aviv duce 
mai departe moștenirea lăsată 
de Nicu Nitai cu care, dea lungul 
timpului, Institutul a avut o înde
lungată și fructuoasă colabora
re”. Remarcă la care a subscris 
actualul director al teatrului, mo
deratoarea serii culturale, Dorit 
NitaiNeeman, fiica și urmașa sa 
spirituală. Vorbind despre tatăl 
ei, „adevărată legendă a teatrului 
israelian”, Dorit ia pus în valoare 
rolul jucat în popularizarea „lite
raturii române pe scena culturală 
israeliană, datorită traducerilor și 
spectacolelor puse în scenă după 
operele scriitorilor români”, subli
niind totodată influența exercitată 
de Mihail Sebastian asupra for

mării sale intelectuale, artistice, 
„regăsinduse inclusiv în piesa de 
teatru scrisă de Nitai, Bună seara, 
domnule profesor, inspirată din 
Jurnal și din celelalte scrieri ale 
acestuia”.

Apariția în integralitate a Jur-
nalului, 1935-1944, la 50 de ani 
de la trecerea în neființă a au
torului său, după ce Alexandru 
Rosetti, în 1945, și Nicolae Ma
nolescu, în 1970, publicaseră 
fragmente, avea să „declanșeze 
o furtună (culturală) binevenită” în 
rândul opiniei publice românești, 
a observat, în intervenția ei, di
rectoarea adjunctă a ICR Tel Aviv, 
Cleopatra Lorințiu. „Anii aceia au 
fost grei pentru istoria Români
ei, a Europei, a lumii evreiești.” 
Analizând cartea, conferențiara 
ia identificat trei paliere: jurnal 
intim, laborator de creație și jur
nal intelectual și ideologic, acesta 
din urmă ducând la o regândire 
valorică a operei lui Sebastian, 
supusă până atunci unei „judecăți 
minimalizatoare”. Referinduse la 
acest reviriment în posteritate în 
receptarea scriitorului, vorbitoa
rea a amintit Caietul cultural RE, 
„Sebastian sub vremi”, culegere 
de comentarii la Jurnal ale unor 

intelectuali contemporani repre
zentativi, în coordonarea lui Geo 
Șerban.

Actori ai Karovului au inter
pretat fragmente din Steaua fără 
nume și Ultima oră. A fost proiec
tat un fragment de scenariu după 

Jurnal, scris și jucat de Nicu Nitai 
la una dintre edițiile Festivalului 
Internațional „Mihail Sebastian” 
de la Brăila. Evocarea a fost în
tregită de actorii: Martin Blumen
feld – povestea de iubire cu Leni 
Caler pentru care dramaturgul a 
creat rolul Corinei din Jocul de-a 
vacanța; Yoav Sadowski – în
semnătatea Barașeumului în anii 
Holocaustului, inclusiv pentru 
Sebastian; Ofir Duan – locul lui 
Sebastian în repertoriul spectaco
lelor de la Teatrul Karov. Au fost 
citite pagini din Jurnal.

IULIA DELEANU

(Continuare în pag. 22)
(E.G.)
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După declanșarea pandemiei de 
coronavirus sa înregistrat, mai ales în 
social media, o creștere a manifestă
rilor antisemite, evreii fiind acuzați că 
au produs și au răspândit virusul, fie 
pentru a reduce populația, fie pentru 
a vinde vaccinul (produs tot de ei?!) și 
a câștiga bani.

Conflictul de 11 zile dintre Israel și 
Gaza – lansat de Hamas care a bom
bardat cu rachete populația civilă din 
Israel – a determinat un nou val de 
antisemitism. Și dacă în cazul coro
navirusului abordarea a fost mai ales 
teoretică, mai ales online și numai la 
câteva demonstrații antiCovid sau 
putut vedea lozinci antisemite, conflic
tul din Gaza a declanșat în întreaga 
lume proteste și demonstrații propa
lestiniene și antiisraeliene, incidente 
cu violențe fizice, atacuri împotriva 
evreilor și a instituțiilor lor și numeroa
se luări de poziție, unele oficiale, care, 
deși la prima vedere păreau că se în
dreaptă împotriva războiului, practic 
erau antiisraeliene și antisemite.

În aceste condiții, lideri ai comu
nităților evreiești din Europa, SUA, 
Canada și alte țări au atras atenția 
asupra formelor violente pe care leau  
îmbrăcat manifestările antisemite, 
mulți dintre ei exprimânduși scepticis
mul față de posibilitățile de a le atenua.

Europa
În numeroase state europene în 

care în trecut aceste fenomene erau 
limitate, frecvența acestora a cres
cut. Lideri ai comunității evreiești din  
Belgia, unde sau înregistrat peste 12 
incidente, iau sfătuit chiar pe membri 
că opțiunea cea mai bună ar fi emi
grarea în Israel.

În Franța, reizbucnirea manifestă
rilor antisemite a avut loc la scurt timp 
după cazul Sarah Halimi, când evreii 
francezi șiau manifestat preocuparea 
față de viitorul lor în Franța, ucigașul 
lui Sarah Halimi nefiind condamnat, 
deoarece consumase droguri. În tim

pul și după războiul IsraelHamas, la 
Paris și în alte orașe franceze au avut 
loc demonstrații propalestiniene și in
cidente împotriva evreilor. La aceas
tă atmosferă a contribuit și declarația 
ministrului francez de externe, Jean
Yves Le Drian. Turnând parcă gaz 
pe foc, el a vorbit despre riscul unui 
„apartheid de durată”, dacă Israelul 
nu acceptă înfiinţarea unui stat pales
tinian. „Dacă, întâmplător, va exista 
o altă soluţie decât cea a două state, 
ar apărea ingredientele unui apart
heid care ar dura mult timp. Riscul de 
apartheid este puternic dacă va fi con
tinuată logica unui singur stat sau a 
actualei situaţii. Chiar actuala situaţie 
generează astfel de riscuri”, a decla
rat ministrul de externe întrun interviu 
acordat  presei franceze, în care sa 
referit la recentele violențe dintre isra
elieni și palestinieni.

Ca urmare a acestor declarații, Mi
nisterul israelian de Externe la convo
cat pe ambasadorul Franţei, Eric Da
non, pentru a i se transmite o notă de 
protest. „Declaraţiile ministrului fran
cez de externe sunt inacceptabile, lip
site de fundament, sunt la distanţă de 
realitate, iar Israelul le respinge total”, 
a afirmat ministrul israelian de externe, 
Gabi Ashkenazi. „Israelul se aşteaptă 
ca statele prietene să nu se exprime în 
mod iresponsabil. Declaraţiile de acest 
fel pot încuraja elementele extremis
te să comită acţiuni antiisraeliene”, a 
subliniat el, citat de cotidianul The Ti-
mes of Israel. Astfel de declarații sunt, 
în fapt, „un premiu pentru elementele 
extremiste și organizațiile teroriste, în 
primul rând pentru Hamas”, a punctat 
MAE israelian.

În Marea Britanie, problema an
tisemitismului este de multă vreme 
la ordinea zilei, mai ales că ani dea 
rândul acesta sa manifestat pregnant 
în cadrul Partidului Laburist. Unitatea 
de securitate a evreilor din Marea Bri
tanie a înregistrat peste 250 de inci
dente antisemite numai în primele 
două săptămâni după începerea con

flictului din Gaza, ceea ce înseamnă 
o creștere de 500% a incidentelor. 
La Londra, un bărbat a fost atacat în 
mașina lui, deoarece avea un steag 
israelian; au urmat un șir de incidente, 
inclusiv atacarea unui rabin în fața si
nagogii lui la Chigwell, lângă Londra, 
iar un convoi de opt mașini care au 
arborat steagul palestinian a trecut pe 
străzile Londrei, strigând lozinci ob
scene la adresa evreilor.

În aceste condiții, premierul Bo
ris Johnson ia convocat pe liderii 
comunităților evreiești, pentru a da 
asigurări și a oferi sprijin. Premierul 
britanic a condamnat valul de anti
semitism și a declarat: „Indiferent de 
situația din Orientul Mijlociu, nu exis
tă niciun fel de scuză pentru impor
tul prejudecăților pe străzile din țara 
noastră. Recentele manifestări de 
antisemitism, cum a fost atacarea ra
binului Goodwin sau dezgustătoarea 
paradă a vehiculelor din care se au
zeau discursuri pline de ură pe străzi
le Londrei, sunt intolerabile. Condamn 
antisemitismul sub toate formele și 
susțin total comunitatea noastră evre
iască”, a declarat premierul Johnson. 
Răspunzând premierului, șefrabinul 
Ephraim Mirvis șia exprimat preo
cuparea față de creșterea antisemi
tismului pe care la considerat „fără 
precedent”.

În Germania, la Magdeburg, un 
grup de tineri arabi au hărțuit și au lo
vit un bărbat care purta kipă. La Ham
burg și Bremen, grupuri de persoane 
au înjurat bărbați evrei. În Austria, o 
femeie, care sa dovedit a fi neevrei
că, a fost insultată de trei bărbați de
oarece citea o carte intitulată „Evreii 
în lumea modernă”. Întrun tren din 
Austria un bărbat a fost atacat deoa
rece a cerut unor călători să nu facă 
remarci antisemite și să nu nege  
Hololcaustul.

În Olanda, 564 de persoane din 
lumea academică au semnat o petiție 
adresată guvernului olandez, cerând 
să întrerupă relațiile cu Israelul pe 
motiv că partea israeliană ar fi în
călcat legislația internațională prin 
reacția statului evreu față de atacul cu 
rachete al Hamas.

Parlamentul irlandez a respins 
un amendament care cerea expulza
rea ambasadorului israelian din țară 
sau impunerea de sancțiuni Israelului 
și a condamnat „anexarea de facto” 
de către Israel a Cisiordaniei.

America
În SUA, incidentele antisemi-

te au crescut cu 80% în ultima 
lună. Secure Community Network, 
organizația care colaborează cu co
munitățile evreiești în probleme de se
curitate, a declarat că, în timpul celor 
11 zile ale războiului Israelului cu Ha
mas și Jihadul Islamic Palestinian, nu
mărul incidentelor antisemite a cres
cut cu 80%. În timpul demonstrațiilor 
propalestiniene și proisraeliene evreii 
au fost atacați pe străzi. Una dintre 
cauzele creșterii incidentelor a fost 
dezinformarea răspândită pe paginile 
de socializare în timpul războiului.

Acte de vandalism au avut loc 
pe teritoriul SUA, atacuri împotri
va sinagogilor, atacuri de persoane, 
desenarea de svastici pe clădirile 
instituțiilor evreiești, chiar pe terenuri 
de joacă pentru copii. Malcolm Hoen
lein, vicepreședintele Conferinței Pre
ședinților Principalelor Organizații 
Evreiești Americane, a declarat că 
antisemitismul în SUA este mult mai 
grav decât pare la prima vedere, de
oarece majoritatea incidentelor nu 
sunt anunțate. „Primim tot timpul 
informații din diferite părți. Însă ade
sea poliția nu le include în categoria 
manifestări de ură, deoarece atunci 
trebuie informat FBI, iar FBI se ferește 
pentru că este prea multă birocrație... 
Dar numărul incidentelor crește verti
ginos”, a afirmat Hoenlein.

La rândul său, Liga Antidefăimare 
a informat că, de la începerea conflic
tului din Gaza, întro singură săptă
mână sau înregistrat 193 de inciden
te antisemite, cu 63 mai multe decât 
cu o săptămână în urmă.

70 de cadre didactice de la Univer
sitatea Harvard au semnat o scrisoa
re în care șiau manifestat „susține
rea față de 
lupta de  

EVA GALAMBOS
(Continuare în pag. 22)

ONG-uri europene finanțează 
terorismul palestinian

Ministerul german de Interne a 
interzis trei organizații acuzate că 
strâng bani pentru Hezbollah din Li
ban, desemnat de Uniunea Europea
nă și de SUA ca organizație teroristă, 
scrie The Jerusalem Post.

Poliția a organizat razii la aso ci
ațiile care susțin Hezbollah din șapte 
state germane. Ministerul a interzis 
organizațiile „Familia Libaneză Ger
mană”, „Oameni pentru Oameni” și 
„Oferă Pace”.

Oficialități germane au afirmat că 
cele trei organizații proHezbollah 
strângeau fonduri pentru „familiile 
martire” din Liban, ai căror membri 
au condus atacuri teroriste împotriva 
cetățenilor israelieni și din alte țări. 
Cele trei organizații, scria cotidianul 
german Tagesschau, finanțau aceas
tă organizație teroristă prin interme
diul PayPal, Western Union și oferind 
bani lichizi. 

În 2020 ministerul a interzis 
activitățile Hezbollah pe teritoriul ger
man. Potrivit The Jerusalem Post 
care citează un raport al serviciilor 
germane de informații, Hezbollah are 
la Berlin 250 de membri și sprijinitori. 
De asemenea, a crescut numărul 
celor care susțin regimul iranian sau 

organizația Hamas, sponsorizată de 
Iran.

Potrivit Serviciului francez de Se
curitate, Frontul Popular Palestinian 
pri mește sponsorizări de milioane de 
euro. 

Europa oferă fără discernământ 
fonduri așaziselor victime palestinie
ne ale Israelului, relevă siteul francez 
JForum. Ancheta efectuată de servici
ile de securitate a dezvăluit că Frontul 
Popular Palestinian a deturnat ajutoa
rele umanitare oferite de diferite țări și 
organizații europene și lea transferat 
organizațiilor teroriste palestiniene 
din Cisiordania, o mare parte din fon
duri fiind destinate activităților teroris
te ale Frontului. Instituțiile acestuia 
au înșelat organizațiile europene prin 
diferite metode. Au prezentat proiec
te și întreprinderi fictive, au transmis 
documente false și au umflat facturi, 
au lansat oferte, au falsificat docu
mente bancare și multe altele. Fon
durile obținute au fost folosite pentru 
a plăti familiile teroriștilor, pentru sala
rii acordate militanților, recrutarea de 
noi militanți, promovarea activităților 
teroriste și achizițiile de armament, 
promovarea activităților în Ierusalim 
și pentru propagandă. (E.G.)

Conflictul din Gaza a provocat un val de antisemitism în lume

S-a stins din viață Roman Kent
Roman Kent, supraviețuitor al Ho

locaustului și președintele din ultimii 
25 de ani al Fundației Evreiești pentru 
Cei Drepți, din New Jersey, sa stins 
din viață pe 21 mai 2021, informea
ză publicația Algemeiner. Avea 92 de 
ani. Prin fundația pe care a conduso, 
el șia dedicat viața ajutorării neevrei
lor care în timpul Holocaustului nu au 
rămas pasivi în fața suferinței la care 
erau martori. Totodată, el a fost în sluj
ba supraviețuitorilor Holocaustului, ca 
trezorier al Claims Confe
rence (din 1988), instituție 
americană înființată în 
1951, care, în parteneriat 
cu Statul Israel, negocia
ză despăgubirile datorate 
de guvernul german evrei
lor care au fost victime ale 
persecuțiilor naziste.

Roman Kent (născut 
Roman Kniker, pe 18 aprilie 1929, în 
Polonia) a trecut prin ghetoul din Łódź 
și prin lagărele de concentrare de la 
Auschwitz, Mertzbachtal, Dornau și 
Flossenbürg, supraviețuind împreună 
cu fratele lui, Leon, unui marș al morții 
spre Dachau (1945), convoiul fiind 
eliberat de armata americană. După 
cum precizează Jewish Telegraphic 
Agency, părinții lui Roman și ai lui 
Leon fuseseră uciși în Holocaust, iar 
cei doi frați au emigrat în America în 
1946, în cadrul unui program guverna
mental prin care erau admiși pe terito
riul american 5.000 de orfani. Roman 

Kent a fost adoptat, a studiat la Uni
versitatea Emory din Atlanta, Geor
gia, a înființat o companie comercială 
internațională de succes și sa căsă
torit în 1957 cu o supraviețuitoare a 
Holocaustului din Polonia, Hannah 
(născută Hanka Szarkman, decedată 
în 2017).

De nenumărate ori, Roman 
Kent lea vorbit despre Holocaust 
studenților și profesorilor din Ame
rica, pentru a se asigura că aceas

tă tragedie nu va fi uitată. 
Întrun interviu pe care 
la acordat organizației  
UNESCO în 2006, cu pri
lejul Zilei Internaționale de 
Comemorare a Victimelor 
Holocaustului, el atrăgea 
atenția asupra pericolului 
pe care îl prezintă manipu
larea limbajului, menită să 

nege trecutul: „Dea lungul anilor am 
observat că, în raport cu Holocaustul, 
presa are tendința să albească trecu
tul. Unii spun că 6 milioane de oameni 
«sau pierdut» sau «au pierit». Ei nici 
nu sau pierdut, nici nu au fost puși 
unde nu trebuie. Ei au fost închiși, 
înfometați, torturați și arși. Adevărul 
este greu de auzit, dar trebuie săl 
apărăm, pentru a evita repetarea Ho
locaustului.”

În urma lui Roman Kent au rămas 
doi copii, Jeffrey și Susan, trei nepoți 
și un strănepot.

CLAUDIA BOSOI
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Personalități 
americane 

își manifestă 
sprijinul față  

de Israel
Trei senatori republicani, Lindsay 

Graham, Ted Cruz și Bill Hagerty, au 
efectuat o vizită în Israel pentru ași 
manifesta solidaritatea cu statul evreu 
și a afla cum pot Statele Unite săl 
ajute în condițiile recentului conflict cu 
Hamas. Ei au vizitat zonele afectate 
de tirurile de rachete trase din Gaza 
și sau întâlnit cu o serie de oficialități 
israeliene. Senatorii Cruz și Hager
ty, membri ai Comitetului senatorial 
de politică externă, au fost primiți de 
premierul Benjamin Netanyahu și de 
ministrul israelian de externe, Gabi 
Ashkenazi, ambii aflați în funcție la 
momentul vizitei. În cadrul convorbiri
lor, senatorii au reafirmat dreptul Isra
elului la autoapărare și au subliniat că 
au venit în Israel pentru a demonstra 
comunității internaționale faptul că 
SUA susțin fără niciun echivoc Israe
lul.

La rândul său, Lindsay Graham 
a specificat că sprijinul față de Israel 
se manifestă în ambele partide ame
ricane (Republican și Democrat). El a 
atras atenția președintelui Biden asu
pra pericolului pe care îl implică reve
nirea SUA în acordul cu Iranul. „Iranul 
se pare că este cel mai mare stat care 
sponsorizează terorismul și nimic nul 
descurajează. Fără sprijinul Iranului, 
organizațiile teroriste Hamas, Jihadul 
Islamic Palestinian și Hezbollah ar fi 
fost neutralizate. Așa încât, dacă re
venim la amenințările la securitatea 
Israelului, toate drumurile duc la Te
heran”, a spus senatorul.

Premierul Netanyahu sa întâl
nit și cu lideri ai Conferinței Pre șe
dinților celor mai Importante Orga
nizații Evreiești Americane, res pectiv 
cu președinta Dianne Lob, vice
președintele Malcolm Hoenlein și di
rectorul executiv William C. Daroff.  
Delegația a venit în Israel pentru ași 
exprima solidaritatea și sprijinul față 
de Israel după confruntarea cu Hamas 
în cadrul recentei operațiuni „Paznicii 
Zidurilor”. (E.G.)

Memoria – mod de folosință

În cadrul TES Fest a avut loc, în 
seara de 29 mai, o dublă lansare de 
carte organizată de Centrul pentru 
Studiul Istoriei Evreilor din România 
„Wilhelm Filderman” (CSIERWF) și 
de Federația Comunităților Evreiești 
din România – Cultul Mozaic 
(FCERCM), în parteneriat cu 
Teatrul Evreiesc de Stat (TES) 
care a și găzduit evenimentul 
prin Maia Morgenstern, mana
ger, Dan Druță, secretar literar, 
și echipa tehnică a teatrului. 
Volumele Istorii de sertar, co
ordonat de dr. Lya Benjamin și 
dr. Irina WeinerSpirescu, am
bele cercetătoare la CSIER, și 
Revista de Istorie a Evreilor din 
România (RIER), nr. 45/20192020, 
cu tema „Discurs și violență antisemită 
în România modernă”, editat de Adri
an Cioflâncă, directorul CSIERWF, 
au fost prezentate de dr. Aurel Vainer, 
președintele de onoare al FCERCM, 
Maia Morgenstern, dr. Lya Benjamin 
și Adrian Cioflâncă.

În introducere, Maia Morgenstern 
sa arătat onorată să găzduiască un 
asemenea eveniment cultural, preci
zând: „Niciun festival serios – așa cum 
este al nostru – nu se poate desfășura 
fără o lansare de carte.”

Dr. Aurel Vainer șia concentrat 
alocuțiunea pe ideea permanenței 
istorice a evreilor din România, pe 
care TES o ilustrează prin spectacole, 
festivaluri de teatru și alte acțiuni cul
turale. Mulțumindule organizatorilor 
evenimentului și întregului colectiv al 

CSIER, vorbitorul ia felicitat în mod 
special pe Adrian Cioflâncă – pentru 
seriozitatea, sensibilitatea și exigența 
academică puse în slujba cercetării 
istoriei evreilor din România, calități 
reflectate și prin cele două cărți lansa

te cu acea ocazie – și pe dr. Lya Ben
jamin – pentru inițiativa excepțională 
a realizării Istoriilor de sertar sub for
ma unei cărți.

Dr. Lya Benjamin a afirmat că 
ideea Istoriilor de sertar sa conturat 
odată cu împlinirea a 80 de ani de la 
evenimentele tragice ale Holocaus
tului în context românesc (Pogromul 
de la București, Pogromul de la Iași, 
deportările în Transnistria). Încă de la 
începutul pandemiei, micromonografii 
dedicate istoriei evreilor din România, 
semnate de cercetătorii interni și de 
colaboratorii externi ai CSIER, au fost 
publicate regulat pe siteul instituției. 
Vorbitoarea a propus reunirea aces
tor materiale, dar și elaborarea alto
ra noi, special pentru această carte 
a cărei apariție a și susținuto finan
ciar. Lucrarea a fost sistematizată 

Către sfârșitul 
volumului Des-
pre ce nu se uită. 

Jean-Jacques Askenasy în dialog 
cu Cleopatra Lorențiu (Ed. RAO, 
București, 2021; cu o „Prefață” de 
acad. Bogdan C. Simionescu), poeta, 
prozatoarea, editoarea, cineasta, rea
lizatoarea tv (acum directoradjunct al 
ICR Tel Aviv) Cleopatra Lorențiu – în 
fapt, inițiatoarea acestei discuții capti
vante, desfășurată în plină pandemie 
(„apriliedecembrie 2020”), în Israel – 
mai introduce, explicit, o temă: „Este 
timpul să vorbim despre memorie...”. 
Iar neurologul, doctorul în științe 
medicale, profesorul, specialistul în 
bolile somnului, academicianul Jean
Jacques Askenasy răspunde, între al
tele: „Memoria de lungă durată, care 
înmagazinează cele trăite un timp în
delungat, este dependentă de intensi
tatea afectivă a trăirilor. /.../ Memoria 
este un proces biochimic de fixare 
în neuronii creierului, cu ajutorul en
zimelor proteinkinaze. Uitarea este, 
de asemenea, un proces biochimic, 
dependent de enzimele proteinfosfa
taze. Aceste procese chimice asigură 
armonia dintre uitare și memorizare și 
permit gândirea rațională și logică...” 
Iată câteva precizări (concluzive), să 
le spunem „tehnice”, din perspectiva 
cărora putem interpreta cele 200 de 
pagini anterioare, unde dialoghează 
două memorii despărţite de o genera
ţie şi mai bine, de origini diferite, de 
formații diferite, de experienţe şi trăiri 
diferite ş.a.m.d. Ar fi însă o limitare, o 
„reducție” perdantă pentru cititor, care 
nu ar mai ține seama de empatia in
terlocutorilor, de implicarea lor, de 
„autenticitatea” la care se referă ade
sea profesorul Askenasy.

Pentru că, în realitate, toată cartea 
este un cald exercițiu de memorie (și 
nu doar „despre memorie”), câteoda
tă fierbinte chiar (am în vedere con
trazicerile – nu spun „contradicțiile”, 
atenție!), mereu orientat spre armo

nizare sau, când e cazul, spre con
servarea / protejarea / respectarea 
punctelor de vedere personale. Se 
înțelege, așadar, că dialogul nu e 
convențional, ci este participativ, activ, 
profund, reflexiv. Evident, dialogul e 
centrat pe biografia lui JeanJacques 
Askenasy, fără să lipsească acolade 
consistente despre „marile întâlniri” 
(Augustin Buzura, Moshe Idel, Me
nachem Begin, Solomon Marcus, Ni
colae Cajal, Eugen Simion ș.a.) sau 
capitole esențiale și observații origi
nale despre existența umană (v. „Iu
bire, somn, vis: de la taină și mister 
la știință, cunoaștere, neurologie” și 
„Tainele creierului”).

Nu trebuie omis faptul că, după do
bândirea „identității israeliene” și bine
meritata recunoaștere internațională, 
și în pofida marginalizării suferite 
sub regimul comunist (care la tratat 
ca „element dușmănos”), profeso
rul As kenasy continuă săși reven
dice statutul de descendent al școlii 
românești de neurologie Gheorghe 
Marinescu, alături de alte personalități 
disidente, precum Mihai Ioan Botez 
și Mircea Steriade (Canada), Victor 
Ionășescu (SUA), Ion N. Petrovici 
(Germania)... Toți fiind invitați (în data 
de 7 aprilie 2003, cu ocazia sesiunii 
științifice dedicate lui Gheorghe Ma
rinescu) și onorați de Academia Ro
mână (cf. „Postfeței” semnate de dr. 
Ion N. Petrovici). Cu toate astea, lucid 
(și, uneori, radical, spre deosebire de 
nuanțările Cleopatrei Lorențiu), in
vocând experiența personală, Jean
Jacques Askenasy scrutează antise
mitismul din prezent și nu se sfiește 
să declare: „Românii nu se vor opri 
săi urască pe evrei nici când ultimul 
dintre evreii care au mai rămas se va 
stinge. Numai ștergând stigma din 
creierul lor, nu al meu, pot înceta săi 
urască pe evrei, considerândui ega
lii lor...”. Și mai încolo: „Comunismul, 
nazismul sau democrația nu exclud 
iudeofobia sau ura de evrei.”

Pe de altă 
parte, există în 
volumul Despre 
ce nu se uită... 
numeroase opi
nii incitante ale 
n e u r o l o g u l u i 
JeanJacques 
Askenasy și 
care dau de 
gândit. Nu le 
consemnez aici, fie și scurtissim, 
pentru a lăsa cititorului plăcerea să le 
descopere. Totuși, rețin măcar două 
dintre ele, cu rol provocator: 1. despre 
declinul selectiv al natalității – „con
form lui Rich în 2009, punctul critic al 
nivelului de fertilitate este de 2,1 pen
tru orice grupă etnică existentă. Sub 
acest punct critic, orice etnie dispare 
în decurs de 34 generații [cf. lui J
J.A., o generație numără 3035 de ani 
activi – n.m.]. Singura țară din Europa 
cu nivel de fertilitate 2,13 este Irlanda 
care va supraviețui... [România are 
1,27 și este antepenultima!] Migrația 
popoarelor musulmane din nordul 
Africii (...), cu indicele de natalitate 
de 4,0 al fiecărei mame musulmane, 
conduce la un salt excesiv al natalității 
islamice, care va lua locul etniilor dis
părute”; și 2. despre Mihai Eminescu: 
„Vârsta medie de supraviețuire a fa
miliei EminoviciEminescu a fost de 
28 de ani, deci o ereditate care nu 
a favorizat longevitatea. Genialita
tea poetică apărută pe terenul unei 
eredități lipsite de o biologie robustă 
consuma 10% din energia întregului 
corp, pentru ca azi, cel de 1350 de 
grame să consume 20% din energie, 
ceea ce ia scurtat viața.”

Astfel, JeanJacques Askenasy 
și Cleopatra Lorințiu ne oferă o car
te exemplară despre felul în care un 
„proiect orizontal”, pe o suprafață bio
grafică, se poate dezvolta în profunzi
me, căpătând volumul și consistența 
unui „proiect vertical”.

EMIL NICOLAE-NADLER

Dublă lansare de carte la TES

Semnal 
editorial

scrie științific este obligat săi citeze 
pe cei dinaintea lui, să meargă în ar
hive și pe teren, să facă istorie orală 
și chiar arheologie, săși demonstreze 
propriile teorii.”

Despre RIER, anuarul CSIER
WF, vorbitorul a precizat că respectă 
protocolul cercetării academice și se 
află în bazele de date internaționale. 
Studiile publicate în acest număr con
trazic stereotipul conform căruia Holo
caustul ar fi fost „un accident groaznic, 
provocat de o conjunctură infernală: 
războiul, ascensiunea nazismului, că
derea democrațiilor etc.” De fapt, lun
ga tradiție nefastă a antisemitismului 
și a violenței, încă din secolul al XIX
lea, a dus la Holocaust. „RIER 45 nu 
face o istorie scurtă a Holocaustului, 
ci se uită la evenimente din secolul al 
XIXlea și de la începutul secolului al 
XXlea, la câteva tradiții intelectuale 
care, întro conjunctură dictatorială, 
sau transformat în violență în masă.” 
Autorii articolelor au folosit documen
te inedite din diferite arhive și, ca no
utate, au studiat fotografiile în mod 
competent, acestea devenind o parte 
integrantă a cercetării și o componen
tă din „puzzleul cunoașterii”.

CLAUDIA BOSOI

după criterii cronologice și tematice, 
de la dezbaterile și pledoariile privind 
emanciparea evreilor din România 
până la perioada postcomunistă. Vor
bitoarea lea mulțumit tuturor celor 
care au lucrat la carte, mai ales Irinei 
WeinerSpirescu, coeditoarea volu
mului, căreia i se datorează concepția 
și realizarea grafică a acestuia, și Edi
turii Hasefer, prin directorul Alexandru 
Marinescu și redactorul de carte Ilea
na Buculei, pentru profesionalism și 
promptitudine.

Consultând sondajele comandate 
după 2007 de Institutul Național pentru 
Studierea Holocaustului din România 
„Elie Wiesel” cu privire la percepția ro
mânilor asupra evreilor și a Holocaus
tului, Adrian Cioflâncă a constatat că 
nici după ce România a recunoscut 
oficial participarea la Holocaust (în 
2004, în urma Raportului final al Co
misiei Wiesel) și după introducerea is
toriei Holocaustului ca obiect de studiu 
în școli, în societate nu sa înregistrat 
un interes sporit sau măcar o curio
zitate față de acest subiect. În opinia 
vorbitorului, România este locuită de 
câteva „triburi memoriale”, fiecare își 
amintește lucrurile întrun anumit fel și 
există prea puțin dialog între diferite
le grupuri. Cele două limbaje care pot 
trece dincolo de aceste „triburi” sunt 
artele și știința. Ele au fost folosite și 
astăzi, pe de o parte prin lansarea ce
lor două lucrări întro instituție cultura
lă cum este TES, pe de altă parte prin 
exigența față de sine a cercetătorilor: 
„Știința este mai puțin spectaculoasă 
retoric, dar garantează temeinicia și 
onestitatea celor puse pe hârtie. Cine 
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cipat cu una dintre cele mai recente 
producții ale sale, Furtuna, de William 
Shakespeare, în regia lui Damian J. 
Neć, la 82 de ani de la premiera aces
tui spectacol jucat pentru prima dată 
în idiș la Łódź.

Producție a Teatrului Evreiesc de 
Stat, spectacolul Proștii din Helem, de 
Mikhail Gershenzon, regia Dan Tudor, 
a încheiat cele trei zile de festival. Mai 
mult decât o poveste despre viață, el 
este un spectacol ce prezintă o lume 
cât se poate de firească, în care pro
blemele reale sunt „joacă de copii”, 
„dezastrele” sunt „naive” şi, ce e mai 
important, au happy-end.

Mesaje de felicitare
Cu prilejul acestor trei zile, în care 

teatrul idiș a fost celebrat, mesaje de 
mulțumire, apreciere și susținere au 
fost primite din partea unor instituții 
de cultură – Teatrul Evre
iesc „Ester Rachel and Ida 
Kaminska” din Varșovia, 
prin vocea directoarei sale, 
actrița și regizoarea Gołda 
Tencer; Teatrul Yiddish
spiel din Tel Aviv, Israel, și 
a managerului său, Zelig 
Rabinovich –, precum și din 
partea unor foști participanți 
și prieteni ai TES, cum ar fi 
Efim Chorny și Digore Ale
xei.

Dans și muzică
Evident, muzica și dansul nu pu

teau lipsi din rândul evenimentelor 
Festivalului TES FEST. Interpretul Avi 
Hoffman a oferit un moment muzical 
prin intermediul concertului Dumne-
zeu și Holocaustul. Tot la capitolul 
concerte sa înscris și coproducția 
Teatrului Folksbiene din New York, 
intitulat Soul to Soul. Un memento 
istoric a fost transmis prin interme
diul celor două producții ale Teatrului 

Evreiesc de Stat: Yiddish Trotter, rea
lizat în colaborare cu Efim Chorny și 
Suzana Gherguș, precum și Orașul 
Măcelului, regia Andrei Munteanu, o 
adaptare după textul poetului Haim 
Nahman Bialik, referitor la pogromul 
din 1903, de la Chișinău. Aaron Kula 
(SUA) a prezentat un moment muzi
cal intitulat Tango evreiesc, iar nu în 
ultimul rând, trupa de dans Mama
loshen din Statele Unite ale Americii 
a îmbinat cu succes ritmurile muzicii 
idiș cu o coregrafie modernă.

Maia Morgenstern:  
Am reușit datorită echipei TES!

„Ediția a VIa! O ediție care a re
unit și de această dată artiști drama
tici ai limbii și culturii idiș din întreaga 
lume, prieteni care neau fost alături 
în aceste condiții dificile – pandemie, 
restricții, buget zero. Dar am reușit! 

Datorită prieteniei, sincerității. Am 
reușit pentru că visăm! Pentru că nu 
există «nu se poate», nici «lasă că 
merge și așa». Am reușit pentru că 
nu renunțăm! Am reușit datorită echi
pei TES” – a rostit Maia Morgenstern, 
directoarea Teatrului Evreiesc de Stat 
din Capitală, mulțumind tuturor celor 
implicați în acest demers cultural.

DAN DRUȚĂ

Seară în onoarea lui Baruch Tercatin
Bun de citit – 

Semnal Hasefer
Cel mai recent titlu apărut la Edi

tura Hasefer este Fanny și Gabriel, 
de Nava Semel, tradus din engleză 
de Anastasia Scutaru și redactat de 
AndreeaMaria 
Olaru. Autoarea 
israeliană Nava 
Semel (1954
2017), născută 
la Yafo, aparține 
celei de a doua 
generații de 
supraviețuitori 
ai Holocaustu
lui și are origini 
românești, ta
tăl ei provenind 
din satul Siret (județul Suceava), iar 
mama, din orașul Suceava.

Fanny și Gabriel este a patra carte 
a Navei Semel apărută la Editura Ha
sefer – după Pălăria de sticlă (2003), 
De cine a fost sustras spectacolul? 
(2007) și Râs de șobolan (2015). Au
toarea redă cu talent, finețe și ironie 
povestea de dragoste a bunicilor ei, 
comparabili pe alocuri cu Ulise și Pe
nelopa: „Sa făcut o pețire. Un cuplu 
este pe punctul să se căsătorească. 
Războiul îi separă. Ea îl așteaptă. 
El nu. Găsește o altă femeie. Acesta 
este scheletul adevărului, iar restul 
decurge din asta. [...] Existența mea 
este garanția existenței lor” (p. 129).

Pentru mai multe detalii asupra ti
tlurilor de la Editura Hasefer vă invi
tăm să consultați siteul www.hasefer.
ro, iar pentru comenzi ne puteți con
tacta pe adresa de email difuzare@
hasefer.ro

CLAUDIA BOSOI

TES FEST – ediția a VI-a

La 1 iunie, Organizația Unitară 
a Israelienilor Originari din Româ
nia (AMIR) a organizat o seară  în 
onoarea scriitorului Baruch Tercatin, 
cu ocazia împlinirii a 93 de ani. Eve
nimentul, organizat prin Zoom, a fost 
moderat de jurista Elinor Kroitoru, 
fostă șefă a secției de cercetare a 
Societății pentru înapoierea bunuri
lor victimelor Holocaustului.

Baruch Tercatin, supraviețuitor al 
Pogromului de la Iași, șia povestit 
viața pe scurt. El sa născut la Iași, la 

1 mai 1928, întro familie hasidică sionistă. A urmat școala 
publică în orașul natal, până când a fost exmatriculat din 
motive rasiale în anul 1940 și a continuat la școala evre
iască. Tatăl lui a decedat când Baruch era elev. Fratele mai 
mare, Isac Tercatin, avocat și publicist, unul dintre condu
cătorii mișcării Beitar, șia pierdut viața pe vasul „Struma”. 
Împreună cu mama și sora lui, sa mutat la București, unde 
a urmat liceul evreiesc.

Baruch a urmat Institutul Politehnic, a devenit inginer 
și în anul 1950 a emigrat în Israel. A produs instrumen
te de scris, a inventat stiloul „Lord”. La Tel Aviv, unde sa 
stabilit, sa căsătorit cu Rosy, originară din România, care 
a încetat din viață acum trei ani. Cuplul a avut trei copii. 
A fost secretarul Asociației Culturale a Evreilor Originari 
din România (ACMEOR). Este președintele organizației 
Iad Zikaron Leyahadut Romania, destinată păstrării me
moriei iudaismului român, în cadrul sinagogii „Beit Yakov, 
Yosef, Harav Zvi Gutman” din Tel Aviv. Sa străduit pen
tru introducerea trecutului evreilor din România, în special 
a istoriei Holocaustului, în memoria israeliană colectivă. 
Este vicepreședinte al Muzeului Struma din Beer Sheva 
și membru în consiliul de conducere al organizației AMIR.

Colaborează la presa israeliană de limba română, a 
păstrat relații apropiate cu fostul șefrabin al evreilor din 
România, dr. Alexandru Șafran. Pentru meritele lui, a pri
mit: titlul de cetățean de onoare al orașului Tel Aviv; me
dalia Ordinul Național „pentru merit în grad de Comandor” 
de la președintele Traian Băsescu; medalia „Elie Wiesel”; 

premiul „Rabin Alexandru Șafran” al FCER, precum și pre
miul „Eudoxiu Hurmuzaki” al Academiei Române. A publi
cat circa 20 de cărți, în limbile română și ebraică, unele 
pe care lea scris singur, altele în colaborare cu specialiști 
în domeniul respectiv ori prefațate de personalități pre
cum academicianul Răzvan Theodorescu, academicianul 
Carol Iancu, profesorul universitar Andrei Marga, Marele 
Rabin Menachem Hacohen, dr. Aurel Vainer, dr. Lucian 
Herșcovici, dr. Diana Medan, dr. Rodica Amel. Titlurile pu
blicate de Baruch Tercatin sau în colaborare cu alți inte
lectuali includ: Prezențe rabinice în perimetrul românesc: 
secolele XVI-XXI; Enciclopedia evreimii române; tradu
cerea Hagadei de Pesah; traduceri comentate ale cărților 
Meghilat Ester – Sulul Esterei, Meghilat Rut – Cartea Rut, 
Pirkei Avot – sfaturile înțelepților poporului evreu; un volum 
de Povestiri hasidice și altul Din înțelepciunea Torei și a 
hasidismului; un Dicționar de personaje biblice și repre-
zentarea lor în artă (în colaborare cu profesor universitar 
Viorica Constantinescu); Cartea vieții omului (în colabo
rare cu rabinul Menachem Hacohen). Toate aceste cărți 
au apărut la Editura Hasefer. Acum conduce un proiect 
special în felul lui, în fruntea unei echipe în care mai sunt 
membri dr. Rodica Amel, dr. Diana Medan și subsemnatul 
– traducerea comentariilor la Tora ale rabinului Menachem 
Hacohen, din care a apărut primul volum, referitor la cartea 
Bereșit/Geneza.

Printre vorbitori au fost: rabinul Menachem Hacohen; 
rabinul Elhanan Gutman al sinagogii „Beit Yakov, Yosef, 
Harav Zvi Gutman” din Tel Aviv; rabinul Rafael Shaffer 
al FCER; academicianul profesor Carol Iancu, de la Uni
versitatea „Paul Valéry” din Montpellier; doctorand Sylvia  
Hershkovitz din Israel; Arie Reiter, președintele Muzeului 
Struma din Beer Sheva; Eyal Fabian, secretarul AMIR; 
subsemnatul. Din partea familiei au vorbit: Maya Radzinski, 
fiica sărbătoritului; Rami Tercatin, fiul lui; Itamar Radzinski,  
voluntar la „Maghen David Adom”, nepotul său. Toți am 
simțit un lucru despre Baruch Tercatin: el este bătrânul tâ
năr sufletește și intelectual.

La mulți ani, Baruch Tercatin!

LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI

Teatrul Evreiesc de Stat a organizat, în perioada 28-30 mai 2021, cea de a 
VI-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Idiș – TES FEST, desfășurat 
în coordonarea directoarei Cristina Mohan.

De-a lungul celor trei zile de festival au fost prezentate în mediul online 
– prin intermediul platformelor YouTube și Facebook – spectacole de teatru, 
dans, concerte, workshop-uri, toate având menirea de a ilustra limba, cultura 
și teatrul de limbă idiș. Cu același prilej, în a doua zi a festivalului a fost pro-
gramat în reluare spectacolul de Purim, realizat în parteneriat cu Federația 
Comunităților Evreiești din România, precum și un eveniment omagial dedicat 
istoricului dr. Lya Benjamin și organizat în colaborare cu Centrul pentru Studiul 
Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman“.

Spectacole de teatru
Ediția din acest an a adus în atenția 

spectatorilor o suită de spectacole ce 
au la bază texte clasice și moderne 
din dramaturgia evreiască de expresie 
idiș. Teatrul din Casrilifca, prezentat 
de Rafael Goldwaser, a deschis seria 
evenimentelor TES FEST, spectacol 
ce reprezintă una dintre cele mai cu
noscute povestiri ale lui Șalom Ale
hem despre un renumit teatru al ștetl

ului imaginar Casrilifca și peripețiile pe 
care le traversează protagonistul.

Producția Teatrului Nephesh din 
Israel, Ghimpl Netotul, a avut ca 
inspirație textul omonim semnat de 
laureatul Premiului Nobel pentru Lite
ratură, Isaac Bashevis Singer. Cu cer
titudine, acesta poate fi privit în cheia 
unei meditații asupra vieții, a valențelor 
sale și a relațiilor interumane restrân
se sub lupa lui Ghimpl Netotul.

Un alt spectacol a fost cel oferit de 
Teatrul Yiddishspiel din Tel Aviv, Isra
el: Vrăjitoarea, în regia lui Alexander 
Hausvater, după un text semnat de 
Avram Goldfaden. Deși veche de mai 
bine de un secol, maniera regizorală 
conferă scrierii lui Goldfaden o actua
litate nu lipsită de realism și capabilă 
să stârnească întrebări cu răspunsuri 
incomode.

Tot în cadrul TES FEST, în a doua 
zi, publicul a avut ocazia de a reve

dea spectacolul de Pu
rim 5781, oferit de acto
rii Teatrului Evreiesc de 
Stat – Maia Morgenstern, 
Mihai Ciucă, Dorina Pău
nescu, Natalie Ester, Ali
na Tomi, Arabela Neazi, 
Roxana Guttman, Viorica 
Bantaș, Mirela Nicolau, 
Marius Călugărița, Ka
tia Pascariu, Mihai Prej
ban, Antonela Barnat –, 
acompaniați de TES Or

chestra: Bogdan Lifșin, Rodica Doija, 
Feras Sarmini și Mihai Pintenaru.

Coproducția Dybuk, după textul 
clasic al lui S. Anski, prezintă un de
mers interesant în care diverși actori 
de teatru idiș din SUA au realizat un 
spectacol prin intermediul exclusiv 
al platformelor online în perioada 
restricțiilor cauzate de pandemie.

Teatrul Evreiesc „Ester Rachel and 
Ida Kaminska” din Varșovia a parti
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În deschidere, Robert Schorr a 
evocat personalitatea scriitorului Ițic 
Manger. El șia exprimat regretul că 
și în acest an festivalul nu sa putut 
desfășura decât online, din cauza 
pandemiei.

Deputatul Silviu Vexler, preșe din
tele FCER, a rememorat prima întâlni
re cu Teatrul Evreiesc de Stat, loc unde 
avea să se bucure de interacțiunea cu 
limba idiș. El a salutat desfășurarea în 
paralel a celor două evenimente de
dicate limbii și culturii idiș (Ziua Limbii 
și Teatrului Idiș și TES FEST), afir
mând că trăiește „o zi a bucuriei”. „Am 
crescut întro casă unde se vorbea 
idiș. Cea mai frumoasă surpriză pe 
care limba și cultura idiș neo puteau 
face este că încă discutăm despre 
ea.” Parlamentarul a remarcat că au 
existat momente în care scepticismul 
asupra limbii idiș prevala, iar inițiativa 
care sa transformat în lege sa dove
dit a fi de bun augur. Pentru evreii din 
România, idișul a fost și rămâne limba 
definitorie, nu numai limba uzuală, ci 
și limba în care au creat.

Maia Morgenstern, directoarea 
Teatrului Evreiesc de Stat, ia mul
țumit deputatului Silviu Vexler pen
tru contribuția sa la adoptarea legii 
Zilei limbii idiș. „Este o cultură, este 
o limbă, o tradiție, rădăcinile noas
tre evreiești sunt și aici, în lucrurile 
pe care le facem zi de zi. Nu îngă
duim nici uitarea, nici descurajarea.” 
Actrița a subliniat faptul că o mai bună 
cunoaștere a limbii și culturii idiș, ca 
parte a culturii evreiești, facilitează 
construirea unor punți și o mai bună 
înțelegere, demers care este pus în 
practică la TES. „Felul în care reușim 
să o transmitem prin intermediul artei, 
așa cum știm fiecare, cred că ajută 
enorm, este un gest de solidaritate, 
de umanitate, un act de cultură”, a 
afirmat Maia Morgenstern arătându
se încrezătoare în viitorul și mai ales 
în menirea limbii idiș.

Dr. Aurel Vainer, președintele de 
onoare al FCER, a transmis un mesaj 
de susținere și felicitare organizato
rilor și tuturor iubitorilor de idiș. El a 
remarcat că, în cazul evreilor, idișul a 
fost limba maternă din secolul XVIII 
până spre secolul XX. Dr. Aurel Vai
ner a subliniat faptul că în spațiul ro
mânesc a funcționat primul teatru pro
fesionist de limbă idiș, la Iași, tradiție 
continuată în prezent la Teatrul Evre
iesc de Stat. El a remarcat programul 
deosebit al acestei ediții, mulțumindu
le organizatorilor pentru implicare.

Israel Sabag, directorul JDC Ro
mânia, a amintit că în Maroc, unde sa 
născut, evreii aveau de asemenea o 
limbă comună, și anume ladino. El a 
caracterizat idișul drept „o limbă evre
iască internațională”, pe care, indife
rent unde ajungeau, evreii o aduceau 
cu ei și o foloseau. Israel Sabag a afir
mat că în prezent peste 700.000 de 
evrei din întreaga lume vorbesc foarte 

bine limba idiș și a evocat cazul inte
resant al Regiunii Autonome Evreiești 
care, până în prezent, are indicații și 
afișaje în limba idiș pe străzile capi
talei Birobidjan. Vorbitorul la felici
tat pe deputatul Silviu Vexler pentru 
inițiativa sa și a subliniat importanța 
unei instituții precum Teatrul Evreiesc 
de Stat care prezervă limba și cultu
ra idiș în România. „Idișul este o altă 
cale de a lupta împotriva antisemitis
mului și de a păstra evreitatea”, a con
chis directorul JDC România.

Gheorghe Flutur, președintele 
Consiliului Județean Suceava, a salu
tat în intervenția sa organizarea celei 
de a IVa ediții a acestui festival și a re
marcat contribuția comunității evreiești 
din regiune la dezvoltarea și cultura 
Bucovinei. „Cultura și limba idiș sunt 
lucruri pe care noi le prețuim; ele pun 
în valoare tradițiile poporului evreu și 
noi, aici, în Bucovina, poate mai mult 
ca oriunde, suntem recunoscători pen
tru amprenta lăsată de acesta.”

Prof. Sorin Golda, președintele 
Comunității Evreilor din Suceava, 
sa arătat optimist că proiectul aces
tei celebrări începute la Suceava va 
continua și în viitor. Limba și cultura 
idiș, având un caracter universal, pot 
fi apreciate de vorbitori din întreaga 
lume, prin intermediul mediului onli
ne. El a urat succes organizatorilor, 
mulțumindule pentru implicare.

Istoria teatrului...
În prelegerea cu titlul „Teatrul 

evreiesc din România în perioada 
premergătoare Primului Război Mon
dial”, conf. univ. dr. Felicia Waldman a 
creionat începuturile teatrului idiș pro
fesionist, născut în România, la Iași, 
la Pomul Verde, la 19 august 1876, 
înființat de dramaturgul și regizorul 
Avram Goldfaden. Această primă sce
nă a teatrului idiș profesionist a fost 
consemnată printro cronică semnată 
de poetul Mihai Eminescu în cotidia
nul Curierul. Dr. Felicia Waldman a 
subliniat că, în Moldova, Goldfaden a 
găsit un loc propice înființării unui ast
fel de teatru, fapt confirmat de succe
sul ulterior.

...și literaturii idiș
Sub titlul „Să redescoperim lite

ratura idiș citind din Șalom Alehem”, 
prof. univ. dr. Maria Ardeleanu, direc
toarea Bibliotecii Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, dr. Daniela Hu
moreanu și actorul Bogdan Amurăriței 
de la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” 
iau invitat pe iubitorii literaturii idiș în
tro incursiune în opera Stele rătăci-
toare, a celebrului autor de limbă idiș. 
Un detaliu interesant este că acesta 
a poposit la Iași în anul 1906, același 
an în care apare pentru prima dată în 
spațiul românesc o traducere în limba 
română a sa.

Muzică idiș și dans
Deja o prezență constantă, Corul 

Templului Coral, dirijor Robert Oltea
nu Levensohn, a interpretat binecu
noscute melodii idiș, precum Oyfn 
Pripetshik și Oyfn Veg Shteyt a Boym.

Rămânând în registrul muzical 
idiș, soprana Carla Mușat a oferit o 
versiune a celebrului cântec A yiddi-
she mame.

Formația klezmer a CE Iași, deja 
consacrată sub numele Nigun – for
mată din Albert Lozneanu, Uri Fe
renbac, Tatiana Luchian și Romeo Lu
chian –, a prezentat o suită muzicală 
alcătuită din melodii celebre, precum 
Zingt mit undz a sheyn lidl sau Mayn 
shtetele Belz.

Formația TES Orchestra (dirijor 
Bogdan Lifșin) și Geni BrendaVexler 
au cântat și încântat melomanii cu 
două dintre cele mai îndrăgite și cu
noscute melodii idiș: A yiddishe mey-
dale și Rabeynu Tam.

Formația de dansuri israeliene Or 
Neurim (coordonator Alexandrina Che
lu, coregraf Ildiko Futo) a Comunității 
Evreilor din Oradea a adus în prim 
plan o coregrafie inspirată de o paletă 
largă de ritmuri muzicale.

De asemenea, Alexandrina Chelu, 
Florian Chelu Madeva și Borbiró Ti
mea (flaut) au prezentat un recital de 
sonete evreiești, inspirat din textele 
unor poeți evrei din România, precum 
Barbu Nemțeanu sau Ion Pribeagu.

Spectacole de teatru
Prima zi a Festivalului sa înche

iat cu spectacolul Familia Melavski, 
regia Zelig Rabinovitz, oferit de Tea
trul Yiddishspiel din Tel Aviv, Israel. 
Acesta cuprinde o selecție a celor mai 
frumoase cântece cantorale și me
lodii evreiești și de jazz, interpretate 
de Shashi Jazz și de actorii Teatrului  
Yiddishspiel.

Producția Teatrului Evreiesc de 
Stat, Blazonul, regia Andrei Muntea
nu, a marcat finalul celor două zile de 
celebrare a culturii idiș. Un text clasic 
al dramaturgiei idiș, Blazonul spune 
povestea membrilor familiei Groisglik. 

Spectaco lu l 
este un elogiu 
adus sensibi
lităţii umane şi 
o demonstra
ţie subtilă a 
unui paradox: 
alegeri ce par 
bune se do
vedesc apoi 
erori fatale.

Personalități ale teatrului idiș
Celebra actriță și cântăreață Moni-

ca Wardimon a oferit un interviu di
rectorului ICR Tel Aviv Martin Ladislau 
Salamon, prilej cu care a rememorat 
momente importante din viața și deve
nirea sa artistică. Teatrul și limba idiș 
iau oferit ocazia „de a vedea o lume” 
și iau adus extrem de multe satisfacții. 
În privința viitorului teatrului și limbii 
idiș, ea șia manifestat optimismul.

Un eveniment special al Festiva
lului a constat în interviul realizat de 
directorul Robert Schorr cu Lia Kö-
nig, actriță a Teatrului Habima din 
Tel Aviv, Israel, supranumită Prima 
Doamnă a Teatrului Israelian, de ase
menea actriță a Teatrului Evreiesc de 
Stat, până la emigrarea sa în Israel. 
Fiică a unor celebri actori ai teatrului 
idiș din Polonia – Dina König și Josef 
Kamen –, ea a menționat că legătu
ra sa cu România este una specială. 
Relația cu mama sa a fost una extrem 
de importantă inclusiv pentru viitoarea 
carieră, prima sa audiție înainte de a 
se lansa în viața actoricească fiind 
susținută în fața ei. „Cunoștea teatrul 
și știa să distingă pe cineva care avea 
talent pentru această profesie. Este o 
profesie care cere multă responsabili
tate, dragoste, răspundere și respect.” 
Despre perioada petrecută la Teatrul 
Evreiesc de Stat din Capitală, Lia Kö
nig mărturisește că a fost una speci
ală. „Am avut o școală excepțională. 
Actorii din timpul acela erau foarte 
experimentați, profesioniști”, a afirmat 
actrița evocând numele colegei sale 
de scenă Sevilla Pastor, drept un re
per al teatrului idiș.

DAN DRUȚĂ

Israelul și Emiratele Arabe Unite  
au înființat un institut comun  

de cercetare a apei

Ziua Limbii și Teatrului Idiș – ediția a IV-a

Vizând accesul la resursele de apă, unul dintre cele mai importante aspecte 
strategice ale Orientului Mijlociu, Universitatea din Tel Aviv și Emiratele Arabe 
Unite (EAU) au semnat la 1 iunie a.c. un acord pentru deschiderea unui institut 
comun de cercetare a apei. Proiectul face parte dintro strategie comercială 
mai amplă între cele două state, semnatare alături de Bahrain, ale Acordurilor 
Abraham în septembrie 2020.

Compania israeliană Watergen va coordona atât cercetarea, cât și aplica
rea, pe termen mediu și lung, a unor procedee de obținere a apei prin utiliza
rea unor soluții tehnologice de ultimă generație, destinate orașelor din Emirate. 
Parteneriatul se va desfășura împreună cu firma Baynunah, parte a concernului 
arab Al Dahra Group, axat pe dezvoltarea agricolă în scopul asigurării securității 
alimentare în Emirate. Colaborarea va fi supervizată și va beneficia de date și 
consultanță din partea Institutului Moshe Mirilașvili pentru Studii Aplicate privind 
Apa, din cadrul Universității din Tel Aviv.

La ceremonia de inaugurare a proiectului, desfășurată în capitala Abu 
Dhabi, au participat membri marcanți ai Institutului, profesori universitari isra
elieni și președintele Watergen, dr. Michael Mirilașvili, alături de oficialități ale 
țării gazdă și de ambasadorul Israelului în EAU, Etan Na’eh.

Companiile Baynunah și Watergen au bătut palma și pentru implementarea 
în EAU a soluțiilor dezvoltate de israelieni, în scopul obținerii apei potabile de 
cea mai bună calitate din aer, utilizând dispozitive prevăzute cu tehnologie de 
ultimă oră, deja disponibile în peste 80 de țări din lume. Stațiile Watergen vor 
produce până la 6.000 litri de apă pură, de calitate înaltă, pe zi, prin folosirea 
inclusiv a energiei regenerabile, precum panourile solare.

Se sedimentează astfel o strânsă cooperare între Israel și statul din Golf, 
recunoscut pentru dezvoltarea sa inovatoare economică și turistică, accentu
ânduse succesul Acordurilor istorice care au pus bazele unei păci mult dorite 
în unele regiuni din Orientul Mijlociu.

DIANA RUSU

În zilele de 30 și 31 mai, Federația Comunităților Evreiești din România a 
organizat, prin Departamentul Cultură, Istorie, Artă & Media – director Robert 
Schorr –, cea de a patra ediție a Zilei Limbii și Teatrului Idiș din România. În 
decursul celor două zile, o gamă largă de evenimente culturale – conferințe, 
spectacole de teatru, concerte muzicale – care au avut ca temă centrală cul-
tura și limba idiș au fost oferite celor interesați. Legea prin care a fost instituită 
această Zi a fost votată în unanimitate de ambele camere ale Parlamentului, 
la inițiativa deputatului FCER, Silviu Vexler. Data de 30 mai a evocat persona-
litatea poetului Ițic Manger, una dintre cele mai importante voci ale culturii și 
poeziei idiș la nivel mondial, născut la Cernăuți în anul 1901.

Actuala ediție s-a bucurat de sprijinul financiar al Ministerului Culturii, având 
ca parteneri Comunitatea Evreilor Oradea, The American Jewish Distribution 
Committee, JCC România, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Yiddishspiel, Tea-
trul Municipal „Matei Vișniec”, Comunitatea Evreilor București, Departamen-
tul pentru Relații Interetnice, Consiliul Județean Suceava, Muzeul Național al 
Bucovinei, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, International Yiddish 
Center, Institutul Cultural Român, Comunitatea Evreilor Iași, Comunitatea 
Evreilor Suceava.
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Am emigrat în Israel acum exact 49 de ani. La acea 
dată, Israelul se afla la cinci ani după Războiul de Șase 
Zile (1967), își îmbunătățise în mod simțitor situația din 
punct de vedere geografic, prin eliberarea malului de 
vest al Iordanului și a Fâșiei Gaza, dar nicio țară arabă 
nu era dispusă nici măcar să intre în tratative cu tânărul 
(dar puternicul) stat evreu, iar sloganul Organizației de 
Eliberare a Palestinei (OEP), condusă de Yaser Arafat, 
era și rămăsese inexistența dreptului evreilor la nici cea 
mai mică bucată de pământ aparținând odinioară Pales
tinei mandatului britanic.

Așadar, acum o jumătate de secol Israelul se afla în 
stare de război cu peste 20 de țări arabe și încă câteva 
zeci de state musulmane care preluaseră, toate, ideolo
gia Palestinei pentru „palestinieni”, adică acei arabi pe 
care 1948, anul independenței Israelului, îi găsise pe 
acel teritoriu.

Pericolul era iminent și el avea ca sursă nu numai 
țările arabe din jur, ci și populația arabă din teritoriile 
eliberate în 1967, susținută în toate felurile de o anu
mită proporție a arabilor locuitori și cetățeni ai Israelului 
„prosper”.

Personal, am trecut prin mai toate războaiele care 
sau purtat în această jumătate de secol, fie în spitalele 
israeliene, fie pe front, cu arma pe 
piept și stetoscopul în mână. Ni
ciun conflict nu părea să schimbe 
ceva din situația mai sus amintită. 
Și, cu toate acestea, prima „spărtură în gard” a făcuto 
egipteanul Anwar Saadat care a semnat acum 40 de ani 
primul tratat de pace între o țară arabă și Israel, ocazie 
cu care a fost retrocedat ultimul centimetru de pământ 
aparținând Egiptului.

Iluzia începutului rezolvării celui mai sângeros con
flict armat al acelor ani a rămas pentru mulți ani un vis 
din care te deștepți și te regăsești în aceeași situație ca 
și cu o seară înainte.

Atacurile teroriste, unele sporadice, altele denumite 
intifada în limba adversarilor, unele în țară, altele în di
verse colțuri ale lumii, se țineau lanț; și nici măcar acor
dul de la Oslo (între Israel și OEP), care a condus la 
crearea unei autonomii palestiniene în teritorii (inclusiv 
Gaza), și nici acordul de pace cu Iordania, în 1994, nu 
au schimbat situația în mod clar și ireversibil.

Cu toate acestea, ceva totuși se schimbase.
O mulțime de țări, unele chiar foarte mari (China, In

dia) au hotărât să găsească calea spre o normalizare a 
relațiilor cu Israelul. Căderea Cortinei de Fier a rezolvat 
și problema relațiilor cu fostele țări comuniste, în frunte 
cu Rusia (cu excepția României care a continuat fără 
întrerupere relațiile diplomatice cu Israelul).

Israelul a devenit puternic, chiar foarte puternic, și nu 
numai din punct de vedere militar. Hightechul israelian 
e recunoscut în absolut toată lumea și se pare că pentru 
mulți e mai rentabil să ai relații cu statul evreu decât să 
te încăpățânezi să nul recunoști.

Și pe plan geopolitic, situația dădea semne de 
îmbunătățire. De exemplu, Siria șia creat propriile sale 
probleme, provocând un război civil cu sute de mii de 
morți și milioane de refugiați, și de câțiva ani buni nu are 
timp să se ocupe de vecinul de la sud. Libanul a primit 

o mostră de ce i se poate întâmpla în cazul în care se 
hotărăște să atace Israelul (vezi distrugerea unei bune 
părți a Beirutului acum 15 ani, în timpul celui de al doilea 
război israelolibanez). Autoritatea Palestiniană (adică 
regimul sub a cărui jurisdicție se află malul de vest al Ior
danului și Gaza) a găsit un modus vivendi cu autoritățile 
israeliene, cu rezultate pozitive pentru ambele părți. Și 
acum mai bine de șase luni, patru state musulmane, în 
frunte cu Emiratelor Arabe Unite, au semnat tratate de 
pace cu Israelul, la baza cărora se află un sistem extrem 
de dezvoltat de relații de cooperare economică.

Devenise clar că avem dea face cu o schimbare a 
situației în direcția dorită.

Când eram copil, una dintre întrebările puse părinților 
mei era următoarea: cum se face că un fitil scurt și 
subțire poate să ducă la explozia unui întreg butoi cu 
pulbere?!

Teoria asta, a fitilului și a butoiului, a schimbat în ulti
ma lună senzația de bine a israelianului și la readus cu 
iuțeala fulgerului din cer înapoi pe pământ. Doar că fitilul 
nu era de data asta deloc scurt, ci din contră, extrem 
de lung, de la Ierusalim (moscheea El Aksa) și până în 
Gaza! O amestecătură de sărbători evreiești și musul
mane a produs o mică scânteie la Ierusalim. De acolo, 

flacăra fitilului incendiator a 
ajuns în Gaza unde a fost 
primită cu brațele deschise 
de Hamas.

În decurs de 11 zile, Israelul a fost atacat din Gaza 
cu 4.000 de rachete cu rază de acțiune de zeci de ki
lometri. Armata israeliană a ripostat ca de obicei. Dar 
de data aceasta lucrurile au luat o turnură neașteptată. 
Palestinienii de pe malul de vest sau atașat „cauzei” 
Hamasului, creând haos și atacând forțele israeliene. Li
banul (adică Hezbollah) a lansat patru rachete spre par
tea de nord a Israelului, iar Siria, cât o fi ea de necăjită, 
a participat și ea la „festivitate”, lansând câteva rachete 
spre sud. Și toată această tevatură înarmată și pericu
loasă e întreținută și intens sprijinită de Iran și de Turcia.

Însă surpriza cea dureroasă a venit din cu totul altă 
direcție. În mai toate orașele israeliene cu populație mix
tă, evreiască și arabă, bande teroriste arabe au atacat 
instituții, stații de poliție, sinagogi, trecători, ceea ce a 
dus în toată țara la o situație de nesiguranță personală. 
Au urmat riposte din partea grupelor extremiste evreiești 
și totul sa transformat, pentru câteva zile grele, întrun 
adevărat haos.

Și iată explicația titlului ales pentru aceste rânduri. 
Aparențele înșală. Ni se pare că suntem pe drumul 
cel bun. Ni se pare că numărul dușmanilor descrește, 
iar numărul prietenilor/partenerilor e în permanentă 
creștere. Ni se pare că viața noastră, cea de toate zilele, 
e asigurată și lipsită de griji majore. Ni se pare că dacă 
știm să ne luptăm cu COVID 19 nimic nu ne poate pune 
viața în primejdie.

Dar, din păcate, acele unsprezece zile ale lunii mai 
2021 au arătat că și de data aceasta nu e loc de iluzii, și că 
(în traducere din ebraică) ce a mai fost o să mai fie. Păcat!

prof. dr. GABRIEL M. GURMAN
Omer, Israel

gurman@bgu.ac.il

Ce s-a întâmplat
Cu ani în urmă, mă aflam la standul 

României la Târgul de Carte de la Frank
furt. Un stand al unei țări din Europa de 
Est nu poate concura cu cele ale marilor 
edituri. Dar am văzut cu ochii mei cum a 
fost atunci când sa lansat, la standul Ro
mâniei, o carte a lui Norman Manea. Locul 
sa umplut deodată, literalmente, cu un 
public deopotrivă obișnuit și specializat, 
toate scaunele au fost ocupate și mulți 
dintre cei prezenți au trebuit să stea în pi
cioare, pe câteva rânduri. Iar lucrul cel mai 
frapant, pentru mine, a fost că majoritatea 
participanților nu erau români (precum la 
toate celelalte lansări de la standul Româ
niei). În standul care, dintrodată, gemea 
de lume și unde se vedeau editori, agenți 
literari, traducători, jurnaliști, se vorbea 
engleză.

Atunci, la locul faptei, ca să zic așa, 
am realizat încă o dată cât de ridicole sunt 
proiecțiile autohtonistconspiraționiste ale 
românilor verzi sau rromânilor, cum lear 
fi spus Caragiale: cei care se pretind 
marginalizați din cauza etniei lor și care 
văd în succesul internațional al unui scri
itor schema unei conspirații. Că vor, că 
nu vor acești „patrioți”, Manea este la ora 
actuală unul dintre cei mai cunoscuți, mai 
citiți, mai traduși și mai premiați scriitori 
contemporani.

E o șansă a literaturii române că, exi
lânduse spre finele epocii Ceaușescu, 
Norman Manea nu a 
renunțat complet la 
limba română (cum 
o făcuse Petru Po
pescu, argumentând 
că româna era prea 
„strâmtă” pentru el) 
și nici la tematica 
și la problematica 
sensibile din istoria 
lui personală și fa
milială. De pildă, Întoarcerea huliganului 
(o carte excepțională, pe care o discut cu 
masteranzii la Literele bucureștene) inter
mediază prin traduceri, unui public foarte 
larg, de pe diferite meridiane geografice 
și culturale, această tematică româneas
că și esteuropeană, prinsă întro istorie 
dementă precum cea a secolului al XX
lea și oferită, în regim nonficțional, atât 
celor care au cunoscut pe propria piele o 
formă sau alta de totalitarism, cât și celor 
mai tineri, pe care Istoria ia cruțat. Încă 
din titlu, Manea își provoacă lectorul să ci
tească mai mult, să se documenteze, ca 
să înțeleagă ce sa întâmplat: „huligan” 
este un termen amintind de un roman al 
lui Mircea Eliade, dar și de un eseu pole
mic al lui Mihail Sebastian, pentru a nu mai 
vorbi de instrumentalizarea lui ca stigmat. 
„Huligani” au fost numiți de Ceaușescu cei 
care, la Timișoara, au început Revoluția 
din decembrie 1989; „huligan” devine ast
fel un titlu de noblețe. Oriunde e instalată o 
dictatură, cel care protestează împotriva ei 
are un comportament „huliganic”.

Manea a cunoscut în mod direct oro
rile nazismului și apoi pe ale comunismu
lui, biografia lui având parte de șocuri și 
traume cât pentru trei vieți: deportarea în 
Transnistria, în copilărie, instalarea comu
nismului în România, pe când era preado
lescent, exilarea, când devenise cincua
genar. A făcut din ele substanța reflecției 
din cărțile sale, întorcânduse, la figurat, în 
condiția vârstelor anterioare.

Cititorii lui Norman Manea din Româ
nia, din Statele Unite și din lumea întreagă 
știu de acum că în cărțile sale nu sunt nu
mai exerciții de stil și de virtuozitate for
mală, nu doar parabole bine construite. 
Găsim în ele și o cantitate impresionantă 
de fapte, episoade și suferințe reale (indi
viduale, familiale, comunitare) care trebu
iau explorate și împărtășite literar.

DANIEL CRISTEA-ENACHE

Profil de scriitorPremiul „Iancu Țucărman”, acordat la competiția 
internațională Youth of Music 2021 

Aparențele înșală

Însemnări de la fața locului

Muzeul Municipiului București, 
împreună cu Asociația MuseArts, 
având ca parteneri Fundația Re
member Enescu, Authentic Plaza, 
Crizantema.com, First PR Agen
cy, Electrecord S.A., Passadori 

Pianoforti Brescia, Asociația Cul
turală „Iancu Țucărman și Maria 
Popa” au organizat prima ediție 
a competiției internaționale Youth  
of Music 2021. Concursul a fost 
destinat muzicii clasice, fiind înscriși 
instrumentiști pentru 15 categorii de 
instrumente și artiști lirici.

Competiția a stârnit un mare in
teres, astfel că sau înscris 130 de 
participanți din 27 de țări. La finalul 
unui proces de selecție extrem de 
riguros, au fost anunțați câștigătorii. 
În total au fost acordate 24 de pre
mii pentru tineri muzicieni din 14 țări, 
elevi și studenți provenind din instituții 
de învățământ de elită din întreaga 
lume. Printre premiile speciale a fi
gurat și Premiul „Iancu Țucărman”, 
câștigat de Michele Bianco din Italia, 
la acordeon. El a mai primit și pre
miul special „Debut la București”.

Numele lui Iancu Țucărman 
(z.l.), în memoria căruia a fost creat 
acest premiu, este binecunoscut în 
rândul muzicienilor tineri. El șia de
dicat ultima parte a vieții descoperirii 
talentelor muzicale tinere și sprijinirii 
dezvoltării lor.

Supraviețuitor al „Trenurilor 
Morții“, Iancu Țucărman a apreciat 
viața la justa ei valoare și a găsit 
sponsori care să ofere sprijin mate

rial talentelor muzicale. Printre cei 
care i sau alăturat, un rol important 
a fost jucat de un alt supraviețuitor 
al „Trenurilor Morții“, Martin Sternin, 
care a înființat și un premiu.

Michele Bianco a absolvit Con
servatorul din Lecce, cu diplomă de 
onoare. A participat la mai multe con
cursuri naționale și internaționale și 
are concerte împreună cu orchestre 
italiene cunoscute, ca de pildă Or
chestra Națională a Conservatoa
relor Italiene. În programul său din 
concurs au figurat: Caprice nr. 1 de 
Semionov, Silhoutten III Movement 
de Ganzer, Suite I Movement de 
Vlasov și Our Evenings de Janacek.

La desemnarea premiilor sa ținut 
cont de vârsta participanților – de la 
9 la 30 de ani. Astfel, la categoria în
tâi (muzicieni cu vârste de până la 
18 ani) a fost desemnat câștigător 
tânărul sa
x o f o n i s t 
M a g y a r y (Continuare în pag. 22)

EVA GALAMBOS
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gura viață îndelungată pentru clădire 
și pentru ocupanții acesteia. Ofrande
le erau adesea îngropate sub podea 
sau în fundație”, au explicat Yuval 
Baruch și Ari Levy, arheologi la Au
toritatea Israeliană pentru Antichități 
(AIA). Conform reprezentanților AIA, 
starea lămpii este impecabilă, iar fitilul 
original încă este situat în interior. Cel 
mai probabil, lampa a fost realizată 
de un artist roman și cuprinde motive 
grotești care trimit la măștile teatrale 
romane. Vârful lămpii are forma unei 
semiluni, în timp ce mânerul a fost 
creat în forma unei frunze de acan
tă. Niciun alt obiect asemănător nu a 
fost descoperit vreodată în Ierusalim, 
iar descoperirea ridică mari semne de 
întrebare. Un alt aspect misterios este 
faptul că lampa este aparent tăiată 
în două bucăți. Un indiciu a venit la o 
săptămână după descoperirea lămpii, 

atunci când cercetătorii din Ungaria 
au găsit o lampă similară, făcută din 
bronz și înfățișând o față umană gro
tescă, în Budapesta. Potrivit oameni
lor de știință din Ungaria, lampa lor 
are o mică deschizătură pe partea sa 
plată, ca și cum o altă piesă ar fi pu
tut să fie conectată acolo. Lampa din 
Ierusalim are o proeminență în apro
ximativ același loc. Ar putea fi aceste 
lămpi, separate de mii de kilometri, 
două jumătăți din același obiect? Cer
cetătorii speră să afle cât mai curând 
cu ajutorul analizelor 3D.

Și liliecii practică distanțarea socială...

Pandemia de Covid19 a introdus 
în vocabularul nostru termeni precum 
„izolare” și „distanțare socială”, care 

au devenit parte a conduitei sociale 
din întreaga lume. Se pare că liliecii 
mențin și ei distanțarea socială care 
ar putea ajuta la prevenirea răspândi
rii bolilor contagioase în coloniile lor. 
Întrun nou studiu publicat în Annals of 
the New York Academy of Sciences, 
cercetătorii de la Universitatea din Tel 
Aviv demonstrează că liliecii bolnavi, 
la fel ca oamenii, preferă să stea de
parte de comunitățile lor, probabil ca 
mijloc de recuperare și, eventual, ca 
măsură pentru protejarea celorlalți. 

Studiul a fost realizat de cercetătorul 
dr. Kelsey Moreno și candidatul la 
doctorat Maya Weinberg la labora
torul coordonat de prof. Yossi Yovel, 
șeful Școlii de Neuroștiințe Sagol și 
cercetător la Școala de Zoologie de 
la Facultatea de Științe. Studiul a mo
nitorizat două colonii de lilieci. Pentru 
a examina comportamentul liliecilor 
când se îmbolnăvesc, cercetătorii au 
injectat mai mulți lilieci din fiecare grup 
cu o proteină asemănătoare bacterii
lor, pentru care aceștia au anticorpi, 

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

O nouă generație 
de motoare 

electrice
Inovația companiei EVR Mo

tors cu sediul în Petah Tikva ar pu
tea oferi producătorilor de vehicule 
performanțe mai bune, flexibilitate 
mai mare a instalării și costuri reduse. 
Este binecunoscut faptul că optarea 
pentru vehiculele electrice depinde în 
mare măsură de prețurile competitive 
și de autonomia bateriei. EVR Motors 
a anunțat un nou motor electric, cu o 
dimensiune reprezentând mai puțin de 
jumătate din cea a modelelor existen
te. Acest prototip se bazează pe o ti
pologie diferită și este proiectat pentru 
a înlocui motoarele de tip RFPM (mag
net permanent cu flux radial) cu o pu
tere similară. Compania intenționează 
să lanseze un motor gata de producție 
la sfârșitul acestui an.

Motoarele electrice „au rămas 
aproape la fel în ultimele decenii”, 
spune Opher Doron, CEOul EVR 
Motors. Noile motoare ale compani
ei sunt „mici, ușoare și vor oferi pro
ducătorilor de vehicule performanțe 
îmbunătățite, sporind în același timp 
flexibilitatea instalării și reducând cos
turile”. Reprezentanții EVR susțin că 
produsele lor pot fi adaptate pentru 
a funcționa pe toate tipurile de vehi
cule electrice, de la cele pe două roți 
la camioane și de la vehicule 100% 
electrice cu baterie la mașini hibride. 
Încărcarea se poate face de la prize 
cu tensiune între 48 V și 800 V. Actu
alul prototip este un motor răcit cu aer 
și care cântărește 9 kilograme. Versi
unile mai noi ale motorului, care vor 
fi testate, vor avea tensiuni diferite și 
răcire lichidă. Motoare mai mari pen
tru vehicule comerciale sunt de ase
menea în curs de dezvoltare, arată 
reprezentanții companiei israeliene.

Grupaj realizat de DAN DRUŢĂ

Lampa cu față umană

Bazilică de  
2000 de ani,  

scoasă la 
suprafață

Autoritatea Israeliană pentru Anti
chități a scos la iveală rămășițele 
unei magnifice bazilici romane, cea 
mai mare din Israel, descoperită la 
Ashkelon întro săpătură efectuată 
recent. Situată la doar câțiva metri 
de malul mării, structura, o clădire 
publică, era împărțită în trei secțiuni: 
un hol principal și două zone laterale. 
Potrivit arheologilor, sala principală 
era înconjurată de coloane masive de 
marmură, înalte de până la 13 metri și 
ornamentate cu motive florale, iar în 
unele cazuri cu un vultur – simbol ro
man. Rămășițele lor oferă o perspec
tivă asupra splendorii clădirii origina
le. „Bazilica a fost descoperită pentru 
prima dată în anii 1920 de arheologul 
britanic John Garstang care a condus 
o expediție în numele Fondului Pales
tinian de Explorare și apoi a acoperit 
structura”, a declarat dr. Rachel Bar 
Nathan, director de excavare al AIA. 
Printre descoperiri se află și un mic 
odeon (teatru). Arheologul afirmă că 
bazilica datează din vremea regelui 
Irod cel Mare, deoarece istoricul Jo
sephus a descris cum regele a con
struit o sală cu coloane și alte struc
turi în oraș. Numit de romani rege al 
Iudeei în a doua jumătate a secolu
lui I e.n., Irod a fost cunoscut pentru 
inițierea unor 

Inovație în tratarea rănilor deschise
Întregul mecanism al organismului pentru vindecarea rănilor este miraculos 

și binecunoscut. Rana sângerează. Sângele se coagulează, formând un cheag. 
Cheagul trimite un semnal biologic declanșând o cascadă de acțiuni care pro
tejează împotriva infecției și aduc celule din sânge care poartă materiale pentru 
a construi țesut nou în locul țesutului deteriorat. Cu toate acestea, mulți oa
meni au diverse leziuni cronice, care nu se vindecă niciodată. Aceste răni fie 
se formează prea lent pentru a se declanșa întreg mecanismul reparator, fie nu 
circulă suficient sânge către locul respectiv. Această problemă a fost abordată 
de ActiGraft, un produs unic de îngrijire a plăgilor, realizat în Israel de compania 
RedDress. Acesta constă întrun cheag de sânge pe care furnizorii de asistență 
medicală îl realizează în doar 12 minute dintrun flacon cu sânge al pacientului 
amestecat cu un reactiv special în interiorul unei matrițe de coagulare. Aplicat 
pe rană, acest cheag de sânge nou creat începe procesul natural de protecție 
și vindecare, care înainte sa dovedit a fi deficitar. „ActiGraft păcălește corpul să 
creadă că această rană cronică este o rană nouă de care are nevoie pentru a 
începe vindecarea”, afirma Alon Kushnir, CEO al RedDress, compania pe care 
a fondato pentru a dezvolta acest dispozitiv unic. Tratamentul poate fi repetat 
o dată la o săptămână, până când rana se vindecă. Chiar și prima aplicare 
ușurează durerea și începe procesul de vindecare. La ora actuală, produsul 
este comercializat în Statele Unite ale Americii precum și în alte 15 țări, inclusiv 
în Israel. CEOul companiei israeliene a povestit că prima experiență a pornit 
de la o rană la picior a unei persoane diabetice, confruntată cu riscul de a i se 
amputa membrul respectiv; dar cazul a fost soluționat cu succes. Compania 
se va axa pe viitor pe tratarea rănilor cronice nediabetice, cum sunt ulcerele 
venoase și leziunile postchirurgicale.

fără a genera un pericol real pentru 
lilieci. Testele au evidențiat simptome 
precum febră mare și scădere în greu
tate, iar comportamentul de izolare al 
liliecilor a fost urmărit cu ajutorul unui 
GPS. Cercetătoarea Maya Weinberg 
arată că acest comportament social 
de distanțare este probabil cauzat de 
necesitatea de a conserva energia, 
evitând interacțiunile sociale din grup, 
consumatoare de energie. Weinberg 
subliniază că acest comportament 
poate proteja grupul și preveni răs
pândirea agentului patogen în colo
nie, iar faptul că liliecii bolnavi nu pă
răsesc peștera împiedică răspândirea 
bolii în alte colonii. Prof. Yovel consta
tă că o serie de concluzii ale studiului 
sugerează că probabilitatea ca liliecii 
să transmită agenții patogeni la oa
meni în condiții normale este foarte 
scăzută, deoarece liliecii bolnavi tind 
să se izoleze și să rămână în peșteră.

O echipă de arheologi israelieni 
care desfășura lucrări de excavare în 
tunelurile antice de sub orașul Ierusa
lim a descoperit un talisman misteri
os: o lampă cu ulei, veche de 2.000 
de ani, realizată din bronz și care are 
forma unei jumătăți de chip uman. 
Se pare că artefactul fusese îngro
pat intenționat la fundația unei clădiri 
care datează din perioada romană a 
orașului (aproximativ între anii 63 și 
300 e.n.), în urma distrugerii orașului 
și a celui de al Doilea Templu de către 
forțele romane în anul 70 e.n. Lampa 
ar fi fost îngropată în fundația clădirii 
pentru a aduce noroc, opinează cer
cetătorii. „Ofrandele din fundații erau 
răspândite în lumea antică și erau 
menite să aducă noroc și pentru a asi

B o b  D y l a n  l a  8 0  d e  a n i
(Continuare în pag. 22)

Cu o carieră de șase decenii, Bob Dylan (născut Ro
bert Allen Zimmerman, la 24 mai 1941 în Duluth, Minne
sota, SUA) este considerat unul dintre cei mai importanți 
și prolifici muzicieni ai secolului al XXlea.

Copilăria șia petrecuto la o fermă situată în zona Lake 
Superior. Bunicii din partea tatălui au emigrat în 1905 din 
Odesa (Ucraina), fugind de pogromurile antievreiești, iar 
părinții din partea mamei, emigranți evrei și ei, veniseră 
din Lituania în 1902. Copil fiind, a petrecut multă vreme 
ascultând la radio blues, country și rock and roll, iar în 
liceu a înființat mai multe trupe de coveruri.

Sa înscris la Universitatea din Minnesota, la care a 
renunțat după primul an de studiu, iar la începutul anilor 
’60 sa mutat la New York. În 1961 semnează primul său 
contract cu Columbia Records. Anul următor îi va apărea 
primul album personal.

În 1962 Dylan își va schimba numele din punct de 
vedere legal, nume ales după marele poet galez Dylan 
Thomas, un poet care umplea stadioane citind poezii. Tot 
atunci semnează și un contract de management cu Albert 
Grossman, care îi va fi alături până în 1970.

The Freewheelin’ Bob Dylan, al doilea album al artistu

lui, a fost lansat în mai 1963, cu multe dintre cântece anga
jate social și politic. O parte dintre piesele acelei perioade 
au ajuns la marele public, însă prin intermediul altor artiști 
deja consacrați. Joan Baez, de exemplu, a avut un rol im
portant în consacrarea lui Bob Dylan, invitândul să cânte 
alături de ea în cadrul propriilor concerte. Alte trupe care 
au cântat la mijlocul anilor ’60, cu mare succes, piese ale 
lui Dylan au fost The Byrds, Sonny and Cher, The Hollies, 
Peter, Paul and Mary, Manfred Mann sau The Turtles.

The Times They Are a-Changin’ apare un an mai târ
ziu, cu texte de asemenea angajate politic și social, cân
tece care ajung rapid la tinerii care protestau în Statele 
Unite ale Americii pentru drepturi civile și pentru încetarea 
războaielor.

Cu zeci de albume lansate, Bob Dylan a fost dis
tins dea lungul carierei cu 10 premii Grammy, iar în 
2012 președintele Barack Obama ia acordat Medalia 
Prezidențială a Libertății.

În urmă cu cinci ani, Bob Dylan a fost laureatul Premiu
lui Nobel pentru Literatură, fiind recompensat pentru cre
area de noi expresii poetice în marea tradiție a cântecului 
american. (G.G.)
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nare. Puținii supraviețuitori reveniți în 
oraș după război fac aliya. În prezent, 
comunitatea numără 170 de membri, 
inclusiv cei din Gheorgheni și Târnă
veni, obști arondate.

– Care dintre sinagogile amintite 
își continuă existența?

– Cea care a aparținut comunității 
status quo ante. Piatra de temelie a 
Templului a fost pusă în 1889. A fost 
proiectat de arhitectul evreu vienez 
Jakab Gärtner. Inaugurarea a avut 
loc în 1900. Este unul dintre cele mai 
valoroase monumente arhitectonice 
din Transilvania, foarte asemănă
toare cu arhitectura edificiilor de cult 
iudaic din Europa Centrală, caracte
rizată printrun stil eclectic. Arcade, 
console, rozete traforate, elemente 
sculpturale colorate se pun reciproc 
în valoare. Templul a fost reinaugurat 
în anul 2000, dar ne preocupă resta
urarea sa. Suntem bucuroși că avem 
un oficiant de cult, Solomon Samuel. 
Și sinagoga din Gheorgheni trebuie 
restaurată. Am demarat, împreună cu 
echipa de conducere a obștii, întoc
mirea documentației tehnice pentru 
obținerea certificatului de urbanism și 
restaurare.

– Ce alte probleme vă stau în față?
– Vrem să postăm pe pagina noas

tră de web cimitirele arondate pentru 
a oferi rudelor din țară și din străină
tate posibilitatea de a ne contacta în 
acțiuni de îngrijire. Până acum avem 
15 cimitire pe site. Dorim să folosim 
avantajele tehnologiei în munca de 
asistență socială. Intenționăm să di
versificăm activitățile muzeului.

– Ce vă animă în munca de 
președinte?

– Nevoia de a asigura viabilitate 
comunității mele.

IULIA DELEANU

– De când datează comunitatea?
– De circa 250 de ani, fiindcă îna

inte de 1850 evreilor transilvăneni le 
era interzisă stabilirea în orașe, cu 
excepția Albei Iulia. Totuși, la recensă
mântul din 1850 sunt înregistrați 249 
de evrei. După emanciparea evreilor 
din Imperiul AustroUngar, în 1867, 
din care făcea parte și Transilvania de 
Nord, are loc scindarea vieții religioa
se mozaice în trei direcții: ortodoxă, 
status quo ante, neologă, concreti
zată, în oraș, prin coexistența a două 

comunități, cu două sinagogi și propriii 
săi rabini. Situația sa perpetuat până 
în 1944. Recensământul din 1910 in
dică prezența a 2.755 de evrei, cel din 
1930, a 4.828. Perioada interbelică se 
caracterizează printro efervescență 
a vieții economice și culturale în care 
evreii se implică intens, ca fondatori 
de întreprinderi, bancheri, negustori, 
meseriași, practicanți de profesiuni 
liberale. Instituțiile comunitare – si
nagogi, școli, mikvot – funcționează 
din plin. Edificii reprezentative pentru 

Pasionat în tot ceea ce face, dr. ing. Vasile Dub s-a dovedit, 
deopotrivă, bun practician și pedagog. După ’90, promoții de 
absolvenți ai Universității „Petru Maior” din Tg. Mureș au 
avut a-i mulțumi dascălului lor pentru formarea profesio-

nală. S-a remarcat în caricatură, participând din 1985 până 
acum la multe expoziții din țară și străinătate, obținând laurii 
unor concursuri de gen în orașul de reședință, în Bistrița, Brăila, 
un premiu al revistei Academia Cațavencu. Debutului în proză la 

Vatra, în 2011, i-a urmat, curând, cel editorial. De zece ani, de când condu-
ce comunitatea târgmureșeană, au fost digitalizate activitățile comunitare 
de birou, a fost înființat Muzeul de Istorie a Evreilor din Tg. Mureș, a fost 
ridicat un monument în memoria evreilor din oraș, victime ale Holocaus-
tului, pe locul în care a funcționat ghetoul, în 1944. O placă comemorati-
vă a fost inaugurată pe fațada clădirii în care a existat Școala Evreiască. O 
alta, cu numele celor 341 de copii evrei din oraș, deportați la Auschwitz, a 
fost reamplasată la intrarea în sediul comunitar. Sunt acțiuni de neuitare 
începute de predecesori, președinții Sauber Bernardt z.l. și Ausch Alexandru 
z.l., prin Memorialul Victimelor Holocaustului, inaugurat în 2004. „În fieca-
re an, în mai-iunie, povestește Vasile Dub, comemorăm deportarea evreilor 
târgmureșeni, în ’44, la Sinagoga Mare. Citim numele celor uciși, aprindem 
lumânări în amintirea lor.”

„Nevoia de a asigura viabilitate comunității mele”
Interviu cu dr. ing. VASILE DUB, preşedintele C.E. Tg. Mureș

Jacques Menachem Elias, exemplu de generozitate umană
„El a înțeles că aceea ce lipsește 

țării noastre este cultura răspândită în 
masele adânci populare și de aceea 
na ezitat să renunțe la orice gând și 
să dea acest mare exemplu de gene
rozitate umană, pentru a se face mai 
multă lumină în sufletele fraților săi, pe 
pământul unde a trăit.” (Nicolae Iorga)

„Viața, sentimentele nobile și 
patriotismul lui Jacques Elias meri
tă întradevăr a servi de pildă tutu
ror cetățenilor acestei țări: a muncit 
fără odihnă până la cele mai adânci 
bătrâneți, a adunat ca o albină, fără 
a cheltui pentru sine decât strictul ne
cesar unui trai de o modestie 
exemplară și a destinat apoi 
tot fructul muncii sale realiză
rii unui măreț ideal, care este 
înălțarea patriei, prin crea
rea de instituții de cultură, de 
preferință de cultură practică, și 
înfrățirea fiilor ei prin tovărășie 
de muncă, de bucurie și de 
suferință.“ (Grigore Antipa)

„A fost un nobil binefăcător și Aca
demia Română consideră ca o dato
rie de onoare de a lucra și veghea la 
realizarea gândurilor sale umanitare 
și patriotice, spre pomenirea nume
lui său și al părintelui său iubit și spre 
gloria țării în care a trăit și care a pro
dus astfel de suflete nobile.” (Nicolae 
Cajal)

Când întâlneşti legenda...
O persoană din familia soţiei mele 

a fost internată cândva la „Elias” şi, 
atunci când am vizitato, am făcut cu
noştinţă cu legenda acestui spital. În
tro vreme în care noi, având la dispo
ziţie fonduri europene, nu reuşim încă 
să edificăm spitale europene, spitale 
regionale, spitale..., ar trebui făcut cu
noscut mai mult exemplul acestui om 

generos, care sa gândit cândva să 
facă nu doar un spital.

Jacques Menachem Elias sa năs
cut în anul 1844, în București, întro 
familie evreiască de rit spaniol (se
fard), tatăl său numinduse Mena
chem H. Elias. Testamentul său men
ţionează doi frați, care au murit la Vie
na, iar el nu a fost niciodată căsătorit 
și nu a avut copii.

Important om de afaceri, a fost 
proprietar al fabricii de zahăr din Sas
cut Târg, bancher (președintele și 
acționarul Băncii Generale Române) 
și industriaș. În cei aproape 80 de ani 

de viață, a reușit să strângă o mare 
avere, deținând moșii de mii de hec
tare, ferme agricole, imobile în țară 
și în străinătate (Viena, Berlin, Roma 
și Paris), hoteluri în București (Con
tinental și Patria), mine de mercur în 
Dalmația, fabrici și milioane de lei în 
acțiuni la New York, Bruxelles, Lon
dra, Praga, Belgrad, Viena, Berlin. 
Jacques Elias a primit cetățenia ro
mână abia în 1880, printro procedură 
de urgență, la cererea regelui Carol I. 
Deși a strâns o mare avere, Elias a 
trăit toată viața modest, locuind întrun 
apartament obișnuit și nefrecventând 
cluburi sau cazinouri. A fost consilier 
al regelui Carol I care la recompensat 
cu onoruri înalte pentru contribuția lui 
la dezvoltarea economiei românești. 
A încetat din viață la data de 14 mai 
1923, în București.

Templul evreilor spanioli din 
București a fost reconstruit din inițiativa 
și cu sponsorizarea lui Elias (fiind apoi 
devastat și incendiat de legionari la 
21 ianuarie 1941). Prin testament, 
cum nu avea nici ascendenți și nici 
descendenți în viață, a desemnat ca 
legatar universal Academia Română. 
Academia Română a înființat – con
form dorinței sale – o fundație de cul
tură națională și de asistență publică 
numită Fundația Familiei Menachem 
H. Elias, întreaga avere urmând să fie 
consacrată promovării culturii din Ro
mânia, alinării bolilor săracilor noștri, 
încurajării elementelor valoroase, 
sprijinirii cauzelor nobile. Și aceasta 
fără deosebire de origine, pentru toți 
cei care merită să fie ajutați. Fundația 
a fost denumită după tatăl său.

Realitate şi legendă
E greu de spus unde se sfârşeşte 

realitatea şi unde începe legenda. Un 
coleg de la Colegiul Naţional „Gheor
ghe Roşca Codreanu” din Bârlad mia 
trimis nişte materiale de presă foarte 
interesante despre întreaga activitate 
a lui Elias, pentru care îi mulţumesc.

Aş încheia acest articol cu o im
presionantă menţiune postată onli
ne, menţiune care pare ea însăşi o 
legendă: „La data de 15 noiembrie 
1938, în prezența Marelui Voievod 
Mihai de Alba Iulia și a Reginei Ele
na, precum și a altor personalități din 
țară și din străinătate, a fost pus în 
funcțiune «Spitalul fondat de Familia 
Menachem H. Elias», cel mai mo
dern spital din Europa acelor vremuri, 
deschizânduși porțile ambulatoriului, 
spitalului și sanatoriului, destinate 
în întregime «bolnavilor de ambele 
sexe», indiferent de religia lor.”

IOAN IACOB

oraș sunt construite 
de evrei. Perioa da 
de apogeu a comu
nității se reflectă și 
în creșterea demo
grafică: la recen
sământul din 1940, 
orașul număra 
7.500 de evrei. In
teresul lor pentru mișcarea sionistă 
se manifestă de la începutul veacului 
trecut. La 28 iunie 1914 are loc întru
nirea de constituire a organizației si
oniste, fondată de dr. Chaim Weiss
burg, lider incontestabil al sionismului 
transilvan. Biroul Central din Transil
vania al Keren Kayemet LeIsrael era 
la Tg. Mureș. Alt fapt simptomatic: în 
1933, șeful Agenției Evreiești, fost pri
mar al Ierusalimului, Shlomo Zalman 
Shragai, vizitează comunitatea și vine 
în contact cu reprezentanți ai dife
ritelor organizații sioniste locale: de 
stânga – Hașomer Hațair, religioase 
– Agudat, Mizrahi; cu haluțim care se 
pregăteau pentru aliya în hakșarot cu 
profil agricol, meșteșugăresc. După 
1940, prin Dictatul de la Viena, Tran
silvania de Nord este cedată Ungariei 
fasciste. Legislația antievreiască este 
prompt aplicată. În 1942, bărbații in
corporabili sunt trimiși în detașamente 
de muncă forțată. În maiiunie 1944, 
toți cei 7.500 de evrei târgmureșeni 
sunt deportați în lagăre de extermi

Cele  
11 porunci ale 

lui Rembrandt…
Shalom Sabar, profesor de isto

ria artei la Universitatea Ebraică din 
Ierusalim, tratează subiectul celor 
două Table ale Legii din Sinagoga 
din Amsterdam, pictate de Rem
brandt întro manieră aparte, ne
maiîntâlnită în vreo altă sinagogă. 
Prof. Sabar arată că este de noto
rietate ajutorul primit de Rembrandt 
de la rabinul și scriitorul Manasseh 
ben Israel în familiarizarea cu alfa
betul ebraic, pe care îl regăsim și în 
diverse alte lucrări. 

Dogma calvină, în care artistul 
olandez fusese crescut, consideră 
prima poruncă drept o introducere, 
pe cea privind interzicerea idolatriei 
o împarte în două texte, iar pe cea 
dea cincea Rembrandt o păstrează 
tot pe prima tablă, astfel că, la prima 
vedere, un necunoscător ar putea 
considera că a fost adăugată o po
runcă suplimentară. Cu toate aces
tea, Consiliul înțelepților pe teme 
religioase nu a fost deloc deranjat 
de această notă discordantă, ne
maiîntâlnită în vreo altă sinagogă. 
Până în ziua de astăzi, „formatul” lui 
Rembrandt a fost păstrat. Această 
concesie poate fi citită în cheia unei 
gratitudini atemporale pentru buna 
relație pe care pictorul o dezvoltase 
cu întreaga comunitate evreiască 
din capitala Olandei. „Deși Rem
brandt nu a fost evreu, trebuie săl 
considerăm «un evreu de onoare», 
pentru dragostea și empatia sa față 
de evrei”, a scris poetul Haim Nah
man Bialik în anul 1932. 

DAN DRUȚĂ
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salutăm și să apreciem atitudinea primarului din Drobeta 
 Turnu Severin și a consilierului juridic care ne invită să 

vizităm acest cimitir la sfârșitul operațiunii de igienizare.
În această ordine de idei, primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasiles

cu, și președintele Consiliului județean, Cosmin Vasile, au dat curs apelului nos
tru de igienizare si curățare a cimitirului evreiesc din Craiova, cimitir care are o 
vechime de peste 200 de ani și este o permanentă sursă de inspirație pentru 
studenții de la Facultatea de Sociologie, deoarece aici se găsesc morminte ale 
unor personalități de marcă ale României.

Gesturile acestor reprezentanți ai autorităților locale pentru Comunitatea 
Evreilor din Craiova sunt legate și de o vizită anunțată a Ambasadorului Israelu
lui la București, David Saranga, prieten mai vechi al orașului nostru.

Echipe RADPFL și Salubritate Craiova vor da o altă față cimitirului nostru, 
sub conducerea lui Marinică Iordache. De asemenea, salutăm aportul Liceu
lui Teologic Mofleni, director Ionuț Pătularu, elevii liceului participând la acțiuni 
care demonstrează o grijă deosebită față de păstrarea acestor monumente. 
Menționăm și sprijinul dat de prof. Sabin Popovici, director al Muzeului Caracal, 
care nea ajutat, găsindune un sponsor din Germania, doctor Heike Lammers, 
pentru reabilitarea acoperișului sinagogii din Caracal.

Toate aceste atitudini remarcabile de care dau dovadă primarii din Oltenia 
reprezintă un motiv de a le mulțumi și a saluta sprijinul pe care ni lau acordat.

La toate aceste colaborări și acțiuni au participat președintele CE Craiova, 
prof. dr. Corneliu Sabetay, Delia Salom, vicepreședinte, și dr. Răzvan Straifeld.

Sprijin neprecupețit de la prieteni
(Urmare din pag. 9)

80 de ani de la Pogromul de la Iași
celor ostili sau 
suspecți. Ordinul 

de deportare era imposibil de aplicat 
din punct de vedere logistic, neexis
tând capacitatea de recluziune, es
cortă și transport pentru evacuarea 
în timp record a 45.000 de suflete, 
cât număra populația evreiască a 
orașului, jumătate din populația tota
lă. Operațiunea de strângere a evre
ilor din case, din 29 iunie, la 
care au participat și militari 
germani, a însemnat o am
plă vânătoare de oameni, 
care a făcut loc la scene te
ribile de violență. Unii evrei 
au fost omorâți în fața case
lor lor sau pe străzi. Cei mai 
mulți au fost masați în curtea 
Chesturii de Poliție, iar asu
pra lor sa deschis focul în 
plin. Cei care au supraviețuit, 
câteva mii, au fost escortați 
spre gară, unde au fost 
îngrămădiți în două trenuri 
care au rămas în memo
ria colectivă ca „Trenuri ale 
Morții”. Evreii închiși au murit 
în masă, din cauza căldurii, 
a lipsei aerului, a apei, ali
mentelor și asistenței medi
cale. Mulți au fost împușcați 
sau înjunghiați; a fost și cel 

puțin un caz de decapitare. În primul 
tren, care a ajuns la Călărași după o 
săptămână de mers, din aproximativ 
2.500 de evrei au decedat în jur de 
1.500. În al doilea tren, care sa oprit 
mai aproape, la Podu Iloaiei, din pes
te 1.900 de evrei au murit sufocați 
și însetați aproape 1.200. Un număr 
încă nedeterminat de evrei au pierit în 
oraș, împușcați sau torturați.

(Urmare din pag. 13)

România are o Strategie națională pentru prevenirea 
și combaterea antisemitismului…

Se propune 
inițierea pro

gramului „Arta împotriva urii sociale, 
discriminării, antisemitismului și xe
nofobiei”, prin extinderea programelor 
derulate de FCER și la domeniile mu
zică și teatru, accelerarea demersuri
lor pentru amenajarea și inaugurarea 
Muzeului Național de Istorie a Evre
ilor și a Holocaustului în România, 
realizarea unui studiu de fezabilitate 
cu privire la înființarea unui Muzeu al 
Istoriei și Culturii Romilor, sprijinirea 
financiară a proiectelor culturalreligi
oase ale FCER – Cultul Mozaic.

Strategia prevede multe alte iniția
tive și precizează cine vor fi organiza
torii și care vor fi sursele.

Se subliniază că publiculțintă al 
Strategiei include elevii din învăță
mântul preuniversitar, studenții, pro
fesorii, angajații instituțiilor publice și 
societatea civilă, în general. Impactul 
Strategiei va fi evaluat anual, iar după 
trei ani va fi adoptată o nouă strategie.

Un coordonator naţional pentru 
prevenirea şi combaterea antisemitis

mului, xenofobiei, radicalizării şi dis
cursului instigator la ură, cu rang de 
consilier de stat în cadrul Cancelariei 
Primministrului, va fi însărcinat cu 
monitorizarea implementării prezentei 
Strategii.

Critici la adresa lipsei 
preocupărilor Strategiei privind 

manualele de istorie
Un articol publicat pe siteul Dela0.

ro , care se autodefinește o platformă 
de jurnalism independent, semnat de 
Diana Oncioiu, apreciază că Strategia 
pune accentul mai ales pe preveni
rea radicalizării din societate, dar „nu 
abordează țintit” subiectul educației în 
acest domeniu a elevilor de liceu în 
materie de istorie națională.

Autorii Strategiei au considerat că 
acoperă problemele din învățământ 
propunând evaluarea a trei materii de 
gimnaziu („Educația socială”, „Istorie” 
și „Istoria și tradițiile minorităților”) și 
a două materii de liceu („O istorie a 

(Urmare din pag. 14)

Conflictul din Gaza a provocat  
un val de antisemitism în lume

eliberare pales
tiniană” și au ce

rut ca SUA „să condamne agresiunea 
de stat a Israelului”. „Ne exprimăm 
solidaritatea cu poporul palestinian în 
lupta lui pentru libertate și autodeter
minare”, se spune în text. O altă scri
soare, semnată de 850 de studenți și 
absolvenți, a condamnat de aseme
nea Israelul, acuzat de „epurare etni
că și apartheid”.

Liderii marilor organizații evreiești 
din SUA au cerut măsuri speciale de 
protejare a evreilor. Ei au avut două 
întâlniri virtuale cu personalități și fac
tori responsabili din administrație și 
au cerut, printre altele, numirea unui 
emisar special pentru combaterea an
tisemitismului, resurse sporite pentru 
asigurarea securității comunităților și 
instituțiilor evreiești, menținerea unor 
măsuri elaborate de Donald Trump 
pentru sancționarea manifestărilor an
tisemite în campusurile universitare.

Președintele Joe Biden a denunțat 
creșterea violențelor antisemite. „Ata
curile recente împotriva comunității 
evreiești sunt de neiertat și trebuie 
oprite. Condamn acest comportament 
rușinos la noi și în alte țări”, a declarat 
președintele.

Canada, țara în care antisemitis
mul nu era prezent, a fost martora iz
bucnirii unui val de antisemitism, mai 
ales la Montréal și Toronto. Au avut 
loc ciocniri între demonstranți propa
lestinieni și proisraelieni la Toronto și 
Winnipeg, iar în Calgary demonstranții 
proisraelieni au fost bătuți. Pe paginile 
social media au fost publicate atacuri 
antisemite. La Montréal a fost vanda
lizată clădirea Consulatului israelian.

Africa
În Africa de Sud, la Pretoria, în 

cadrul unei demonstrații de protest în 
fața Ambasadei Israelului, Jessie Du
arte, secretar general adjunct al Con
gresului Național African, a acuzat Is
raelul că se pregătește să cucerească 
Africa, ia amenințat pe evreii sudafri
cani ai căror copii servesc în armata 
israeliană și a cerut boicotarea unor 
produse israeliene. Ea a cerut, de 
asemenea, expulzarea Ambasadei 
Israeliene. Discursul ei a fost aspru 
criticat de organizația South African 
Jewish Board of Deputies. Evreii din 
Africa de Sud au organizat la Johan
nesburg o demonstrație de susținere 
a Israelului.

(Urmare din pag. 15)

Premiul „Iancu 
Țucărman”…

Timot, din Un
garia, de 16 

ani. Câștigătoarea trofeului celei de a 
doua categorii de vârstă, de până la 
24 de ani, a fost pianista Mia Pecnik, 
de 21 de ani, din Croația. Tânărul vio
loncelist român Ștefan Cazacu, de 27 
de ani, a fost desemnat câștigătorul 
trofeului Youth of Music 2021 pentru 
a treia categorie, vârstă până la 30 de 
ani.

„Concursul Youth of Music a fost 
un real succes, întrecând chiar și cele 
mai optimiste așteptări. Trebuie să re
marc însă că mulți dintre participanții 
din România au fost dezavantajați în 
raport cu colegii lor din străinătate de 
starea extrem de precară a instrumen
telor pe care cântau, în special piane
le. Este o problemă cronică a școlilor 
de muzică din România și sper ca, la 
un moment dat, să vedem o schim
bare în bine. Lucrul cel mai important 
este că, pe lângă premiile în bani, 
concertele oferite câștigătorilor vor 
constitui o foarte importantă rampă 
de lansare pentru aceștia”, a declarat 
celebrul violonist Alexandru Tomescu, 
președintele juriului.

Din dorința de a încuraja și cultiva 
dragostea pentru muzică și artă a ti
nerilor, Muzeul Municipiului București, 
împreună cu Asociația MuseArt, 
intenționează să continue acest pro
iect, prin organizarea unor ediții anu
ale.

(Urmare din pag. 19)

Bazilică de 2000 de ani…
ample lucrări de 
construcție și re

staurare, inclusiv pentru reconstruirea 
completă a Templului din Ierusalim.

„Proiectul nostru a început în 
2016”, spunea dr. Bar Nathan. Spe
cialista a precizat că, atunci când a 
fost excavată bazilica, echipa șia 
dat seama că, deși structura originală 
datează din vremea lui Irod, așa cum 
credea și Garstang, elementele mai 
grandioase, elementele din marmură, 
inclusiv coloanele, au fost construite 
mai târziu, prin secolele IIIII e.n., în 

stilul abordat în perioada împăratu
lui Septimius Severus. Când Irod a 
domnit asupra Iudeei, Ashkelon era 
un oraș liber și un port comercial re
numit. În mod cert o populație evre
iască locuia acolo, dar nu reprezenta 
majoritatea. Mai târziu, Ashkelon a 
devenit un oraș roman. De menționat 
că, în epoca romană, bazilica nu era 
o construcție cu funcție religioasă, ci 
o clădire de utilitate publică din cen
trul orașului, care servea drept loc 
de judecată, pentru diferite acțiuni de 
comerț, adunări etc.

(Urmare din pag. 20)

comunismului din România” și „Is
toria evreilor. Holocaustul”). Planul 
de acțiune al Strategiei menționează 
„elaborarea unor sugestii pentru re
vizuirea acestora din urmă”. Artico
lul subliniază necesitatea revizuirii 
conținutului tuturor cărților de istorie, 
atât la nivel gimnazial, cât și la cel 
de liceu, unde cursurile despre Holo
caust sunt facultative deoarece, con
form programei actuale, nemodificate 
de un deceniu, „pe băncile liceelor 
românești stau mai multe manuale 
de istorie care le transmit elevilor că 
Holocaustul sa petrecut în Germania, 
că execuțiile legionarilor au fost doar 
împotriva unor persoane particulare, 
că poporul român era în general unul 
ospitalier sau că în Transnistria nu au 
murit doar romii deportați, ci și jandar
mii carei păzeau”.

Încă din 2013, siteul Dela0.ro a 
făcut o analiză a manualelor de istorie 
existente și a ajuns la concluzia că, cu 
o singură excepție, „majoritatea pre
zintă Holocaustul din România distor
sionat – sau nul prezintă deloc, ca și 
cum nu ar fi existat“. În ciuda aces
tor evidențe care sunt publice de ani 
de zile, Strategia recent adoptată se 
concentrează mai ales pe evaluarea 
materiilor opționale din învățământ, 
nu însă și pe revizuirea programei de 
istorie pentru liceu (și a manualelor 
aferente).
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FILE DE CALENDAR6
Evrei născuți în luna iulie

Gerald Edelman – biolog și imunolog, 
născut la New York, 1 iulie 1929. Premiul 
Nobel pentru medicină, 1972. Decedat la 
La Jolla, California, 2014.

Lion Feuchtwanger – scriitor, născut 
la München, 7 iulie 1884, în exil din 1933. 
Printre romane: Evreica din Toledo; Frații 
Oppermann. Decedat la Los Angeles, 1958.

Amedeo (Clemente) Modigliani – pic
tor, născut la Livorno, 12 iulie 1884, stabilit 
la Paris, 1906. Stil modern, personalizat 
prin alungirea fețelor personajelor. Decedat 
la Paris, 1920.

Isaak Emanuilovici Babel – scriitor, 
traducător din idiș în rusă, născut la Odesa, 
13 iulie 1894. Arestat, executat în închisoa
rea Butyrka, 27 ianuarie 1940.

Ezra Fleischer (I. Gole) – poet și istoric 
literar, născut la Timișoara, 14 iulie 1928, 
redactor la Revista Cultului Mozaic, 1956
1960, emigrat în Israel, 1960. Premiul Isra
el pentru literatură, 1959. Decedat la Ieru
salim, 25 iulie 2006.

Walter (Bendix Schonflies) Benjamin – 
filosof, născut la Berlin, 15 iulie 1892, exilat 
în Franța, 1933, trece în Spania și se si
nucide în arest la Portbou, 26 septembrie 
1940.

Abraham (Avrom) Sutzkever – poet 
idiș, născut la Smorhon, Belarus,15 iulie 
1913, stabilit la Tel Aviv, 1947. Premiul Is
rael pentru literatură idiș, 1985. Decedat la 
Tel Aviv, 2010.

Leon Max Lederman – fizician, năs
cut la New York, 15 iulie 1922. Premiul 
Nobel pentru fizică, 1988. Decedat la  
Rexburg, Idaho, 2018.

Shmuel Yosef (Shai) Agnon (Czacz-
kes) – scriitor ebraic, născut la Buczacz, 
Galiția, 17 iulie 1888, stabilit în Palesti
na, 1929. Premiul Nobel pentru literatură, 
1966. Decedat la Ierusalim, 1970.

janusz Korczak (Henryk Gold szmit) 
– medic, pedagog, scriitor, născut la 
Varșovia, 22 iulie 1878. Director al orfelina
tului din ghetoul Varșoviei, deportat și ucis 
în lagărul de la Treblinka, 1942.

Moses (David Moșe) Rosen – rabin, 
născut la Moinești, 23 iulie 1912. Șef
rabin al evreilor din România, 19481994, 
și președinte al FCER, 19641994. Dece
dat la București, înmormântat la Ierusalim, 
1994.

Avram Goldfaden (Avrum Goldnfoden) 
– scriitor idiș, născut la Starokostiantyniv, 
Ucraina, 24 iulie 1840. Fondator al teatru
lui idiș profesionist, Iași, 1876. Decedat la 
New York, 1908.

Elias Canetti – scriitor, născut la Ruse, 
Bulgaria, 25 iulie 1905, educat la Viena, 
refugiat la Londra după Anschluss, 1938. 
Premiul Nobel pentru literatură, 1981. De
cedat la Zürich, 1994.

Menachem Hacohen – rabin, născut 
la Ierusalim, 26 iulie 1932. Mare Rabin al 
evreilor din România, 19972011. Prin
tre scrieri: Tora pentru popor; Cartea vieții 
omului.

Max Simon Nordau (Simon Maximilian 
Simcha Sudfeld) – psihiatru și critic social, 
născut la Budapesta, 29 iulie 1849, stabilit 
la Paris, 1880. Cofondator al Organizației 
Sioniste Mondiale. Decedat la Paris, 1923.

Patrick Modiano – scriitor, născut la 
BoulogneBillancourt, Paris, 30 iulie 1945. 
Premiul Nobel pentru literatură, 2014. Prin
tre romane: Piața Stelei.

Milton Friedman – economist, născut 
la New York, 31 iulie 1912. Teoretician al 
economiei de piață. Premiul Nobel pentru 
economie, 1976. Decedat la San Francis
co, 2006.

Evrei decedați în luna iulie
Theodor (Benjamin Zeev) Herzl – vizi

onarul întemeierii statului evreu, născut la 
Budapesta, 1860, stabilit la Viena, 1878. În 
1897 a convocat primul congres sionist și 
a întemeiat Organizația Sionistă Mondială. 
Decedat la Viena, 3 iulie 1904, reînhumat 
la Ierusalim.

Mordecai Richler – scriitor, născut la 
Montréal, 1931. Printre romane: Ucenicia 
lui Duddy Kravitz; Solomon Gursky a fost 
aici. Decedat la Montréal, 3 iulie 2001.

Yonatan (Yoni) Netanyahu – colonel în 
Armata de Apărare a Israelului, născut la 
New York, 1946. Comandantul unității care 
a eliberat ostaticii pe aeroportul de la En
tebbe, unde a căzut, 4 iulie 1976; înmor
mântat la Ierusalim.

Claude Lanzmann – regizor și scriitor, 
născut la Paris, 1925. Realizator al filmului 
Shoah. Decedat la Paris, 5 iulie 2018.

Samir (Moshe) Naqqash – scriitor de 
limba arabă, născut la Bagdad, 1938, emi
grat în Israel, 1951. Printre romane: Locu-
itori și păianjeni. Premiul primministrului 
Israelului pentru literatură arabă. Decedat 
la Petah Tikva, 6 iulie 2004.

Moshe Sharett (Shertok) – om politic, 
născut la Kherson, Ucraina, 1894, emigrat 
cu familia în Palestina,1906. Primministru 
al Israelului, 26.01.1954  3.11.1955. Dece
dat la Ierusalim, 7 iulie 1965.

Alexandru Graur – filolog, născut la 
Botoșani, 9 iulie 1900. Director al liceului 
evreiesc din București, 19411944. Mem
bru al Academiei Române, 1955. Decedat 
la București, 9 iulie 1988.

David joshua Azrieli – arhitect, om 
de afaceri, filantrop, născut la Makow 
Mazowiecki, Polonia, 1922, stabilit la Hai
fa, 1943, și la Montréal, 1954. Fondatorul 
Fundației filantropice Azrieli. Decedat la 
Montréal, 9 iulie 2014.

Yehuda Leib Maimon (Fischman) – ra
bin și om politic, născut la Mărculești, Ba
sarabia, 1875, imigrat în Palestina, 1913. 
Premiul Israel pentru literatură rabinică, 
1958. Primul ministru al cultelor în guvernul 
israelian, 19481951. Decedat la Ierusalim, 
10 iulie 1962.

George Gershwin – compozitor, născut 
la New York, 1899. A cultivat atât genul mu
zical clasic, cât și cel popular. Decedat la 
Los Angeles, 11 iulie 1937.

Alfred Dreyfus, ofițer francez acuzat de 
trădare, născut la Mulhouse, Alsacia,1859, 
deportat în ÎleduDiable, 1895, rejudecat 
după dovedirea falsificării probelor acuzării 
și reabilitat, 1906. Decedat la Paris, 12 iulie 
1935.

Nadine Gordimer – scriitoare, născută 
la Springs, Transvaal, 1923. Premiul Nobel 
pentru literatură, 1991. Decedată la Johan
nesburg, 13 iulie 2014.

Clancy (Clarence) Sigal – scriitor și 
jurnalist, născut la Chicago, 1926. Premiul 
PEN Center USA, 2007. Decedat la Los 
Angeles, 16 iulie 2017.

Michael Silverstein – lingvist, născut 
la New York, 1945. Premii pentru antropo
logie, membru în American Philosophical 
Society. Decedat la Chicago, 17 iulie 2020.

Mauriciu Brociner, primul ofițer evreu 
din armata română, născut la Iași, 1854. 
Sergent, sa erijat în comandantul batalio
nului care a cucerit redutele de la Plevna, 
30 august 1877. Decedat la București, 18 
iulie 1946.

Agnes Heller – filosof, născută la Bu
dapesta, 1929. Emigrată în Australia, 1977, 
și SUA, 1986, ca disident politic. Decedată 
la Lacul Balaton, Ungaria, în vacanță, 19 
iulie 2019.

Isaac Bashevis Singer (Izaak Basz
ewis Zynger) – scriitor idiș, născut la Le
oncin, Polonia, 1902, stabilit la New York, 
1935. Premiul Nobel pentru literatură, 1978. 
Decedat la Surfside, Florida, 24 iulie 1991.

Lotty Rosenfeld (Carlota Eugenia Ro
senfeld Villarreal) – artist vizual protestatar, 
născută la Santiago de Chile, 1943. Opere 
în muzee din Europa, SUA, America Latină. 
Premiul Altazor, 2001 și 2003. Decedată în 
Chile, 24 iulie 2020.

Isaac Luria Ashkenazi, HaAry Haka-
dosh (Yitzchak ben Shlomo Luria) – rabin, 
născut la Ierusalim, 1534, fondatorul Ca
balei Lurianice. Decedat la Safed, 25 iulie 
1572.
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Cu aceeași durere în suflet și tristețe veșnică, la 29 iunie 2021 
comemorăm șapte ani de la trecerea în neființă a bunului și iubi
torului nostru soț, tată și bunic BERGER ALFRED, din Câmpina.

Să îi fie amintirea binecuvântată!
Soția, copiii și nepoții.

Tilica, soție, face cunoscut că pe 2 Tamuz se împlinesc 25 de 
ani de la pierderea adoratului său soț, GROPPER SIEGFRIED, 
fost redactorșef al ziarului Clopotul, din Botoșani, om de un altru
ism neasemuit, supraviețuitor al lagărului de exterminare Bersat.

Timpul nu atenuează, ci amplifică durerea.
Fiei memoria binecuvântată!

La 12 Elul comemorăm cu durere 3 ani de la trecerea la cele 
veșnice a ing. BERTA WEXLER și 17 ani de la plecarea dintre noi 
a ing. TEODOR VEXLER.

Le vom păstra amintirea în suflet!
Fiele memoria binecuvântată!

Cu nespusă durere, anunțăm că la 30 aprilie, în Canada, a 
încetat să mai bată inima minunatului OM care a fost HERMAN 
VICTOROV.

Surorile tale, Rica și Ela, nu te vor uita niciodată, scumpul nos
tru Hermanică! Nepoții Adrian, Cristi, Anca, Cătălina și Gabi, pre
cum și strănepoții Ionit, Dana, Laura, Andrei, Mihai, David, Aaron, 
Diana și Bianca își vor aminti mereu cu multă iubire de minunatul 
lor unchi – Nenea Miki!

Pe data de 1 iulie se împlinește un an de când MOSES 
jEROME, partenerul meu de viață, nu mai este printre noi.

Când neam cunoscut, amândoi aveam câte o aripă frântă.  
Neam unit și am reușit să ne reluăm zborul. Împreună am fău
rit un trai exemplar, cu multe bucurii, sinceritate, devotament și 
înțelegere reciprocă.

În ultimul timp am luptat mult cu greutățile cauzate de starea lui 
precară de sănătate, obținând adesea victorii trecătoare. Până la 
urmă, după 10 ani de luptă, boala a învins și la doborât definitiv.

A lăsat în urmă numai regrete și un dor nestins. Odihneascăse 
în pace!

Dorina Fradis

Yosef Govrin a încetat  
din viață!

Diplomatul israelian, amb. YOSEF 
GOVRIN, a încetat din viață pe 4 iunie 
2021, în Israel. Născut la Cernăuți, 
pe 18 decembrie 1930, a trecut prin 
ororile deportării în Transnistria, unde 
șia pierdut și tatăl. A supraviețuit la
gărului de la Moghilev și a emigrat în 
Israel, împreună cu mama sa. A ab
solvit Universitatea Ebraică și a intrat 
în diplomație, între posturile deținute 
numărânduse și cel de ambasador 
în România (19851989), în Austria, 
Slovenia, Slovacia, la ONU.

A fost un om cu o cultură impresionantă, a publicat numeroase 
cărți și articole, era mereu gata să își împărtășească cunoștințele. 
Avea o căldură sufletească rar întâlnită.

Dumnezeu să îi binecuvânteze veșnic amintirea! (A.M.)

In memoriam Iulian Lackner
A trecut un an de când a decedat 

preţiosul şi iubitul IULIAN LACK-
NER.

Un an plin de dor, un an plin de 
memorii ce te topesc, un an greu în 
care se realizează la câte niveluri le 
lipseşte cu desăvârşire celor iubiţi şi 
dragi lui.

Fiind un om cu o capabilitate rară 
de a înţelege şi a citi realitatea din jur, 
ducem lipsa analizei lui a oricărei si
tuaţii ivite, ne este dor de dragostea 
lui nelimitată, de sufletul lui mare şi 
generos, de gingăşia şi politeţea lui 

pentru toţi cei din jurul lui. Dor de soţul perfect care a fost, de cel 
mai splendid și dulce tată, iubitor al copiilor lui – Irene şi Theo –, 
prietenul cel mai valoros şi conştiincios. Simţim dorul după râsul 
lui, umorul pe care la avut şi bucuria de viaţă, optimismul şi sem
nificaţia vieţii pe care le aducea cu el şi cum reuşea să intre direct 
în inima tuturor celor care lau cunoscut şi întâlnit.

Iulian Lackner a fost un om realmente minunat, cu un suflet de 
aur, un evreu de excepţie, cu o mare influenţă asupra întregii lumi 
din viaţa lui.

Săi fie amintirea veşnic binecuvântată!
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tradiția gândirii 
cabalistice și 
hasidice spune 
cu totul altce
va despre rolul 
pe care îl are 
feminitatea în 
cadrul poporu
lui evreu. Deși 
Femeia ocupă, 
în sistemul sefi
rotic, poziția de 
cea de a zecea 
(și cea mai de 
jos) putere divină, ea este descrisă 
de numeroși cabaliști și rabini ca fiind 
egala Bărbatului și, totodată, elemen
tul care guvernează, de fapt, lumea. 
Mai mult: condiția ei nu e una inferi
oară, întrucât ea este, ca purtătoare 
a vieții, un adevărat scop al creației 
și, de aceea, reprezintă prima entitate 
creată în gândirea divină.

Cercetarea lui Moshe Idel este 

Laureat al 
Premiului Israel, 
în 1999, pentru 
contribuția sa de 
excepție în dome
niul gândirii iuda
ice, Moshe Idel 
este deja un nume 
binecunoscut citito
rului din România. 
Numai la Editura 
Polirom au văzut 
lumina tiparului 9 
cărți ale sale (so

cotind și volumul de convorbiri realizat 
împreună cu Sorin Antohi, Ceea ce ne 
unește. Istorii, biografii, idei, din 2006). 
Opera și personalitatea sa – căci, vor
bind perfect românește, participă re
gulat la simpozioane, conferințe și în
tâlniri cu cititorii români – au contribuit 
întro proporție covârșitoare la alimen
tarea, și în România, a interesului pen
tru gândirea cabalistică (în care este 

de mult celebru pe plan mondial) și la 
scoaterea studiilor cabalistice de sub 
zodia nefastă, conspiraționistă, sub 
care le relegase propaganda antise
mită. Cordială, tolerantă și cu deschi
dere universală, gândirea lui Moshe  
Idel a promovat în spațiul cultural ro
mânesc propensiunea spre dialogul 
între religii, între religie și știință, între 
credință și cultură, coordonate care 
străbat întreaga sa operă.

Cea mai recentă apariție, în tradu
cerea MarieiMagdalena Anghelescu, 
este și una dintre cele mai importante 
opere ale sale. Este vorba de surprin
zătoarea cercetare intitulată Principiul 
feminin în Cabala*.

Surprinzătoare, deoarece dărâ
mă o prejudecată împământenită de 
secole, și anume cea conform căreia 
femeia ar ocupa, în cabalistică și în 
gândirea iudaică, în general, o poziție 
inferioară. În realitate, după cum ara
tă cartea splendidă a lui Moshe Idel, 

Despre feminitate, cu totul altfel
Realitatea 

cărţii

Guvernul marilor speranțe și al marilor contradicții
Votul Knessetului a adus la putere în Israel, în

tro zi de 13, despre care nu se știe încă dacă a fost 
o dată norocoasă sau una cu ghinion, un guvern pe 
care este dificil să îl caracterizezi. Unii comentatori 
spun că ar fi unul de „uniune națională”, pornind de 
la faptul că, în afară de dreapta lui Netanyahu și 
a partidelor ultrareligioase, actualul Executiv de la 
Ierusalim include formațiuni politice care acoperă 
tot spectrul politic și reprezintă aproape toate stra
turile societății israeliene, de la electoratul arab la 
cel evreiesc de stânga, de centru și de dreapta.

Dar „uniunea națională” sa dovedit, în doar câte
va zile de la depunerea jurământului, a fi una fragilă 
tocmai din cauză că reprezintă un electorat atât de 
divers, cu aspirații diferite și greu de armonizat. Ieșit 
în stradă să sărbătorească victoria coaliției Bennett
Lapid, unul dintre manifestanții din Tel Aviv (Erez Bie
zuner) declara reporterilor „Vrem să reușească să 
ne reunească”, ceea ce, probabil, vor toți susținătorii 
celor opt partide venite la guvernare. Pe de altă par
te, unul dintre suporterii lui Netanyahu, vânzător de 
zarzavaturi în piața Mahane Yehuda din Ierusalim, le 
spunea ziariștilor că „nimeni nu va putea să îi smul
gă mantia regală lui Benjamin Netanyahu. Dumne
zeu la ales pe Bibi. El este Regele David pentru 
noi, regele Israelului”. Cam așa se vede „uniunea 
națională” de pe stradă, iar unele partide din cadrul 
coaliției știu că un eșec acum le poate amenința se
rios însăși prezența pe eșichierul politic.

Încă din ziua votului, fostul premier Netanyahu 
a spus că va reveni la putere mai repede decât 
se așteaptă mulți. Dacă va reuși sau nu, rămâne 
de văzut. Cert este că, deocamdată, la numai trei 
zile de la votul din Knesset, au fost depuse două 
moțiuni de cenzură, una venind din partea Likud, în 
care se afirmă că „guvernul a fost format pe baza 
unor minciuni și că Executivul nu are un mandat 
din partea electoratului”. A doua a fost depusă de 
Shas și United Torah Judaism, care acuză că „pen
tru prima oară în istoria Israelului, sa format un gu
vern care consideră că iudaismul este un obstacol, 
o povară inutilă care trebuie înlăturată”. Moțiunile 
au fost respinse de Knesset la opt zile de la insta
urarea noului Guvern, cea introdusă de Likud cu 
6049, iar cea a Shas și United Tora cu 5950.

Ce urmează? Dacă ar fi trecut oricare dintre ele, 
Israelul sar fi întors de unde a plecat: la o nouă 
rundă de alegeri, a cincea în puțin peste doi ani, 
dar și la noi demonstrații de stradă. Cel mai mare 
rău ar fi fost mesajul transmis, și anume că Israelul 
a devenit o țară greu guvernabilă, asta mai ales 
acum, când sunt atât de mulți cei care consideră că 
democrația se clatină în Israel, când Curtea Penală 
Internațională se pregătește să ia în considerare 

acuzațiile de crime de război împo
triva unor personalități israeliene și 
a IDF. O circumstanță agravantă ar fi 
fost și că un astfel de mesaj ar fi venit tocmai acum, 
când recentul conflict cu Hamas a inflamat deja 
manifestările antisemite în aproape întreaga lume.

Dar cum nici una dintre moțiuni nu a trecut, gu
vernul ar trebui să se pună pe treabă și să trimită 
Parlamentului legile care să creeze cadrul legal pen
tru îndeplinirea unui program de guvernare ambițios 
și care ar face bine societății israeliene. Desigur, cel 
mai important va fi bugetul, de a cărui elaborare și 
adoptare guvernul Netanyahu sa ferit ca de opărea
lă. Pe ordinea de zi sunt măsuri care ar aduce un pro
gres în sectoare care nu au constituit priorități până 
acum: dezvoltarea transporturilor și a învățământului 
în Cis iordania, alocarea a 2,5 miliarde de șekeli pen
tru reducerea criminalității în rândul locuitorilor arabi, 
creșterea la 15% a ponderii angajaților din sectorul 
IT, până în anul 2026, reforme în justiție, dar fără a 
afecta negativ acest sector, stimularea concurenței 
în domeniul alimentelor coșer, dezvoltarea transpor
tului public în timpul Șabatului  și multe altele.

Dar multe dintre aceste reforme nu sunt accep
tate de toate partidele coaliției și va fi necesară o 
colaborare la vot inclusiv cu Likud. Ceea ce, însă, 
se dovedește greu de crezut, cel puțin pe termen 
scurt. De pildă, ordonanța de urgență care să in
terzică reunificarea familiilor palestiniene și a ce
lor arabe din Israel, dorită de actualul ministru de 
interne, Ayelet Shaked, nu va fi votată de partidul 
arab Ra’am, dar reglementarea nu ar contraveni 
orientării politice a Likud. Rugat de Benny Gantz 
să pună siguranța Israelului mai presus de lupta 
politică, Netanyahu a răspuns sec că „aceia cărora 
le pasă de securitatea Israelului nu trebuia să parti
cipe la un guvern împreună cu Ra’am” sau ar trebui 
acum să se retragă din Executiv. Astfel de răspun
suri arată, fără nici un dubiu, că pentru Netanyahu 
lupta împotriva guvernului Bennett e mult mai im
portantă decât orice altceva și că nici o conlucrare 
nu va fi posibilă decât dacă se vor găsi în Likud 
parlamentari care vor vota împotriva propriului par
tid. Deși unii membri ai partidului său iau reproșat 
lui Netanyahu că ar fi trebuit să se retragă pentru 
a facilita formarea unui guvern de dreapta în jurul 
Likud, acum, când un nou scrutin poate oricând re
veni în actualitate, e greu de anticipat că vor fi vo
turi de la Likud pentru coaliție. Greu, dar nu imposi
bil, întrucât vocile care îi reproșează lui Netanyahu 
pierderea guvernării devin tot mai numeroase.

Nimic nu e imposibil, căci în politică nu e o nou
tate să te culci cu dușmanul.      

ALX. MARINESCU
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Gândul 
scris

Strategiile vieții
Sa scris mult despre formele 

terorii, ale discriminărilor și prigoa
nelor rasiale din 
Franța, în timpul 
ocupației naziste, 

începând cu revoltătoarea stea gal-
benă, continuând cu arestările și cu 
deportările din timpul regimului de 
la Vichy, ori cu delațiunile odioase, 
țâșnite din venalitatea, invidia și ura 
colaboraționiștilor. Realități pe care 
scriitorul jean-Phillipe Daguerre 
nu le ignoră, ba chiar le invocă do
cumentar. Cum însă familia sa din Montauban șia 
riscat pielea, ascunzând evrei în pivniță, fapt ce pu
tea săi coste viața, Daguerre ne propune un tablou 
mai suportabil, care relevă chipul omeniei și permite, 
nu o dată, glisarea dramei apăsătoare înspre o co
medie (cam prea) bogată în efecte sigure!

Adio, domnule Haffmann pornește de la o situație 
posibilă, deși nu întru totul verosimilă. Anticipând ur
gia, bijutierul parizian Joseph Haffmann (care șia 
trimis soția și copiii în Elveția) îi propune angaja
tului său creștin săi preia firma și casa (în care ar 
urma să fie ascuns și el!). Pierre Vigneau acceptă (și 
va continua, cu succes, afacerea în parteneriat cu 
clienții săi germani), dar pune și el o condiție: vrea 
ca Joseph să îl ajute să devină tată, făcând un co
pil cu soția lui. Cum sar zice: supraviețuire contra 
procreație! Affaire conclue! Cei doi bat palma! Con
cepte ca demnitate, onoare, familie se cer relativi
zate în situațiilimită! Numai că înțelegerea nu pare 
lipsită de complicații: calda comunicare și complici
tatea tainică dintre Joseph și Isabelle aprind în soț 
scânteia geloziei...

Piesa lui Daguerre (încununată cu patru pre
mii Molière) vede lumina rampei la Naționalul 
bucureștean, în regia lui Felix Alexa, creator cu simț 
fin al receptării mesajelor textului, dar și maestru al 
orchestrării lui inedite. Sub bagheta sa evoluează 
artiști binecunoscuți. Protagoniștii, oscilând între 
frică și speranță, sunt Richard Bovnoczki – care 
nea cucerit prin atâtea ipostaze neașteptate! – și 
Alexandru Potocean, actor cu personalitate, puter
nic și expresiv. Alături de ei îl veți regăsi pe Andrei 
Finți, întotdeauna firesc, sobru și cu un farmec apar
te. Deosebit de inspirată este alegerea interpretelor, 
eroinele lui Daguerre excelând prin partituri mai ge
neroase, prin atitudini și replici ce trădează noncon
formism și spirit practic, franchețe, spontaneitate și 
ironie. Sarcini ce revin experimentatei și plinei de 
aplomb Emilia Popescu și atât de înzestratei Ale-
xandra Sălceanu, cea care o întruchipează pe Isa
belle, soția lui Vigneau.  NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru

admirabilă deoarece nu este con
struită de pe pozițiile unui apărător 
al tradiționalismului cabalistic, ci de 
pe cele ale savantului care scoate 
la iveală poziții mai puțin cunoscute 
și interpretări de subtilitate, ignorate 
dea lungul timpului. Moshe Idel de
scrie aici bogăția și diversitatea ului
toare a gândirii iudaice, a cărei forță 
stă în diversitate și deschidere.

Demersul de traducere în limba ro
mână a operei acestui savant repre
zintă cu adevărat un act de cultură, 
în care Principiul feminin în Cabala 
vine cu o contribuție cu totul aparte la 
teoria contemporană a genurilor și la 
definirea ideii de egalitate a sexelor în 
societate.

RĂZVAN VONCU
*Moshe Idel – Principiul feminin în Caba-

la, traducere de MariaMagdalena Anghelescu, 
Editura Polirom, Iași, 2021.


